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CONCURSO PÚBLICO n.º 001/2011
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PARANÁ

CARGO PÚBLICO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 36 (trinta e seis) questões objetivas, numeradas de 01 a 36, sendo:

• 08 (oito) de Língua Portuguesa;

• 08 (oito) de Conhecimentos Gerais; e

• 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas,  
único documento válido para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas 
pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, a sua Folha de Respostas e sair da sala após às 

14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente o seu Caderno de Provas  
e a sua Folha de Respostas, devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar o seu Caderno de Provas, a sua 
Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

Ruínas da amizade

Quando você encontra alguém especial e se apaixona por essa pessoa, você começa a 
construir um relacionamento com os cuidados de quem constrói uma Maravilha. Seus 
materiais básicos são constituídos de muito Amor, Companheirismo e Dedicação. Até que 
um dia algo terrível acontece, jogando por terra toda sua construção. É desalentador e faz 
mesmo pensar que todo seu trabalho fora em vão. Mas isso é ledo engano: se construístes 
tudo realmente com beleza e pureza de sentimento, restará ainda uma magnífica Amizade.

Assim como as mais majestosas construções da Humanidade deixaram suntuosas 
ruínas das quais cuidamos e admiramos, a Amizade, fruto de um Amor de verdade, deve e 
merece ser preservada.

(Augusto     Branco  . Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/poema_de_amizade/>. Acesso em: 19 dez. 2012).

Questão 01
Em relação ao texto, considerando-o como um todo, quanto à concordância verbal, há incoerência de acordo com a 
norma culta em:

A) Quando você encontra alguém e se apaixona (...).
B) Seus materiais básicos são constituídos de muito Amor, Companheirismo e Dedicação.
C) Até que um dia algo terrível acontece, jogando por terra toda sua construção.
D) É desalentador e faz mesmo pensar que todo seu trabalho fora em vão (...).
E) Mas isso é ledo engano: se construístes tudo realmente com beleza e pureza de sentimentos (...).

Questão 02
No fragmento: Mas isso é ledo engano (...), a palavra ledo pode ser substituída, sem alteração de sentido,  por:

A) alegre.
B) extraordinário.
C) infeliz.
D) desolado. 
E) triste.

Questão 03
Com relação às regras de acentuação de algumas palavras empregadas no texto, julgue os itens abaixo.

I. As palavras básicos e magnífica são proparoxítonas e recebem acento porque todas as proparoxítonas devem 
ser acentuadas.

II. As palavras constituídos,  ruínas e construístes se encaixam na mesma regra de acentuação.
III. Alguém, constrói e terrível foram acentuadas por motivos diversos: as duas primeiras porque são oxítonas e a 

terceira por ser uma paroxítona terminada em l.

Assinale a alternativa correta.
A) Somente a I está correta.
B) Somente a II está correta.
C) Somente a I e a II estão corretas.
D) Somente a III está correta.
E) Somente a I e a III.

http://pensador.uol.com.br/autor/augusto_branco/
http://pensador.uol.com.br/poema_de_amizade/
http://pensador.uol.com.br/autor/augusto_branco/
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Questão 04
Em “(...) se construístes tudo realmente com beleza e pureza de sentimento (...), a conjunção se indica circunstância 
de:

A) temporalidade.
B) consequência.
C) condição.
D) finalidade.
E) causa.

Questão 05
Analise a frase: “A tua amizade já me fez sofrer muitas vezes, _____________ meu inimigo em nome da amizade”. O 
verbo que completa corretamente a lacuna é:

A) sê.
B) seja.
C) sede.
D) sejais.
E) é.

Questão 06
Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta quanto à regência verbal.

A) A moça perdoou o namorado pela falta cometida.
B) Chegamos a Renascença muito cansados da viagem.
C) Esse fato implicou em descontentamento dos convidados para a reunião.
D) O local da reunião está situado à rua Santos Dumont.
E) Custei muito conseguir as passagens.

Questão 07
Assinale a alternativa que contém a frase gramaticalmente correta.

A) Se deu ao luxo de comprar uma joia.
B) Vi e gostei da joia.
C) Maria começou a namorar com João no último carnaval.
D) O trânsito estava caótico: haja vista o trágico acidente.
E) A opinião da diretoria nos satisfez, porque veio de encontro aos nossos anseios.

Questão 08
Assinale a sequência que preenche corretamente as lacunas da frase: “ ____ nações ricas não podem fechar os olhos 
__________ misérias dos países pobres; ao contrário, devem canalizar esforços para que ________ pessoas destituídas 
da fortuna não fiquem entregues ____________ própria sorte.”

A) Às – às – as – a
B) As – às – às – a
C) As – às – as – à
D) Às – as – às – à 
E) Ás – as – as – a 
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CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 09
Segundo a Lei Orgânica do Município de Renascença, o Governo Municipal é constituído pelos poderes:

A) Legislativo e Executivo, tendo como sedes a Prefeitura e a Câmara Municipal, respectivamente.
B) Legislativo, Judiciário e Executivo, tendo como sedes a Prefeitura, o Fórum e a Câmara Municipal, 

respectivamente.
C) Legislativo apenas, tendo como sede a Prefeitura Municipal.
D) Legislativo e Executivo, tendo como sedes a Câmara Municipal e a Prefeitura, respectivamente.
E) Executivo apenas, tendo como sede a Câmara Municipal.

Questão 10
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de Renascença, o funcionário poderá ausentar-se do serviço, sem 
prejuízo:

A) por 1 (um) dia para doação de sangue;  por 5 (cinco) dias em razão de casamento. 
B) por 1 (um) dia para doação de sangue;  por 7 (sete) dias em razão de casamento. 
C) por 2 (dois) dias para doação de sangue;  por 5 (cinco) dias em razão de casamento. 
D) por 2 (dois) dias para doação de sangue;  por 7 (sete) dias em razão de casamento. 
E) por 1 (um) dia para doação de sangue;  por 6 (seis) dias em razão de casamento. 

Questão 11
A administração pública tem como base alguns princípios expressamente indicados no art. 37 da Constituição Federal 
vigente. Assinale a alternativa que corresponde a estes princípios.

A) Eficiência, impessoalidade, moralidade, legalidade e publicidade.
B) Supremacia do interesse público sobre o privado, legalidade e isonomia.
C) Presunção de legalidade, autoexecutoriedade, segurança jurídica e razoabilidade.
D) Proporcionalidade, motivação, irretroatividade das leis e interesse coletivo.
E) Igualdade, hierarquia, especialidade, autotutela e fundamentação.

Questão 12
Analise as afirmações a seguir.

I. O telefone é uma importante ferramenta de comunicação no serviço público.
II. Por meio da comunicação telefônica pode-se projetar a imagem e reputação do serviço público.
III. Ao realizar uma ligação telefônica, devemos estar munidos das informações necessárias.
IV. O servidor público deve se preocupar em desenvolver técnicas de atendimento ao telefone.

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



Página 5

Questão 13
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Renascença assinale a alternativa que 
contém erro.

A) É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em Lei.
B) Nomeação, reversão e acesso são formas de provimento em cargo público.
C) São requisitos básicos para ingresso no serviço público a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos 

e a idade mínima de 21 (vinte e um) anos, entre outros.
D) A posse em cargos públicos dependerá de prévia inspeção médica.
E) Durante o estágio probatório o funcionário nomeado será observado quanto à disciplina e assiduidade, entre 

outros.

Questão 14
Analise as afirmações a seguir sobre ética.

I. O engajamento de uma organização pública ou privada em programas culturais e filantrópicos garante a ela o  
reconhecimento de que é uma organização ética. 

II. O compromisso ético das organizações deve se restringir à relação empregado-empregador. 
III. Tendo como referência o valor da dignidade humana, é mandatório que as organizações estabeleçam políticas 

salariais fundamentadas nas diferenças raciais, de gênero e renda. 
IV. Ao refletir sobre a dimensão ética em uma organização é preciso considerar que, além dos compromissos 

relacionados ao seu funcionamento interno, a organização possui compromissos externos, de ordem social, 
com a comunidade. 

Assinale a alternativa correta. 
A) Está correta a afirmativa III, apenas. 
B) Está correta a afirmativa IV, apenas. 
C) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas. 
D) Estão corretas as afirmativas II e IV, apenas. 
E) Estão corretas as afirmativas III e IV, apenas. 

Questão 15
A Lei Orgânica do Município de Renascença prevê itens que são de competência do Município. Assinale a alternativa 
que não corresponde a uma dessas competências.

A) Legislar sobre assuntos de interesse local.
B) Organizar a exploração do serviço de transporte coletivo urbano interestadual.
C) Arrecadar tributos de sua competência.
D) Organizar o serviço funerário.
E) Executar obras de construção e conservação de estradas vicinais.

Questão 16
Assinale a alternativa incorreta quanto à etiqueta no trabalho.

A) O modo como se escreve exerce influência sobre o sucesso profissional.
B) A inobservância de regras de etiqueta pode criar uma barreira entre o leitor e o redator de uma 

correspondência.
C) Escrever bem se trata apenas de expressar as ideias de maneira clara e objetiva.
D) Uma regra simples para redigir correspondências observando a etiqueta é a de pensar no leitor antes de 

escrever.
E) Se alguma comunicação escrita for recebida como sigilosa, é aconselhável, por aspectos práticos e de etiqueta, 

manter o mesmo nível de sigilo ao enviar a resposta.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 17
Em relação aos tipos de orçamento público é correto afirmar que:

A) a lei n.º 4.320/64 institui o orçamento programa no Brasil.
B) no  orçamento  por  desempenho  os  custos  dos  programas  de  ação  são  classificados  segundo  sua  função-

programática.
C) o orçamento de base zero é uma metodologia orçamentária que exige que todas as despesas dos órgãos sejam 

justificadas detalhadamente a cada ano. No Brasil foi implantado nos anos 70.
D) o orçamento participativo apresenta ênfase no objetivo do gasto público,  ao invés da preocupação com a  

categoria econômica.
E) o único tipo de orçamento é o orçamento tradicional.

Questão 18
O que o Plano Plurianual não deverá estabelecer?

A) As diretrizes, objetivos e metas regionalizadas da Administração Pública.
B) As despesas de capital relativas a programas de duração continuada.
C) A política de aplicação das agencias financeiras oficiais de fomento.
D) O planejamento estratégico de médio prazo da administração pública.
E) Os projetos e os programas de longa duração do governo.

Questão 19
A Lei das Diretrizes Orçamentárias é o instrumento norteador na elaboração da Lei do Orçamento Anual (LOA),  
acerca deste instrumento é correto afirmar que:

A) é encaminhado 7 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro,  pelo Poder Executivo ao  
Legislativo.

B) deve ser devolvida para sanção em no máximo 30 dias.
C) estabelecerá as metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro vigente e subsequente 

a sua elaboração.
D) terá a vigência de doze meses, sempre coincidente com o ano civil.
E) estabelecerá as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente.

Questão 20
O artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988 estabelece que a Lei do Orçamento Anual compreenderá: o 
orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade social. Sendo assim, é correto afirmar  
que:

A) o orçamento fiscal abrange apenas os Poderes da União, seus fundos e órgãos da administração direta.
B) o orçamento de investimento, discriminará as receitas e as despesas com as empresas em que a União, apenas,  

diretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto.
C) o orçamento da seguridade social abrange apenas as entidade e órgãos vinculados à administração direta.
D) no orçamento fiscal serão incluídas as receitas e despesas das fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público.
E) tanto o orçamento fiscal, de investimento e da seguridade devem ser encaminhados pelo Chefe da Casa Civil.
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Questão 21 
Segundo  a  lei  n.º  4.320/64,  a  LOA conterá  a  descrição  da  receita  e  despesa,  de  forma  a  evidenciar  a  política 
econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e 
anualidade. Isto quer dizer que:

A) pelo princípio da unidade,  as  receitas  devem ser previstas  e  evidenciadas  de uma única  forma na lei  do 
orçamento.

B) pelo princípio da universalidade, todas as receitas e despesas, de qualquer natureza, procedente ou destino,  
inclusive a dos fundos, dos empréstimos e dos subsídios, devem estar contidas na LOA, ou seja, nenhuma 
receita pode fugir do controle do Legislativo.

C) pelo princípio da unidade, todas as receitas e despesas, de qualquer natureza, procedente ou destino, inclusive 
a dos fundos, dos empréstimos e dos subsídios, devem estar contidas na LOA, ou seja, nenhuma receita pode  
fugir do controle do Legislativo.

D) pelo princípio da anualidade, a LOA deverá ser elaborada no tempo limitado de um ano.
E) pelo princípio da anualidade, a LOA deverá ser votada no período limitado a um ano.

Questão 22
Pode-se dizer que os créditos adicionais são:

A) autorizações para arrecadação de receita não prevista.
B) autorizações para aumento no montante da reserva de contingência, já prevista na LOA.
C) autorizações de alienações de bens e direitos pertencentes ao órgão público.
D) autorizações para aumento no montante da reserva de especial, já prevista na LOA.
E) autorizações de despesas não computadas ou computadas insuficientemente na LOA.

Questão 23
Em relação às diferenças entre a Contabilidade Pública e a Contabilidade Privada é correto afirmar que:

A) a  Contabilidade Pública  utiliza  para  reconhecimento  tanto  das  despesas  quanto  das  receitas  o  regime de 
competência, enquanto a Contabilidade Privada utiliza o regime misto.

B) em ambas as Contabilidades, seu único objeto é o orçamento empresarial.
C) ambas as Contabilidades registram atos administrativos.
D) na Contabilidade Pública, as receitas e as despesas, para serem consideradas arrecadadas e executadas, passam 

por diversas fases ou estágios; já na Contabilidade Privada, as receitas e as despesas devem ser incluídas na  
apuração dos resultados do período em que seu fato gerador ocorreu.

E) em ambas as Contabilidade, o conceito de material permanente é o mesmo.

Questão 24
Marque a alternativa que apresenta apenas obrigações.

A) Dívida ativa, fornecedores e salários a pagar.
B) Dívida fundada, dívida ativa e dívida flutuante.
C) Depreciação acumulada, duplicatas descontadas e financiamentos.
D) Depreciação acumulada, capital social a realizar, tributos a pagar.
E) Banco conta-movimento, financiamentos e empréstimos.
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Questão 25
Em relação às variações patrimoniais na Contabilidade Pública é correto afirmar que:

A) as Variações Patrimoniais Passivas tratam-se de alterações nos valores dos elementos do patrimônio público 
que aumentam a situação patrimonial.

B) as Variações Patrimoniais Ativas tratam-se de alterações nos valores do patrimônio público que diminuem a 
situação patrimonial.

C) as  Variações  Independentes  da  Execução  Orçamentária  são  as  que  provocam modificação  no  patrimônio 
público, originadas por fatos de insubsistências ativas ou superveniências passivas.

D) o demonstrativo que evidencia as variações patrimoniais de forma completa é o Balanço Orçamentário.
E) as  Variações  Dependentes  de  Execução  Orçamentária  são  as  que  provocam  modificação  no  patrimônio 

público, originadas por fatos de insubsistências ativas ou superveniências passivas.

Questão 26
Sobre os sistemas contábeis existentes na Contabilidade Pública é correto afirmar que:

A) são  3  (três)  os  sistemas  de  contas  atualmente  existentes  no  plano  de  contas  dos  órgão  públicos  e  estão  
intrinsecamente  relacionados  com  os  balanços  a  serem  gerados  pela  contabilidade.  São  eles:  sistema 
patrimonial, sistema financeiro e sistema orçamentário.

B) o  Sistema  Orçamentário  permite  o  registro  e  o  acompanhamento  do  orçamento  após  aprovada  a  Lei 
Orçamentária  Anual.  Assim,  o  sistema  orçamentário  é  aquele  que  permite  controlar  os  atos  de  natureza 
orçamentária, bem como os fatos deles decorrentes.

C) no  Sistema  Patrimonial  são  efetuados  registros  de  pagamentos  e  recebimentos  orçamentários  e 
extraorçamentários, as principais contas desse sistema são as representativas do fluxo de caixa ou extracaixa,  
que por sua vez são contrapartidas do disponível (aumento ou diminuição).

D) no Sistema Patrimonial são efetuados registros de pagamentos e recebimentos orçamentários, as principais  
contas desse sistema são as representativas do fluxo de caixa, que por sua vez são contrapartidas do disponível  
(aumento ou diminuição).

E) o sistema financeiro é representado nos atos praticados pelos administradores, cujas contas têm função de 
controle, não afetam o patrimônio de imediato, mas que poderão afetá-lo futuramente.

Questão 27
Sobre os ciclos da receita pública, pode-se afirmar que:

A) no  estágio  da  fixação  da  receita  orçamentária,  o  gestor  estima  quanto  se  espera  arrecadar  durante  um 
determinado exercício financeiro.

B) a “regra de ouro” estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, inserida no artigo 12, parágrafo segundo,  
estabelece que o montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das 
despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.

C) o estágio da arrecadação consiste no procedimento administrativo onde se verifica a procedência do crédito 
fiscal, quem e quando se deve pagar e inscrever a débito do contribuinte.

D) o lançamento por declaração é o lançamento feito unilateralmente pela autoridade administrativa.
E) o recolhimento consiste no pagamento pelo contribuinte ao agente arrecadador, do valor do seu débito.

Questão 28
Sobre a Dívida Ativa é correto afirmar que:

A) as inscrições ocorridas no exercício são demonstradas nas Variações Ativas Extraorçamentárias do exercício.
B) as inscrições ocorridas no exercício são demonstradas nas Variações Passivas Extraorçamentárias do exercício.
C) os cancelamentos nunca podem ser realizados no exercício financeiro.
D) os cancelamentos do exercício são demonstrados nas Variações Passivas Orçamentárias.
E) tanto os cancelamentos, quanto as inscrições da Dívida Ativa não devem ser evidenciados da Demonstração 

das Variações Patrimoniais, somente no Balanço Patrimonial.
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Questão 29
Se o Município Alfa previu arrecadar até 30/06 R$ 1.000,00 dos quais R$ 900,00 foram empenhados e R$ 1.200,00 
arrecadados. Espera-se arrecadar R$ 200,00 a mais até 31/12. Em 31 de dezembro do ano anterior, foi apurado um 
superávit financeiro de R$ 300,00. No exercício atual foi aberto um crédito extraordinário de R$ 100,00. O Município  
Alfa ainda pode abrir crédito adicional de:

A) R$ 600,00
B) R$ 800,00
C) R$ 700,00
D) R$ 1.000,00
E) R$ 900,00

Questão 30
Sobre o Balanço Financeiro, não é correto afirmar que:

A) demonstrará a receita e a despesa orçamentária bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza  
extraorçamentária,  conjugados  com  o  saldos  em espécie  provenientes  do  exercício  anterior,  os  quais  se 
transferem para o exercício seguinte.

B) o  balanço  financeiro  representará  os  ingressos  e  os  dispêndios  do  órgão  público  em  um  determinando 
momento.

C) no balanço financeiro são registradas apenas as entradas e saídas de recursos orçamentários.
D) o balanço orçamentário está estruturado em duas sessões, de um lado as receitas e de outro as despesas.
E) o resultado financeiro do exercício é apurado pelo resultado da subtração do saldo disponível para o exercício 

seguinte menos o saldo do disponível anterior.

Questão 31
Em  relação  às  operações  de  crédito  por  antecipação  da  receita  orçamentária,  segundo  o  artigo  38  da  Lei  de  
Responsabilidade Fiscal é correto afirmar que:

A) a operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício  
financeiro subsequente.

B) é permitida no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.
C) deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 20 de dezembro de cada ano.
D) será realizada somente a partir do vigésimo dia do início do exercício.
E) é proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada.

Questão 32
São princípios aplicados ao processo licitatório, segundo o artigo 3º da lei n.º 8.666/93:

A) motivação e economicidade.
B) unidade e universalidade.
C) competência e legalidade.
D) impessoalidade e publicidade.
E) prudência e legalidade.
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Questão 33
Acerca das modalidades de licitação, não é correto afirmar que:

A) a lei n.º 8.666/93 instituiu cinco modalidades de licitação adotadas pela Administração Pública Brasileira.
B) são modalidades de licitação: a concorrência e a tomada de preços.
C) a modalidade de pregão foi instituída pela lei n.º 8.666/93 e só pode ser aplicada no âmbito da União.
D) o pregão foi instituído para aquisição de bens e serviços comuns, independentemente do valor estimado da 

contratação, sendo que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de proposta e lances em sessão pública,  
adotando-se o tipo de licitação de menor preço, observadas as condições do edital.

E) a concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu  
objeto.

Questão 34
Sobre contratos celebrados pela administração pública pode-se afirmar que:

I. o poder judiciário pode anulá-los ou revogá-los.
II. o seguro-fiança é uma modalidade de garantia utilizada nesse tipo de contrato administrativo.
III. a caução é uma modalidade de garantia utilizada nesse tipo de contrato administrativo.
IV. a administração pública poderá alterá-los unilateralmente, respeitando determinadas condições.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas II e III estão corretas
B) Somente as assertivas III e IV estão corretas.
C) Somente a assertiva I está correta.
D) Somente a assertiva II está correta
E) Somente a assertiva III está correta

Questão 35
Os restos a pagar ou resíduos passivos são despesas empenhadas, liquidadas ou não, mas ainda não pagas na data do  
encerramento do exercício. Sobre os restos a pagar não é correto afirmar que:

A) são classificados em: restos a pagar processados e restos a pagar não-processados.
B) as despesas inscritas em restos a pagar em um determinado período (31.12.X0), em tese, deverão ser pagas até  

31.12.X1, caso isso não ocorra, os restos a pagar deverão ser reestimados para o ano seguinte.
C) as despesas inscritas em restos a pagar em um determinado período (31.12.X0), em tese, deverão ser pagas até  

31.12.X1, caso isso não ocorra, os restos a pagar deverão ser cancelados.
D) são  restos  a  pagar  não  processados  as  despesas  que  dependem,  ainda,  da  prestação  do  serviço  ou  do  

fornecimento do material, ou seja, são despesas empenhadas, mas que o credor ainda não cumpriu com suas  
obrigações contratuais.

E) no Balanço Patrimonial os restos a pagar são classificados no Passivo Financeiro.

Questão 36
Sabendo que a Cia Beta, em um determinado momento, está representado (em R$) por: caixa - 1.000,00, bens de 
venda – 7.000,00, bens de uso – 5.000,00, dívida com terceiros – 4.000,00, bens de renda – 1.000,00, direitos – 
2.000,00. Seu Patrimônio Líquido é de (em R$):

A) 13.000,00
B) 18.000,00
C) 20.000,00
D) 16.000,00
E) 12.000,00




