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CÂMARA DE VEREADORES DE SALDANHA MARINHO/RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2021
AVISO Nº 10 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE QUESTÕES
CONTESTADAS DO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS

O Presidente da Câmara Municipal de Saldanha Marinho/RS, no uso de suas atribuições legais, torna
público, por este Aviso, o que segue:

1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES CONTESTADAS
DO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS.

CONHECIMENTOS GERAIS
RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 26 – Gabarito mantido.
Sabemos, pelo enunciado, que foram vacinadas 800 pessoas no primeiro dia. Além disso, sabemos
que 1440 foram vacinadas no terceiro dia, dado que esse número é 80% superior ao número de
vacinados no primeiro dia. Temos, então, que determinar o número de vacinados X no segundo dia:
X --- 100%
1440 --- 120%
X = 1200
Logo, o total de vacinados é igual a 800 + 1200 + 1440 = 3440 pessoas. A resposta correta é letra C.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Cargo: CONTADOR
Questão 36 – Gabarito mantido.
As afirmações I e II constam no item 1.2 da Parte III do MCASP. Segue transcrição dos textos:
Afirmação I: “bem como de complementação financeira de responsabilidade da União.”
Afirmação II: “o relacionamento direto com o fundo, com o envio e recepção de recursos;”.
As demais afirmativas não se enquadram no descritivo do item 1.2 da Parte III do MCASP.
Questão 37 – Gabarito mantido.
A afirmativa “C” transcreve quase integralmente o texto da própria norma, qual seja: “A legislação
brasileira define o que a peça orçamentária deve conter. A sociedade fiscaliza a gestão das entidades
públicas diretamente, respaldada pela Constituição, ou indiretamente, por meio de representantes. O
orçamento aprovado é utilizado como base para a definição dos níveis de tributação e de outras
receitas”.
Ora, o restante da frase (trecho suprimido): “, compondo o processo de obtenção de autorização
legislativa para a realização do gasto público.” em nada afeta o que foi questionado, que se refere à
importância do orçamento público.
Uma vez que a questão trata da norma NBC TSP e esta fala sobre as Normas Contábeis aplicadas ao
Setor Público, não haveria de se falar em gestão de empresas privadas.
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Além do acima exposto, as demais afirmativas não possuem conteúdo do Item 8 da NBC TSP
Estrutura Conceitual.
Questão 39 – Gabarito mantido.
A alternativa “B” é a única que transcreve o texto do item 3.1, da Parte II do MCASP: “Valor de
aquisição é a soma do preço de compra de um bem com os gastos suportados direta ou indiretamente
para colocá-lo em condição de uso.”.
E encontramos no “caput do item 3.1 a seguinte descrição: “3.1. DEFINIÇÕES Tem-se as seguintes
definições referentes à avaliação e mensuração de ativos e passivos do setor público:”. Dessa forma, o
MCASP deixa claro que as definições referentes à avaliação e mensuração são as descritas na
sequência, e o restante do manual explana outras questões, não definições.

Município de Saldanha Marinho/RS, 07 de Junho de 2021.

Renato Carlos Pinto
Presidente da Câmara de Vereadores de Saldanha Marinho/RS
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