CÂMARA MUNICIPAL DE URUSSANGA
CONCURSO PÚBLICO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE

RESPOSTAS DOS RECURSOS QUESTÕES DE PROVA
Recursos Sobre Questoes de Provas e Gabarito Preliminar
RECURSO

668

676

677

678

INSCRIÇÃO

12

12

12

12

NOME

ALINE DE
OLIVEIRA
FOGAÇA
ZANETTE

ALINE DE
OLIVEIRA
FOGAÇA
ZANETTE

ALINE DE
OLIVEIRA
FOGAÇA
ZANETTE

ALINE DE
OLIVEIRA
FOGAÇA
ZANETTE

QUESTÃO

6

40

23

32

DETALHES

RESPOSTA

SITUAÇÃO

Nesta questão foi apresentada duas alternativas B, sendo dispostas nesta ordem: A, B, B, C e D. Desta
forma, o candidato que marcou a questão B errada, acabou levando vantagem. Assim a questão deve
ser anulada para evitar favorecimentos.

Cara Candidata
Aline!
Obrigada por
enviar seu
recurso e seu
pedido será
deferido por esta
banca que
decidiu que a
questão será
considerada
anulada.
Att,
Comissão do
Concurso

DEFERIDO

O enunciado da questão pede ao candidato que assinale quais das opções a seguir integram o
orçamento, conforme a lei do orçamento. O trecho da referida lei que trata desta questão pode ser
visualizado no anexo. Conforme a lei, as alternativas A, B, C e D estão corretas. Apenas a E está
incorreta. E o enunciado da questão não pede para assinalar a incorreta, pelo contrário, ele pede para
informar o que integra o orçamento. Desta forma, seguindo o enunciado da questão temos 4
alternativas corretas.

Caro (a)
Candidato (o)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido,
decidindo em
anular a
questão.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

Conforme a NBC T 16.2, que pode ser observada na integra a seguir no anexo, as opções corretas são
I, II e IV, assim a alternativa correta é a letra E, e não a letra D como informa o gabarito preliminar.

Caro (a)
Candidato (a)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido. Sendo
assim, a Banca
verificou e
decidiu pela
troca do gabarito
da letra D pela E
, sendo as
corretas as
afirmações I, II e
IV.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

Caro (a)
Candidato (o)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido,
decidindo em
anular a
questão.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

Conforme o art. 11 da lei 4.320/64 que pode ser visualizado a seguir no anexo, as opções corretas são
I, II e IV. Porém faltou colocar esta opção nas alternativas. Desta forma, nenhuma das alternativas
apresentadas na questão corresponde a alternativa correta.
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Pedido de Alteração do Gabarito da questão de número 32, da prova para o cargo de Contador do
Concurso Público da Câmara Municipal de Urussanga de Edital 001/2017
Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ter seu gabarito alterado, pois a
questão pede que se observe as alternativa correta conforme Art. 11 da Lei 4.320/64, e sendo assim a
alternativa: “V. São Receitas de Capital as receitas tributária, de contribuições, patrimonial,
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas
classificáveis em Despesas Correntes.” está errada.

670

47

DIANA DE
OLIVEIRA
DOMINGOS

32

A Lei 4.320, de 17 de Março de 1964 em seu art. 11, parágrafo § 1º e 2º, lê se:
Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas
de Capital.
§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária,
industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras
pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em
Despesas Correntes
§ 2º - São Receitas de Capital 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, destinado a atender despesas classificáveis em Despesas de
Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.

Caro (a)
Candidato (o)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
indeferiu seu
pedido por não
ser a letra A
correta!
Att,
Comissão do
Consurso

INDEFERIDO

Caro (a)
Candidato (o)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido,
decidindo em
anular a
questão.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

Cara Candidata
Jéssica!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido,
decidindo em
anular a
questão.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

Tendo como base o artigo da referida Lei, entende-se que as receitas tributária, de contribuições,
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços não são receitas de capital mais sim receitas
correntes.
Ante ao exposto, faz-se imperiosa a correção do gabarito da questão, objeto do presente recurso, face
a alternativa correta da questão ser a letra “A”.
Pedido de Anulação da questão de número 40, da prova para o cargo de Contador do Concurso Público
da Câmara Municipal de Urussanga de Edital 001/2017
Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois a questão pede
que se observe:
“a Lei do Orçamento estabelece que o orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de
forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os
princípios de unidade, universalidade e anualidade. Conforme está lei determina, integrarão ao
orçamento;”

679

47

DIANA DE
OLIVEIRA
DOMINGOS

Considerando o que se pede no enunciado da questão a alternativa “E) - Quadros demonstrativos das
entradas e saídas de recursos tributários.” está errada, pois a mesma não integra ao orçamento.
40

A Lei 4.320, de 17 de Março de 1964 em seu art. 2º, parágrafo § 1º, inciso I, II, III e IV lê se:
Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a
política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de
unidade universalidade e anualidade.
§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento:
I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Govêrno;
II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV - Quadro das dotações por órgãos do Govêrno e da Administração
Tendo como base o artigo da referida Lei, entende-se que quadros demonstrativos das entradas e
saídas de recursos tributários, não integra o orçamento, conforme a referida Lei.
Ante ao exposto, faz-se imperiosa a anulação questão, objeto do presente recurso, face não ter apenas
uma alternativa correta, mas sim quatro alternativas corretas.

684

6

JESSICA
MACCARINI

22

Boa Noite! Conforme o gabarito preliminar, a questão 22 consta como alternativa correta a C, incluindo
a alternativa V -Os passivos circulantes são aqueles que estão disponíveis para REALIZAÇÃO
imediata. Porém conforme a NBC T 16.2 a classificação de circulante é a seguinte: Para efeito desta
Norma, entende-se por:
Circulante: o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações EXIGÍVEIS até o término do
exercício seguinte.
Complementando...Os passivos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um dos
seguintes critérios:
(a) corresponderem a valores exigíveis até o término do exercício seguinte;
(b) corresponderem a valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do
setor público for a fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade. (alternativa IV da
questão 22 conforme a NBC T 16.2, esta correta.)
Desta forma, fundamento a minha opinião de que a alternativa C não está correta.
Atenciosamente;
Jéssica Maccarini.
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685

6

JESSICA
MACCARINI

23

Boa Noite! Conforme gabarito preliminar a questão 23 consta como alternativa correta a alternativa D,
Porém conforme a NBC T 16.2 as alternativas corretas seriam a I,II e IV. Segue abaixo o texto da NBC
T 16.2:
12. O sistema contábil está estruturado nos seguintes subsistemas de informações:
(a) Orçamentário – registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao
planejamento e à execução orçamentária;
(b) (Excluída pela Resolução CFC nº. 1.268/09);
(c) Patrimonial – registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros
relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público; (Redação
dada pela Resolução CFC nº. 1.268/09)
11
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO
(d) Custos – registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços, produzidos e
ofertados à sociedade pela entidade pública;
(e) Compensação – registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam
produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles
com funções específicas de controle.
Desta forma fundamento a minha opinião de que a alternativa D está errada.
Atenciosamente,
Jéssica Maccarini

686

6

JESSICA
MACCARINI

32

Boa noite!
Conforme o gabarito preliminar a questão 32 consta como alternativa correta a D, porém conforme o art.
11 da lei 4320/64 as alternativas corretas seriam apenas a I, II e IV, conforme segue abaixo o texto da
lei acima citada:
Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas
de
Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)
§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária,
industrial, de
serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou
privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. (Redação dada
pelo
Decreto Lei nº 1.939, de 1982)
§ 2º - São Receitas de Capital 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. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)
§ 3º - O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e
despesas
correntes, apurado na demonstração a que se refere o Anexo nº 1, não constituirá item de receita
orçamentária.
(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)

Caro (a)
Candidato (a)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido. Sendo
Assim, a banca
verificou e
decidiu pela
troca do gabarito
da letra D pela E
, sendo as
corretas as
afirmações I, II e
IV.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

Caro (a)
Candidato (o)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

Desta forma, fundamento a minha opinião de que a alternativa D está errada.
Atenciosamente;
Jéssica Maccarini
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687

6

JESSICA
MACCARINI

35

Boa noite! Conforme gabarito preliminar, a resposta correta da questão 35 é a B, porém conforme o
Regimento da Câmara de Vereadores do Município de Urussanga, as questões que estão certas seriam
a I, II, IV, segue abaixo o texto do regimento citado:
Art. 51. As comissões permanentes são as que subsistem através da legislatura e
que têm por objetivo estudar os assuntos submetidos aos seus exames e sobre eles exarar
parecer.
Art. 52. As comissões permanentes são 3 (três), compostas cada uma de 4 (quatro)
membros, sendo 1 (um) suplente, com as seguintes denominações:
I - Constituição, Legislação, Justiça e Redação;
II - Finanças, Tributação e Orçamento;
III - Obras e Serviços Públicos.
Incluindo desta forma a alternativa I, desta forma fundamento minha opinião de que a alternativa B esta
incorreta.
Atenciosamente,
Jéssica Maccarini

Caro (a)
Candidato (o)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
indeferiu seu
pedido, pois
conforme
aRESOLUÇÃO
Nº 4, DE 6 DE
DEZEMBRO DE
2016. Art. 61.
Compete à
Comissão de
Finanças,
Tributação e
Orçamento: I examinar e
emitir pareceres
sobre: a)
projetos de lei
relativos ao
Plano
Plurianual, às
Diretrizes
Orçamentárias,
ao Orçamento
Anual e aos
créditos
adicionais; b)
planos e
programas
municipais, bem
como exercer o
acompanhament
oea
fiscalização
orçamentária; c)
parecer prévio
do Tribunal de
Contas do
Estado relativo à
prestação de
contas
municipais; d)
proposições que
fixem ou revisem
os vencimentos
dos servidores
municipais e os
subsídios do
Prefeito,
Vice-Prefeito,
Secretários
Municipais,
Presidente da
Câmara
Municipal e
Vereadores; e)
todas as
proposituras
que, direta ou
indiretamente,
representem
modificação
patrimonial do
Município. II receber as
emendas às
propostas de
leis
orçamentárias,
devidamente
protocoladas na
Secretaria da
Câmara
Municipal, e
sobre elas emitir
parecer para
posterior
apreciação do
Plenário; III elaborar a
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redação final
das propostas
de leis
orçamentárias;
IV - opinar sobre
proposições
referentes a
matéria
tributária,
abertura de
créditos,
empréstimos
públicos, dívidas
públicas e
outros que,
direta ou
indiretamente,
alterem a
despesa ou a
receita do
Município e
acarretem
responsabilidad
es para o erário
municipal; V realizar
audiência
pública para
avaliar as metas
fiscais a cada
quadrimestre,
juntamente à
Prefeitura
Municipal.
Att,
Comissão do
Consurso

INDEFERIDO
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688

6

JESSICA
MACCARINI

40

Caro (a)
Candidato (o)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido,
decidindo em
anular a
questão, já que
não havia
direcionamento
(de exceto,
incorreta,
correta) para as
alternativas que
não integrava a
Lei do
Orçamento.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

Duas alternativas de resposta com a letra "B".

Cara Candidata
Luana!
Obrigada por
enviar seu
recurso e seu
pedido será
deferido por esta
banca que
decidiu que a
questão será
considerada
anulada.
Att,
Comissão do
Concurso

DEFERIDO

Resposta do gabarito está errada. Resposta correta e a alternativa A.

Caro (a)
Candidato (o)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
indeferiu seu
pedido,
decidindo em
anular a
questão.
Att,
Comissão do
Consurso

A questão havia duas alternativas "b" e não possuia alternativa "e"

Caro Candidato
Luciano!
Obrigada por
enviar seu
recurso e seu
pedido será
deferido por esta
banca que
decidiu que a
questão 6 será
considerada
anulada.
Att,
Comissão do
Concurso

Boa noite! Conforme o gabarito preliminar a alternativa e consta como correta, porém de acordo com a
lei 4320/64 não demonstra esse tipo de quadro apenas os seguintes, conforme redação da lei: § 1°
Integrarão a Lei de Orçamento:
I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Govêrno;
II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do
Anexo nº 1;
III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV - Quadro das dotações por órgãos do Govêrno e da Administração.
§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:
I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nºs 6 a 9;
III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Govêrno, em têrmos de realização de
obras e de
prestação de serviços.
Desta forma, fundamento a minha opinião de que a alternativa E esta incorreta.
Atenciosamente;
Jéssica Maccarini

663

689

665

46

46

13

LUANA
POSSAMAI
DELLA

LUANA
POSSAMAI
DELLA

LUCIANO
MARTINS
GONZAGA

6

32

6

INDEFERIDO

DEFERIDO
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667

35

MARINA
GOMES FRAGA

6

A questão 6 possui na prova uma alternativa "a", duas alternativas "b", uma alternativa "c" e uma
alternativa "d". Já folha de respostas, a questão 6 possui as alternativas "a", "b","c","d" e "e" para serem
assinaladas.

A alternativa "A" é a correta, pois ninguém deixa de respirar se não for notado.
(“Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você
não me amar” (Cazuza) –

669

26

RAFAEL
AUGUSTO
LUCHTENBERG

6

A metáfora tem uma carga poética muito grande, uma vez que ela aumenta os possíveis significados
das palavras. Por não sabermos como expressar o que queremos, nos voltamos às metáforas com
bastante frequência no dia a dia, como na expressão “dar murro em ponta de faca”, por exemplo, que
significa teimar com alguma coisa que você sabe que não vai dar certo.
Do latim, Metáfora significa algo (meta) sem sentido (phora) e é traduzida como transposição (no caso,
transposição de sentido). Ela é uma das figuras de linguagem de comparação subjetiva, que preza pela
aproximação de duas coisas, seres, ou entidades diferentes, a partir de uma característica semelhante
entre elas.

Cara Candidata
Marina!
Obrigada por
enviar seu
recurso e seu
pedido será
deferido por esta
banca que
decidiu que a
questão será
considerada
anulada.
Att,
Comissão do
Concurso

DEFERIDO

Caro Candidato
Rafael!
Obrigada por
enviar seu
recurso e após
analisar sua
justificativa a
banca
considerou
indeferido.
Sendo que a
questão
solicitava para o
candidatoobserv
ar a figura de
linguagem
predominante
em cada
alternativa, e a
proposta na
alternativa A,
que através do
trecho da
música
&ldquo;Exagera
do&rdquo;, que
o candidato
consideresse a
Hipérbole como
a figura de
linguagem
predominante no
trecho. Ao fazer
uso da metáfora
na classificação,
a alternativa
torna-se
incorreta.
Para tanto,
desde já
agradecemos e
colocamo-nos a
disposição.
Att,
Comissão dos
Concursos

INDEFERIDO
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A questão 14 apresenta duas alternativas corretas, a letra "B" e a letra "D", pois de acordo com a ABNT
– NB-87/1965:
1 OBJETIVO Esta norma tem por fim estabelecer as regras de arredondamento na Numeração
Decimal.
2 REGRAS DE ARREDONDAMENTO
2.1 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for inferior a 5, o
último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação. P. ex.: 1,3 3 arredondado à primeira
decimal tornar-se-à: 1,3.
2.2 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5,
ou, sendo 5, for seguido de no mínimo um algarismo diferente de zero, o último algarismo a ser
conservado deverá ser aumentado de uma unidade.

690

26

RAFAEL
AUGUSTO
LUCHTENBERG

14

P.ex.: 1,6 6 arredondado à primeira decimal tornar-se-à: 1,7; 4,850 5 arredondados à primeira decimal
tornar-se-ão: 4,9.
2.3 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for 5 seguido de
zeros, dever-se-á arredondar o algarismo a ser conservado para o algarismo par mais próximo.
Conseqüentemente, o último algarismo a ser retirado, se for ímpar, aumentará uma unidade. P.ex.:
4,550 0 arredondados à primeira decimal tornar-se-ão: 4,6.
2.4 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for 5 seguido de zeros, se
for par o algarismo a ser conservado, ele permanecerá sem modificação. P.ex.: 4,850 0 arredondados à
primeira decimal tornar-se-ão: 4,8.

Caro (a)
Candidato (a)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
indeferiu seu
pedido e será
mantido o
gabarito.
Att,
Comissão do
Consurso

INDEFERIDO

Origem:ABNT – NB-87/1965
CB-04 – Comitê Brasileiro de Mecânica CE-04:005.06 – Comissão de Estudo de Tolerâncias e Ajustes
Sendo assim 24,8% pode ser considerado 25%.
Por fim, pede-se a anulação da questão.

691

26

RAFAEL
AUGUSTO
LUCHTENBERG

23

O Gabarito para a questão 23 é a letra "E", pois de conforme as NBCASP, o sistema contábil público
estrutura-se nos seguintes
subsistemas:
a) Subsistema de Informações Orçamentárias – registra, processa e evidencia os atos e os fatos
relacionados ao planejamento e à execução orçamentária;
b)Subsistema de Informações Patrimoniais – registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não
financeiros relacionados com as variações do patrimônio
público;
c) Subsistema de Custos – registra, processa e evidencia os custos da gestão dos recursos e do
patrimônio públicos;
d) Subsistema de Compensação - registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos
possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com
funções específicas de controle.
Portanto, pede-se a alteração do gabarito da letra "D", para a letra "E".

Conforme a LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas
de Capital.
(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)
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§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária,
industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras
pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em
Despesas Correntes.
(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)
32
§ 2º - São Receitas de Capital 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.
(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de
1982)
A Questão não apresenta nenhuma opção com essas definições, portanto pede-se a anulação da
questão.

Caro (a)
Candidato (a)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido. Sendo
Assim, a banca
verificou e
decidiu pela
troca do gabarito
da letra D pela E
, sendo as
corretas as
afirmações I, II e
IV.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

Caro (a)
Candidato (o)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido,
decidindo em
anular a
questão.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO
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34

SEÇÃO VI
DAS CONTAS
Art. 43. As contas do Poder Legislativo compor-se-ão de:
I - balancetes mensais relativos aos recursos financeiros recebidos e aplicados, a serem publicados
pelo Presidente até o último dia do mês seguinte ao vencido;
II - balanço anual e geral, que deverá ser enviado ao Prefeito para fins de
encaminhamento ao Tribunal de Contas, até o dia 28 de fevereiro do exercício seguinte.
Parágrafo único. Os balancetes especificados nos incisos deste artigo, assinados
pelo Presidente, serão publicados na forma da legislação vigente.

Caro Candidato!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
Banca
Avaliadora
analisou e
indeferiu sua
solicitação,
mantendo o
gabarito.
Att,
Comissão do
Concurso.

INDEFERIDO

Portanto, as assertivas corretas são: I, III e V, o gabarito não dispõe dessa opção, por fim, pede-se
anulação da questão.
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Além da opção "B", da questão 37 a alternativa "C" também não apresenta respaldo legal na lei
orgânica do município de Urussanga:
RESOLUÇÃO Nº 4, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2016.
INSTITUI O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE URUSSANGA, NO ESTADO DE SANTA
CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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37

CAPÍTULO V
DO EXAME E DO JULGAMENTO DAS CONTAS MUNICIPAIS
Art. 324. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, o
Presidente da Câmara Municipal, imediatamente, o despachará:
I - à publicação do parecer prévio no órgão oficial do Município;
II - ao Prefeito, para elaborar defesa técnica, quando o parecer prévio for contrário
à aprovação das contas, no prazo de 60 (sessenta) dias;
III - à Comissão de Finanças, Tributação e Orçamento, que emitirá parecer dentro
de 30 (trinta) dias, ressalvado o caso de elaboração de defesa técnica pelo Prefeito, quando a
comissão terá, simultaneamente, 90 (noventa) dias para emitir parecer.
§ 1º O parecer da comissão será acompanhado de projeto de decreto legislativo,
que tramitará no prazo de 30 (trinta) dias na Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e
Redação.
§ 2º O Presidente da Câmara Municipal disponibilizará em meio oficial de acesso,
cópia do projeto de decreto legislativo, do parecer do Tribunal de Contas do Estado e, quando
for o caso, da defesa técnica do Prefeito para os Vereadores, que poderão solicitar
informações à Comissão de Finanças e Orçamento sobre os respectivos documentos, nos
termos deste Regimento Interno.
§ 3º Recebido o parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e
Redação quanto ao projeto de decreto legislativo, o Presidente da Câmara Municipal o
incluirá na ordem do dia da reunião ordinária imediata, para discussão e votação únicas.
§ 4º Não se admitirão emendas ao projeto de decreto legislativo referido neste
artigo.
Art. 325. O julgamento das contas municipais, pela Câmara Municipal será feito
no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após a data do recebimento do parecer prévio do
Tribunal de Contas do Estado, observadas as seguintes regras:
I - o prazo para discussão do projeto de decreto legislativo será de 15 (quinze)
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minutos para cada Vereador, permitida, quando for o caso, a manifestação do Prefeito, que
será convidado a comparecer à reunião, nos termos deste Regimento Interno;
II - terminada a discussão, o Presidente da Câmara Municipal deverá iniciar o
processo de votação;
III - a aprovação, como a rejeição do projeto de decreto legislativo, acontecerá por
deliberação de 2/3 (dois terços) dos Vereadores;
IV - caso seja rejeitado o decreto legislativo no sentido da aprovação das contas, a
Mesa Diretora deverá emitir decreto de reprovação, que independe de deliberação do
Plenário.
V - a decisão da Câmara Municipal que rejeitar ou aprovar o parecer do Tribunal
de Contas do Estado, deve ser, obrigatoriamente, fundamentada.
Art. 326. O Presidente da Câmara Municipal promulgará o decreto legislativo que
for aprovado pelo Plenário, rejeitando ou aprovando as contas municipais, fazendo-o publicar
no órgão oficial do Município.
Art. 327. Rejeitadas as contas municipais, cópia dos documentos relacionados
serão imediatamente remetidos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, para
que sejam tomadas as providências cabíveis.
Pede-se anulação da questão

Caro (a)
Candidato (o)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
indeferiu seu
pedido, sendo
que conforme
LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO
DE
URUSSANGA,A
rt. 36. A
fiscalização
contábil,
financeira e
orçamentária,
operacional e
patrimonial do
Município e das
entidades das
administrações
direta e indireta,
quanto à
legalidade,
legitimidade,
economicidade,
aplicação das
subvenções e
renúncia de
receitas, será
exercida pelo
Poder
Legislativo,
mediante
controle externo,
e pelo controle
interno de cada
Poder.
Parágrafo único.
Prestará contas
qualquer pessoa
física ou
entidade pública
ou privada que
utilize, arrecade,
guarde, gerencie
ou administre
dinheiro, bens e
valores públicos
ou pelos quais o
Município
responda ou que
em seu nome
assuma
obrigações
pecuniárias.
Art. 37. O
controle externo,
a cargo da
Câmara
Municipal, será
exercido com
auxílio do
Tribunal de
Contas do
Estado, ao qual
compete o
disposto no
artigo 59, da
Constituição do
Estado, no que
couber, e a
emissão de
parecer prévio
sobre as contas
que o Município
prestará,
anualmente, até
o dia 28 de
fevereiro. § 1º O
parecer prévio
do Tribunal de
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Contas, de que
fala este artigo,
só deixará de
prevalecer por
decisão de 2/3
(dois terços) dos
membros da
Câmara
Municipal. § 2º
As contas do
Município
ficarão,
anualmente, de
31 de março a
1º de junho,
para exame e
apreciação, à
disposição de
qualquer
contribuinte, o
qual poderá
questionar-lhe a
legitimidade, na
forma da lei. § 3º
Recebido o
parecer prévio
do Tribunal de
Contas, o
mesmo será
anunciado na
primeira reunião
ordinária
seguinte ao
recebimento e
encaminhado à
comissão
permanente do
Poder
Legislativo
incumbida do
exame de
matéria
financeira e
orçamentária,
que dará
parecer em 30
(trinta) dias,
ressalvado o
caso de
elaboração de
defesa técnica
pelo Prefeito,
quando a
comissão terá,
simultaneament
e, 90 (noventa)
dias para emitir
parecer.
Assim sendo, as
alternativas A,
C, D e E
constam na
respectiva Lei,
EXCETO a
alternativa B.
Att,
Comissão do
Consurso

INDEFERIDO
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Caro (a)
Candidato (o)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido,
decidindo em
anular a
questão.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

Caro Candidato
Ronaldo!
Obrigada por
enviar seu
recurso e seu
pedido será
deferido por esta
banca que
decidiu que a
questão será
considerada
anulada.
Att,
Comissão do
Concurso

DEFERIDO

6

Boa tarde, peço a anulação da questão 6 devido a mesma possuir dentre as opções, duas alternativas
sendo (B), e nenhuma alternativa (E) sendo que no edital item 4.2.1.
O Concurso Público do qual trata este Edital constará de 1 (uma) prova escrita com 40 (quarenta)
questões objetivas, todas com 5 (cinco) alternativas de resposta, de “A” a “E”, das quais somente 1
(uma) deverá ser assinalada como correta.
O que deixa a questão em desacordo com o edital por isso peço a anulação da questão.

Caro Candidato
Sidner!
Obrigada por
enviar seu
recurso e seu
pedido será
deferido por esta
banca que
decidiu que a
questão será
considerada
anulada.
Att,
Comissão do
Concurso

DEFERIDO

32

Boa tarde, a referida questão pede a alternativa correta entra os itens, e deu como gabarito o item (D)
,dando como correta as opções III e V.
Porem segundo a lei 4320/64 art 11 § 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de
recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a
atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
(Redação dada pelo Decreto Lei nº
1.939, de 1982)
§ 2º - São Receitas de Capital 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.
(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de
1982)
O que demonstra que tanto o item III como V estão errados, pois estão em desacordo como o conceito
de receita corrente e de capital.
Seguindo isso eu peço a anulação da referida questão, pois ela não possui gabarito correto, tendo em
vista que todas as alternativas possuem o item III ou V como sendo uma das opções corretas, e como
essas alternativas estão erradas eu solicito a anulação dessa questão.

Caro (a)
Candidato (o)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido,
decidindo em
anular a
questão.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

40

Boa tarde, a questão cita: conforme esta Lei determina, integrarão ao orçamento:
O gabarito foi dado como letra (E), sendo este a única das alternativas que não faz parte da referida
Lei e não integrará o orçamento, todas as alternativa A,B,C e D estão citadas na lei 4320/64 artigo 2
como segue abaixo, por isso peço a anulação da questão pois a mesma possui varias alternativas
corretas, o que a torna passível de anulação.
segundo a lei 4320/64:
Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a
política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de
unidade universalidade e anualidade.
§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento:
I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Govêrno;
II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do
Anexo nº 1;
III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV - Quadro das dotações por órgãos do Govêrno e da Administração.

Caro (a)
Candidato (o)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido,
decidindo em
anular a
questão.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

Conforme a LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
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Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a
política econômica financeira e o programa de trabalho do Govêrno, obedecidos os princípios de
unidade universalidade e anualidade.
40
§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento:
II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do
Anexo nº 1;
De tal forma a letra "B" está correta, pede-se a alteração de gabarito para a letra "B".

671

664

672

673

10

32

32

32

RONALDO
ALEXANDRE
TORRES

SIDNER DE
JESUS
CUSTODIO

SIDNER DE
JESUS
CUSTODIO

SIDNER DE
JESUS
CUSTODIO

6

Na questão 6 foi observado que constavam duas letras "B" como opção de resposta, conforme o
gabarito preliminar a resposta certa foi a B mais qual delas?
Pelo fato de existir duas opções iguais de resposta, acredito que a mesma deva ser anulada!
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32

SIDNER DE
JESUS
CUSTODIO
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Boa tarde, a questão pede em quais subsistemas de informações o sistema contábil esta estruturado, o
gabarito deu como certo a alternativa (D), o item (V) – Despesas – custos e Despesas identificados com
a execução da ação pública.
Item esse que não faz parte dos subsistemas contábeis, pois conforme NBC 16.2 são subsistemas
contábeis: orçamentário, patrimonial, custos e compensação.
Solicito a mudança de gabarito para a letra (E) pois os itens I, II, e IV estão em acordo com as NBC
16.2 que cita que os subsistemas contábeis são: Orçamentário – registra, processa e evidencia os atos
e os fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária;
Patrimonial – registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as
variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público; (Redação dada pela Resolução CFC n.º
1.268/09)
Custos – registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços, produzidos e ofertados à
sociedade pela entidade pública, consoante a NBC T 16.11; (Redação dada pela Resolução CFC n.º
1.437/13)
Compensação – registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir
modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas
de controle.
O que torna a letra (E) a única alternativa correta da questão. Por isso peço a mudança de gabarito
para a alternativa (E).
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32

SIDNER DE
JESUS
CUSTODIO

22

A questão foi dada como certa a alternativa C, sendo o item I e V.
I – Os ativos circulantes são aqueles que estão disponíveis para realização imediata.
V – Os passivos circulantes são aqueles que estão disponíveis para realização imediata
Considerando o que cita abaixo a NBC.16.2 o item V passivo circulante não deve estar disponível para
realização imediata, pois ele é uma obrigatoriedade e o credor não poderá exigir a liquidação imediata
do passivo em questão, pois estes devem corresponder a valores exigíveis até doze meses da data das
demonstrações contábeis; conforme item 8 da referida NBC 16.2, o que torna a alternativa incorreta, por
isso peço a anulação dessa questão pois a única alternativa correta seria somente o item I, o que deixa
essa questão passível de anulação pois não tem resposta correta entre as opções da prova.
6. Os ativos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um dos seguintes critérios:
(a) estarem disponíveis para realização imediata;
(b) tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.
(Redação dada pela Resolução CFC n.º 1.437/13)
7. Os demais ativos devem ser classificados como não circulante.
8. Os passivos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um dos seguintes
critérios:
(a) corresponderem a valores exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis;
(Redação dada pela Resolução CFC n.º 1.437/13)
(b) (Excluída pela Resolução CFC n.º 1.437/13) (c) sejam pagos durante o ciclo operacional normal da
entidade; (Incluída pela Resolução CFC n.º 1.437/13)
(d) sejam mantidos essencialmente para fins de negociação. (Incluída pela Resolução CFC n.º
1.437/13)
9. Os demais passivos devem ser classificados como não circulante

Segundo a NBC T 16.2, em seu item 2 (DEFINIÇÕES), Redação dada pela Resolução CFC n.º
1.437/13: Circulante é o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis até doze meses
da data das demonstrações contábeis.
Com relação às classificações nos itens 5 e 6 alíneas “a’ e “b” da mesma
resolução acima mencionada:
5 - A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em “circulante” e “não
circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.
666

680

39

28

SILVIO BENTO
GOMES

TAIANE OLIVO
PANDINI

22

6

6. Os ativos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um dos seguintes critérios:
a) estarem disponíveis para realização imediata;
b) tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.
Os itens I e V da questão 22, tomou a parte pelo todo, ou seja: Aqueles que são de realização imediata
pertencem ao Ativo circulante, mas o ativo circulante não o é de realização imediata.
Assim, requeiro seja anulada a questão, por não haver alternativa correta.
Ainda:
Item “I” da Prova – Os ativos circulantes são aqueles que estão disponíveis para realização imediata.
(Há uma troca de sujeito na sentença)
“Aqueles que estão disponíveis para realização imediata são circulantes” (correto).

Peço que seja anulada a questão 6, devido a duplicidade de alternativa. Existem duas alternativas "B",
sendo assim, não tem como saber qual está correta.

Caro (a)
Candidato (a)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido. Sendo
Assim, a banca
verificou e
decidiu pela
troca do gabarito
da letra D pela E
, sendo as
corretas as
afirmações I, II e
IV.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

Caro Candidato
Sidner!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido,
decidindo em
anular a
questão.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

Caro Candidato
Silvio!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido,
decidindo em
anular a
questão.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

Cara Candidata
Taiane!
Obrigada por
enviar seu
recurso e seu
pedido será
deferido por esta
banca que
decidiu que a
questão será
considerada
anulada.
Att,
Comissão do
Concurso

DEFERIDO
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De acordo com a NBC T 16.2, o sistema contábil está estruturado nos seguintes subsistemas de
informações:
(a) Orçamentário – registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à
execução orçamentária;
(b) (Excluída pela Resolução CFC nº. 1.268/09);
(c) Patrimonial – registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com
as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público; (Redação dada pela Resolução CFC nº.
1.268/09)
(d) Custos – registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços, produzidos e ofertados à
sociedade pela entidade pública;
(e) Compensação – registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir
modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas
de controle.
Portanto a alternativa correta é a alternativa “E” - I, II, e IV estão corretas.

682

28

TAIANE OLIVO
PANDINI

32

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas
de Capital.(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)
§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária,
industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras
pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em
Despesas Correntes.(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)
§ 2º - São Receitas de Capital 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.(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de
1982)
§ 3º - O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e
despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o Anexo nº 1, não constituirá item de
receita orçamentária. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)
As afirmativas corretas são a I, II e IV, porém não existe alternativa com estas opções. Portanto a
questão deve ser anulada.
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TAIANE OLIVO
PANDINI

40

Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a
política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de
unidade universalidade e anualidade.
§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento:
I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do
Anexo nº 1;
III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.
Há mais de uma alternativa correta, sendo elas A, B, C e D. A única alternativa errada é a “E”, porém a
pergunta se refere a qual alternativa está correta. Havendo mais de uma opção, deve ser anulada a
questão.

Caro (a)
Candidato (a)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido. Sendo
Assim, a banca
verificou e
decidiu pela
troca do gabarito
da letra D pela E
, sendo as
corretas as
afirmações I, II e
IV.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

Caro (a)
Candidato (o)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido,
decidindo em
anular a
questão.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO

Caro (a)
Candidato (o)!
Obrigado por
enviar seu
recurso e a
banca
examinadora
deferiu seu
pedido,
decidindo em
anular a
questão.
Att,
Comissão do
Consurso

DEFERIDO
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