
BOA PROVA

A T E N Ç Ã O

O contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

1. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento e
cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações
posteriores.

2. Aprova objetiva terá duração de 3 horas incluído neste tempo o preenchimento do

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar o próprio faltando 30 minutos para o término do horário da
prova, conforme Edital do Concurso.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no .

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça seus
pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, no dia
19/05/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Corre o mundo uma campanha em defesa do direito dos
animais, pregando o fim de seu uso em testes de laboratório.
A imagem que se quer passar é a de que os cientistas são
indivíduos sádicos, que usam e matam cobaias inocentes. Há
até quem descreva os centros de pesquisa como campos de
concentração repletos de instrumentos de tortura para
animais. Trata-se de uma visão caricatural que contribui para
aumentar ainda mais a ignorância e o preconceito das
pessoas diante da ciência.

É provável que essa imagem tenha surgido já no tempo
em que Pasteur inoculou a saliva de um cão com o vírus da
raiva no cérebro de outro cão, sadio, e verificou que ele
contraiu a doença. Para fazer essa experiência, Pasteur teve
que abrir um orifício no crânio do cão saudável um
procedimento de fato desagradável, tanto para o cão quanto
para o espectador. (...) No dia 6 de julho de 1885, um garoto
de 9 anos, chamado Joseph Meister, foi salvo depois que
Pasteur injetou o vírus atenuando a doença do pequeno
paciente, tendo início ali a técnica de produção de vacinas
que salvaria, no futuro, a vida de milhões de pessoas.

(...) O uso de animais ainda é indispensável para garantir
a saúde da população vacinada assim como para preservar a
segurança de substâncias que compõem os medicamentos.
Diminuir ou mesmo banir irresponsavelmente os testes em
animais aumentaria ainda mais os riscos de quem precisa
tomar remédios. Sem essas pesquisas, quem se arriscaria a ir
à farmácia?

Há 40 000 anos os homens viviam, em média 28 anos.
Hoje vivem mais de 70. Devemos isso às pesquisas que
utilizam animais. No momento em que você estiver lendo este
artigo, laboratórios acompanham a evolução de doenças
hereditárias em ratos para aliviar, no futuro, o sofrimento dos
filhos dos pacientes dessas doenças. Apesar dos ataques às
pesquisas que usam animais geneticamente modificados,
estamos mais próximos de um tratamento para doenças
incuráveis, como Alzheimer, graças ao uso de ratos
transgênicos. Quem hesitaria em utilizar animais em
pesquisas se pudesse, com isso, aliviar a dor de um familiar
portador de uma doença degenerativa e ainda hoje incurável?

(...)
Enfim, não é inaceitável que usemos animais para

benefício humano. Inaceitável é ver o homem matar e expor
seus semelhantes ao sofrimento por meio de guerras ou pela
ignorância que rejeita os benefícios dos avanços da ciência. É
bem provável que os defensores dos direitos dos animais
acreditem que é uma arrogância do homem moderno colocar-
se no centro do universo pessoas que, como Pasteur,
priorizaram a vida humana diante da vida de outros animais.
Para mim, essa arrogância tem outro nome: humanismo.

Ou você ou a cobaia

–

–

RAW, Isaias (presidente da Fundação Butantan e professor emérito da
Faculdade de Medicina da USP). Superinteressante, n° 5, maio 2001.

2. No título do texto, ocorre a conjunção . Que tipo de
relação ela estabelece?

A) complementaridade;
B) exclusão;
C) alternância;
D) oposição;
E) adição.

ou

3. Apenas uma das alternativas abaixo NÃO funciona, no
texto, como argumento a favor das pesquisas com animais.
Aponte-a.

A) “Diminuir ou mesmo banir irresponsavelmente os testes
em animais aumentaria ainda mais os riscos de quem
precisa tomar remédios.”

B) “Há 40 000 anos os homens viviam, em média, 28 anos.
Hoje vivem mais de 70. Devemos isso às pesquisas que
utilizam animais.”

C) “No momento em que você estiver lendo este artigo,
laboratórios acompanham a evolução de doenças
hereditárias em ratos para aliviar, no futuro, o sofrimento
dos filhos dos pacientes dessas doenças.”

D) “O uso de animais ainda é indispensável para garantir a
saúde da população vacinada assim como para preservar
a segurança de substâncias que compõem os
medicamentos.”

E) “Corre o mundo uma campanha em defesa do direito dos
animais, pregando o fim de seu uso em testes de
laboratório.”

4. No trecho: "Devemos isso às pesquisas que utilizam
animais.", a que se refere o pronome demonstrativo?

A) Ao fato de o homem, há 40 000 anos, viver apenas 28
anos;

B) Às pesquisas que utilizam animais;
C) Ao fato de o homem viver apenas 70 anos;
D) Ao aumento da expectativa de vida;
E) Ao sacrifício de animais.

1. Na defesa de seu ponto de vista, o autor procura
desqualificar aqueles que se opõem à utilização de animais
em pesquisas científicas. Aponte a passagem em que isso
ocorre.

A) “Enfim, não é inaceitável que usemos animais para
benefício humano.”

B) “...os cientistas são indivíduos sádicos, que usam e
matam cobaias inocentes.”

C) “...pela ignorância que rejeita os benefícios dos avanços
da ciência.”

D) “Há até quem descreva os centros de pesquisa como
campos de concentração repletos de instrumentos de
tortura para animais.”

E) “No momento em que você estiver lendo este artigo,
laboratórios acompanham a evolução de doenças
hereditárias em ratos...”



6. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas
do texto abaixo.

A diretora da União Britânica Anti-vivisecção (BUAV),
Michele Thew disse que __ organização ainda "tem algumas
preocupações com __ tecnologia em geral porque ela
também usa animais e células animais, mas nós somos
positivos em relação _____ que pode reduzir o número de
animais vivos em testes".

A) à - à - àquilo;
B) a - a - aquilo;
C) a - a - àquilo;
D) à - a - aquilo;
E) à - a - àquilo.

( )Fonte: www.anda.jor.br

5. Assinale a opção em que as palavras grifadas pertencem,
respectivamente, à mesma classe gramatical das palavras
destacadas na frase abaixo.

“Corre mundo uma em do direito dos
animais, pregando o fim de seu uso testes de laboratório.”

A) “Há até quem descreva centros de como
campos de repletos de instrumentos de
tortura animais.”

B) “... pessoas que, como Pasteur, priorizaram vida
diante da outros animais.”

C) “Inaceitável é ver homem matar e expor seus
semelhantes ao por meio de guerras ou pela

rejeita os benefícios dos avanços da
ciência.”

D) “... tendo início ali técnica de de
salvaria, no futuro, a vida de milhões de pessoas.”

E) “A imagem que se quer passar é de que os
são sádicos, que usam matam cobaias
inocentes.”

o campanha defesa
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a
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7. Passando a frase abaixo para a voz passiva,
encontramos a forma verbal:

“... pessoas que, como Pasteur, priorizaram a vida humana
diante da vida de outros animais.”

A) são priorizadas;
B) foram priorizadas;
C) é priorizada;
D) foi priorizada;
E) era priorizada.

10. Assinale a frase em que, de acordo com a norma culta da
língua, ocorre ERRO de regência verbal.

A) Os cientistas chegaram a conclusão de que não deveriam
continuar as pesquisas.

B) Eles sempre visaram ao bem-estar da humanidade.
C) Para chegar a este resultado, obedeceram, passo a

passo, às orientações do pesquisador.
D) Eles assistiram à cirurgia pela TV, mas não puderam

participar.
E) De repente, ele se lembrou de um procedimento que

poderia utilizar.

9. Marque a opção que, segundo a norma culta da língua,
completa as lacunas da frase abaixo.

Não temos dúvidas ________os cientistas ________
preocupação é a diminuição de animais em testes visam
_______ este problema seja logo solucionado.

A) de que - cuja - a que;
B) que - na qual - a que;
C) a que - cuja - que;
D) de que - na qual - que;
E) que - em que - em que.

8. Assinale a opção que apresenta desvio da norma culta da
língua, no que diz respeito à colocação do pronome oblíquo
átono.

A) Nenhuma das pesquisas que se desenvolveram com
animais fo i fe i ta neste laboratór io após o
desmembramento da equipe.

B) As pessoas que manifestaram-se contra o uso de cobaias
em laboratório não se conscientizaram ainda do problema
que os doentes enfrentam.

C) Neste caso, as pessoas não se expuseram aos efeitos
colaterais das doenças.

D) Infelizmente, ninguém ainda se manifestou a favor de
outros processos de pesquisa e não se tem notícia de que
os pacientes tenham sido prejudicados.

E) Dir-se-ia que o uso de animais se torna indispensável
para garantir a saúde da população vacinada.
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14. A utilização de cabeçalhos e rodapés pode aumentar
consideravelmente a usabilidade de um documento longo,
bem como dar a ele uma aparência muito mais profissional.
No Microsoft Office Word 2003, cabeçalho e rodapé podem
conter tanto informações estáticas como informações
dinâmicas (informações que podem mudar com o
documento). Qual alternativa representa uma opção
ESTÁTICA?

A) Página X de Y;
B) Imagem;
C) Nome do arquivo e caminho;
D) Última gravação;
E) Criado por.

15. Suponha que você precise incluir muitas vezes em um
documento longo um aviso de isenção de responsabilidade
cuidadosamente redigido e estejam previstas várias
alterações até se chegar ao texto final desse aviso de isenção.
No Microsoft Office Word 2003, qual a forma mais adequada
para manter o texto de aviso de isenção de responsabilidade
atualizado no seu documento?

A) AutoFormatação;
B) Marcas Inteligentes;
C) AutoCorreção;
D) AutoFormatação ao digitar;
E) AutoTexto.

18. No Internet Explorer 7.0 existem diversas formas para
acessar uma página da Web, EXCETO:

A) digitando uma URLna caixa Endereço;
B) usando a funçãoAbrir do menuArquivo;
C) escolhendo na Lista de Favoritos;
D) escolhendo na Lista de Histórico;
E) utilizando a função Localizar nesta página.

17. O vírus de computador é um programa que copia a si
mesmo e ataca o software de um computador. Atualmente, a
maioria deles é criado com intenção maldosa; em
consequência, podem causar danos a programas ou dados.
Qual das alternativas apresentadas a seguir representa uma
recomendação INCORRETA para reduzir o risco de
contaminação do seu computador?

A) Mantenha seu computador atualizado com os de
segurança e as atualizações críticas mais recentes.

B) Antes de baixar um arquivo executável, execute-o antes
de salvá-lo para se certificar de que não se trata de um
vírus.

C) Instale e execute um software antivírus de uma empresa
renomada e de boa reputação e, se o programa possui o
recurso de verificação automática de vírus, mantenha-o
ativado.

D) Instale programas somente de CDs autênticos. Em geral,
instalar programas de CDs autênticos, distribuídos
comercialmente, é o método mais seguro.

E) Não abra emails ou arquivos suspeitos, principalmente
quando o remetente for um (pessoa que envia
lixo eletrônico ou emails indesejáveis).

patches

spammer

16. O Microsoft Office Outlook 2003 oferece uma série de
recursos para a formatação de texto de uma mensagem, com
EXCEÇÃO de:

A) aplicar Negrito, Sublinhado e Itálico;
B) alterar tamanho de fonte;
C) inserir tabela;
D) criar lista numerada ou com marcadores;
E) recuar texto.
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13. No Microsoft Office Excel 2003, qual das verificações a
seguir NÃO é feita pela função Verificar Ortografia numa
planilha ativa?

A) Valores de células;
B) Comentários de células;
C) Gráficos incorporados;
D) Fórmulas;
E) Cabeçalhos e rodapés.

12. A versão Microsoft Office Excel 2003 oferece métodos
rápidos para a seleção de dados na planilha. Qual dos
métodos a seguir NÃO funciona da forma descrita?

A) Para selecionar células não adjacentes, clique na
primeira célula e mantenha pressionada a tecla SHIFT
enquanto clica em outras células;

B) Para selecionar apenas as células em branco de uma
região, selecione essa região, clique em “Ir para” no menu
Editar, clique em “Especial” e, em seguida, clique em “Em
Branco”;

C) Para selecionar um intervalo grande, basta clicar em uma
célula no canto do intervalo, rolar até o canto oposto e
manter a tecla SHIFT pressionada enquanto você clica na
célula desse canto;

D) Para especificar a direção na qual você deseja mover a
seleção após a entrada de dados em uma célula, clique
em “Opções” no menu Ferramentas, verifique se a caixa
“Mover seleção após Enter” está marcada na guia “Editar”
e clique em uma opção na caixa “Direção”;

E) Para mover para uma área específica da planilha (como a
região atual ou a última célula) clicando em “Ir para” no
menu Editar. Clique em “Especial” e selecione a opção
desejada.

11. Sobre resolução de tela no ambiente Windows, é correto
afirmar que:

A) resolução de tela é a configuração que determina a
quantidade de informações que aparecem na sua tela e
pode ser alterada na ferramenta Vídeo do Painel de
Controle;

B) a resolução da tela é medida em pixels, polegadas ou em
DPIs;

C) à medida que se aumenta o nº de pixels, menos
informações serão exibidas na tela, mas o tamanho
dessas informações aumentará;

D) a resolução da tela independe do tamanho do seu monitor
e do seu adaptador de vídeo;

E) as alterações na resolução da tela afetam apenas o
usuário logado no computador durante a alteração.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA



21. Representam uma destinação do lucro do exercício, dos
lucros acumulados ou de reservas de lucros aos acionistas da
companhia:

A) Bônus de subscrição;
B) Dividendos;
C) Ações nominativas;
D) Ações em tesouraria;
E) Debêntures.

22. Refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à
integridade do registro do patrimônio e das suas mutações,
determinando que seja feito de imediato e com a extensão
correta, independente das causas que as originaram:

A) Princípio da Competência;
B) Princípio da Oportunidade;
C) Princípio da Entidade;
D) Princípio do Registro Pelo Valor Original;
E) Princípio da Continuidade.

23. Analise as afirmativas abaixo e depois marque a opção
correta:

I. Estorno e complementação são formas de retificação
para a correção de erros de escrituração.

II. Os livros auxiliares são aqueles que fornecem
informações mais específicas sobre uma ou mais contas,
complementando os livros principais.

III. O Livro Diário e o Livro Caixa são obrigatórios por Lei.

A) todas as afirmativas estão corretas;
B) somente as afirmativas II e III estão corretas;
C) as afirmativas I e III são falsas;
D) somente a afirmativa III é falsa;
E) somente a afirmativa II é falsa.

24. A operação através da qual a companhia paga aos
acionistas o valor de suas ações por razões de dissidência
nos casos previstos na legislação societária é denominada:

A) Reembolso de ações;
B) Resgate de ações;
C) Transferência de ações;
D) Emissão de ações;
E) Amortização de ações.

25. Uma empresa adquire 100 máquinas sendo, 50 para
modernizar suas instalações e 50 para revenda, pagando no
ato da operação 30% da compra em dinheiro e o restante em
duplicatas a pagar com prazo de 90 dias. Esta operação
caracteriza um fato:

A) misto aumentativo;
B) misto diminutivo;
C) autorizativo;
D) misto aumentativo e diminutivo;
E) permutativo.

26. Uma receita pública, decorrente da venda de um bem não
classificado no Permanente ocorrida no exercício, mas só
efetivamente arrecadada no exercício seguinte, deverá ser
registrada na Contabilidade:

A) no exercício em que ocorreu a venda;
B) em qualquer dos dois exercícios;
C) no exercício em que ocorreu a efetiva arrecadação da

receita;
D) no exercício financeiro em que ocorreu a entrega do bem

ao comprador;
E) no exercício fiscal da venda do bem, independentemente

da sua efetiva arrecadação.

27. A Prefeitura de Morro Baixo comprou, por dispensa de
licitação, R$150.000,00 em medicamentos para suprir a
urgente e inesperada necessidade dos hospitais públicos,
uma vez que o município atravessou uma epidemia de
dengue havendo, naquele momento, o risco de várias
pessoas morrerem pela falta dos remédios. Com base nesta
informação, é possível afirmar que:

A) Houve erro no processo de aquisição uma vez que não
existe a possibilidade de se dispensar a licitação para
compras de valor superior a R$ 8.000,00.

B) A dispensa utilizada teve por fundamento o inciso IV, do
art. 24 da Lei nº 8.666/93.

C) Trata-se de uma aquisição fundamentada no inciso V da
Lei nº 8.666/93.

D) A administração deveria, obrigatoriamente, ter licitado a
compra adotando a modalidade pregão.

E) A compra deveria ter sido, necessariamente, licitada na
modalidade Tomada de Preços.
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20. No Word 2003, você pode realizar rapidamente as tarefas
executadas com frequência, usando teclas de atalho. Qual a
função executada ao se pressionar as teclas “CTRL” e “V”
simultaneamente na versão em português do Microsoft Office
Word 2003?

A) Copiar;
B) Recortar;
C) Colar;
D) Localizar;
E) Ir para.

19. Para satisfazer a necessidade de manter mais de uma
página aberta simultaneamente, o Internet Explorer permite
que você crie uma guia para cada nova página que se deseja
abrir. Além disso, oferece um recurso que permite exibir todas
as páginas, em miniatura, numa única guia. Qual o nome
desse recurso?

A) Guias Rápidas;
B) Central de Guias;
C) Guias;
D) Histórico;
E) Favoritos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS



29. Para efeitos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), entende-se “empresa estatal
dependente”, como:

A) sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto
pertença, direta ou indiretamente, a ente da federação;

B) empresa controlada que receba do ente controlador
recursos financeiros para pagamento com pessoal ou de
custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso,
aqueles provenientes de aumento de participação
acionária;

C) somente se aplica às empresas de economia mista que
recebam, a qualquer título, recursos do ente a que
estiverem vinculadas;

D) entidade da administração indireta que receba recursos
financeiros para cobrir somente despesas de custeio;

E) aplica-se, exclusivamente, às empresas públicas que
recebam recursos do governo para cobrir suas
deficiências de caixa.

30. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, analise
as assertivas a seguir e assinale a opção correta.

I. O Relatório Resumido da Execução Orçamentária será
publicado até trinta dias após o encerramento de cada
bimestre e será composto, dentre outros, do
demonstrativo da execução das despesas por categoria
econômica e grupo de natureza da despesa.

II. O Relatório de Gestão Fiscal será emitido ao final de cada
quadrimestre.

III. Caberá ao Poder Legislativo, auxiliado pelos Tribunais de
Contas, a fiscalização das normas estabelecidas na Lei
de Responsabilidade Fiscal, cabendo ao Sistema de
Controle Interno de cada Poder e do Ministério Público,
apenas, a fiscalização relacionada ao atingimento das
metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A) todas as afirmativas estão corretas;
B) apenas as I e II estão corretas;
C) apenas as I e III estão corretas;
D) apenas as II e III estão corretas;
E) apenas a II está correta.

afirmativas
afirmativas
afirmativas

afirmativa
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28. De acordo com a Lei nº 8.666/93, analise as afirmativas
abaixo e assinale a opção correta.

I. São modalidades de licitação a concorrência, o convite, a
tomada de preços, o concurso e o leilão.

II. É possível a combinação de modalidades de licitação.
III. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital

de licitação por irregularidade na aplicação da lei.
IV. Concorrência é o tipo de licitação entre quaisquer

interessados que, na fase inicial da habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital para execução de seu objeto.

V. É inexigível a licitação nos casos de guerra ou grande
perturbação da ordem.

A) somente estão corretas I, IV e V;
B) somente estão corretas III, IV e V;
C) somente estão corretas I, II, IV e V;
D) somente estão corretas I, e III;
E) somente estão corretas III e V.

31. Quanto à afetação patrimonial, as Despesas Públicas são
classificadas em Despesas Efetivas e Despesas por
Mutações Patrimoniais. Assinale a opção que apresenta
somente Despesas por Mutações Patrimoniais.

A) Investimentos, Inversões Financeiras e Juros e Encargos
da Dívida;

B) Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes
e Juros e Encargos da Dívida;

C) Amortização da Dívida, Inversões Financeiras e
Investimentos;

D) Aquisição de Material de Consumo, Juros e Encargos da
Dívida e Investimentos;

E) Transferências de Capital, Inversões Financeiras e
Pessoal e Encargos da Dívida.

33. Com relação aos Princípios Orçamentários vigentes em
nossa legislação, assinale a opção INCORRETA:

A) A Lei Orçamentária não poderá conter dispositivo
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa,
inclusive no que se refere à autorização para abertura de
créditos suplementares.

B) Todas as receitas e despesas devem estar contidas numa
só lei orçamentária.

C) É vedada a vinculação de receita de impostos a órgão,
fundo ou despesa, ressalvadas as exceções previstas na
legislação vigente.

D) A publicidade deverá abranger o orçamento desde a sua
preparação, passando pela sua execução e o seu
subsequente controle.

E) Todas as receitas e despesas constarão da Lei do
Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer
deduções.

32. De acordo com o preceituado pela Lei nº 4.320/64,
analise as assertivas a seguir e assinale a opção correta.

I. O Balanço Patrimonial demonstrará o Ativo Financeiro, o
Ativo Permanente, o Passivo Financeiro, o Passivo
Permanente, o Saldo Patrimonial e as Contas de
Compensação.

II. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa
orçamentárias assim como os recebimentos e os
pagamentos de natureza extra-orçamentária,
conjugados com os saldos em espécie provenientes do
exercício anterior, e os que se transferem para o exercício
seguinte.

III. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e
despesas previstas em confronto com as realizadas.

IV. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará
as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou
independentes da execução orçamentária, e indicará o
resultado patrimonial do exercício.

A) todas as assertivas estão corretas;
B) somente as assertivas I e II estão corretas;
C) somente as assertivas II, III e IV estão corretas;
D) somente as assertivas I, III e IV estão corretas;
E) todas as assertivas são falsas.



34. O Registro contábil referente à arrecadação de uma
Receita por Mutações Patrimoniais abrange lançamentos
contábeis nos Sistemas:

A) Orçamentário e Financeiro somente;
B) Financeiro e Patrimonial somente;
C) Orçamentário, Financeiro e Patrimonial;
D) Orçamentário, Patrimonial e de Compensação;
E) Orçamentár io, Financeiro, Patr imonial e de

Compensação.

Receitas Correntes 120.000
Receitas de Capital 40.000
Despesas Correntes 90.000
Despesas de Capital 35.000
Receitas Extraorçamentárias 100.000
Despesas Extraorçamentárias 70.000
Saldo das disponibilidades financeiras que
será transferido para o exercício seguinte 110.000

39. Considerando os dados a seguir, extraídos do Balanço
Financeiro da Prefeitura Municipal de Ética, NÃO é possível
afirmar que:

$

A) o saldo em espécie proveniente do exercício anterior é de
$ 45.000.

B) o pagamento dos Restos a Pagar do exercício está
incluído nas despesas extraorçamentárias.

C) o total da despesa orçamentária é de $125.000.
D) o valor dos Restos a Pagar do exercício deverão estar

computados no total das receitas extraorçamentárias a
fim de compensar sua inclusão na despesa
extraorçamentária.

E) o superávit na execução orçamentária apurado no
Balanço Orçamentário foi de $35.000.
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37. Considerando os dados abaixo extraídos do Balanço
Orçamentário de uma Autarquia Pública Municipal podemos
afirmar, EXCETO que:

- Receitas Previstas $ 300.000,00
- Execução da Receita $ 450.000,00
- Fixação da Despesa $ 300.000,00
- Execução da Despesa $ 105.000,00

A) Ocorreu um Superavit na execução orçamentária de
$ 345.000,00.

B) Ocorreu um excesso de arrecadação de $150.000,00.
C) Ocorrreu uma economia Orçamentária de $195.000,00.
D) AConta Créditos Disponíveis antes de encerrada, no final

do exercício, apresentava um saldo credor de
$195.000,00.

E) A Conta Execução da Despesa ao ser encerrada ao final
do exercício apresentava um saldo credor de
$105.000,00.

36. As afirmativas a seguir apresentam normas
estabelecidas pela Lei Complementar n° 101, de 2000 com
relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, EXCETO:

A) O seu projeto de lei incluirá oAnexo de Metas Fiscais.
B) ConteráAnexo de Riscos Fiscais onde serão avaliados os

passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar
as contas públicas, informando as providências a serem
tomadas, caso se concretizem.

C) Disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas e
critérios e formas de limitação de empenho.

D) Disporá sobre as normas relativas ao controle de custos e
à avaliação dos resultados dos programas financiados
com recursos dos orçamentos.

E) Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização
e montante, definido com base na receita corrente líquida,
serão estabelecidos no Plano Plurianual.

35. Segundo as normas da Constituição Federal em vigor,
analise as assertivas a seguir e assinale a opção correta.

I. Os instrumentos orçamentários previstos na Constituição
são o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
e a Lei OrçamentáriaAnual.

II. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá o
Orçamento Fiscal, o Orçamento de Investimento e o
Orçamento da Seguridade Social.

III. É vedada a realização de operações de créditos que
excedam o montante das despesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante créditos
suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

A) todas as estão corretas.
B) somente as I e II estão corretas.
C) somente as II e III estão corretas.
D) somente as I e III estão corretas.
E) somente a I está correta.

afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas

afirmativa

38. O lançamento contábil a débito da conta Créditos
Disponíveis e a crédito da conta Despesa Empenhada
corresponde ao registro da seguinte operação:

A) Liquidação da despesa.
B) Apropriação de despesa liquidada.
C) Empenho da despesa.
D) Anulação de empenho.
E) Inscrição de Restos a Pagar.

40. Assinale a opção que contenha somente Receitas
Correntes.

A) Receita de Contribuições, Receita Patrimonial e
Transferências Correntes;

B) Alienação de Bens, Amortização de Empréstimos e
Operações de Crédito;

C) Receita de Serviços, Operações de Crédito e Receita
Industrial;

D) Receita de Contribuições, Alienação de Bens e
Transferências Correntes;

E) Transferências de Capital, Receitas de Serviços e
Receita Patrimonial.




