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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO - 08/2011 

 
 

Cód. 78 – Técnico de Contabilidade 
 

1. A Receita Orçamentária é classificada por categorias econômicas, ou seja, Receitas Correntes e de Capital. Cada 
categoria subdivide-se em fontes, subfontes, rubricas e sub-rúbricas. (Andrade – 2002). Podemos afirmar que: 

 
A) Impostos é uma rubrica. 
B) Imposto sobre Propriedade Predial Territorial Urbano é uma subfonte. 
C) Impostos sobre o Patrimônio e Renda é uma subfonte. 
D) Imposto sobre Propriedade Predial Territorial Urbano é uma fonte. 
 

2. A função deve ser entendida como o nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor 
público e subfunção representa as partições da função, visando agregar determinado subconjunto de despesa do 
setor público, podem ser combinadas com diferentes funções das que estejam vinculadas (Andrade – 2002). Assinale 
a alternativa incorreta baseado na Portaria 42 de 1999: 

 
A) Informação e Inteligência é uma função e Cooperação Internacional é uma subfunção. 
B) Assistência ao idoso é uma subfunção e Direitos da Cidadania é uma função. 
C) Difusão Cultural e Serviços Urbanos são subfunções. 
D) Essencial à Justiça e Encargos Especiais são funções. 
 

3. O Material Permanente é o bem cuja vida útil tende a ser superior a    e pode ser ou não incorporado a 
outro bem ou equipamento. Complete a lacuna: 
 
A) um ano 
B) dois anos 
C) três anos 
D) 06 meses 
 

4. Para a classificação da despesa pública segundo a sua natureza devem ser identificados: 
 
A) A categoria econômica e sua forma de realização; a modalidade de aplicação dos recursos, se diretamente por 

unidades orçamentárias ou indiretamente mediante transferência de recursos, além de seu grupo de despesa e 
de seu desdobramento facultativo. 

B) Seu elemento de despesas e categoria econômica; a forma de sua realização de aplicação dos recursos, se 
indiretamente por unidades orçamentárias ou diretamente mediante transferência de recursos, além de seu 
desdobramento facultativo. 

C) Seu grupo de despesas; a forma de sua realização ou a modalidade de aplicação dos recursos, se diretamente 
por unidades orçamentárias e mediante transferência de recursos, além de seu elemento de despesa e de seu 
desdobramento facultativo. 

D) A categoria econômica e seu grupo de despesas; a forma de sua realização ou a modalidade de aplicação dos 
recursos, se diretamente por unidades orçamentárias ou indiretamente mediante transferência de recursos, além 
de seu elemento de despesa e de seu desdobramento facultativo. 

 
5. O Balanço Orçamentário objetiva basicamente: 

 
I - Registrar os elementos do orçamento público, nos termos em que o mesmo foi aprovado pelo Poder Executivo. 
II - Registrar a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no exercício. 
III - Registrar a posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as 

previsões iniciais do orçamento. 
 

Estão corretas: 
 
A) I, II e III. 
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I e II, apenas. 
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6. O Balanço Financeiro é uma síntese do registro do sistema financeiro, é demonstrado em duas colunas, uma de 
receita e outra de despesa. Na coluna da receita, consideram-se: 
 
I - A receita orçamentária realizada, que se divide em receitas orçamentárias próprias e vinculadas, e, é detalhada 

por categoria econômica. 
II - As receitas extra-orçamentárias, incluindo-se a inscrição extra-orçamentária de Restos a Pagar, Serviços da 

Dívida a Pagar, depósitos e Débitos de Tesouraria. 
III - Saldo financeiro disponível do exercício anterior. 

 
Estão corretas: 
 
A) I, II e III. 
B) II e III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 

7. Com base no campo de atuação da Contabilidade Pública, pode-se afirmar que os serviços de contabilidade serão 
organizados de forma a permitir: 
 
I - O acompanhamento da execução orçamentária; 
II - O conhecimento da composição patrimonial; 
III - A determinação dos custos dos serviços industriais; 
IV - O levantamento dos balanços gerais, 
V - A análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. 

 
Estão corretas: 
 
A) I, II, IV e V, apenas. 
B) I, IV e V, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, II, III, IV e V. 

 
8. O Patrimônio Público compreende o conjunto de bens, direitos e obrigações avaliáveis em moeda corrente, das 

entidades que compõem a Administração Pública (Kohama – 2009). Bens Públicos são aqueles de domínio nacional 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a 
que pertencerem (Código Civil Brasileiro – art. 98). Os bens públicos são: 
 
(    ) Os de uso comum do povo; 
(    ) Os de uso extraordinário; 
(    ) Os de uso especial; 
(    ) Os dominicais; 
(    ) Os semanais. 
 
Assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso: 
 
A) V, V, V, F, F. 
B) V, V, V, V, F. 
C) V, F, V, V, F. 
D) F, V, F, V, F. 
  

9. Regime de adiantamento é um processamento especial da despesa pública orçamentária, através do qual se coloca 
um numerário à disposição de um funcionário ou servidor, a fim de dar-lhe condições de realizar gastos que, por sua 
natureza, não possam obedecer ou depender de trâmites normais (Kohama – 2009). A legislação federal pressupõe 
as seguintes condições para o regime de adiantamento: 
 
I - Deve se realizar em casos excepcionais; 
II - Deve ser aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei; 
III - Não pode ser feito a servidor em alcance, nem a responsável por 03 adiantamentos; 
IV - Deve ser despesa que não possa subordinar-se ao processo normal de aplicação. 
V - O valor máximo dever ser estipulado pelos órgãos competentes, não podendo ultrapassar 500 UFIRs. 

 
Estão corretas: 
 
A) I, II, III e IV, apenas. 
B) I, III, IV e V, apenas. 
C) II, IV e V, apenas. 
D)  I, II e IV, apenas. 
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10. A avaliação dos componentes patrimoniais obedece, no caso dos bens móveis ou imóveis, ao valor de aquisição ou 
pelo custo de produção ou de construção. Com isso podemos afirmar que a escrituração contábil dos bens móveis e 
imóveis é feita com base: 
 
A) No Regime de Caixa. 
B) No Regime de Competência. 
C) No Custo de Alienação. 
D) No Custo Histórico. 
 

11. Assinale a alternativa correta: 
 
A) A escrituração contábil da Receita Extra-Orçamentária não precisa percorrer os três estágios, geralmente 

seguidos pela Receita Orçamentária, e somente utiliza a etapa correspondente à arrecadação e ao recolhimento. 
B) A escrituração contábil da Receita Extra-Orçamentária precisa percorrer os três estágios, geralmente seguidos 

pela Receita Orçamentária. 
C) A escrituração contábil da Receita Extra-Orçamentária não precisa percorrer os quatro estágios, geralmente 

seguidos pela Receita Orçamentária, e somente utiliza a etapas correspondentes ao lançamento e à 
arrecadação e ao recolhimento. 

D) A escrituração contábil da Receita Extra-Orçamentária precisa percorrer os quatro estágios, geralmente seguidos 
pela Receita Orçamentária. 

 
12. Coloque “V” para Verdadeiro e “F” para Falso baseado nas Variações Patrimoniais. 

 
(    ) Qualquer diminuição de valor nos elementos dos bens e direitos do ativo permanente, ou qualquer diminuição 

de valor nos elementos das obrigações do passivo permanente consideram-se variações ativas, pois 
contribuem para que o patrimônio seja diminuído. 

(    ) Qualquer diminuição de valor nos elementos dos bens e direitos do ativo permanente, ou qualquer aumento no 
valor dos elementos das obrigações do passivo permanente consideram-se variações passivas, pois 
concorrem para que o patrimônio seja diminuído. 

(    ) Qualquer aumento de valor nos elementos dos bens e direitos do ativo permanente, ou qualquer aumento no 
valor nos elementos das obrigações do passivo permanente consideram-se variações ativas, pois concorrem 
para que o patrimônio seja aumentado. 

(    ) Qualquer aumento de valor nos elementos dos bens e direitos do ativo permanente, ou qualquer diminuição de 
valor nos elementos das obrigações do passivo permanente consideram-se variações ativas, pois contribuem 
para que o patrimônio seja aumentado. 
 

A) F, F, F, V. 
B) F, V, F, V. 
C) V, F, F, F. 
D) F, F, V, V. 
 

13. A discriminação da despesa pública, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por: 
 
A) Categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. 
B) O desdobramento, facultativo, do elemento de despesa, e modalidade de aplicação. 
C) Categoria econômica, o desdobramento, facultativo, do elemento de despesa e modalidade de aplicação. 
D) Grupo de natureza de despesa, o desdobramento, facultativo, do elemento de despesa e a discriminação das 

naturezas de despesa. 
  

14. A estrutura da natureza da despesa a ser observada na execução orçamentária de todas as esferas de Governo será 
“c.g.mm.ee.dd”, onde: 
 
I - “c” representa o grupo econômico; 
II - “g” representa a categoria econômica; 
III - “mm” representa a modalidade de aplicação; 
IV - “ee” representa o elemento da despesa; 
V - “dd” representa a despesa desdobrada. 

 
Estão corretas: 
 
A) I, II, III e IV, apenas. 
B) II, III, IV e V, apenas. 
C) I, II e V, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
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15. Baseado na L. R. F. (LC 101/00) integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em 
que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados 
nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para: 
 
A) Os três seguintes. 
B) Os dois seguintes. 
C) Os quatro seguintes. 
D) O seguinte. 
 

16. Com base na Lei Complementar 101/00 e relativo aos Restos a Pagar; é vedado ao titular de Poder ou órgão referido 
no art. 20 desta lei, nos últimos     do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não 
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que 
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Complete a Lacuna: 
 
A) três Trimestres 
B) dois Quadrimestres 
C) dois Trimestres 
D) dois Bimestres 
 

17. Para fins da Lei 8.666-93, Projeto Básico é um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços ____________ da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica 
e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e 
a definição dos métodos e do prazo de execução.  
 
Complete a lacuna: 
 
A) constantes 
B) conteúdo 
C) componentes 
D)  objeto 
 

18. De acordo com a lei 8.666-93, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
 
I - Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em 

participar do processo licitatório; 
II - Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; 
III - Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras 

ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 
IV - O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 

que trata o art. 175 da Constituição Federal, quando for o caso. 
 

Estão corretas: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
  

19. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de 
bens a eles necessários (lei 8.666-93): 
 
(    ) O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
(    ) 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 15% (quinze por cento) do 
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

(    ) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
 
Coloque “V” para Verdadeiro e “F” para Falso: 

 
A) V, V, V. 
B) V, F, V. 
C) F, V, F. 
D) V, V, F. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art165
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20. São instrumentos de transparência da gestão fiscal de acordo com a Lei Complementar 101 de 2.000, aos quais será 
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: 
 
I - Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; 
II - As prestações de contas e o respectivo parecer prévio; 
III - O Relatório Completo da Execução Orçamentária; 
IV - O Relatório resumido da Gestão Fiscal; 
V - E as versões simplificadas desses documentos. 

 
Estão corretas: 
 
A) I, II, III e IV, apenas. 
B) I, II, III e V, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) III, IV e V, apenas. 

 
21. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de   __________ do 

recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais (Lei 
Complementar 101-2.000). 
 
A) noventa dias 
B) trinta dias 
C) quarenta e cinco dias 
D) sessenta dias 

 
22. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada 

Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas da Lei Complementar 101 de 2.000, com 
ênfase no que se refere a: 
 
I - Atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
II - Limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar; 
III - Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 23 e 

24 desta Lei Complementar; 
IV - Providências tomadas, conforme o disposto no artigo 31 desta Lei Complementar, para recondução dos 

montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 
V - Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as 

desta Lei Complementar. 
 

Estão corretas: 
 
A) I, II, III, IV e V. 
B) I, II, IV e V, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, III e V, apenas. 

 
23. De acordo com o artigo 12 da Lei Complementar 101 de 2000, o Poder Executivo de cada ente colocará à disposição 

dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo  _______________  antes do prazo final para 
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício 
subsequente, inclusive da ________________, e as respectivas memórias de cálculo. Complete as lacunas: 
 
A) Sessenta dias – despesa corrente 
B) Noventa dias – corrente líquida 
C) Trinta dias – corrente líquida 
D) 120 dias – despesa corrente 
 

24. O controle externo é a etapa de verificação em que cabe aos órgãos externos de fiscalização de cada poder verificar, 
analisar, apurar e concluir entendimento sobre determinado assunto administrativo ou contábil. São passíveis de 
controles externos: 
 
A) Todos os registros contábeis, atos administrativos e jurídicos dos entes públicos. 
B) Os fatos contábeis e atos administrativos dos órgãos públicos. 
C) Todos os atos e fatos contábeis, administrativos e judiciais da entidade pública. 
D) Os registros contábeis, os atos e fatos administrativos dos entes públicos. 
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25. Cabe ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, por intermédio da técnica de auditoria: 
 
I - Realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos federais sob a responsabilidade dos órgãos públicos e 

privados, inclusive nos projetos de cooperações técnica junto a Organismos Internacionais e multilaterais de 
crédito. 

II - Apurar os atos e fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na 
utilização de recursos públicos federais e, quando for o caso, comunicar à unidade responsável pela 
contabilidade para as providências cabíveis. 

III - Realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de pessoal e demais sistemas administrativos e 
operacionais. 

IV - Examinar a regularidade e avaliar a eficiência e eficácia da gestão administrativa e dos resultados alcançados 
nas Ações de governo. 

 
Indique a alternativa correta 
 
A) Todas estão corretas. 
B) Apenas I, II e III estão corretas.  
C) Apenas II, III e IV estão corretas. 
D) Apenas I, III e IV estão corretas.  
 

26. Avaliar os procedimentos, políticas e registros que compõem os controles, com o objetivo de constatar se estes 
proporcionam razoável segurança de que as atividades e operações se realizam, de forma a possibilitar o 
atingimento das metas, em termos satisfatórios de economia, eficiência e eficácia. Trata-se: 
 
A) Capacidade dos Sistemas de Controle Externo Administrativo. 
B) Avaliação dos Controles Internos Administrativos. 
C) Avaliação dos Controles Externos Administrativos. 
D) Capacidade dos Sistemas de Controle Interno Administrativo. 
 

27. O objetivo geral dos controles internos administrativos é evitar a ocorrência de impropriedades e irregularidades, por 
meio dos princípios e instrumentos próprios, destacando-se entre os objetivos específicos, a serem atingidos: 
 
I - Observar as normas legais, instruções normativas, estatutos e regimentos.  
II - Assegurar, nas informações contábeis, financeiras, administrativas e operacionais, sua exatidão, confiabilidade, 

integridade e oportunidade. 
III - Evitar o cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes. 
IV - Propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive de caráter administrativo operacional, sobre os resultados 

e efeitos atingidos. 
 

Indique a alternativa correta. 
 
A) Apenas I e III estão corretas. 
B) Apenas I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas II, III e IV estão corretas. 
D) Todas estão corretas. 

 
28. O quadro de contabilidade com duas seções, em que se distribuem as “receitas previstas” no orçamento como 

também as “realizadas”, as “despesas fixadas” e as “realizadas”, igualando-se as somas opostas com os resultados, 
o previsto e o realizado, e o déficit ou superávit. Trata-se: 
 
A) Balanço orçamentário. 
B) Balanço financeiro. 
C) Balanço Patrimonial. 
D) Balancete. 

 
29. Complete as lacunas. 

 
No _________________________ são demonstrados os valores realizáveis a curto prazo e os valores numerários, e 
correspondem aos saldos das contas que permaneceram abertas no sistema financeiro. Assim como no 
_______________________ são demonstrados os valores exigíveis a curto prazo, também correspondentes aos 
saldos das contas que permaneceram abertas no sistema financeiro, e são considerados “dívida flutuante”. 

  
 
A) Passivo Financeiro – Ativo Financeiro 
B) Ativo Permanente – Passivo Permanente 
C) Ativo Financeiro – Passivo Financeiro 
D) Passivo Permanente – Ativo Permanente 
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30. Assinale a alternativa incorreta, baseado na NBC T 16: 
 
A) Os passivos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um dos seguintes critérios: a) 

corresponderem a valores exigíveis até o término do exercício seguinte; (b) corresponderem a valores de 
terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for a fiel depositária, dependendo do 
prazo de exigibilidade. 

B) Os ativos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um dos seguintes critérios: (a) estarem 
disponíveis para realização imediata; (b) tiverem a expectativa de realização até o término do exercício seguinte. 

C) O sistema contábil representa a estrutura de informações sobre identificação, mensuração, avaliação, registro, 
controle e evidenciação dos atos e dos fatos da gestão do patrimônio público, com o objetivo de orientar e suprir 
o processo de decisão, a prestação de contas e a instrumentalização do controle social. 

D) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é organizada na forma de sistema de informações, cujos subsistemas, 
conquanto possam oferecer produtos diferentes em razão da respectiva especificidade, convergem para o 
produto final, que é a informação sobre o patrimônio público. 

 
31. Com base na NBC T 16, o sistema contábil está estruturado nos seguintes subsistemas de informações: 

 
(    ) Orçamentário – registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à execução 

orçamentária; 
(    ) Financeiro – registra, processa e evidencia os fatos relacionados aos ingressos e aos desembolsos financeiros, 

bem como as disponibilidades no início e final do período; 
(    ) Patrimonial – registra, processa e evidencia os fatos não financeiros relacionados com as variações qualitativas 

e quantitativas do patrimônio público; 
(    ) Custos – registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços, produzidos e ofertados à sociedade 

pela entidade pública; 
(    ) Compensação – registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações 

no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle. 
 
Assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso: 
 
A) V, V, V, F, V. 
B) V, V, F, F, V. 
C) V, V, V, V, V. 
D) F, V, F, V, F. 

 
32. Com base na NBC T 16, e para efeito desta Norma, entende-se por Transações no setor público: 

 
A) Os atos e os fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio 

das entidades do setor público, as quais são objeto de registro contábil em estrita observância aos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

B) Os registros contábeis que promovem alterações no patrimônio das entidades do setor público, as quais são 
objeto de controle interno e externo em estrita observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e às 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

C) Os registros contábeis que promovem alterações no patrimônio das entidades do setor público, as quais são 
objeto de auditoria interna e externa em estrita observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e às 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

D) Os registros contábeis que promovem variações no patrimônio das entidades do setor público, as quais são 
objeto de controle externo em estrita observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e às Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 
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33. De acordo com a NBC T 16, a entidade do setor público deve manter sistema de informação contábil refletido em 
plano de contas que compreenda: 
 
I - A terminologia de todas as contas e sua adequada codificação, bem como a identificação do subsistema a que 

pertence, a natureza e o grau de desdobramento, possibilitando os registros de valores e a integração dos 
subsistemas; 

II - A função atribuída a cada uma das contas; 
III - O funcionamento das contas; 
IV - A utilização do método das partidas dobradas em todos os registros contábeis que afetam o patrimônio das 

entidades do setor público, de acordo com sua natureza orçamentária, financeira, patrimonial e de compensação 
nos respectivos subsistemas contábeis; 

V - Contas específicas que possibilitam a apuração de custos; 
VI - Tabela de codificação de registros que identifique o tipo de transação, as contas envolvidas, a movimentação a 

débito e a crédito e os subsistemas utilizados. 
 

Estão corretas: 
 
A) I, II, III, IV, V e VI. 
B) II, III, IV, V e VI, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) I, II, III, V e VI, apenas. 

 
34. Com base na Lei 11.494 de 2.007 que Regulamenta o Fundo  de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, e da transferência e gestão dos recursos, o 
Poder Executivo Federal publicará, até 31 de dezembro de cada exercício, para vigência no exercício subsequente: 

 
I - A estimativa da receita total dos Fundos; 
II - A estimativa do valor da complementação da União; 
III - A estimativa dos valores anuais por aluno no âmbito do Distrito Federal e de cada Estado;  
IV - O valor anual máximo por aluno definido nacionalmente. 

 
Estão corretas: 

 
A) I, II, III e IV. 
B) I, II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
 

35. Com base na Lei 11.494 de 2.007 que Regulamenta o Fundo  de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, e da utilização dos recursos; Pelo menos 
____________________ dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração 
dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. 
 
Complete a lacuna: 
 
A) 50% (cinquenta por cento) 
B) 60% (sessenta por cento) 
C) 40% (quarenta por cento) 
D) 30% (trinta por cento) 
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36. Baseado no RPPS, os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição 
Federal, serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:  

 
I - Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente 

de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;  
II - Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; 
III - Voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e 

cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 
 

Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Sessenta e cinco anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e sessenta anos de idade e 

trinta de contribuição se mulher; sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

B) Cinquenta e cinco anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta anos de idade e 
trinta de contribuição se mulher; sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

C) Sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e 
trinta de contribuição se mulher; sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

D) Sessenta e cinco anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de 
idade e trinta de contribuição se mulher; sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta anos de idade, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

 
37. Regime contábil define-se como um sistema de escrituração contábil (Kohama – 2009). No Brasil o exercício 

financeiro: 
 

A) Engloba o período adicional. 
B) Coincide com o ano civil. 
C) Não coincide com o ano civil. 
D) Coincide com ano civil e engloba o período adicional. 
 

38. Analise o lançamento contábil abaixo de um registro das Variações Patrimoniais Passivas: 
 

Cobrança da Dívida Ativa  $3.000,00 
a Créditos Diversos Inscritos  $3.000,00 
 
Podemos afirmar que este registro é: 
 
A) uma Mutação Patrimonial, lançado no Sistema Patrimonial. 
B) uma Mutação Patrimonial, lançado no Sistema Financeiro. 
C) uma Mutação Patrimonial, lançado no Sistema Orçamentário. 
D) uma Mutação Patrimonial, lançado no Sistema de Compensação. 

 
39. Insubsistências Ativas são: 

 
A) movimentações que ocorrem por fatos que não mais possam subsistir, ou seja, não podem mais existir, 

deixam de existir, por qualquer motivo, porém, sempre causando uma variação ativa provocada pela baixa 
ou desincorporação  de um bem ou de um direito ativo. 

B) movimentações que ocorrem por fatos que não mais possam subsistir, ou seja, não podem mais existir, 
deixam de existir, por qualquer motivo, porém, sempre causando uma variação passiva provocada pela 
baixa ou desincorporação  de um bem ou de um direito ativo. 

C) movimentações que ocorrem por fatos que não mais possam subsistir, ou seja, não podem mais existir, 
deixam de existir, por qualquer motivo, porém, sempre causando uma diminuição no ativo provocada pela 
baixa ou desincorporação  de um bem ou de um direito ativo. 

D) mvimentações que ocorrem por fatos que não mais possam subsistir, ou seja, não podem mais existir, 
deixam de existir, por qualquer motivo, porém, sempre causando um resultado negativo provocado pela 
baixa ou desincorporação de um bem ou de um direito ativo. 

 
40. Superveniências Passivas são: 

 
A) movimentações que ocorrem por gastos extraordinários, e que sempre aumentarão o passivo da entidade. 
B) movimentações que ocorrem por gastos pré-existentes, amortizados pelos programas de orçamentários dos 

entes da administração pública. 
C) registros efetuados no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, sempre que ocorrem fatos que justifiquem 

o aumento da Dívida Ativa das entidades públicas. 
D) movimentações que ocorrem por fatos inesperados e que acontecem até por serem inevitáveis, mas sempre 

diminuindo  o patrimônio. 
 
 

 




