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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
GRAVATAÍ – IPAG – RS  
 
CONCURSO PÚBLICO                                                                 MATUTINO – 11/03/2012 
          
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 
 
PROVA OBJETIVA – TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se 
inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do 
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de 
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova tem 30 questões, com 5 alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com 
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou 
rasuradas, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão 
ser anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer 
nenhuma interferência.  
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a 
realização da prova objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 hora após o seu 
início. 
 
10. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 
1 hora e 30 (trinta) minutos após o seu início.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta 
preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para 
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos 
presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente 
lacrado.   
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
01. Leia o trecho abaixo que trata dos remeiros do Rio São Francisco, mencionados por Teodoro 
Sampaio, em 1879: 
“[...] homens seminus que cantam a sua cantiga monótona de barqueiro, e vão e voltam, levando as suas varas 
longas e ferradas, jogando-as firmes, certas, n’água, os peitos apoiados sobre elas, tremendo sobre o impulso 
dos músculos retesados, enquanto debaixo de seus pés e impelida por estes a embarcação caminha de 
encontro à corrente [...]” 

 
SAMPAIO, T. (Org.: José Carlos Barreto de Santana) O Rio São Francisco e a Chapada Diamantina. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2002. p. 94. 
Assinale a alternativa CORRETA quanto à tipologia textual: 
a) Trata-se de um texto predominantemente narrativo. 
b) Trata-se de um texto predominantemente descritivo. 
c) Trata-se de um texto predominantemente argumentativo. 
d) Trata-se de um texto predominantemente explicativo ou expositivo. 
e) Trata-se de um texto predominantemente injuntivo ou instrucional. 
 
02. Quanto à significação das palavras, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Embarcação é a designação comum a toda construção destinada a navegar sobre a água. 
b) Canoa e barca são palavras antônimas. 
c) Polissemia é a propriedade que uma palavra tem de apresentar vários sentidos. 
d) Sinônimos são palavras de sentidos aproximados que podem ser substituídas uma pela outra em diferentes 
contextos. 
e) Antônimos são palavras de sentidos contrários entre si. 
 
03. Leia a seguir legendas que acompanham fotos da reportagem “Ronaldo e o Velho Chico”, publicada 
na revista Marie Claire, em janeiro de 2011: 
“ESCOMBROS 
Igreja abandonada, no município de São Romão, próximo ao local onde o Rio das Mortes desemboca no 
São Francisco” 
“FÉ 
O módulo Devoção, que representa a fé das populações ribeirinhas do interior do Brasil. [...]” 
Analise as legendas acima e, depois, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Legendas são textos explicativos que acompanham ilustrações, fotos, gravuras etc. 
b) A palavra “escombros” poderia ser substituída pela palavra ruínas. 
c) O verbo desembocar pode ser substituído pelo verbo desemborcar sem prejuízo para o entendimento do 
texto. 
d) No trecho “desemboca no São Francisco” temos a ocorrência de elipse, em que houve a omissão do termo 
“Rio” que pode ser facilmente identificado pelo contexto, uma vez que já foi mencionado anteriormente. 
e) As “populações ribeirinhas” são aquelas que vivem próximas a rios ou ribeiras. 
 
04. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 
“As escolas poderiam ensinar a escrever, mas não o fazem. Não que as aulas de redação sejam em menor 
número do que o desejado. O problema é que essa matéria é ensinada de forma errada, por meio de assuntos 
distantes da vida real. ‘Em vez de escrever redações sobre temas vagos, como 'Minhas férias' ou 'Meu cachorro', 
o aluno deveria ser adestrado nos diferentes gêneros da escrita: a carta, o memorando, a ficção, a conferência e 
até o e-mail’, opina o professor Luiz Marcuschi, da Universidade Federal de Pernambuco.” 

                                                             Disponível em: <http://veja.abril.com.br/071101/p_104a.html>. Acesso em: 19 jan. 2012. 
 
a) Segundo o texto, o professor brasileiro, comumente, sabe ensinar a escrever. 
b) De acordo com o professor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor somente ensina o que 
realmente seria útil aos alunos. 
c) Os temas propostos para as redações produzidas em sala de aula estão muito próximos da vida real, segundo 
o ponto de vista do professor Marcuschi. 
d) Um antônimo para a expressão “adestrado”, utilizada pelo professor Marcuschi, poderia ser ensinado. 
e) Um sinônimo para a expressão “adestrado”, utilizada pelo professor Marcuschi, poderia ser orientado. 
 
Leia a letra da música, a seguir, de autoria de Noel Rosa, e, depois, responda às questões de 05 a 08. 

 
Três apitos 
Quando o apito da fábrica de tecidos 
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Vem ferir os meus ouvidos, 
Eu me lembro de você. 
Mas você anda, 
Sem dúvida bem zangada 
Ou está interessada 
Em fingir que não me vê. 
Você que atende ao apito de uma chaminé de barro 
Porque não atende ao grito, 
Tão aflito, 
Da buzina do meu carro? 
Você no inverno 
Sem meias vai pro trabalho, 
Não faz fé no agasalho, 
Nem no frio você crê. 
Mas você é mesmo artigo que não se imita, 
Quando a fábrica apita 
Faz reclame de você. 
Nos meus olhos você lê 
Que eu sofro cruelmente 
Com ciúmes do gerente 
Impertinente, 
Que dá ordens a você. 
Sou do sereno, poeta muito soturno, 
Vou virar guarda-noturno 
E você sabe porque. 
Mas você não sabe 
Que enquanto você faz pano, 
Faço junto ao piano 
Estes versos pra você. 

Disponível em: <http://www.letras.com.br/noel-rosa/tres-apitos>. Acesso em 19 jan. 2012. 
 
05. Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o texto: 
a) O texto está escrito na terceira pessoa do singular. 
b) Os versos “Eu me lembro de você” e “Que eu sofro cruelmente”, por exemplo, confirmam o emprego da 
terceira pessoa do singular. 
c) A segunda pessoa do discurso, tratada por você, a interlocutora do falante, é uma pessoa da alta sociedade. 
d) O eu lírico do poema e a moça, alvo de seus versos, demonstram interesse recíproco. 
e) Uma circunstância que distancia o falante da destinatária da mensagem é que eles pertencem a classes 
sociais distintas. 
 
06. Ainda com relação ao texto, assinale a alternativa CORRETA: 
a) A prosopopéia ou personificação consiste em atribuir características de seres animados a seres inanimados, 
como nos versos: “Porque não atende ao grito / Tão aflito / Da buzina do meu carro”. 
b) Podemos afirmar que o texto está centrado exclusivamente na segunda pessoa. 
c) “Reclame” é um galicismo, isto é, uma palavra de origem francesa (réclame), muito empregada na época em 
que o samba foi composto (1931). Observando o contexto, é possível substituir essa palavra por reclamação. 
d) O falante afirma que vai virar guarda-noturno porque está desempregado e prefere trabalhar à noite. 
e) A interlocutora do falante é uma operária que trabalha em uma fábrica de produtos de limpeza. 
 
07. Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com a(s) função(ões) da linguagem que predomina(m) no 
texto: 
a) Poética, emotiva e conativa. 
b) Referencial. 
c) Referencial e fática. 
d) Metalinguística. 
e) Fática. 
 
08. No texto, há duas ocorrências da palavra “porque”. Analise-as e assinale a alternativa CORRETA 
quanto ao seu adequado emprego, de acordo com a norma padrão da língua e sua respectiva 
justificativa: 
a) “Porque não atende ao grito” – está empregada corretamente, pois se trata de uma conjunção explicativa. 
b) “Porque não atende ao grito” – está empregada corretamente, uma vez que poderíamos substituí-la por pois. 
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c) Tanto em “Porque não atende ao grito” como em “E você sabe porque”, a justificativa é a mesma: “porque” é 
conjunção causal. 
d) “Porque não atende ao grito” – está empregada incorretamente, o correto seria por que, pois, depois dela, 
está subentendida a palavra razão: Por que [razão] não atende ao grito. 
e) “E você sabe porque” – deveria ser porquê, já que se trata de uma palavra substantivada. 
 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
09. Segundo a Lei Municipal nº 681/91, são formas de provimento em cargo público, EXCETO:  
a) Ascensão. 
b) Transferência. 
c) Reversão. 
d) Nomeação. 
e) Posse. 
 
10. Estabelece a Lei Municipal nº 681/91 que a ação disciplinar prescreverá em cinco anos, EXCETO: 
a) Quanto às infrações puníveis com destituição.  
b) Quanto às infrações puníveis com exoneração. 
c) Quanto às infrações puníveis com suspensão. 
d) Quanto às infrações puníveis com cassação de aposentadoria. 
e) Quanto às infrações puníveis com cassação de disponibilidade. 
 
11. Com base na Lei Municipal nº 1.053/96, o Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva e o Conselho 
Fiscal compõem-se, respectivamente:  
a) De nove, cinco e quatro membros. 
b) De nove, quatro e três membros. 
c) De sete, quatro e três membros. 
d) De sete, cinco e três membros. 
e) De seis, quatro e três membros.  
 
12. Conforme a Lei Municipal nº 1.053/96, o órgão que tem poderes para formulação das políticas e 
diretrizes do Instituto, fixação de prioridades e elaboração de âmbito de atuação da entidade, sendo 
detentor de mandato legal para decidir sobre todas as matérias relativas aos objetivos e fins do Instituto, 
inclusive para tomar resoluções que forem julgadas convenientes à defesa de seus interesses e de seu 
desenvolvimento, em conformidade com a Lei, denomina-se:  
a) Diretoria Executiva. 
b) Conselho Fiscal. 
c) Conselho Deliberativo. 
d) Presidência. 
e) Coordenadoria Administrativa. 
 
13. Acerca do Benefício Auxílio-Doença regulamentado pela Lei Municipal nº 1.730/01, analise os itens 
abaixo e assinale a alternativa correspondente: 
I – O Auxílio-Doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para a sua atividade funcional, 
qualquer que seja a causa, por mais de 14 (quatorze) dias consecutivos, a contar do 15º (décimo quinto) 
dia, inclusive, da incapacidade e enquanto permanecer nesta condição. 
II – Não será devido Auxílio-Doença ao segurado que se filiar à entidade já portador de doença ou lesão 
invocada como causa para a percepção do benefício, ou se a incapacidade sobrevier por motivo de 
progressão ou agravamento desta doença ou lesão. 
III – Será devido Auxílio-Doença à segurada que se encontrar em Licença Gestante.  
a) Todos os itens estão incorretos. 
b) Apenas os itens I e II estão incorretos. 
c) Apenas os itens I e III estão incorretos. 
d) Apenas o item III está incorreto. 
e) Apenas os itens II e III estão incorretos. 
 
14. Conforme a Lei Municipal nº 3.132/11, podemos afirmar que todos os cargos em comissão do Quadro 
de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí – IPAG 
elencados em seu texto serão efetivamente nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante indicação do 
Conselho Deliberativo do IPAG, EXCETO o cargo em comissão de:  
a) Conselheiro Deliberativo. 
b) Assessoria de Gabinete. 
c) Conselheiro Fiscal. 
d) Diretor Presidente. 
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e) Coordenador de Perícias Médicas. 
 
15. A Lei Municipal nº 3.132/11 ao definir a estrutura administrativa do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí – IPAG divide o Título II – Do Quadro de Pessoal em 
três seções, sendo elas:  
a) Do Quadro de Pessoal Permanente, Das Funções Gratificadas e Das Funções Comissionadas Permanentes.  
b) Do Quadro de Pessoal Permanente, Das Funções Gratificadas e Dos Cargos em Comissão. 
c) Dos Cargos Efetivos, Dos Cargos Permanentes e Dos Cargos em Comissão. 
d) Do Quadro de Pessoal Temporário, Do Quadro de Pessoal Permanente e Dos Cargos de Comissão. 
e) Do Quadro de Pessoal Temporário, Dos Cargos de Comissão e Dos Cargos Gratificados. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
16. Sobre a Execução Orçamentária, após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo dispõe 
de quantos dias para estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de 
desembolso, de forma a cumprir as metas estabelecidas? 
a) 10 dias. 
b) 30 dias. 
c) 90 dias. 
d) 120 dias. 
e) 180 dias. 
 
17. Registra e movimenta as contas representativas de direitos e obrigações, geralmente decorrentes de 
contratos, convênios ou ajustes. Muito embora seja um sistema escriturado com elaboração de 
balancetes mensais e independentes. De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, esse sistema é utilizado 
quando são elaborados os balanços, no final do exercício, trata-se de: 
a) Sistema Patrimonial. 
b) Sistema de Compensação. 
c) Sistema financeiro. 
d) Sistema Orçamentário. 
e) Sistema Tributário. 
 
18. A Escrituração contábil da Dívida Pública é feita para permitir, a qualquer momento, a verificação da 
posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Os registros 
contábeis devem obedecer pela constituição da dívida os Registros relativos à Dívida Flutuante, 
obedecendo à seguinte ordem: 
a) D – Direito Contratuais  
    C – a Contrapartida de responsabilidade de terceiros. 
b) D – Caixa ou Bancos 
    C – a Operações de Crédito por Antecipação de Receita. 
c) D – Caixa ou Bancos 
    C – a Receita de Capital. 
d) D – Caixa ou Bancos 
    C – a Receita Corrente. 
e) D – Caixa ou Bancos  
    C – a Contrapartida de responsabilidade de terceiros. 
 
19. Conforme o Artigo 92, da Lei n° 4.320/64, é correto afirmar que a dívida flutuante compreende as 
informações abaixo, EXCETO: 
a) Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 
b) Os serviços da dívida a pagar. 
c) Os depósitos. 
d) Os débitos de tesouraria. 
e) Os restos a pagar, incluindo os serviços da dívida. 
 
20. Segundo o Art. 11 da Lei nº 4.320/64,  a receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: 
Receitas Correntes e Receitas de Capital. Aquela que provenientes da realização de recursos financeiros 
oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos 
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis 
em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento, classifica-se como receita de: 
a) Correntes. 
b) Econômicas. 
c) Capital. 
d) Orçamentária. 
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e) Financeira. 
 
21. Com base na estrutura sintética de um Balanço Orçamentário divulgado pela Secretaria do Tesouro 
Nacional. Quais são os resultados, respectivamente, dos exercícios, da corrente, de capital, da receita e 
o das despesas: 
 

Balanço Orçamentário (Em R$) 
RECEITAS DESPESAS 

Tipo Previsão Execução  Diferença Tipo Fixação Execução 
 
Diferença 

R.Corrente 5850 6200 (350) CO+CS 1200 1100 100 
        D.Corrente 1200 1100 100 

        D.Capital 0 0 0 

        C.Especial 2300 2100 200 
R. Capital 400 1000 (600) D.Corrente 700 700 0 

        D.Capital 1600 1400 200 

        C.Extraord 2750 2750 0 
        D.Corrente 0 0 0 

        D.Capital 2750   0 

Subtotal 6250 7200 (950) subtotal 6250 5950 300 

Déficit 0 3150 (3150) Superátivit 0 4400 (4400) 

Total 6250 10350 (4100) Total 6250 10350 (4100) 
 
a) Superávit de R$ 3.150/Superávit orçamentária corrente de R$ 3.150,00/Déficit orçamentária R$ 4.400,00/ 
insuficiência ou déficit de R$ 950,00/ Economia na realização da despesa de R$ 300,00. 
b) Superávit orçamentária de R$ 1.250,00/Superávit orçamentária corrente de R$ (4.400,00)/Déficit orçamentária 
R$ 3.150,00/ insuficiência ou déficit de R$ 950,00/ Economia na realização da despesa de R$ 6.250,00. 
c) Superávit orçamentária de R$ 1.250,00/Superávit orçamentária corrente de R$ 4.400,00/Déficit orçamentária 
R$ 3.150,00/ insuficiência ou déficit de R$ 950,00/ Economia na realização da despesa de R$ 300,00. 
d) Superávit orçamentária de R$ 6.250,00/Superávit orçamentária corrente de R$ 4.400,00/Déficit orçamentária 
R$ 3.150,00/ insuficiência ou déficit de R$ 950,00/ Economia na realização da despesa de R$ 6.250,00. 
e) Superávit orçamentária de R$ (3.150,00)Superávit orçamentária corrente de R$ (4.400)/Déficit orçamentária 
R$ 6.250,00/ insuficiência ou déficit de R$ 950,00/ Economia na realização da despesa de R$ 300,00. 
 
22.  Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa física jurídica. As 
Variações Patrimoniais nas Administrações Públicas podem ser:   
a) Variações ativas, passiva e financeira. 
b) Variações ativas e passivas.  
c) Variações Circulantes e Permanentes. 
d) Variações Jurídicas e contábeis.  
e) Variações de disponibilidades e despesas. 
 
23.  Quando o artigo 83 da lei 4320/64 determina que “todas as operações de que resultem débitos e 
créditos de natureza financeira, não compreendidas na execução orçamentária, serão também objetivo 
de registro, individualização e controle contábil”, significa que, independente do regime de apuração 
orçamentário e financeiro, a contabilidade Pública deve adotar o regime:  
a) De Caixa. 
b) De Competência. 
c) De Caixa Ajustado. 
d) Misto. 
e) De caixa e misto.   
 
24. A previsão, segundo o manual da receita Nacional à União, aprovada pela portaria STN/SOF n° 3 de 
2008, e dependendo da especificação da receita, sugere a adoção dos seguintes modelos de previsão de 
receita apresentando exemplos de cálculos práticos, com EXCEÇÃO de:  
a) Modelo Sazonal. 
b) Modelo Média. 
c) Modelo Média Ajustada. 
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d) Modelo Média móvel. 
e) Modelo Media Móvel (MMV), ajuste prévio de arrecadação positiva na base de cálculo. 
 
25. Sobre Estágio ou etapas da receita orçamentária, a receita pública flui para os cofres públicos dentro 
de uma sistemática evolutiva, tendo em vista a sequência operacional de que resulta seu recebimento. 
Sabendo disso, os estágios classificam-se em: 
a) Previsão, tributário, arrecadação, recolhimento. 
b) Previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento. 
c) Previsão, lançamento, financeiro, recolhimento. 
d) Orçamentária, lançamento, arrecadação, recolhimento. 
e) Previsão, lançamento, arrecadação, orçamentária. 
 
26. De acordo com o Balanço, a análise do comportamento da execução orçamentária poderá revelar: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Déficit de R$ 1043,00 
b) Superávit de  R$ 1.196,00 
c) Déficit de  R$ 2.239,00 
d) Superávit de  R$ 3.282,00 
e) Superávit de  R$ 3.435,00 
 
27. O resultado Primário de determinado ente representa a diferença entre receitas primárias e as 
despesas primárias. A partir do conceito do resultado primário, os seguintes resultados podem ser 
obtidos: 
a) Receitas Primárias (Receitas não financeiras) > Despesas Primárias (Despesas não financeiras) = Déficit 
Primário. 
b) Receitas Primárias (Receitas não financeiras) < Despesas Primárias (Despesas não financeiras) = Superávit 
Primário. 
c) Receitas Primárias (Receitas não financeiras) = Despesas Primárias (Despesas não financeiras) = Resultado 
Primário Equilibrado ou Nulo. 
d) Receitas Primárias (Receitas não financeiras) > Despesas Primárias (Despesas não financeiras) = Resultado 
Primário Equilibrado ou Nulo. 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA 

 
PREVISÃO  

 
EXECUÇÃO  

 
DIFERENÇA  

RECEITAS CORRENTES        6.637,00     11.889,00         (5.252,00) 

Tributária         1.300,00        6.097,00         (4.797,00) 

Patrimonial           972,00           857,00  

             

115,00  

Industrial           383,00           953,00            (570,00) 

Transferências Correntes        3.982,00        3.982,00                        -   

RECEITAS DE CAPITAL        7.677,00        3.468,00           4.209,00  

Alienação de bens        1.100,00           958,00  

             

142,00  

Operação de Crédito        3.835,00                     -            3.835,00  

Transferência de Capital        2.742,00        2.510,00  

             

232,00  

SOMA     14.314,00     15.357,00         (1.043,00) 

DESPESA 
ORÇAMENTÁRIA  FIXAÇÃO  

 
EXECUÇÃO  

 
DIFERENÇA  

Créditos iniciais     12.835,00     11.496,00           1.339,00  

Créditos Adicionais        1.479,00           579,00  

             

900,00  

SOMA     14.314,00     12.075,00           2.239,00  
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e) Receitas Primárias (Receitas não financeiras) = Despesas Primárias (Despesas não financeiras) = Déficit 
Primário. 
 
28. Classificação quanto à Natureza. Na estruturação dos orçamentos públicos brasileiros, em razão do 
disposto na Lei nº 4320, de 1964 e da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), apenas são utilizadas as 
classificações por natureza econômica e por fonte de recursos. A citada lei deu a ênfase ao critério 
econômico e à receita pública, conforme estabelecido no Art. 11, na qual informa:  
a) “A Receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receita Tributária”. 
b) “A Receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receita Financeira e Receita de Capital”. 
c) “A Receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receita de Capital”. 
d) “A Receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receita Tributária e Receita Ativa”. 
e) “A Receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receita Ativa e Receita Passiva”. 
 
29. Assinale a alternativa que apresenta um conjunto de receitas contidas na classificação econômica de 
Receitas de Capital: 
a) De recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; 
todos os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado.  
b) De tributos, de contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as 
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado. 
c) Patrimoniais, agropecuárias, industriais, e ainda as provenientes da conversão, em espécie, de bens e 
direitos, recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a 
atender despesas classificáveis em Despesas de Capital. 
d) De recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; 
partes dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas 
classificáveis em Receita de Capital. 
e) Patrimoniais, de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens 
e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas 
classificáveis em Despesas de Capital. 
 
30. Conforme §2, Artigo 39, da Lei n° 4.320/64, é CORRETO afirmar que a Dívida Ativa é:   
a) Composta pelos valores devidos a outro ente governamental, portanto fica registrada no passivo daquele ente 
que está devendo e no ativo daquele que tem o direito de receber ou descontar tal montante.  
b) A receita de natureza tributária ou não tributária recebida nos exercícios posteriores que, em virtude do regime 
misto (de caixa para as Receitas e de Competência para as Despesas), resultam no lançamento da receita 
apenas na ocasião do seu recebimento.  
c) O conjunto de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, que serão escriturados 
como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias, incluindo os juros 
e multas adicionais relativos aos tributos.  
d) O total da dívida do ente da federação, apresentada em demonstração financeira por ocasião da divulgação 
do Balanço Patrimonial da entidade.  
e) O conjunto de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, que são escriturados 
como receita do exercício em que tenham sido arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias, excluindo-
se os juros e multas adicionais relativos aos tributos.  
 
RASCUNHO 
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