
Prefeitura Municipal de 
 
 
 

 

Gabarito 

Com base no ANEXO 10 da Lei 4.320/64 do exercício de 2011
em anexo, e demais materiais para consulta
 

1. Calcule e insira no espaço indicado
exercício de 2011, pertinente às receitas da Prefeitura 
R$ 9.417.688,46 (20 pontos). 
 
 

2. Com base na Receita do exercício de 2011
seguintes informações: 
 

a) Soma das receitas que compõem
(duodécimo) ao Poder Legislativo

R$ 7.744.465,78 (10 

 
b) Percentual máximo que poderá ser 

7% (5 pontos) e; Legislação 

 
c) Valor máximo permitido para transferência de 

R$ 542.112,60 (5 ponto
 

3. Sabendo que cada município em conformidade com o quantitativo da população existente, limita
valores máximos do subsídio dos verea

a) No caso em questão, os vereadores do Município de 
que 20% da remuneração dos deputados estaduais. 

 
4. No procedimento abaixo serão corrigidos erros gramaticais e ortográficos na forma dos subitens I

(Em conformidade com o novo acordo ortográfico
 

I. Domínio da norma culta da língua escrita, (
ortografia; emprego de letras maiúsculas; acentuação; separação de sílabas; 
de pronomes; concordância nominal e verbal; parágrafo; regência verbal e nominal).
estética. (10 pontos). 
 

II.  Coesão textual: ligação ou articulação das partes do texto, com uso adequado de recursos coesivos 
morfossintáticos (conjunções, pronomes relativos, advérbios, sequência temporal
na escolha das palavras, uso de sinônimos, repetição, etc
semântica do texto, isto é, articulação das idéias que faz com que pal
todo significativo para os leitores. 

 
a) Com base no Anexo 1

Econômica e  descrev
Notas Explicativas, 
 

Nesta questão, com base no caput do 
Explicativas em conformidade com a
entre as Categorias Econômicas das receitas e das 
evidenciar o Resultado Superavitário
  

Prefeitura Municipal de União do sul

abarito da Prova Subjetiva II 
Cargo: Contador 

 
 

ei 4.320/64 do exercício de 2011 da Prefeitura Municipal
materiais para consulta e análise, complete as afirmativas abaixo:

indicado a seguir, o valor correto da Receita Corrente Líquida
, pertinente às receitas da Prefeitura conforme o Anexo 10 da Lei 4.320/64

na Receita do exercício de 2011, conforme Anexo 10 da Lei 4.320/64, calcule e insira as 

s receitas que compõem a Base de Cálculo das interferências financeiras
ao Poder Legislativo para o exercício de 2012:  

 pontos). 

máximo que poderá ser utilizado para encontrar o valor do repasse do duodécimo 
Legislação CF/88  Art. 29-A (5 pontos). 

Valor máximo permitido para transferência de Duodécimo no exercício de 2012

pontos). 

Sabendo que cada município em conformidade com o quantitativo da população existente, limita
subsídio dos vereadores.  

No caso em questão, os vereadores do Município de União do Sul não poderão perceber mais 
da remuneração dos deputados estaduais. (5 pontos). 

No procedimento abaixo serão corrigidos erros gramaticais e ortográficos na forma dos subitens I
novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa)  

Domínio da norma culta da língua escrita, (uso adequado dos seguintes requisitos: registro formal; 
ortografia; emprego de letras maiúsculas; acentuação; separação de sílabas; 
de pronomes; concordância nominal e verbal; parágrafo; regência verbal e nominal).

Coesão textual: ligação ou articulação das partes do texto, com uso adequado de recursos coesivos 
conjunções, pronomes relativos, advérbios, sequência temporal

na escolha das palavras, uso de sinônimos, repetição, etc). Coerência textual: estruturação lógico
semântica do texto, isto é, articulação das idéias que faz com que palavras e frases componham um 
todo significativo para os leitores. (10 pontos). 

om base no Anexo 1 da Lei 4.320, analise os grupos de Receitas e
descreva numa sequencia lógica dos fatos contábeis registrados, 

, e ainda evidenciar o Superávit apresentado de R$ 826.494,13

caput do item 4 e dos incisos I e II, o candidato deverá 
em conformidade com a norma NBC T 6 – Da Divulgação das Demonstrações Contábeis

micas das receitas e das despesas, justificar os resultados apresentados
ário apresentado, justificando esta existência. 

União do sul - MT 

 

da Prefeitura Municipal  de União do Sul 
abaixo: 

o valor correto da Receita Corrente Líquida RCL do 
conforme o Anexo 10 da Lei 4.320/64:  

, conforme Anexo 10 da Lei 4.320/64, calcule e insira as 

as interferências financeiras 

utilizado para encontrar o valor do repasse do duodécimo 

no exercício de 2012: 

Sabendo que cada município em conformidade com o quantitativo da população existente, limita-se os 

não poderão perceber mais 

No procedimento abaixo serão corrigidos erros gramaticais e ortográficos na forma dos subitens I e II. 

uso adequado dos seguintes requisitos: registro formal; 
ortografia; emprego de letras maiúsculas; acentuação; separação de sílabas; pontuação; colocação 
de pronomes; concordância nominal e verbal; parágrafo; regência verbal e nominal). Legibilidade e 

Coesão textual: ligação ou articulação das partes do texto, com uso adequado de recursos coesivos 
conjunções, pronomes relativos, advérbios, sequência temporal) e lexicais (precisão 

). Coerência textual: estruturação lógico-
avras e frases componham um 

Receitas e Despesas Por Categoria 
numa sequencia lógica dos fatos contábeis registrados, em forma de 

de R$ 826.494,13. (30 pontos)  

candidato deverá apresentar as Notas 
as Demonstrações Contábeis 

os resultados apresentados. E ainda, 


