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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ
CONCURSO Nº 001/2010 - DATA: 19/12/2010

INSTRUÇÕES
PROVA TEÓRICA
CARGO: TECNICO EM CONTABILIDADE
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartãoresposta. Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no
verso do cartão-resposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do caderno de
provas, a não ser em caso de defeito em sua impressão.
2. Este caderno de provas contém 50 (cinquenta) questões, todas com 05 (cinco)
alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas
só será trocado se apresentar problema de impressão.
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz
parte da prova.
4. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas
(de nº 01 à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado,
manchado, ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura
implicará na anulação da resposta.
5. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo,
fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente,
conforme o exemplo a seguir:
A █ C D E
6. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma
resposta, emenda ou rasura.
7. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do
cartão-resposta e sua integridade.
8. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida,
após transcorrida 01 (uma) hora do início da mesma. Os dois últimos candidatos a
terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e
assinarem o lacre do envelope que conterá os cartões-resposta. O candidato só poderá
levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos 15 (quinze) minutos.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
10. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados IDEJURE.
11. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura
Municipal de IMBAÚ, até 48 horas após a realização das provas. O resultado não será
fornecido por telefone.
BOA SORTE.
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CADERNO DE PROVA
1-De acordo com a norma culta indique a alternativa adequada em relação às frases
abaixo:
I)
II)
III)
IV)

Ele é muito púdico quando se trata de sua filha;
Ou ouço-o ou mando-o ouvir-me;
Gandhi ganhou o prêmio nóbel da paz;
Dormi um sono tranquilíssimo.

a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas a I e a III;
Estão corretas a II e a IV;
Estão incorretas a I, II e III;
Apenas a IV está correta;
Apenas a II está incorreta.

2- Assinale a alternativa em que está INCORRETO quanto à norma culta, o emprego do
pronome oblíquo:

a)
b)
c)
d)
e)

Abracei-o com entusiasmo;
Via-a ontem na esquina do restaurante;
Facilitei-lhe a obrigação;
Devolvi-lhe o documento a ele;
O livro, entreguei-o ao aluno.

3- Qual o significado da palavra macambira:

a)
b)
c)
d)
e)

Animal;
Pedra;
Planta;
Engraçada;
Afetuosa.

4- Diante dos enunciados abaixo, pode-se dizer:

I)
II)
III)

Abjurar tem prefixo “rar”;
Pluvial é locução adjetiva de chuva;
Supremo é o superlativo de Alto;

a)
b)
c)
d)
e)

Que I e III estão corretas;
Que apenas a II está correta;
Que apenas I e II estão incorretas;
Que todas estão corretas;
Que apenas a I está incorreta.
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O texto abaixo se refere às questões 5 e 6:
Leia:
“Amor? Amor é uma coisa que dói dentro do peito. Dói devagarinho, quentinho,
confortável. É a mão que vem da cama vizinha, de noite, e segura na sua, adormecida. E
você prefere ficar com o braço gelado e dormente a puxar sua mão e cortar aquele
contato. Tão precioso que ele é. Amor é ter medo - medo de quase tudo - da morte, da
doença, do desencontro, da fadiga, do costume, das novidades. Amor pode ser uma rosa
e pode ser um bife, um beijo, uma colher de xarope. Mas o que o amor é,
principalmente, são duas pessoas neste mundo.” (Livro: Cenas brasileiras- Raquel de
Queiroz)
5- A primeira frase Amor é uma coisa que dói dentro do peito. Dói devagarinho,
quentinho, confortável, está representada pela figura de linguagem:
a)
b)
c)
d)
e)

Metonímia;
Catacrese;
Sinestesia;
Paradoxo;
Prosopopéia.

6- Na penúltima frase do texto, estabelece-se uma aproximação entre palavras de
diferentes significados: rosa, bife e colher de xarope. Essas palavras sugerem que o
amor:
a)
b)
c)
d)
e)

É muito doce e um beijo é muito importante;
Procede de cuidados e gestos simples, do dia a dia;
Representa várias palavras ao mesmo tempo;
Está ligado somente ao contato físico;
O amor é um sentimento que dói.

7- A charge representa essencialmente:

blog10.wordpress.com acessado em 25.11.2010
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a)

b)

c)
d)

e)

A violência urbana que assola o país, especialmente a cidade do Rio
de janeiro em relação aos tiros dados à esmo, sem direção que
acabam por minar vidas de inocentes;
A intenção dos governantes de incentivar a população a fim de que não
saia de casa em dias em que a polícia sobe os morros para enfrentar o
tráfico de drogas;
As “emoções” de uma bala de revólver que procura de toda forma
encontrar a sua vítima;
A cidade “maravilhosa” do Rio de Janeiro, apesar da violência que nela
existe e extermina vidas todos os dias;
Literalmente um homem comum que foge “correndo” da violência urbana.

8- Assinale a alternativa que a frase está correta de acordo com a norma culta:
a)
b)
c)
d)
e)

Uma pena que o mendingo estivesse novamente nas ruas, pedindo
esmolas;
Quero um sanduíche de queijo, mortandela e tomate para dar ao mendigo;
O advogado interviu no processo;
Tenho uma dó quando ela pede esmolas!;
Iremos assistir ao jogo no telão do clube.

9- Indique a palavra que NÃO possui flexão de gênero para o feminino:

a)
b)
c)
d)
e)

Embaixador;
Papa;
Prefeito;
Estudante;
Gladiador.

10- Indique a alternativa em que uma das palavras NÃO está de acordo com a norma
culta quanto ao acento gráfico:

a)
b)
c)
d)
e)

Mantem;
Pólen;
Álbuns;
Escarcéu;
Cárie.

11- Indique a alternativa em que está incorreto o emprego do hífen:

a)
b)
c)
d)
e)

Micro-habitat;
Multi-instrumentista;
Ultra-humano;
Re-editar;
Semi-herbáceo.

4

InstitutoNacional
Nacionalde
deDireito
DireitoPúblico
PúblicoeeControle
ControleSocial
Social
Instituto
Rua Martim Rua
Afonso,
536, CjTaques,
01, Bairro
Balduíno
159,São
VilaFrancisco
Estrela
CEP:
80410-060
Fone/Fax:
41
3076-5576
CEP: 84040-000 - Fone/Fax: 42 3028-0704
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br
Curitiba- Paraná
- Paraná
Ponta -Grossa
12- Na frase: “A falta de espaço ansiava o prisioneiro”, o verbo ansiar é:
a)
b)
c)
d)
e)

Transitivo direto;
Transitivo indireto;
Futuro;
Ansiedade;
Nenhuma das alternativas.

13- Complete os espaços da frase abaixo:
“Toda criança tem direito __ compreensão dos pais. A sociedade não pode ficar __
espera de que as pessoas resolvam os problemas sozinhos. __ partir de hoje, nos
encontraremos toda segunda-feira __ 20:00 h a fim de enumerar os planos e decidir __
estratégias.”
Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços.
a)
b)
c)
d)
e)

à–a
à–a
a-a
a–a
à–à

–
–
–
–
–

à - as –às;
a - as – as;
a - às – as;
à - às – as;
à – às – às.

14- As palavras destacadas na frase abaixo são:
“Tudo o que uma criança quer é estar sempre perto de quem gosta!”

a)
b)
c)
d)
e)

Substantivo/ sujeito/ pronome;
Pronome indefinido/ verbo/ pronome relativo;
Pronome/ verbo / adjetivo;
Substantivo/ adjetivo/ pronome;
Somente pronomes.

15- Assinale a opção menos adequada quanto à concordância verbal de acordo com a
normal culta:

a)
b)
c)
d)
e)

Lúcia falará para todo o público durante a próxima noite;
Lúcia estará falando para todo o público durante a próxima noite;
Lúcia vai estar falando para todo o público durante a próxima noite;
Lúcia falou para todo o público durante a noite passada;
Lúcia esteve falando para todo o público durante a noite passada.

16- Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta da
nossa língua:

a)
b)
c)

O peão ascendeu o fogo;
A religião dela recomenda espiar os pecados;
A continuar assim, ele terá um futuro inserto;
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d)
e)

A cessão pública começou agora;
Ele cerrou os olhos e morreu.

17- Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas CORRETAMENTE:

a)
b)
c)
d)
e)

Jibóia, manjerona, alforge, ultraje;
Tigela, jibóia, mangerona, ultraje;
Refúgio,manjerona, alforje, ultraje;
Tijela, gibóia, refújio, ultrage;
Gibóia, mangerona, alforje, ultrage.

18- Assinale a alternativa em que a conjugação dos verbos na primeira pessoa do
singular do indicativo presente está CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

Eu adiro, eu caibo, eu valho, eu rio;
Eu adiro, eu cabo, eu valo, eu rio;
Eu aderi, eu caibo, eu valho, eu ri;
Eu aderi, eu cabo, eu valo, eu rio;
Eu adiro,eu caibo, eu valo, eu ri.

19- Diante das frases abaixo, pode-se dizer:
I
II
III

Escrevemos afim quando queremos dizer semelhante;
Escrevemos acerca de quando queremos dizer a uma distância;
Escrevemos de encontro a quando queremos dizer favorável ao desejo;

a)
b)
c)
d)
e)

Todas as alternativas estão corretas;
Todas as alternativas estão incorretas;
Apenas a alternativa I está correta;
Apenas a alternativa II está correta;
Apenas a alternativa III está correta.

20- Assinale a alternativa em que a palavra que está entre parênteses PODE substituir a
palavra em negrito da frase:
a)
b)
c)
d)
e)

É um processo falaz e duvidoso; (enganador)
A incongruência da decisão dividiu a opinião
(desonestidade)
A arte dele foi preterida; (requerida)
Demos a notícia em caráter oficioso; (oficial)
Aquele era um lugar inóspito; (aconchegante)

dos

funcionários;

21- Tendo em vista as normas que estabelecem diretrizes para o controle interno e
externo da Administração Pública, é CORRETO afirmar que:
I)

É correto afirmar que o controle interno do Município será exercido pela
Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado;
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II)

III)

a)
b)
c)
d)
e)

O Parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas, sobre as contas que o
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de
um terço dos membros da Câmara Municipal;
O Poder Legislativo e Executivo, manterão de forma integrada, sistema de
controle com a finalidade de apoiar o Tribunal de Contas no exercício de
sua missão institucional.
O item I está correto;
O item II está correto;
O item III está correto;
Nenhum item está correto;
As alternativas A, B e C estão corretas.

22- Observando as especificidades da Administração Pública Municipal, é CORRETO
afirmar que:
I)

II)
III)

a)
b)
c)
d)
e)

Somente o partido político com representação na Câmara Municipal é parte
legítima, para na forma da lei, denunciar irregularidade perante a Câmara
Municipal ou Tribunal de Contas do Estado;
O Prefeito Municipal exercerá suas funções, auxiliado por órgãos da
administração direta e indireta;
As disponibilidades de caixa do Município e dos órgãos ou entidades do
Poder Público municipal serão depositadas em instituições assistenciais,
ressalvados os casos previstos em lei.
O item I está correto;
O item II está correto;
O item III está correto;
Nenhum item está correto;
Todos os itens estão corretos.

23- Quanto às receitas municipais, é CORRETO afirmar:
I)
II)

III)

a)
b)
c)
d)
e)

Receitas próprias: São os rendimentos decorrentes da arrecadação dos
tributos municipais e as provenientes de seus serviços e atividades;
Transferências Governamentais: São os rendimentos decorrentes das
transferências provenientes de sua participação na distribuição dos tributos
da União e do Estado, além dos rendimentos decorrentes de transferências
voluntárias;
O Município aplicará anualmente, na manutenção do ensino, nunca menos
de 15% da receita de impostos municipais e das quotas dos impostos que
recebe, transferências da União e do Estado.
Os itens I e III estão corretos;
Os itens I e II estão corretos;
Somente o item II está correto;
Somente o item III está correto;
Nenhum item está correto.

24- São exemplos de DESPESAS CORRENTES:
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a)
b)
c)
d)
e)

Despesas com pessoal e Contribuições;
Encargos sociais e da dívida e Subvenções;
Aquisição de material de consumo e Auxílios;
Contribuições, subvenções e auxílios;
Todas as alternativas estão corretas.

25- São exemplos de DESPESAS DE CAPITAL:
a)
b)
c)
d)
e)

Execução de obras e encargos sociais;
Contribuições e Aquisição de imóveis;
Equipamentos e materiais permanentes.
Aquisição de material de consumo;
Todas as alternativas estão corretas.

26- São princípios da Administração Pública que devem ser observados pelo órgão de
controle interno:
a)
b)
c)
d)
e)

Legalidade e Investimento;
Eficácia e Despesas com Pessoal;
Eficiência e Economicidade;
Economicidade e Investimento;
Eficácia e Gestão.

27- A Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a
evidenciar a política econômico financeira, e o programa de trabalho do Governo,
obedecidos os princípios do (a):
a)
b)
c)
d)
e)

Unidade, universalidade e anualidade;
Plano plurianual e do investimento;
Gestão estadual, direcionada à União;
Crédito adicional negativo, suplementar e extraordinário;
Nenhuma das alternativas está correta.

28- É CORRETO afirmar que:
I)
II)
III)

a)
b)
c)
d)
e)

A Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de
operações de crédito autorizadas em lei;
A Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas, exceto as de
operações de crédito autorizadas em lei;
A Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as garantias
patrimoniais e financeiras autorizadas em lei.
Os itens II e III estão corretos;
Os itens I e II estão corretos;
Somente o item I está correto;
Somente o item II está correto;
Nenhum item está correto.
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29- Consideram-se subvenções, as transferências destinadas a cobrir despesas de
custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como:
I)
II)
III)
IV)

a)
b)
c)
d)
e)

Subvenções sociais, as quais se destinem a instituições públicas ou
privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa;
Subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou
privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril;
Subvenções sociais, as que se destinem a empresas públicas ou privadas
de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril;
Subvenções econômicas, as quais se destinem a instituições públicas ou
privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa.
Os itens I e II estão corretos;
Os itens I e III estão corretos;
Os itens II e III estão corretos;
Os itens II e IV estão corretos;
Nenhum item está correto.

30- É CORRETO afirmar que pertencem ao exercício financeiro:
I)
II)
III)
IV)

As
As
As
As

receitas nele arrecadadas;
receitas dos 12 (doze) meses seguintes;
despesas nele legalmente empenhadas;
despesas dos 12 (doze) meses seguintes.

a)
b)
c)
d)
e)

Os itens I e II estão corretos;
Os itens I e III estão corretos;
Os itens II e III estão corretos;
Os itens II e IV estão corretos;
Nenhum item está correto.

31- Com relação aos Restos a Pagar e à Lei Orçamentária Anual, é CORRETO afirmar:
I)

II)

III)

a)
b)
c)
d)
e)

Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas
até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não
processadas;
Os empenhos que correm à conta de créditos com vigência plurianual, que
não tenham sido liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no
último ano de vigência do crédito;
É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou
com dotação ilimitada.
Os itens I e II estão corretos;
Os itens I e III estão corretos;
Os itens II e III estão corretos;
Todas as alternativas estão corretas;
Nenhuma alternativa está correta.

32- Os créditos adicionais classificam-se em:
I)
II)

Suplementares, especiais e extraordinários;
Especiais, ilimitados e vinculados;
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III)

Extraordinários e ordinários.

a)
b)
c)
d)
e)

Somente o item I está correto;
Somente o item II está correto;
Somente o item III está correto;
Os itens I e II estão corretos;
Nenhuma alternativa está correta.

33- Quanto ao empenho, é CORRETO afirmar:
I)

II)
III)
IV)

a)
b)
c)
d)
e)

O empenho de despesas é o ato emanado de autoridade competente que
cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de
implemento de condição;
O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos
concedidos;
É vedada a realização de despesa sem prévio empenho;
É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas ao
parcelamento.
Os itens I e II estão corretos;
Os itens I e III estão corretos;
Os itens II e III estão corretos;
As alternativas A, B e C estão corretas;
Nenhuma alternativa está correta.

34- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que são símbolos do Município de Imbaú:
a)
b)
c)
d)
e)

A Bandeira, a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal;
O Brasão, a Bandeira e o Hino;
A Prefeitura e a Câmara Municipal;
O Brasão, a Espada, a Bandeira e o Hino;
Nenhum item está correto.

35- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
I)
II)

III)

a)
b)
c)
d)
e)

Compete ao Prefeito a administração dos bens municipais, ressalvada a
competência da Câmara Municipal em relação aos seus bens;
Compete ao Presidente da Câmara Municipal a administração dos bens
municipais, ressalvada a competência da Câmara Municipal em relação aos
seus bens;
Compete ao Prefeito a administração de todos os bens municipais, inclusive
aqueles destinados ao Poder Legislativo.
O item I está correto;
O item II está correto;
O item III está correto;
Nenhum item está correto;
Todas as alternativas estão corretas.
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36- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que é competência comum do Município, juntamente com a União e o Estado:
I)

IV)

Zelar pela guarda da Constituição, das Leis e das Instituições democráticas
e conservar o patrimônio público;
Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e a ciência;
Proteger o meio ambiente e incentivar a poluição em qualquer de suas
formas;
Preservar as florestas, opor-se à fauna e à flora.

a)
b)
c)
d)
e)

Os itens I e III estão corretos;
Os itens II e IV estão corretos;
Os itens I e II estão corretos;
Somente o item IV está correto;
Nenhum item está correto.

II)
III)

37- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)

b)
c)
d)
e)

O Governo Municipal é exercido pelo Prefeito e pela Câmara
Municipal de Vereadores os quais constituem o Poder Executivo e o
Poder Legislativo, harmônicos entre si e independentes;
O Poder Executivo é constituído pelo Prefeito Municipal e pela Câmara
Municipal de Vereadores;
A Câmara Municipal é exercida pelo Prefeito e pelos Vereadores os quais
constituem o Poder Executivo;
O Poder Legislativo é constituído pelo Prefeito Municipal e exercido pelos
Secretários Municipais que são auxiliares diretos do Prefeito Municipal;
Nenhuma das alternativas está correta.

38- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)
b)
c)
d)
e)

A Mesa Executiva da Câmara Municipal se compõe do: Prefeito e do VicePrefeito Municipal;
A Mesa Executiva da Câmara Municipal se compõe do: Prefeito, do VicePrefeito Municipal e dos Secretários Municipais;
A Mesa Executiva da Câmara Municipal se compõe do: Presidente,
Secretário, Tesoureiro e Membros;
A Mesa Executiva da Câmara Municipal se compõe do: Presidente,
Vice-Presidente, do Primeiro Secretário e do Segundo Secretário;
Nenhuma das alternativas está correta.

39- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que o Processo Legislativo compreende a elaboração de:
a)
b)
c)

Emendas à Lei Orgânica do Município, Memorandos, Leis Ordinárias,
Decretos Legislativos e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Ato Administrativo e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Portaria e Memorandos;
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d)
e)

Emendas à Lei Orgânica do Município, Leis Complementares, Leis
Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções;
Nenhuma das alternativas está correta.

40- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)
b)
c)
d)
e)

Cada Legislatura terá duração de um ano;
Cada Legislatura terá duração de dois anos;
Cada Legislatura terá duração de três anos;
Cada Legislatura terá duração de quatro anos;
Nenhuma das alternativas está correta.

41- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
I)
II)
III)

O Vereador poderá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio no Município, mas poderá ter sua
residência em Município circunvizinho.

a)
b)
c)
d)
e)

O item I está correto;
O item II está correto;
O item III está correto;
Nenhum item está correto;
Todas as alternativas estão corretas.

42- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)
b)
c)
d)
e)

A Câmara Municipal é composta de Vereadores, dentre cidadãos maiores
de 18 anos;
Os secretários municipais serão escolhidos dentre brasileiros maiores de
vinte e um anos residentes no Município;
À Câmara Municipal compete dar posse ao Prefeito Municipal e ao VicePrefeito;
Cabe à Câmara Municipal conceder Título de Cidadão Honorário a pessoas
que reconhecidamente tenham prestado serviços ao Município;
Todas as alternativas estão corretas.

43- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)

b)
c)

Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Direito da Comarca, avaliação prévia e
licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Paz, avaliação prévia e licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser
realizada mediante autorização por Lei Municipal, avaliação prévia
e licitação;
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d)
e)

Todas as alternativas estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

44- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)

b)
c)
d)
e)

O servidor público estável poderá ser diretor ou integrar conselho de
empresa fornecedora, ou que realize qualquer modalidade de contrato com
o Município;
O servidor público estável somente perderá o cargo mediante processo
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
O servidor público estável somente perderá o cargo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado;
O servidor público estável não poderá exercer mandato eletivo;
Nenhuma das alternativas está correta.

45- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)
b)
c)
d)
e)

Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
O Município não poderá iniciar programa ou projeto não incluído na Lei
Orçamentária Anual;
As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão
gozar de privilégios fiscais não extensivos as do setor privado;
Todas as alternativas estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

46- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que o Poder Público Municipal deverá garantir:
a)
b)
c)
d)
e)

Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tenham tido acesso, na idade própria;
Ensino Público noturno, fundamental e adequado às necessidades do
educando, assegurando o mesmo padrão de qualidade do ensino diurno;
Organização do Sistema Municipal de Ensino;
Todas as alternativas estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

47- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que esta legislação faz referência a diversos Conselhos Municipais, dentre eles:
I)
II)
III)
IV)

Ao
Ao
Ao
Ao

Conselho
Conselho
Conselho
Conselho

Municipal do Estado e da União;
Municipal dos Servidores Públicos;
Municipal da Condição Feminina;
de Desenvolvimento Integrado.

a)
b)
c)
d)

Os itens I e II estão corretos;
Os itens III e IV estão corretos;
Os itens I e III estão corretos;
Os itens II e IV estão corretos;
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e)

Todas as alternativas estão corretas.

48- É lei de iniciativa do Poder Executivo, nos termos da Lei Orgânica do Município de
Imbaú:
a)
b)
c)
d)
e)

O Plano Plurianual;
A Lei de Diretrizes Orçamentárias;
A Lei Orçamentária Anual;
Todas as alternativas estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

49- A compra de material permanente, na contabilidade pública, gera lançamento no
sistema:
a)
b)
c)
d)
e)

Financeiro e Patrimonial;
Orçamentário e Financeiro;
Orçamentário e Patrimonial;
Orçamentário, Patrimonial e financeiro;
Financeiro e Econômico.

50- As Obrigações Tributárias e Contributivas são despesas decorrentes do pagamento
de:
a)
b)
c)
d)
e)

Tributos e contribuições sociais e pensão alimentícia;
Tributos e contribuições econômicas e sociais;
Tributos e contribuições econômicas e de terceiros;
Tributos e pensão alimentícia;
Contribuições sociais e patronais.

BOA SORTE!
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