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

CARGO PÚBLICO: CONTADOR

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:

• 8 (oito) de Língua Portuguesa;

• 8 (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, 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 Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar 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

Questão 01
Avalie a regência verbal nas seguintes orações:

I. Tive uma surpresa e preferi dizê-la a guardá-la.
II. Não devemos visar apenas o progresso material.
III. Por que ele teima em não assistir às aulas?
IV. Ao vê-lo, esqueci de minha promessa.
V. Os filhos obedeciam-lhes em tudo.

De acordo com a norma padrão culta, quanto à regência verbal, estão corretas as orações:
A) II, IV e V.
B) I, II e IV.
C) I, III e V.
D) III, IV e V.
E) Todas estão corretas.                    

Questão 02
Avalie as crases:

I. Não assisto à filmes pornográficos.
II. Estamos dispostos à trabalhar, à medida que houver reconhecimento.
III. Às vezes, somos surpreendidos por um amor à primeira vista.
IV. Pague suas contas à vista, não a crédito ou a prazo.
V. O ideal é aliarmos a teoria à prática.

Estão totalmente corretas as seguintes orações:
A) I, II e V.
B) I, III e V.
C)  II, III e IV.
D) III, IV e V.
E) II e V.

Questão 03
Analise os pares de orações segundo a concordância:

I. A legião de camuflados desembarcou no Haiti./Os Estados Unidos são o país mais imperialista do mundo.
II. No Paraná, faz verões terríveis./Ali não se viam senão montanhas e cascatas.
III. Enquanto o pessoal não chegava, apareceram o vizinho e uma parenta distante./Os alunos se houveram bem 

durante a sessão acadêmica. 
IV. Nunca houveram problemas disciplinares nesta escola./A maioria dos trabalhadores brasileiros está 

insatisfeita.

Os pares corretos são:
A) II, III e IV.
B) I, III e IV.
C) I, II e III.
D) I e IV.
E) Todos.

Leia o texto da próxima página para resolver as questões n.º 04 a 06
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Lugares-comuns que incomodam

Há duas expressões no futebol que me incomodam. Uma foi criada pelo 
extraordinário Nelson Rodrigues e se refere à "pátria de chuteiras", hoje utilizada quando o 
assunto é seleção. Outra o define como "esporte de macho", sempre que se fala de violência 
em campo. Não gosto da primeira por ter sido desvirtuada e agora dar caráter exagerado de 
patriotismo a um jogo de bola, que deveria funcionar como divertimento e não como defesa 
da soberania nacional. A segunda desagrada por tratar-se de maneira tosca de justificar as 
botinadas de quem não tem recursos técnicos.

Li anteontem uma nota de agência internacional em que Otto Schily, ministro do 
interior da Alemanha, sugeria que os jogadores da seleção cantassem o hino nacional com 
"mais empenho". Em sua avaliação, isso lhes daria mais ânimo antes de confrontos 
importantes.  O dirigente político recordou que, na Euro-2000, sentiu que os alemães iriam 
perder de Portugal pelas reações das duas equipes na execução dos hinos. Os portugueses 
cantaram forte e se deram as mãos, enquanto os germânicos apenas balbuciavam. Resultado: 
3 a 0 para os lusos.

Hino, de qualquer país, é símbolo sagrado, que merece respeito total e que deve ser 
utilizado em ocasiões muito, muito especiais. Mas não precisa, necessariamente, entrar em 
eventos esportivos. Porque, no fundo, pode funcionar como advertência subliminar de que é 
a pátria – e não um troféu, uma medalha - que está em disputa.

Como vejo no esporte função lúdica, imagino como seria lindo e emocionante, por 
exemplo, ver uma "Aquarela do Brasil" ou um "Funiculi, funiculá", quando se enfrentassem 
Brasil e Itália. Jogadores e público entrariam em êxtase. A alegria dominaria as 
arquibancadas.  Por isso, também, não considero desertor um jogador que, por  qualquer 
motivo, não queira defender a seleção do seu país.

Sem ditar regras, e muito menos sem a pretensão de dar aula de educação cívica, 
prefiro que a cidadania, muitas vezes com o hino nacional de fundo, seja exercida em outras 
atividades do dia-a-dia. Por exemplo? Na cobrança de transparência das ações de políticos, 
no controle do dinheiro arrecadado pelos impostos, no banimento da vida pública daqueles 
que nos roubam recursos, mas, sobretudo sonhos. Cidadania também é não referendar 
dirigente esportivo "malandro", é não achar que os fins justificam os meios, é não passar os 
outros para trás. E por aí vai.

(Antonio Grecco. O Estado de São Paulo, 26 de agosto de 2005).

Questão 04
Ao intitular seu texto com a expressão “lugares comuns”, o autor quis dizer o mesmo que “argumentos ou ideias já 
muito conhecidas, chavões, clichês”. Foge da concepção de “lugar-comum” a expressão:

A) “pátria de chuteiras”.
B) “esporte de macho”.
C) “ditar regras”.
D) “maneira tosca”.
E) “dirigente malandro”.

Questão 05
Dentre as passagens do texto, abaixo transcritas, a que indica uma opinião do autor, e não fato ocorrido, é:

A) “Li anteontem uma nota na agência internacional...”
B) “Resultado: 3 a 0 para os lusos”.
C) “Uma foi criada pelo extraordinário Nelson Rodrigues...”
D) “Os portugueses se deram as mãos”.
E) “A alegria dominaria as arquibancadas”.
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Questão 06
A coesão textual é obtida pelo uso de vários recursos, dentre eles os apelos aos chamados recursos anafóricos, que 
retomam termos ou expressões anteriormente mencionados. Das alternativas abaixo, todas  presentes no texto de 
Grecco, assinale a opção em que se ausenta termo anafórico.

A) “(...) daqueles que nos roubam recursos (...)”.
B) “(...) no controle do dinheiro arrecadado pelos impostos”.
C) “Em sua avaliação, isso lhes daria mais ânimo”.
D) “Outra o define como 'esporte de macho'”.
E) “Uma foi criada pelo extraordinário Nelson Rodrigues.”

Questão 07
No fragmento de frase: “Os professores têm tido bastante trabalho...”  – a palavra em destaque deve ser flexionada no 
plural na frase:

A) Crianças são ———————— curiosas em relação aos fatos da vida.
B) Certas crianças são ——————— desenvolvidas para discernirem o certo do errado.
C) Os pais conseguem ————————— resultados ao colocarem limites para seus filhos.
D) As origens das distorções não são ———————— conhecidas.
E) Todos conhecemos ——————————— os limites que devem ser impostos.

Questão 08
Na frase, “As expressões de amor estimulam crianças     e     jovens   a se desenvolverem”, substituindo-se corretamente a 
expressão sublinhada por um pronome, resulta:

A) As expressões de amor estimulam-nos a se desenvolverem.
B) As expressões de amor estimulam-os a se desenvolverem.
C) As expressões de amor estimulam-lhes a se desenvolverem.
D) As expressões de amor estimulam eles a desenvolverem-se.
E) As expressões de amor estimulam a eles a se desenvolverem.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 09
Analise as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro  e F para falso,  considerando as ideias defendidas por 
VÁZQUEZ (1997).

(    ) A Ética é o objeto da Moral, isto é, da ciência da Moral, considerando uma esfera do comportamento 
humano.

(    ) Enquanto a Ética pode ser considerada científica, não se pode dizer o mesmo da Moral, mas de um 
conhecimento da Moral que pode ser científico.

(    ) A Moral se refere ao comportamento adquirido ou modo de ser conquistado pelo homem.

(    ) O sujeito do comportamento Moral é o indivíduo concreto, mas, sendo um ser social, o seu modo de 
comportar-se moralmente não pode ter um caráter puramente individual, e sim, social.

(    ) Diferentemente das sociedades, que sucedem a outras, a moral concreta não se sucede, portanto, a Moral é 
absoluta no decorrer do tempo.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) F, V, V, V, F.
B) V, F, V, V, F
C) F, F, V, F, F
D) V, F, V, V, V
E) F, V, F, F, V
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Questão 10
Analise as afirmativas abaixo de acordo com O’Donnell (2006).

I. Só conquistamos respeito quando damos o exemplo.
II. Só respeitamos os outros quando conseguimos respeitar a nós mesmos. 
III. Sem o respeito, nossa capacidade de interação e de comunicação ficam prejudicadas.
IV. O respeito pelo que somos é o espelho do que damos aos outros.

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

Questão 11
Tomando como referência BELTRÃO (2007), analise os itens a seguir e assinale a alternativa que contém qualidades 
de redação fundamentais à correspondência oficial.

A) Deve haver grande repetição de termos e ideias e até palavras supérfluas, pois isto facilita o entendimento de 
seu conteúdo.

B) A linguagem oficial deve caracterizar-se pelo emprego de palavras ou frases sóbrias, polidas e respeitosas, não  
cabendo o uso de linguagem informal ou vulgar.

C) A linguagem deve conter  tratamento com intimidade para que a transmissão das ideias ocorra de forma sutil.
D) A  correspondência  oficial  deve  conter  palavras  com  elevado  grau  de  dificuldade  de  compreensão, 

dispensando-se a utilização de frases simples, pois isto deixa o texto mais refinado.
E) Qualquer  pessoa,  independente  do  conhecimento  do  assunto,  deve  entender  uma correspondência  oficial, 

portanto não é necessária a preocupação com a sua linguagem.

Questão 12
De acordo com COUTINHO (1994), a importância da comunicação no atendimento é vital para se estabelecer um 
diálogo produtivo e positivo. Sabemos que qualquer manifestação voluntária ou involuntária pode resultar em uma 
resposta. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa incorreta sobre o processo de Comunicação nas organizações.

A) A comunicação formal é determinada pelos meios internos da empresa, tais como: circulares, memorandos, 
cartas e fax. 

B) A comunicação informal nasce e cresce do relacionamento amigável entre os envolvidos.
C) Para facilitar a comunicação devemos evitar códigos impróprios e erros de sintaxe.
D) Os objetivos da comunicação devem ser ininteligíveis, pois um bom atendimento satisfaz as necessidades do  

cliente.
E) O aperfeiçoamento de suas habilidades de comunicação pode ajudar em todas as áreas de sua vida. Aprender 

uma fórmula de comunicação ou frase-chave é uma maneira de se conter quando falar com alguém a respeito  
de questões emocionais que podem sair do controle.

Questão 13
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mariópolis, o servidor público estável só perderá o cargo:

I. em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
II. mediante denúncia de maus tratos a infantes e idosos. 
III. mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
IV. mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla 

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

Questão 14
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mariópolis, em seu Capítulo II, que trata dos Servidores Públicos 
Municipais, assinale a alternativa correta.

A) O servidor poderá ser Diretor ou integrar Conselho de empresa fornecedora, ou que realize qualquer tipo de 
contrato com o Município do serviço público.

B) É permitida a participação de servidores públicos no produto da arrecadação de tributos e multas, inclusive da 
dívida ativa.

C) É vedada,  nos  termos  da  lei,  a  participação  de  funcionários  públicos  na  gerência  de  fundos e  entidades  
previdenciárias para as quais contribuem.

D) Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as disposições da Constituição Federal.
E) Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em indisponibilidade remunerada,  

não podendo ser aproveitado em outro cargo equivalente.

Questão 15
Quanto ao Orçamento Municipal, conforme definido pela Lei Orgânica do Município de Mariópolis, é permitido:

I. ao Poder Executivo Municipal publicar, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório 
resumido da execução orçamentária.

II. ao Prefeito Municipal enviar mensagem à Câmara para propor modificações nos projetos a que se refere este 
artigo, enquanto não tiver sido iniciada a votação na comissão competente.

III. utilizar, conforme o caso, com prévia e específica autorização legislativa, recursos que, em decorrência de 
veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes.

IV. constituir dotações destinadas ao pagamento de despesas públicas aos órgãos da administração direta e indireta 
para atendimento das necessidades administrativas do Município.

V. vincular receitas de impostos a órgãos, fundo ou despesa, salvo as previstas no plano plurianual e as operações 
de crédito aprovadas por lei municipal, e ainda as vinculações previstas na Constituição Federal referentes à 
educação e à saúde.          

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

Questão 16
Consoante o que estabelece a Lei Orgânica do Município de Mariópolis, é correto afirmar que:

A) o Município de Mariópolis é dotado de personalidade jurídica de direito público e goza de autonomia 
independentemente do que assegura a Constituição Federal.

B) o Poder Legislativo é exercido pelo Prefeito.
C) o Poder Executivo é exercido pela Câmara Municipal.
D) o município não poderá criar, organizar e suprimir Distritos Administrativos, independentemente de 

legislação.
E) compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 17
Com relação ao conceito de Contabilidade, é correto afirmar que:

A) é a ciência que apenas registra o patrimônio dos entes públicos e privados.
B) é a ciência que registra, controla e analisa os atos contábeis/administrativos dos entes privados.
C) é a ciência que registra, controla e analisa os atos e fatos contábeis/administrativos dos entes públicos.
D) é a ciência que registra,  controla e analisa os atos  e fatos  contábeis/administrativos  dos entes  públicos  e  

privados.
E) é a ciência que apenas registra os atos e fatos contábeis/administrativos dos entes públicos e privados.

Questão 18
A alternativa que apresenta apenas bens públicos é:

A) dívida fundada, pontes e estradas.
B) veículos, dívida ativa e marcas.
C) dívida flutuante, mares e florestas nacionais.
D) equipamentos, móveis e contas correntes.
E) terrenos, máquinas e prédios.

Questão 19
Acerca do objeto da Contabilidade pode-se afirmar que:

I. tanto na Contabilidade Pública como na Contabilidade Privada seu único objeto é o patrimônio.
II. na Contabilidade Pública o único objeto é o orçamento público.
III. na Contabilidade Privada o objeto é o orçamento empresarial e o patrimônio.
IV. na Contabilidade Pública o objeto divide-se em dois: o orçamento público e o patrimônio.
V. o objeto de ambas as Contabilidades, Pública e Privada, é o conjunto de bens e direitos de seus entes.

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

Questão 20
Com relação ao conceito de patrimônio público é correto afirmar que:

A) em termos contábeis pode-se dizer que o patrimônio é a soma dos ativos e dos passivos pertencentes ao ente 
público.

B) trata-se do conjunto de bens, direitos e obrigações, avaliados em moeda corrente, destinado à realização de 
seus fins.

C) é o resultado da subtração entre o ativo e do passivo do ente público.
D) é sempre igual ao seu patrimônio líquido.
E) em  termos  contábeis  pode-se  dizer  que  o  patrimônio  é  resultado  da  divisão  dos  ativos  e  dos  passivos 

pertencentes ao ente público.

Questão 21
Segundo o conceito e a classificação dos bens públicos é correto dizer que:

I. são bens públicos apenas os bens que integram o patrimônio da administração direta.
II. os bens pertencentes à administração indireta são considerados como bens privados.
III. os bens públicos são divididos em: bens de uso comum, bens de usos especiais e bens dominicais.
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IV. os bens de uso especial são aqueles destinados à prestação de um serviço público e são sempre dependentes de 
interferência de pessoas que administram o serviço e só conservam esse caráter enquanto têm essa destinação.

V. os bens dominicais são aqueles destinados ao uso indistinto de toda a população.

Marque a alternativa correta.
A) As assertivas I e II estão corretas
B) As assertivas II, III, IV e V estão corretas.
C) As assertivas III e IV estão corretas.
D) As assertivas III, IV e V estão corretas
E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 22 
Pode-se dizer que o passivo descoberto, em um ente público, ocorre quando:

A) o ativo for igual ao passivo.
B) o ativo for superior ao passivo.
C) isso não ocorre no ente público.
D) o passivo for superior ao ativo.
E) o conjunto de bens for superior ao conjunto de obrigações.

Questão 23
Com  relação  às  Demonstrações  Contábeis  aplicadas  ao  Setor  Público  é  correto  afirmar  que,  segundo  a  Lei  n.º 
4.320/64:

A) as demonstrações obrigatórias aplicadas ao setor público são: o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário 
e as Demonstrações das Variações Patrimoniais.

B) o Balanço Financeiro apresentará as receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas.
C) o Balanço Patrimonial demonstra os ingressos (entradas) e dispêndios (saídas) de recursos financeiros a título 

de receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, 
conjugados com os saldos de disponibilidades do exercício anterior e aqueles que passarão para o exercício 
seguinte.

D) a  Demonstração  das  Variações  Patrimoniais  evidencia  as  alterações  verificadas  no  patrimônio  durante  o 
exercício financeiro, resultante da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

E) a  Demonstração  das  Variações  Patrimoniais  evidencia  as  alterações  verificadas  no  patrimônio  durante  o 
exercício financeiro, resultante ou independente da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do 
exercício.

Questão 24
Em relação ao registro contábil do ente público é correto afirmar que:

A) não obedece ao Método das Partidas Dobradas, uma vez que não precisa atender ao Princípio da Competência.
B) obedece ao Método das Partidas Dobradas apenas no registro do subsistema patrimonial e financeiro.
C) deve obedecer ao Método das Partidas Dobradas integralmente para qualquer registro, seja no subsistema 

patrimonial, financeiro, orçamentário e de compensação.
D) todos os registros são feitos simultaneamente em todos os sistemas.
E) dependendo do tipo de administração o método utilizado pode ser o Método das Partidas Simples.

Questão 25
Ao arrecadar uma receita tributária orçamentária, obrigatoriamente, o ente público efetuará registros nos seguintes 
subsistemas:

A) orçamentário, patrimonial e financeiro.
B) orçamentário e financeiro.
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C) orçamentário e patrimonial.
D) apenas no sistema financeiro.
E) apenas no sistema de compensação.

Questão 26
Com relação ao orçamento público pode-se dizer que:

I. o  orçamento  público  é  uma lei  que,  entre  outros  aspectos,  revela  em termos financeiros  a  alocação dos  
recursos públicos.

II. o orçamento deve seguir os princípios da unidade, universalidade e anualidade.
III. o  orçamento  público brasileiro pode ser considerado como um orçamento  do tipo misto,  uma vez que é 

elaborado e votado pelo Poder Executivo e controlado pelo Poder Legislativo.
IV. a Constituição de 1988 evidencia que além dos princípios já previstos na Lei n.º 4.320/64 o ente público deve 

obedecer a outros princípios, entre eles, o do equilíbrio, que evidencia que a receita prevista deve ser sempre  
igual às realizadas.

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

Questão 27
Segundo o autor Lino Martins da Silva (2009), o orçamento público teve origem na Inglaterra em 1217 e desde então 
as  técnicas  orçamentárias  vêm sendo gradualmente  aperfeiçoadas.  Então,  com relação  ao Orçamento Programa é  
correto afirmar que:

A) sua  principal  característica  é  a  participação  direta  e  efetiva  das  comunidades  na  elaboração  da  proposta 
orçamentária do governo.

B) pode ser entendido como um instrumento de planejamento da ação do governo, através da identificação dos 
seus programas de trabalho, projetos e atividades, além do estabelecimento de objetivos e metas a serem 
implementados, bem como a previsão dos custos relacionados.

C) seu foco está apenas na fixação da despesa e na previsão da receita, sem nenhuma espécie de planejamento das 
ações do governo.

D) a Constituição Federal de 1946 implantou definitivamente o Orçamento Programa no Brasil ao estabelecer a 
normatização da matéria orçamentária através do Plano Plurianual (PPA), da Lei das Diretrizes Orçamentárias  
(LDO) e da Lei do Orçamento Anual (LOA), ficando evidente o extremo zelo do constituinte para com o 
planejamento das ações do governo.

E) pode ser sinônimo de orçamento por desempenho.

Questão 28
Com relação aos créditos adicionais pode-se dizer que:

I. são autorizações de despesas insuficientes ou não computadas no Plano Plurianual (PPA).
II. são dois  os  tipos  de créditos  adicionais  permitidos pela  Lei  n.º  4.320/64,  os  créditos  suplementares  e os  

créditos especiais.
III. os créditos suplementares e especiais serão sempre autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
IV. os créditos especiais são importantes, pois visam solucionar a situação em que os valores autorizados na lei  

orçamentária são insuficientes para atender a totalidade das despesas. 
V. os  créditos  suplementares  demonstram-se  importantes,  pois  visam  solucionar  situações  em  que  a  lei  

orçamentária não traz autorização para realizar despesas que se evidenciam necessárias durante o exercício. 
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Marque a alternativa correta.
A) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
B) As assertivas II, III e V estão corretas.
C) As assertivas III, IV e V estão corretas.
D) As assertivas I e III estão corretas.
E) Apenas a assertiva III está correta.

Questão 29
Em relação à vigência dos créditos adicionais, pode-se dizer que:

A) sua vigência é adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, sem exceções.
B) sua vigência é de 6 (seis) meses a contar da data de sua autorização.
C) os créditos especiais  terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados,  salvo se  o ato de  

autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de 
seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

D) os créditos suplementares terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de  
autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de 
seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

E) sua vigência é de 6 (seis) meses a contar da data de sua abertura.

Questão 30
Em relação aos estágios da receita pública é correto afirmar que:

I. são estágios de execução da receita pública: a fixação, o lançamento e o recolhimento.
II. o lançamento da receita é o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a  

pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta.
III. o recolhimento consiste em cobrar os tributos, recebê-los e guardar o numerário respectivo, podendo ser direto 

(por coleta, por unidades administrativas e por via bancária) ou indireto (arrendamento, retenção na fonte e  
estampilha).

IV. no estágio do recolhimento de todas as receitas deve-se observar o princípio de unidade de tesouraria, vedada 
qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.

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

Questão 31
Em relação ao empenho da despesa pública, segundo a Lei n.º 4.320/64, é correto afirmar que:

A) para algumas despesas é permitida sua realização sem prévio empenho.
B) o empenho da despesa poderá exceder o limite dos créditos concedidos.
C) a legislação não permite empenhos por estimativas.
D) em casos especiais, previstos na legislação, poderá ser dispensada a nota de empenho.
E) não é permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Questão 32
Pode-se dizer que o Plano Plurianual:

A) prevê a arrecadação e os gastos em programas e ações do governo para um exercício financeiro.
B) determina  as  metas  e  prioridades  para o exercício  financeiro, orienta  a  elaboração do orçamento e  faz 

alterações na legislação tributária.
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C) estima receitas e fixa despesas para um ano, de acordo com as prioridades definidas pelo governo.
D) é um planejamento de médio prazo que a Administração Pública realiza com a finalidade de estabelecer de 

forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de  
capital e outras delas decorrentes e para aquelas relativas aos programas de duração continuada.

E) é um planejamento de curto prazo que a administração pública realiza com a finalidade de estabelecer de 
forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Federal para as despesas 
correntes e outras delas decorrentes e para aquelas relativas aos programas de duração continuada.

Questão 33
Acerca da Lei do Orçamento anual, pode-se afirmar que:

A) estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
B) provisionará as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente.
C) estima as receitas que o governo espera arrecadar durante o ano e fixa os gastos que serão realizados com tais  

recursos.
D) poderá ser incompatível, em alguns casos, com a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO).
E) deverá  ser  enviada  pelo  chefe  do  Poder  Executivo  ao  Congresso  Nacional  até  quatro  meses  antes  do 

encerramento do exercício financeiro (31/08) e devolvido para sanção presidencial até o encerramento da  
sessão legislativa (15/12), segundo o artigo 57 da CF/88.

Questão 34
Em relação às formas de transferência de recursos federais aos municípios é correto afirmar que:

I. só podem ocorrer por meio de transferências constitucionais.
II. as transferências constitucionais correspondem às parcelas de recursos arrecadados pelo Governo Federal e 

repassados apenas para os Municípios por força de mandamento estabelecido em dispositivo da Constituição 
Federal. 

III. são exemplos de transferências constitucionais o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o Fundo de  
Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). 

IV. representam a parcela das receitas federais arrecadadas pela União e repassada aos Estados, ao Distrito Federal 
e  aos  Municípios,  conforme define  a  Constituição  e  que  objetiva  amenizar  as  desigualdades  regionais  e  
promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

Marque a alternativa correta.
A) Estão corretas apenas as assertivas I e II.
B) Estão corretas apenas as assertivas I e IV.
C) Estão corretas apenas as assertivas I e III.
D) Estão corretas apenas as assertivas II e III.
E) Estão corretas apenas as assertivas III e IV.

Questão 35
Em relação aos Suprimentos de Fundos pode-se afirmar que:

A) são uma autorização de execução orçamentária e financeira  por uma forma diferente da normal,  sempre 
precedida de empenho na dotação orçamentária específica e natureza de despesa própria, com a finalidade de 
efetuar despesas que, pela sua excepcionalidade, não possam se subordinar ao processo normal de aplicação.

B) nas despesas realizadas por meio de suprimentos de fundos é obrigatório o processo licitatório.
C) quaisquer  despesas  podem  ser  realizadas  por  meio  de  suprimento  de  fundos,  basta  ter  autorização  do 

ordenador de despesa.
D) a concessão de suprimento de fundos não deverá respeitar os estágios da despesa pública, uma vez que se 

trata de um regime especial de concessão do gasto público.
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E) o prazo de aplicação do Suprimento de Fundos é de até 120 dias, contado da assinatura do ato de concessão.

Questão 36
Sabe-se que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, segundo a Constituição de 
1988, no âmbito da União, será  exercida através de dois controles:  o externo e o interno.  Sobre estas formas de  
controle pode-se afirmar que:

A) segundo a Lei n.º 4.320/64, cabe ao Poder Executivo o controle externo, enquanto o interno foi atribuído ao  
Poder Legislativo.

B) segundo o artigo 70 da CF/88, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,  
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle  
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

C) segundo o artigo 71 da CF/88, o controle externo a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio 

das Câmaras Municipais.
D) segundo o artigo 74 da CF/88, é uma das finalidades do sistema de controle externo, avaliar o cumprimento 

das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
E) as  pessoas  físicas  ou  jurídicas  privadas,  que  utilizem,  arrecadem,  guardem ou gerenciem bens  e  valores  

pertencentes à União estão desobrigadas  a prestar  contas  à União e à  sociedade,  segundo a Constituição  
Federal de 1988.




