SEPROD
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

RESPOSTA AOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO REAL
O setor de provas e avaliação da SEPROD reuniu-se junto com a equipe de
professores, para analisar os recursos administrativos dos candidatos, opostos
tempestivamente contra a publicação do gabarito parcial, proferindo os
seguintes julgamentos e esclarecimentos de questões: Banca Examinadora do
Concurso Público.

Alagoinhas, 28 de junho de 2016.
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A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
QUESTÃO: 03
Resposta: INDEFERIDO
1 - No texto, o único parágrafo que inicia com pronome demonstrativo é o quinto:
"Esta polícia ..."
2 - Gabarito oficial mantido.

QUESTÃO: 07
Resposta: INDEFERIDO
1 - Til não é acento que justifique a tonicidade, ele justifica a nasalidade,
coincidentemente, a sílaba tônica de cada palavra é a última.
2 - Til é marca suprassegmental (fica acima da letra) para indicar que o som é nasal
(sai pelo nariz), conforme estabelece a gramática normativa da Língua Portuguesa.
3 - Na letra D - temos todos os termos paroxítonos. A palavra veem-se - tem a sílaba
tônica em "VE" - o pronome "SE" não conta como parte da palavra, por isto tem um
hífen para separá-lo.
4 - Gabarito oficial mantido.
QUESTÃO: 11
Resposta: INDEFERIDO
1 - A única alternativa correta é a letra E.
2 - Vamos conjugar o Pretérito Perfeito do Modo Indicativo:
Eu aprendi; Tu aprendeste; Ele aprendeu; Nós aprendemos; Vós aprendestes; Eles
aprenderam.
3 - Gabarito oficial mantido.
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / GUARDA
LEGISLATIVO.
QUESTÃO: 30
Resposta: INDEFERIDO
1 – As duas moedas de maior valor atualmente são: R$ 0,50 e R$ 1,00.
2 – As duas somadas correspondem a R$ 1,50.
3 – Gabarito oficial mantido.
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A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
QUESTÃO: 08
Resposta: INDEFERIDO
1 – A recusante não identifica um período simples por desconhecer a distinção entre
verbo e substantivo.
2 – Antes de verbo se usa pronome pessoal do caso reto: Eu; Tu; Ele; Nós; Vós;
Eles - e não artigo indefinido, como quer a recusante.
3 – Sugerimos que se consulte “GRAMÁTICA NORMATIVA DA LINGUA
PORTUGUESA DO NÍVEL FUNDAMENTAL”.
4 – GABARITO OFICIAL MANTIDO.
QUESTÃO: 11
Resposta: INDEFERIDO
1 – O(a) recusante(a) está equivocado(a), porque no item 1 – o tipo de sujeito é
INDETERMINADO. No item 3 – “em Uruguaiana” é adjunto adverbial de lugar.
2 – O único item com informação correta é 1.
3 – Gabarito oficial mantido.
QUESTÃO: 14
Resposta: INDEFERIDO
1 – O(a) recusante(a) sinalizou para a palavra “lareira” que está diferente da frase
original. – Sobre a omissão da letra “C” - Primeiro – não é o foco de cobrança da
questão – uma vez que se cobra a reestruturação frasal. Segundo – no contexto em
que está a palavra “clareira” existe equivalência com “lareira”. Logo, não há erro na
questão.
2 – Gabarito oficial mantido.
QUESTÃO: 15
Resposta: INDEFERIDO
1 – Não existe erro algum na questão. As três informações estão corretas.
1.1 - O trecho: “porque as rodas ainda giravam no ar, ...” – inicia com conjunção
coordenativa explicativa. – Está correto. (Pedimos que o(a candidato(a) consulte as
conjunções coordenativas para a devida comprovação.
1. 2 - A expressão: “uma teimosa agonia” é conotativa. – está correta, pois não existe
agonia teimosa – somente em expressão polissêmica se usa deste jeito.
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1. 3 - A expressão: “saiu penosamente engatinhando” evidencia movimento do sujeito
referido no período. – está correta, porque “engatinhando” evidencia movimento.
2 – Gabarito oficial mantido.
QUESTÃO: 16
Resposta: INDEFERIDO
1 – O item 2 – apresenta erro na correspondência verbal, porque a correspondência
“fora aberta” é conjugação do tempo mais que perfeito do modo indicativo e o correto é
“foi aberta”.
2 – Gabarito oficial mantido.
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CARGO: ASSISTENTE CONTABILIDADE
QUESTÃO: 23
Resposta: DEFERIDO
GABARITO ALTERADO PARA LETRA “B”
QUESTÃO: 29
Resposta: INDEFERIDO
1 – O(a) recusante(a) está equivocado(a), porque os itens 1 e 2 respondem ao 3.
2 – As entidades são diferentes em seu campo de atuação.
3 - A Contabilidade Pública constitui uma das subdivisões da Contabilidade Aplicada
a diferentes tipos de atividades, de entidades. Seu campo de atuação é, assim, o
das pessoas jurídicas de Direito Público interno - União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas autarquias -, bem como o de algumas de suas entidades
vinculadas - fundações públicas e empresas públicas, estas pelo menos quando
utilizam recursos à conta do Orçamento Público.
((PISCITELLI, Roberto Bocaccio e TIMBÓ, Maria Zulene Farias. Contabilidade
Pública. 13ªed. Revista, Ampliada e Atualizada até maio de 2014. Editora Atlas. São
Paulo. Cap.1. p.6.)
(http://www.saraiva.com.br/contabilidade-publica-uma-abordagem-da-administracaofinanceira-publica-13-ed-2014-8000660.html)
4 – Gabarito oficial mantido.

QUESTÃO: 31
Resposta: INDEFERIDO
1 – O(a) candidato(a) está equivocado, por não ter lido com atenção, porque a
questão está bem clara e bem formulada.
2 – O próprio enunciado da questão já conduz o raciocínio do(a) candidato(a) para
acertar a questão.
A Contabilidade Pública ainda abrange algumas entidades vinculadas a órgãos
públicos, quando estas, pelo menos, utilizam recursos à conta do Orçamento
Público, podendo-se exemplificar
3 - ONGs e entidades privadas a elas vinculadas, conforme a frase já deixa bem
claro, não são entidades vinculadas a órgãos públicos. Basta ler com atenção.
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4 – Gabarito oficial mantido.

QUESTÃO: 32
Resposta: INDEFERIDO
1 – O(a) recusante(a) não prestou atenção à estrutura da questão, para poder perceber
que as três proposições são incorretas.
EXPLICANDO O ITEM 1 – O objeto de qualquer contabilidade é o patrimônio, como ele
não é alterado como patrimônio, não cabe o uso do termo restrito.
EXPLICANDO O ITEM 2 – Isto não existe na Contabilidade Pública.
EXPLICANDO O ITEM 3 - Isto não existe na Contabilidade Pública.
2 – Pedimos que consulte a bibliografia seguinte:
((PISCITELLI, Roberto Bocaccio e TIMBÓ, Maria Zulene Farias. Contabilidade Pública.
13ªed. Revista, Ampliada e Atualizada até maio de 2014. Editora Atlas. São Paulo.
Cap.1. p.6.até 18.)
3 – Gabarito oficial mantido.

QUESTÃO: 33
Resposta: INDEFERIDO
1 – Para resolver a dúvida (equívoco), estamos enviando (transcrição do texto que
serviu de apoio para a estrutura da questão).
Define-se Contabilidade Pública como sendo o ramo da contabilidade que registra,
controla e demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e fatos da fazenda pública
e o patrimônio público e suas variações.
Portanto, seu escopo relaciona-se ao controle e gestão dos recursos públicos. Com o
advento da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar 101/2000), a
contabilidade pública alçou uma maior importância e valorização.
A contabilidade societária, relacionada com a atividade privada, rege-se pela Lei das
Sociedades Anônimas e pelo Código Civil, que estabelecem regras de procedimentos
contábeis. Já a contabilidade pública é regulada pela Lei 4.320/1964, que é a Lei das
Finanças Públicas.
A contabilidade societária tem como foco principal o patrimônio e as suas avaliações,
de tal forma que a principal peça é o balanço patrimonial.

SEPROD
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Porém, na contabilidade pública, o mais relevante é o balanço de resultados, que trata
da despesa e da receita, ou seja, de que forma foi arrecadado o dinheiro e como foi
aplicado.
Outra diferença é que a contabilidade da área societária tem como visão o patrimônio e
o lucro. Já na área pública, a visão é a gestão.
A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF deu forma ao Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, definiu o que compõe o relatório, como se publica essa informação.
Também trouxe como inovação o relatório de gestão fiscal, que visa demonstrar se
foram atingidas as metas e os limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal.
Outra inovação é que a lei exigiu que as receitas vinculadas tenham a contabilização
de onde está evidenciado o que já foi aplicado e qual é o saldo.
A lei também passou a dar uma maior importância e visibilidade à contabilidade.
A Contabilidade Pública - seja na área Federal, Estadual, Municipal ou no Distrito
Federal - tem como base a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que instituiu normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/contabilidadepublica.htm)
2 – Gabarito oficial mantido.

QUESTÃO: 34
Resposta: INDEFERIDO
1 – Existem duas colunas no Balanço Patrimonial:
A coluna do Ativo, onde se inscrevem:
Ativo financeiro.
Ativo Permanente.
Ativo compensado.
Saldo patrimonial (Ativo Real a descoberto, quando negativo).
A coluna do Passivo, onde se inscrevem:
Passivo Financeiro.
Passivo Permanente.
Passivo compensado.
Saldo Patrimonial (Ativo Real Líquido, quando positivo).
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2 – Explicamos ao recusante que o único item que nada tem a ver com a coluna do
Ativo é o que se registra na letra A.
(PISCITELLI, Roberto Bocaccio e TIMBÓ, Maria Zulene Farias. Contabilidade Pública.
13ªed. Revista, Ampliada e Atualizada até maio de 2014. Editora Atlas. São Paulo.
Cap.17. p.326.)
3 – Gabarito oficial mantido.

QUESTÃO: 37
Resposta: INDEFERIDO
1 – O(a) recusante(a) está equivocado(a), porque a questão foi elaborada com base
nos dados oficiais do site que consta na questão.
2 – Pedimos que o (a) candidato(a) consulte o site para eliminar as dúvidas que deram
margem ao recurso.
3 – Gabarito oficial mantido.

QUESTÃO: 39
Resposta: INDEFERIDO
1 – Para resolver a dúvida que gerou desnecessário recurso, pedimos que o(a)
consulte a bibliografia que consta na questão.
2 – Gabarito oficial mantido.

