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TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
 
01. É uma característica do Orçamento-programa: 

a) Principal critério de classificação: funcional-programático. 
b) O processo orçamentário é dissociado dos processos de 

planejamento e programação. 
c) A alocação de recursos visa à aquisição de meios. 
d) As decisões orçamentárias são tomadas tendo em vista as 

necessidades das unidades organizacionais. 
 
02. O controle da execução orçamentária compreenderá: 

I- A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da 
receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a 
extinção de direitos e obrigações. 

II- A fidelidade funcional dos agentes da administração 
responsáveis por bens e valores públicos. 

III- O cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos 
monetários e em termos de realização de obras e prestação de 
serviços. 

Estão corretas as afirmações: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

 
03. Foi a primeira unidade governamental brasileira a implantar o 

Orçamento-programa: 
a) São Paulo. 
b) Rio de Janeiro. 
c) Rio Grande do Sul. 
d) Minas Gerais. 

 
04. Acessa dados das UG – Unidade Gestora que estão na tabela de 

vinculação da UG do usuário. Tratando do SIAFI, estamos nos 
referindo a qual nível de acesso? 
a) Nível 7. 
b) Nível 5. 
c) Nível 4. 
d) Nível 1. 

 
05. Conforme a norma geral (Lei nº 4.320/64), as despesas 

empenhadas e não pagas até o final do exercício são inscritas em: 
a) Despesas em aberto. 
b) Sobra percentual. 
c) Resíduo contínuo. 
d) Restos a pagar. 

 
06. Conforme disposição constitucional, a lei orçamentária anual é 

constituída por três orçamentos, são eles: 
a) Constitucional; Fiscal; Seguridade social. 
b) Fiscal; Seguridade social; Investimentos das empresas. 
c) Investimento público; Investimento das empresas; 

constitucional. 
d) Fiscal; Investimento público; Investimento das empresas. 

 
07. São receitas oriundas de transferências do Município para 

instituições de direito público ou privado. Trata-se de: 
a) Dotação orçamentária. 
b) Dotação contábil. 
c) Dotação Governamental do Município. 
d) Dotação pública. 

 
08. Foi o primeiro Plano Plurianual (PPA) elaborado em cumprimento às 

determinações da Constituição de 1988, ou seja, mais voltado à 
programação da ação do governo, sem as características de plano 
de desenvolvimento econômico-social como os anteriores. Trata-se 
de: 
a) Plano Plurianual para o qüinqüênio 1.991/1.995. 
b) Plano Plurianual para o qüinqüênio 1.996/2.000. 
c) Plano Plurianual para o período 1.996/1.999. 
d) Plano Plurianual para o período 2.000/2.003 (Avança Brasil). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 
necessários, empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável 
pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor 
do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
_____ do capital com direito a voto ou controlador, responsável 
técnico ou subcontratado. A lacuna é corretamente preenchida com: 
a) 5%. 
b) 10%. 
c) 25%. 
d) 50%. 

 
10. A norma brasileira determina que o Poder Executivo, no prazo de 

até _________ após a publicação da lei orçamentária, estabelecerá 
a programação financeira e o cronograma de execução mensal de 
desembolsos. A lacuna é corretamente preenchida com: 
a) 15 dias. 
b) 30 dias. 
c) 60 dias. 
d) 90 dias. 

 
11. Assinale a alternativa incorreta. A Constituição define assim os 

objetivos principais do controle interno. Art. 74. Os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, 
sistema de controle interno com a finalidade de: 
a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, 

a execução dos programas de governo e dos orçamentos da 
União. 

b) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, 
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito privado. 

c) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, 
exceto dos direitos e haveres da União. 

d) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 

 
12. Enquadra-se em uma “Despesa de Custeio”: 

a) Salário Família e Abono Familiar. 
b) Material de Consumo. 
c) Subvenções Sociais. 
d) Contribuições de Previdência Social. 

 
13. O critério funcional de classificação da despesa possui duas 

categorias: função e subfunção. A nova classificação funcional 
compreende: 
a) 36 funções e 99 subfunções. 
b) 28 funções e 109 subfunções. 
c) 18 funções e 56 subfunções. 
d) 14 funções e 83 subfunções. 

 
14. No Brasil, o exercício financeiro observado pelo setor público 

coincide com o ano civil, portanto, os orçamentos anuais são 
executados no período de: 
a) 1º de fevereiro a 30 de janeiro do ano subseqüente. 
b) 1º de novembro a 31 de outubro do ano subseqüente. 
c) 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. 
d) NDA. 

 
15. Como prestador de serviço da Secretaria do Tesouro Nacional, 

disponibiliza o acesso ao SIAFI via Internet (HOD). Trata-se de: 
a) SEMPRO. 
b) SERPRO. 
c) SIAPRO. 
d) SERVISIAFI. 

 
16. Não faz parte da classificação da despesa orçamentária segundo a 

natureza: 
a) Categorias econômicas. 
b) Grupos. 
c) Histórico. 
d) Modalidades de aplicação. 
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17. É a responsável pelo desenvolvimento, operação e manutenção do 
SIAFI: 
a) A Secretaria da Fazenda Nacional, por meio da Coordenação-

Geral de Sistemas de Informática. 
b) A Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da Coordenação-

Geral de Sistemas de Informática. 
c) A Secretaria de Informática Nacional, por meio da 

Coordenação-Geral de Sistemas de Informática. 
d) A Secretaria de Contabilidade Nacional, por meio da 

Coordenação-Geral de Sistemas de Informática. 
 
18. É o ingresso proveniente de rendimentos sobre investimentos do 

ativo permanente, de aplicações de disponibilidades em opções de 
mercado e outros rendimentos oriundos de renda de ativos 
permanentes.  
a) Receita Industrial. 
b) Receita de Contribuições. 
c) Receita Agropecuária. 
d) Receita Patrimonial. 

 
19. É o ingresso proveniente da colocação de títulos públicos ou da 

contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a 
entidades estatais ou privadas. Trata-se de: 
a) Operações de Crédito. 
b) Alienação de Bens. 
c) Amortização de Empréstimos. 
d) Transferências de Capital. 

 
Analise as diversas Receitas abaixo e responda as questões 20, 21, 
22 e 23: 
 

I- Impostos. 
II- Outras Receitas Industriais. 
III- Receitas de valôres Mobiliário. 
IV- Contribuições de Melhoria. 
V- Contribuições. 
VI- Receita de Serviços Industriais. 
VII- Receitas imobiliárias. 
VIII- Multas. 
IX- Taxas. 
X- Cobrança da Dívida Ativa. 
XI- Participações e Dividendos. 

 
20. Podemos considerar como uma “Receita Tributária”: 

a) IV. 
b) X. 
c) VII. 
d) II. 

 
21. Podemos considerar como uma “Receita Patrimonial”: 

a) I. 
b) IX. 
c) VI. 
d) XI. 

 
22. Não pertence a “Transferências Correntes - Receitas Diversas”: 

a) V. 
b) VIII. 
c) IX. 
d) X. 

 
23. Pertencem ao mesmo grupo de “Receitas”: 

a) III e XI. 
b) II e X. 
c) I e VIII. 
d) III e X. 

 
24. Enquadra-se em uma “Transferências de Capital”: 

a) Aquisição de Imóveis. 
b) Concessão de Empréstimos. 
c) Juros da Dívida Pública. 
d) Auxílios para Equipamentos e Instalações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000, busca 
justamente o equilíbrio entre receitas e despesas e a estagnação da 
dívida pública, impondo um rígido controle ao gasto público e ao 
administrador que o faz, eis que é denominada: 
a) Lei de Responsabilidade Fiscal. 
b) Lei de Controle Fiscal. 
c) Lei de Deveres Fiscais. 
d) Lei de Compromisso Fiscal. 
 

26. Assinale a alternativa incorreta: 
a) O déficit provém tanto do excesso de arrecadação, quanto da 

economia orçamentária. 
b) Excesso de arrecadação: ocorre quando as receitas 

orçamentárias efetivamente recebidas são maiores que as 
receitas orçamentárias previstas. Surge de uma diferença 
positiva entre ambas. 

c) Economia orçamentária: é a diferença entre a despesa 
orçamentária realizada e a despesa orçamentária fixada. É a 
diferença negativa entre estas duas despesas. 

d) Não se considera como formador do déficit a execução de 
despesa a maior que a fixada porque a Lei nº 4.320/64 não 
permite a despesa orçamentária ser realizada em valor 
superior que a despesa fixada. 

 
27. A Lei nº 4.320/64 classificou a receita pública orçamentária em duas 

categorias econômicas, são elas: 
a) Receitas de Capital e Receitas de Aplicação. 
b) Receitas Fixas e Receitas Variáveis. 
c) Receitas Correntes e Receitas de Capital. 
d) Receitas Correntes e Receitas de Fluxo. 

 
28. Assinale a alternativa incorreta. O complexo SIAFI é composto pelo 

SIAFI: 
a) Operacional. 
b) Educacional. 
c) Gerencial. 
d) Contábil. 

 
29. Assinale a alternativa incorreta. A Lei Complementar nº 101/2.000, 

ampliou o significado e a importância da “Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), ao atribui-lhe a incumbência de disciplinar 
inúmeros temas específicos. Assim, as leis de diretrizes 
orçamentárias passam a dispor, também, sobre: 
a) Equilíbrio entre receitas e despesas. 
b) Metas fiscais. 
c) Condições e exigências para transferências de recursos a 

entidades públicas e privadas. 
d) Demonstrações bimestrais apresentadas pelo Banco Central 

sobre o impacto e o custo fiscal das suas operações. 
 
30. No SIAFI o usuário pode se encontrar “Inibido”, aquele usuário há 

mais de: 
a) 30 (trinta) dias sem acessar o Sistema. 
b) 60 (sessenta) dias sem acessar o Sistema. 
c) 90 (noventa) dias sem acessar o Sistema. 
d) 120 (cento e vinte) dias sem acessar o Sistema. 

 
31. O elemento básico da estrutura do Orçamento-programa é: 

a) As Receitas. 
b) O Programa. 
c) O Lucro. 
d) As Despesas. 

 
32. Qual é a lei que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências? 
a) LEI Nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990. 
b) LEI Nº 8.666, de 21 de Junho de 1.993. 
c) LEI Nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990. 
d) LEI Nº 4.320, de 17 de Março de 1.964. 

 
33. O sistema de mensuração do Orçamento-programa tem por base a 

relação: 
a) Custo/benefício. 
b) Receita/orçamento. 
c) Gastos/balanço. 
d) Insumo/produto. 
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34. A “classificação institucional”, também chamada departamental é, 
provavelmente, a mais antiga das classificações da despesa 
orçamentária. É considerada uma desvantagem da classificação 
institucional: 
a) Se usado de forma predominante, impede que se tenha uma 

visão global das finalidades dos gastos do governo, em termos 
das funções precípuas que deve cumprir. 

b) Permite “comparar” imediatamente os vários órgãos, em termos 
de dotações recebidas. 

c) Permite identificar o agente responsável pelas dotações 
autorizadas pelo Legislativo, para dado programa. 

d) Quando combinado com a classificação funcional, permite 
focalizar num único ponto a responsabilidade pela execução 
de determinado programa. 

 
35. Assinale a alternativa incorreta. Quando permitida na licitação a 

participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as 
seguintes normas: 
a) Comprovação do compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. 
b) Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá 

atender às condições de liderança, não obrigatoriamente 
fixadas no edital. 

c) Impedimento de participação de empresa consorciada, na 
mesma licitação, através de mais de um consórcio ou 
isoladamente. 

d) Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos 
praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na 
de execução do contrato. 

 
36. Analise a alternativa que corresponde à figura de linguagem 

retratada na frase abaixo: 
O Monet estava intacto. 
a) Hipérbole. 
b) Metáfora. 
c) Sinestesia. 
d) Metonímia. 

 
37. Em qual das alternativas abaixo a concordância está incorreta? 

a) Será a escolhida, Lana ou Tina. 
b) Faz muitos anos que não o vejo. 
c) Aluga-se casas. 
d) Uma ou outra terá que ceder. 

 
38. Em qual das alternativas o verbo sublinhado encontra-se no 

pretérito perfeito simples do modo indicativo? 
a) Nós batizamos nosso sobrinho. 
b) Téo estará de férias na próxima semana. 
c) Eles seriam ótimos pais. 
d) Meu avô era uma ótima pessoa. 

 
39. Em qual das alternativas o feminino da frase abaixo está correto: 

Sou freguês há muitos anos, disse o beberrão. 
a) Sou freguesa há muitos anos, disse a beberrona. 
b) Sou freguesia há muitos anos, disse a beberreira. 
c) Sou freguês há muito anos, disse a beberreira. 
d) Sou freguesia há muitos anos, disse a beberrona. 

 
40. Assinale a alternativa que possui uma palavra paroxítona e um 

hiato, respectivamente: 
a) Fanático – saída. 
b) Hábil – influí. 
c) Símbolo – chapéu. 
d) Cerveja – pé. 

 
41. A equação x² - (k + 2)x + 2k = 0 , de incógnita x, tem duas raízes 

iguais. Qual é o valor de k? 
a) 2. 
b) 5. 
c) 1. 
d) 3. 
 

42. Num grupo de 600 pessoas, 40% são homens e 45% das mulheres 
têm mais de 18 anos. Quantas mulheres ainda não comemoraram 
seu     18º ano? 
a) 162. 
b) 198. 
c) 360. 
d) 240. 
 
 

43. Júlia é 10 anos mais velha que Lara, que por sua vez é 6 anos mais 

nova que Bruna. A soma de um terço da idade de Lara com os 
4
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da idade de Júlia resulta em 40 anos. A idade de Júlia, Lara e 
Bruna, respectivamente é: 
a) 35, 25, 31. 
b) 26,16, 22. 
c) 42, 32, 38. 
d) 40, 30, 36. 
 

44. Sabendo-se que a soma de dois números ímpares consecutivos 
excede a terça parte do menor em 87 unidades, o maior é: 
a) 51. 
b) 53. 
c) 49. 
d) 55. 
 

45. Em uma circunferência de raio 3 cm, um ângulo central de medida 
20° determina um arco cujo comprimento, em centímet ros, é 
aproximadamente: 
a) 1,58. 
b) 1,05. 
c) 0,72. 
d) 1,65. 
 

46. Assinale a alternativa correta: 
a) O Pico da Neblina é o mais alto do Brasil. 
b) O Rio São Francisco desemboca no Oceano Pacífico. 
c) O Estado de Sergipe é o maior produtor de petróleo do Brasil. 
d) A Lagoa dos Patos localiza-se no Estado do Rio de Janeiro. 
 

47. As reservas de petróleo no Brasil aumentaram em grande proporção 
depois da descoberta de campos gigantes no Estado de:  
a) Amazonas. 
b) Pará. 
c) Rio Grande do Sul. 
d) As alternativas a, b e c estão incorretas. 

 
48. Nos últimos anos do período regencial os liberais acreditavam que a 

agitação que tomava conta de várias províncias espalhadas pelo 
Brasil, seria estancada com a ascensão antecipada de d. Pedro de 
Alcântara ao trono. D. Pedro era menor de 18 anos, idade mínima 
exigida pela constituição para assumir tal condição. Diante disto, os 
liberais apresentaram alguns projetos a Câmara com objetivo de 
antecipar a ascensão de D. Pedro que ao final, acabou concordando 
e apoiando as idéias dos liberais. Este episódio ficou conhecido 
como: 
a) Golpe da Maioridade. 
b) Golpe da Menoridade. 
c) Golpe da Juventude. 
d) Golpe da Idade. 

 
49. Artista francês convocado pelo príncipe regente de Portugal, D. 

João VI, em 1.816 para retratar todos os momentos ilustres da 
monarquia no Brasil. 
a) Jean Baptiste Debret. 
b) Frans Post. 
c) Albert Eckhout. 
d) Pedro Américo. 

 
50. Paulo Pereira da Silva, deputado federal, investigado por 

improbidade administrativa, ocupa o cargo de: 
a) Presidente da CUT. 
b) Presidente da Força Sindical. 
c) Presidente da Câmara Federal. 
d) As alternativas a, b e c estão incorretas. 
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