Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria da Ouvidoria, Gestão e Transparência – SEGET
Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE
Comissão Executiva do Vestibular – CEV/UECE
Concurso Público de Provas e Títulos e de Provas para Provimento de Cargos
Efetivos com Lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Econômico e no Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Sobral
e Formação de Cadastro de Reserva
Edital Nº 01/2019 – SEGET/PMS, 18 de setembro de 2019

PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE
ANALISTA DE GESTÃO
CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL
CÓDIGO 02
DATA DA APLICAÇÃO: 01 DE DEZEMBRO DE 2019
DURAÇÃO: 4 HORAS
INÍCIO: 9 HORAS TÉRMINO: 13 HORAS

Nome: _____________________________________________________ Data de Nascimento: __________________
Nome de sua mãe: ________________________________________________________________________________
Assinatura: __________________________________________________________________

Sala Nº_________

Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, com
letra de forma, a seguinte frase:

Tolerância é grande virtude.

ATENÇÃO!
Este Caderno de Prova contém:
 Língua Portuguesa – 10 questões;
 Conhecimentos Gerais – 10 questões;
 Conhecimentos Específicos – 40 questões.

NÚMERO DO GABARITO
Marque, no local indicado na folha
de respostas, o número 1, que é
o número do gabarito deste
caderno de prova. Essa
informação também se encontra
no rodapé de cada página.

Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e
entregar ao fiscal de mesa:
 a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada;
 o CADERNO DE PROVA.
IMPORTANTE!
 SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO, NA PROVA, AO CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR SUA FOLHA DE
RESPOSTAS.



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA PÁGINA.

LEIA COM ATENÇÃO!
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O candidato deverá verificar se seu caderno de prova, com 60 questões, está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas

que causem qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.
2. O candidato deverá preencher os campos em branco da capa da prova, com as devidas informações.
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá verificar se seu
nome e número de inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar imediatamente ao fiscal de sala.
4. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada, para que não seja rejeitada pela leitora óptica.
5. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:
a. copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na capa do
caderno de prova;
b. marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do
círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;
c. assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.
6. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do gabarito
(item 5 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para marcação das
respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa assinalada por questão,
ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez que a correção da prova se dá
por meio eletrônico.
7. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Objetiva será da inteira responsabilidade do candidato.
Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8. Será eliminado do Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura Municipal de Sobral o candidato que se enquadrar, dentre
outras, em pelo menos uma das condições seguintes:
a. não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a
identificação de tal número;
b. não assinar a folha de respostas;
c. marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito, desde que não seja possível a identificação do número
correto do gabarito do caderno de prova;
d. fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, emendas,
rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra marcação que não seja a
exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova.
9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu
corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis na página da
CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 14 horas do dia 02 de dezembro de 2019 e a imagem completa de sua folha de respostas
estará disponível a partir das 17 horas do dia 11 de dezembro de 2019.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação do Concurso Público de Provas e Títulos da
Prefeitura Municipal de Sobral.
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar, dentro da sala de prova, nos
corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos, gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos
(excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta),
lápis, lapiseira, borracha, corretivo e objetos de qualquer natureza (moedas, clips, grampos, cartões magnéticos, carteira de
cédulas, lenços, papeis, anotações, panfletos, lanches, etc.) que estejam nos bolsos de suas vestimentas, pois estes deverão
estar vazios durante a prova. Todos esses itens serão acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de
sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao fiscal,
quando o candidato sair da sala em definitivo.
12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas
ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados debaixo da
carteira do candidato.
13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a folha
de respostas.
14. Será permitido o uso de água para saciar a sede e de pequeno lanche, desde que acondicionados em vasilhame e embalagem
transparentes, sem rótulo ou etiqueta, e fiquem acomodados debaixo da carteira do candidato, de onde somente poderão ser
retirados com autorização do fiscal de sala. A inobservância de tais condições poderá acarretar a eliminação do candidato, de
acordo com a alínea g do item 92 do Edital que rege o Certame.
15. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a aposição em
ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na sala de prova, no
aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura Municipal de Sobral, de
acordo com a alínea i do item 92 Edital que rege o Certame.
16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de
O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
Página
respostas.
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17.Os recursos relativos à Prova Objetiva deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no endereço
eletrônico www.uece.br/cev.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Mulheres dizem não às armas e sabem o porquê
Decreto que facilita posse de armas pode elevar
número de feminicídios no Brasil
Ana Carolina Pekny e Natália Pollachi
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Há uma estreita relação entre a presença
de armas em residências e mortes de
mulheres no Brasil. E a preocupação sobre o
aumento dos casos de feminicídios cresce
com o decreto que facilita a posse de armas,
assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em
2017, a cada duas horas 44 mulheres foram
agredidas fisicamente, 14 foram estupradas e
uma foi morta, segundo o Anuário Brasileiro
de Segurança Pública. Diante desse nível de
violência, promotores do armamento civil têm
usado a defesa da mulher como um de seus
principais argumentos, algo profundamente
problemático por vários motivos.
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Em primeiro lugar, porque usurpa e distorce a
voz feminina. Usurpa, pois, no Brasil este
debate tem sido quase exclusivamente
masculino. Quando o palanque é
compartilhado, é para que mulheres
referendem o discurso iniciado e concluído por
homens. Distorce, porque nos utiliza como
argumento para uma mudança que a maioria
de nós não quer. Segundo pesquisa do
Datafolha de dezembro de 2018, 61% da
população em geral e 70% das mulheres
são contra a flexibilização da posse de armas.
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Em segundo lugar, porque se vale de duas
narrativas deturpadas. De um lado, a
narrativa de que homens precisam se armar
para defender “suas” mulheres, colocando-as
ao lado de suas propriedades e sob os
desígnios de uma decisão alheia; de outro, a
de que as mulheres precisariam se armar
para se defenderem.
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O discurso de que é necessário armar os
“homens da família” para que se tornem
defensores das mulheres ignora que o
ambiente doméstico é um dos mais perigosos
para esse grupo. Nele ocorreram duas a cada
três das agressões contra mulheres e três a
cada 10 das mortes violentas (40% delas,
com armas de fogo) em 2016, segundo o
Datasus. O mesmo levantamento mostra que
metade das agressões em casa foram
praticadas por pais, padrastos ou parceiros, e
que a presença da arma escala as agressões,
tornando-as rapidamente letais – 60% das
violências contra mulheres praticadas com
armas de fogo terminaram em morte, contra
7% dos demais tipos de agressão.
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Já a ideia de que mulheres precisam se armar
para se defenderem ignora o peso do fator

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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surpresa, que faz com que apenas estar
armada não implique em proteção. O uso da
arma para autodefesa requer que ela esteja
em local de alcance imediato e municiada.
Uma arma nessas condições poderia ser
tomada e usada contra a vítima ou causar
acidentes, especialmente em casas com
crianças. Além disso, o uso da arma para
defesa pessoal pressupõe treinamento
constante, algo muito distante da realidade de
quase toda a população.
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Por fim, o argumento sugere que cabe às
mulheres tentar garantir sua integridade,
desviando-se da responsabilidade estatal de
garantir sua segurança. Mais eficiente, lógico
e seguro seria reforçar a conscientização da
igualdade de direitos, o atendimento integral
às vítimas, o investimento no monitoramento
das medidas protetivas e na investigação e
punição de agressores. A maioria de nós não
quer ter que tentar se defender com uma
arma em punho, muito menos nos tiroteios
que se proliferarão com as duas partes
armadas – lembrando que a compra de armas
é sempre maior entre homens.
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O aumento do número de armas em
circulação, em casa ou na rua, expõe as
mulheres a mais riscos. Bradar que mais
armas evitarão sua vitimização é falacioso e
não serve ao propósito de protegê-las, mas
sim de abandoná-las à própria sorte. As
mulheres dizem não a esse contrassenso.
Ouçam-nos.

Ana Carolina Pekny, 33, é pesquisadora do Instituto Sou
da Paz. Natália Pollachi, 29, é coordenadora de projetos
do Instituto Sou da Paz.
Disponível em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/19/opinion/154793
1975_861982.html Acesso em 03/10/2019.

01.

Considerando o contexto de produção e
circulação, é correto afirmar que o texto em estudo
A)

tem como enquadramento o contexto literário,
explorando o universo das representações
simbólicas, das visões metafóricas, ilustradas
com dados de pesquisas.

B)

pertence ao domínio da literatura que costuma
ser publicada em suportes do jornalismo e que
supõe uma abordagem literária dos fatos do dia
a dia.

C)

apresenta-se em uma linguagem típica da
oralidade coloquial para adequar-se às
exigências próprias do campo social discursivo
do jornalismo formador de opinião.

D)

prevê, como destinatários, leitores interessados
por decisões políticas, das quais decorrem
muitos dos seus direitos sociais; além de os
pressupor, como um grupo que detém certo
grau de letramento.
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02.

Analisando o esquema de composição do
texto, é correto afirmar que

06.

A)

predominam as características de um texto
opinativo, pois as autoras expressam seus
pontos de vista, apoiadas em argumentos
consistentes, em relação à opinião das mulheres
a respeito da posse de armas.

A)

próclise em “...porque nos utiliza como
argumento para uma mudança que a maioria de
nós não quer.” (linhas 21-23), devido à
conjunção anteceder o verbo.

B)

B)

aborda, em seu conteúdo, uma questão de
ordem político-social, alheia a circunstâncias da
esfera pessoal das autoras, o que fica
caracterizado pela omissão de marcas (verbais e
pronominais) de primeira pessoa.

mesóclise em “… a narrativa de que os homens
precisam se armar para defender…” (linhas 2830), pelo fato de o pronome átono se encontrar
no meio de dois vocábulos tônicos.

C)

emprego proclítico ao gerúndio ligado por hífen
em “… a presença da arma escala as agressões,
tornando-as rapidamente letais…” (linhas 4647).

D)

ênclise em “muito menos nos tiroteios que se
proliferarão com as duas partes armadas...”
(linhas 74-76), devido ao verbo estar no futuro
do presente e antecedido de advérbio.

C)

D)

expõe alguns dados de pesquisa visando a
cumprir o caráter eminentemente explicativo do
seu conteúdo, o que não compromete a
orientação argumentativa que, no caso, prima
pela isenção de opinião explícita.
apresenta uma trama, com espaço definido (a
casa da vítima), envolvendo agentes (homens,
mulheres), um conflito (feminicídio) e desfecho
(posicionamento das mulheres contra a posse de
armas).

03.

Em “Já a ideia de que mulheres precisam se
armar para se defenderem…” (linhas 51-52), o uso
do advérbio destacado indica
A)

substituição de palavra ou expressão.

B)

mudança de assunto.

C)

início da conclusão do texto.

D)

retomada referencial.

04.

A respeito da última frase do texto “Ouçamnos.” (linha 85), é correto afirmar que o

Em relação à colocação pronominal padrão, é
correto afirmar que há um(a)

07.

No que concerne às regras do uso ou não do
hífen, assinale a opção em que todas as palavras
estão grafadas corretamente.
A)

inter-relação — des-humano — antiaéreo

B)

bem-humorado — pára-quedas — autoestrada

C)

decreto-lei — norteamericano — lusobrasileiro

D)

contra-harmônico — anti-higiênico — plurianual

08.

Em relação aos elementos sublinhados em “Em
2017, a cada duas horas 44 mulheres foram
agredidas fisicamente, 14 foram estupradas e uma
foi morta, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança
Pública...” (linhas 06-10), é correto afirmar que
A)

todos podem ser classificados como numerais.

B)

“duas” e “uma” são palavras classificadas como
numerais.

tempo da ação verbal está no presente.

C)

“duas” é um numeral substantivo.

pedido é formulado por homens e mulheres.

D)

“segundo” é um numeral ordinal.

A)

destinatário da frase são as mulheres.

B)

verbo ouvir está no modo indicativo.

C)
D)

05.

Há uma correta relação entre as palavras
sublinhadas na frase e a significação em

09.

Assinale a opção que CONTRARIA as regras
de concordância segundo a norma padrão.
A)

30% do público assistiu à entrevista do
presidente.

“… é para que mulheres referendem o discurso
iniciado e concluído por homens.” (linhas 19-21)
= endossem, avalizem.

B)

Mais de um jornal fez alusão à notícia.

C)

Votou apenas as mulheres favoráveis ao pleito.

C)

“…nos tiroteios que se proliferarão com as duas
partes armadas…” (linhas 74-76) = convergirão
em, concentrarão em.

D)

Faz dez meses que o presidente decretou a
flexibilização da posse de armas.

D)

“…mais armas evitarão sua vitimização é
falacioso…” (linhas 80-81) = genuíno, legítimo.

A)

“… porque usurpa e distorce a voz feminina.”
(linhas 15-16) = apropria-se legitimamente.

B)

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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10.

Por meio da estrutura da palavra, pode-se
identificar a classe a que ela pertence. Há uma
correta associação entre o sufixo destacado e a
classificação na palavra

13.

A)

rapidamente [-mente] = advérbio.

A)

B)

igualdade [-dade] = adjetivo.

resultado da queda da cobertura vacinal devido
à crença de que a vacina provoca a doença ou
que esta não mais existe.

C)

preocupação [-ção] = verbo.

B)

D)

falacioso [-oso] = substantivo.

reflexo da ausência de uma política nacional de
vacinação pública e do elevado valor das
vacinas, inacessíveis à população.

C)

causado unicamente pelo retorno de turistas
brasileiros que visitaram países onde não há
cobertura vacinal.

D)

aspecto de menor importância na saúde coletiva,
pois tratam-se de males que não apresentam
risco à população.

O Brasil tem visto, nos últimos tempos, o
retorno de doenças que se acreditava erradicadas,
como o sarampo, a poliomielite, a rubéola e a
difteria. O reaparecimento dessas doenças é

CONHECIMENTOS GERAIS
11.

Desde 2007, segundo informações do INEP, os
alunos da rede pública municipal de Sobral, tanto os
do 5º ano, quanto os do 9º ano do ensino
fundamental, têm atingido pontuação geral mais alta
do que as metas projetadas pelo IDEB. Nas duas
últimas avaliações, em 2015 e 2017, o município
teve a primeira posição na avaliação nacional, e na
avaliação de 2017 foi o único a ultrapassar a
pontuação 9 para alunos do 5º ano (Sobral 9,1).
Dados disponíveis em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/

Com base no exposto e no que se conhece sobre a
educação em Sobral e no Ceará, é correto afirmar
que
A)

B)

C)

D)

o crescimento dos índices de qualidade de
educação deve-se estritamente ao polo de
educação superior de Sobral que forma
professores qualificados.
o desenvolvimento de Sobral na educação
pública é um fato isolado, posto que o estado do
Ceará não tem apresentado melhoras nesses
índices.
o aumento de investimentos e a melhora da
governança pública na área da educação fazem
de Sobral um exemplo a ser seguido.
a melhora nos índices de educação, apesar de
desejado, não tem impacto no Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do município.

12.

De acordo com o Decreto 9.203/2017, a
Governança Pública é o conjunto de mecanismos de
liderança, estratégia e controle que deve avaliar,
direcionar e monitorar a gestão pública, buscando a
melhor condução das políticas públicas e o
aprimoramento da prestação dos serviços de
interesse da sociedade. Considerando os princípios
da Governança Pública, assinale a opção que NÃO
corresponde a um deles.
A)

confiabilidade

B)

ausência regulatória

C)

transparência

D)

capacidade de resposta

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

14.

Reconhecida como Capital Regional pelo IBGE
desde 2008, Sobral tem importante papel na cultura
cearense e nacional, com filhos ilustres que levaram
o nome da cidade e do estado para o Brasil e para o
mundo. Assinale a opção que NÃO corresponde a um
artista nascido em Sobral.
A)

Luiz Carlos Barreto, diretor e produtor de
cinema, com mais de 50 obras produzidas.

B)

Antônio Carlos Belchior, cantor e compositor que
integrou o pessoal do Ceará e lançou diversos
discos solo.

C)

Alberto Nepomuceno de Oliveira, compositor,
pianista e regente, autor de óperas e pai do
nacionalismo na música erudita brasileira.

D)

Domingos Olímpio Braga Cavalcanti, advogado e
escritor, autor de romances e peças teatrais, dos
quais Luzia-homem é o mais conhecido.

15.

Segundo dados do IPECE (Instituto de
Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará) a
produção energética do Ceará tem uma participação
majoritária de base não renovável, a termelétrica,
com 52,32% da produção do estado; em segundo
lugar, com 47,53%, está uma fonte de matriz
renovável e bastante abundante em nossa região,
que é
A)

a energia hidrelétrica produzida em grandes
represas construídas nos principais rios
cearenses, o Jaguaribe e o Acaraú.

B)

a energia de matriz fotovoltaica que se destaca
por ser mais barata e pela grande incidência
solar na região Nordeste.

C)

a produção de energia a partir da força das
ondas oceânicas que chegam ao litoral, também
conhecida como energia ondomotriz.

D)

a energia eólica, principalmente próximo ao
litoral, com muitas usinas no estado, fazendo do
Ceará o terceiro maior produtor do Brasil.
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16.

Alguns serviços públicos são de realização
obrigatória pelos municípios: prestar, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão o transporte
coletivo; manter programas de educação infantil e de
ensino fundamental, e ofertar serviços de
atendimento à saúde da população. Outros são de
realização facultativa, ao menos teoricamente,
embora essenciais para a realidade de quaisquer
municípios: serviço público de coleta de resíduos
sólidos; serviço público de coleta e tratamento de
efluentes líquidos; serviço de iluminação pública;
serviço de limpeza e varrição de ruas; serviço de
fornecimento de energia elétrica; serviço de
fornecimento de água.
Adaptado de GURGEL, Carlos Sérgio. Serviços Públicos
Municipais e seu Papel na Concretização de Direitos
Fundamentais no Espaço Urbano. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/71867/servicos-publicosmunicipais-e-seu-papel-na-concretizacao-de-direitosfundamentais-no-espaco-urbano

18.

Leia atentamente o seguinte trecho de uma
matéria jornalística:
“A cor do céu de Fortaleza mudou na última semana
devido a partículas de queimadas na África, de
acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e
Recursos Hídricos (Funceme). De acordo com o
órgão, parte da fumaça e gases provenientes das
queimadas que acontecem na África estão
conseguindo cruzar o oceano Atlântico Sul, chegando
até o litoral cearense, a mais de 6 mil quilômetros de
distância”.
Disponível em:
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/08/29/cor-doceu-de-fortaleza-muda-devido-a-particulas-de-queimadasna-africa-diz-funceme.ghtml

Considerando o excerto acima e o conhecimento que
se tem sobre o assunto, é correto afirmar que
A)

os ventos que circulam no mundo influenciam
apenas as regiões próximas de onde se formam,
portanto esse fenômeno é uma anomalia.

B)

da mesma forma que os ventos da África
influenciaram a coloração do céu do Ceará, os
ventos originados da Amazônia umedecem o
sudeste do Brasil.

C)

a ação dos ventos ao redor do planeta não
representa perigo algum às populações, pois a
poluição de uma área circula, apenas, por
regiões próximas.

D)

a poluição das queimadas representa danos
apenas para a saúde humana, a natureza se
recupera com rapidez dos efeitos danosos dos
gases liberados.

Com base no excerto, é correto afirmar que
A)

alguns serviços públicos, tidos como
facultativos, são fundamentais para a garantia
de direitos humanos, como o acesso ao
transporte coletivo e a oferta de ensino
fundamental.

B)

embora obrigatórios, a coleta de resíduos sólidos
e de efluentes líquidos não são essenciais para a
manutenção da qualidade de vida dos cidadãos.

C)

o acesso à água potável e limpa e o direito ao
saneamento, apesar de facultativos, são
essenciais para o gozo da vida e dos direitos
humanos.

D)

a oferta de serviços de atendimento à saúde da
população e de limpeza e varrição de ruas são
obrigatórios, pois tratam do mesmo aspecto, a
manutenção da saúde pública.

17.

Leia atentamente o fragmento a seguir:

“Possui um acervo de quase cinco mil peças,
considerado o 5º do Brasil em arte-sacra e decorativa
[...]. Fundado em 1951 e inaugurado em 1971, [...]
conserva a memória de Sobral e dos municípios
norte-cearenses”.
Disponível em:
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1419/

19.

Em viagem aos EUA, o presidente Jair
Bolsonaro pediu o apoio norte-americano para que o
Brasil entre, como membro, na OCDE. Sobre essa
organização, é correto afirmar que
A)

é a aliança militar dos países desenvolvidos do
hemisfério norte e que fazia frente às antigas
nações comunistas do Pacto de Varsóvia.

B)

é uma organização com 36 países, entre eles
europeus e os EUA, que permite aos membros
participar de acordos de cooperação econômica.

C)

é a maior organização mundial de comércio, com
164 países, na qual o Brasil teria concessões
especiais como um país em desenvolvimento.

D)

é a organização de países capitalistas que busca
desenvolver os Direitos Humanos e os
Programas Sociais no mundo.

O patrimônio histórico e cultural existente em Sobral,
a que o excerto acima se refere é o/a
A)

Pinacoteca de Sobral.

B)

Igreja Nossa Senhora do Patrocínio.

C)

Museu Diocesano Dom José de Sobral.

D)

Museu Madi de Sobral.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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O artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e
seus incisos trazem, segundo Eduardo Bittar, “uma
ética administrativa, com acentuado tônus para a
moral administrativa, com vistas à digna e proba
atuação dos agentes públicos em atividades
essenciais desenvolvidas pelo Estado, com vistas ao
desenvolvimento de uma cultura do respeito ao
erário público e às necessidades sociais, com vistas à
formação de uma consciência generalizada da solidez
institucional dos órgãos do Estado”.

C)

patrimoniais e de agentes consignatários.

D)

patrimoniais e de resultado.

A)

é aquele lançamento que vem posteriormente
complementar outro, aumentando ou reduzindo
o valor anteriormente registrado.

Disponível em: http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC08/RBDC-08-125-Eduardo_Bittar.pdf

B)

é um processo técnico de correção de registro
com erro na escrituração contábil da entidade,
realizado por meio de transferência ou
complementação.

C)

promove a regularização de contas
indevidamente debitadas ou creditadas, por
meio da transposição do registro para as contas
adequadas.
consiste em lançamento inverso àquele feito
erroneamente, anulando-o totalmente.

20.

A partir do que infere Bittar, pode-se afirmar
corretamente que

24.

Sobre retificação de lançamento contábil, é
correto afirmar que o estorno

A)

os princípios que estabelecem o que é aceito nas
ações dos servidores e órgãos públicos já estão
precisamente definidos no texto constitucional.

B)

a ética aplicada ao serviço público está
desvinculada de qualquer estrutura normativa e
deve basear-se somente na ética praticada na
sociedade.

D)

C)

somente uma ética superior, como a religiosa ou
a política, justifica ao servidor público
descumprir os princípios constitucionais de ética
administrativa.

25.
A)

UEPS.

no que se refere à conduta ética do servidor
público, o artigo 37 da Constituição Federal é
apenas sugestivo e não imperativo.

B)

CUSTO MÉDIO.

C)

MEDIA PONDERADA.

D)

PEPS.

D)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

Assinale a opção que NÃO corresponde a uma
característica qualitativa de melhoria da informação
contábil-financeiro útil.

Dos métodos de avaliação de estoques de
mercadorias listados abaixo, o que apresenta maior
custo das vendas é o(a)

26.

A base de mensuração mais comumente
adotada pelas entidades na elaboração de suas
demonstrações contábeis é o
A)

custo corrente.

A)

comparabilidade

B)

custo histórico.

B)

tempestividade

C)

valor presente.

C)

materialidade

D)

valor realizável.

D)

verificabilidade

27.
22.

A apropriação, mensal, de despesas com
salários e encargos sociais, configura um(a)
A)

fato contábil misto diminutivo.

B)

fato contábil permutativo.

C)

variação patrimonial quantitativa.

D)

variação patrimonial qualitativa.

Segundo a Lei nº 6.404/76, no balanço
patrimonial,
A)

as obrigações, encargos e os riscos, conhecidos
ou calculáveis, serão ajustados ao seu valor
presente na data de seu registro.

B)

os direitos classificados no intangível serão
avalizados pelo valor presente, deduzido do
saldo da respectiva conta de amortização.

C)

as obrigações em moeda estrangeira, com
cláusula de paridade cambial, serão convertidas
em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor
na data do balanço.

D)

os elementos patrimoniais serão computados
pelo valor atualizado até a data do fechamento
do balanço.

23.

Segundo a Teoria Materialista as contas
contábeis dividem-se em
A)

integrais e de agentes correspondentes.

B)

integrais e diferenciais.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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28.

A demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados pode ser substituída pela demonstração

33.

A)

das mutações do patrimônio líquido.

A)

B)

das variações patrimoniais.

dotações por órgãos do governo e da
administração.

C)

do valor adicionado.

B)

receitas e despesas por categorias econômicas.

D)

do resultado abrangente.

C)

receitas por fontes e respectiva legislação.

D)

despesas, na forma de anexos previstos em lei.

Acompanharão a Lei de Orçamento, quadros
demonstrativos das

29.

O valor da riqueza gerada pela companhia e a
sua distribuição entre os elementos que contribuíram
para a geração dessa riqueza devem ser
evidenciados na demonstração

34.

A)

das mutações do patrimônio líquido.

A)

B)

de resultado do exercício.

C)

dos fluxos de caixa.

D)

do valor adicionado.

se considera obrigatória de caráter continuado
toda despesa derivada de lei ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente
a obrigação legal de sua execução por um
período superior a um exercício financeiro.

B)

se entende por transferência voluntária a
entrega de recursos a outro ente da Federação,
a título de auxílio ou assistência financeira, que
decorra de prévia e expressa determinação
legal.

C)

a reestimativa de receita por parte do Poder
Legislativo só será admitida se comprovado erro
ou omissão de ordem técnica ou legal.

D)

o montante previsto para as receitas de
operações de crédito só poderá ser superior ao
das despesas de capital se houver prévia e
expressa autorização na lei orçamentária
anual.

No tocante às regras previstas na lei de
responsabilidade fiscal, é correto afirmar que

30.

Assinale a opção que corresponde a uma conta
credora do patrimônio líquido.
A)

ações de tesouraria

B)

capital a realizar

C)

reservas de lucros a realizar

D)

prejuízos acumulados

31.

A possibilidade de inclusão na lei orçamentária
anual de dispositivo autorizando a contratação de
operação de crédito caracteriza exceção ao princípio
orçamentário da

35.

A)

não vinculação.

B)

exclusividade.

Assinale a alternativa que apresenta um das
formas de alteração orçamentária cuja autorização
pode estar contida na própria lei orçamentária anual.

C)

legalidade.

A)

créditos especiais.

D)

transparência.

B)

créditos suplementares.

C)

remanejamento orçamentário.

D)

transposição orçamentária.

32.

Sobre a lei de diretrizes orçamentárias, é
correto afirmar que
A)

B)

C)

no âmbito do Congresso Nacional, a sessão
legislativa não será interrompida sem a
aprovação do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias.
o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
poderá conter autorização contratação de
operação de crédito por antecipação de receita
orçamentária.
o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
conterá demonstrativo da compatibilidade da
programação dos orçamentos com os objetivos e
metas fiscais.

todas as despesas relativas à dívida pública,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as
atenderão, constarão da lei de diretrizes
orçamentárias.
O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

36.

O princípio de unidade de tesouraria está
diretamente relacionado ao estágio da receita pública
denominado
A)

recolhimento.

B)

arrecadação.

C)

lançamento.

D)

previsão.

D)
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37.

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público, as receitas orçamentárias são
classificadas de acordo com os seguintes critérios:

41.

O instrumento de organização da ação
governamental visando à concretização dos objetivos
pretendidos, sendo mensurado por indicadores
estabelecidos no plano plurianual denomina-se

A)

categorias econômicas, fontes, subfontes,
origens, espécies, alíneas e subalíneas.

A)

metas fiscais.

B)

orçamentárias, intraorçamentárias,
extraorçamentárias, ordinárias e extraordinárias.

B)

programa.

C)

tributárias, contribuições, serviços, patrimonial,
agropecuária, industrial e transferências.

C)

orçamento.

D)

projeto.

D)

natureza, fonte/destinação de recursos e
indicador de resultado primário.

38.

Assinale a opção que apresenta exemplo(s) de
despesa orçamentária.

42.

Os dois primeiros dígitos da classificação
funcional da despesa orçamentária, cuja finalidade é
traduzir o maior nível de agregação das diversas
áreas de atuação do setor público, representam

cauções, retenções e consignações em favor de
terceiros

A)

categoria econômica.

B)

programa.

B)

pagamento de valores inscritos em restos a
pagar

C)

unidade orçamentária.

C)

transferências voluntárias mediante convênios

D)

função.

D)

resgate de operações de crédito por antecipação
de receita

A)

39.

Sobre os estágios da despesa pública, é
correto afirmar que

43.

A estrutura da natureza da despesa, a ser
observada na execução orçamentária de todas as
esferas de Governo, obedecerá à seguinte ordem:
A)

a liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base
os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito.

categoria econômica, grupo de natureza da
despesa, modalidade de aplicação e elemento de
despesa.

B)

B)

a ordem de liquidação da despesa pública é o
despacho exarado por autoridade competente,
determinando que a despesa seja paga.

categoria econômica, grupo de natureza da
despesa, elemento de despesa e modalidade de
aplicação.

C)

C)

em caráter excepcional, é permitida a realização
de despesa sem prévio empenho.

categoria econômica, modalidade de aplicação,
elemento de despesa e grupo de natureza da
despesa.

D)

D)

excepcionalmente, o empenho da despesa
poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

categoria econômica, modalidade de aplicação,
grupo de natureza da despesa e elemento de
despesa.

A)

40.

Classificam-se como Investimentos as
dotações orçamentárias destinadas à
A)

aquisição de imóveis, ou de bens de capital já
em utilização, bem como as destinadas à
execução de programas especiais de trabalho.

B)

execução de obras, aquisição de instalações,
equipamentos e material permanente e
constituição ou aumento do capital de empresas
que não sejam de caráter comercial ou
financeiro.

C)

aquisição de títulos representativos do capital de
empresas, já constituídas, quando a operação
não importe aumento do capital.

D)

constituição ou aumento do capital de entidades
ou empresas que visem a objetivos comerciais
ou financeiros.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

44.

Os testes de observância

A)

constituem-se em investigações técnicas que
permitem a formação fundamentada da opinião
por parte do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal.

B)

visam à obtenção de evidências quanto à
suficiência, exatidão e validação dos dados
produzidos pelos sistemas contábil e
administrativo da entidade.

C)

visam à obtenção de razoável segurança de que
os procedimentos de controle interno
estabelecidos pela Administração estão em
efetivo funcionamento e cumprimento.

D)

são processos operacionais de que se serve o
controle para a obtenção de evidências, as quais
devem ser suficientes, adequadas, relevantes e
úteis para conclusão dos trabalhos.
Página 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS E DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS COM LOTAÇÃO EM SECRETARIAS
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2019

45.

Em se tratando de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público, na apuração dos resultados
patrimonial e orçamentário, adota-se o regime de
A)

competência e misto, respectivamente.

B)

caixa e competência, respectivamente.

C)

caixa e misto, respectivamente.

D)

competência, sempre.

49.

Equipara(m)-se a Operações de Crédito:

A)

aquisição financiada de bens e arrendamento
mercantil.

B)

mútuo, abertura de crédito e emissão e aceite
de título.

C)

recebimento antecipado de valores provenientes
da venda de bens e serviços.

D)

assunção, reconhecimento ou confissão de
dívidas.

46.

O orçamento anual consignará importância
para atender determinada despesa a fim de executar
ações que lhe caiba realizar. À luz do Manual de
Contabilidade Aplicada a Setor Público, tal
importância é denominada de

50.

A)

despesa autorizada.

A)

financeira, orçamentária e patrimonial.

B)

dotação.

B)

de controle, orçamentária e patrimonial.

C)

despesa prevista.

C)

orçamentária, intraorçamentária e de controle.

D)

verba.

D)

patrimonial, incluindo a financeira, e
orçamentária.

47.

Em matéria orçamentária, tem por finalidade
identificar os objetos de gasto o(a)
A)

classificação funcional-programática.

B)

grupo de natureza de despesa orçamentária.

C)

modalidade de aplicação de recursos.

D)

elemento de despesa orçamentária.

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
está estruturado de acordo com as seguintes
naturezas das informações contábeis:

51.

A Contabilidade Pública indica o resultado
patrimonial do exercício por meio do(a)
A)

demonstração das variações patrimoniais.

B)

balanço financeiro.

C)

balanço patrimonial.

D)

demonstração das mutações do patrimônio
líquido.

48.

Sobre a reavaliação do Ativo Intangível é
correto afirmar que
A)

B)

C)

D)

o método de reavaliação permite o
reconhecimento inicial de ativos intangíveis a
valores diferentes do custo histórico de
aquisição.
o método de reavaliação permite a reavaliação
de ativos intangíveis que não tenham sido
previamente reconhecidos como ativos
circulantes.
caso um item de uma classe de ativo intangível
não possa ser reavaliado porque não existe
mercado ativo para ele, este item deverá ser
mensurado pelo custo menos a amortização
acumulada e a perda por irrecuperabilidade.
se um ativo intangível não for reavaliado, a
amortização acumulada na data da reavaliação
deverá ser eliminada contra o valor contábil
bruto do referido ativo.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

52.

É parte integrante do relatório resumido da
execução orçamentária
A)

o anexo de metas fiscais.

B)

a estimativa de impacto orçamentário.

C)

o relatório de gestão fiscal.

D)

o balanço orçamentário.

53.

A economia orçamentária resulta do confronto

das
A)

despesas empenhadas com as liquidadas.

B)

receitas com as despesas, ambas, realizadas.

C)

despesas fixadas com as realizadas.

D)

receitas previstas com as realizadas.
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54.

No balanço financeiro, previsto na Lei Federal
nº 4.320/64,
A)

as receitas extraorçamentárias aparecem na
mesma coluna dos saldos financeiramente
disponíveis ao final do exercício.

B)

os saldos financeiramente disponíveis no início
aparecem na mesma coluna das receitas
orçamentárias.

C)

D)

Segundo o Manual do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal, as técnicas de
controle são as seguintes:
A)

auditoria e inspeção.

B)

inspeção e monitoramento.

C)

monitoramento e fiscalização.

D)

fiscalização e auditoria.

as despesas extraorçamentárias aparecem na
mesma coluna dos restos a pagar inscritos no
exercício.

60.

os restos a pagar inscritos no exercício
aparecem na mesma coluna das despesas
orçamentárias.

A)

Contábil.

B)

de Acompanhamento da Gestão.

C)

de Avaliação da Gestão.

D)

Operacional.

55.

O Ativo Real de que trata a Lei Federal
nº 4.320/64 resulta da soma dos ativos
A)

circulante e não circulante, apenas.

B)

circulante, realizável e permanente.

C)

financeiro, permanente e compensado.

D)

financeiro e permanente, apenas.

56.

59.

A auditoria governamental que objetiva emitir
opinião com vistas a certificar a regularidade das
contas públicas denomina-se Auditoria

As insubsistências passivas provocam

A)

mutações patrimoniais ativas
extraorçamentárias.

B)

variações independentes da execução
orçamentária.

C)

mutações patrimoniais passivas orçamentárias.

D)

variações por mutações patrimoniais.

57.

No âmbito do Estado do Ceará, julgar as
contas prestadas anualmente pelos prefeitos
municipais compete
A)

à Assembleia Legislativa.

B)

à Controladoria Geral do Estado.

C)

ao Poder Legislativo municipal respectivo.

D)

ao Tribunal de Contas do Estado.

58.

A decisão pela qual o Tribunal de Contas julga
as contas regulares, com ressalva ou irregulares
denomina-se
A)

definitiva.

B)

iliquidável.

C)

irrevogável.

D)

terminativa.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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