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

CARGO PÚBLICO: TESOUREIRO

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 42 (quarenta e duas) questões objetivas, numeradas de 01 a 42, sendo:

• 10 (dez) de Língua Portuguesa;

• 10 (dez) de Conhecimentos Gerais; e

• 22 (vinte e dois) 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 41 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 42 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 37 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

A filosofia do jeitinho brasileiro

O jeitinho brasileiro é um modo de agir que implica num modo de ser do corpo e 
num universo conceitual (sic) que lhe é próprio. A compreensão desse universo favorece o 
aproveitamento do melhor na nossa cultura popular e o desenvolvimento de uma filosofia 
situada.

Infelizmente, a grande mídia tem tratado o jeitinho como uma falha no processo de 
modernização e causa das mazelas do País. Qualquer manchete sobre corrupção é tratada 
como mais um episódio do “jeitinho brasileiro”, o que vem sistematicamente difamando uma 
sabedoria da cultura popular.

Embora o jeitinho afronte alguns ideais modernos, principalmente a concepção de 
igualdade humana como igualdade perante a lei, a antropóloga Lívia Barbosa reparou que ele 
se apoia  na concepção de igualdade diante da vulnerabilidade da condição humana. Quer 
dizer, se a norma impede a solução para uma verdadeira necessidade, dane-se a norma. 

Portanto, para que o jeitinho aconteça são necessárias duas pessoas: uma que solicita 
e outra que atende à solicitação.

O livro A Filosofia do Jeito, um modo brasileiro de pensar com o corpo desenvolve 
a ideia  de que a ética que permite nosso jeitinho é uma ética sustentada na emoção, na 
percepção da diferença e na consideração da circunstância: características que são o eixo das 
questões filosóficas contemporâneas e questionam os fundamentos filosóficos desenvolvidos 
no patriarcado.

BORGES, F. C. Filosofia. Ciência e Vida. São Paulo, ano I, n.º 2, p. 50. s/d.

Questão 01
Na perspectiva do autor do texto, o “jeitinho brasileiro” é um:

I. fato corriqueiro na sociedade e que está relacionado à corrupção.
II. episódio de mais uma das tantas aberrações sociais vistas no País.
III. fenômeno social sustentado em valores emocionais e em um corpo conceitual próprio. 
IV. procedimento social fundamentado em normas.

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

Questão 02
O reconhecimento de que todos são iguais perante a lei é fundamental para a vida moderna. A antropóloga Lívia 
Barbosa observa que o jeitinho brasileiro:

I. é uma prática que afronta os ideais da modernidade.
II. difama as potencialidades da cultura popular.
III. é sustentado por uma concepção particular de modernidade.
IV. prioriza a necessidade humana em detrimento ao ideal de igualdade geral.

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

Questão 03
Independentemente da concepção que se tenha dessa prática, é um exemplo que ratifica o modo como a grande mídia 
trata o jeitinho brasileiro:

I. financiar o “cafezinho” do guarda de trânsito quando se é pego cometendo infração.
II. colocar um pedaço de lã de aço na antena do televisor para melhorar a recepção.
III. marcar os horários dos eventos meia hora antes de seu real começo.
IV. estacionar duas quadras antes do shopping para não pagar a taxa de estacionamento.

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

Questão 04
Assinale a sequência que preenche corretamente as lacunas da frase: “Que  ____________ ou não existido os deuses 
mitológicos, pouco importa; já ____________ séculos que a arte os  ____________ vivos.” 

A) houvesse – faz – mantêm 
B) houvesse – faz – mantém 
C) houvessem – faz – mantém 
D) houvessem – fazem – mantêm 
E) houvessem – faz – mantêm 

Questão 05 
Assinale a sequência que preenche corretamente as lacunas da frase: “  Talvez não ____________ receber-me; entre 
____________ e ela ____________ abismos intransponíveis.”

A) quisesse – mim – havia 
B) quizesse – mim  – havia 
C) quizesse – eu – haviam 
D) quisesse – eu – haviam 
E) quisesse – mim – haviam 

Assinale a alternativa em que os termos grafados corretamente podem
preencher os claros dos textos das questões 06 e 07.

Questão 06
“Quando você ____________ o ____________, ____________ em meu nome.”

A) ver – dignitário – saúda-o
B) vir – dignatário – saudai-lhe
C) ver – dignatário – saúde-o
D) vir – dignitário – saúde-o
E) vir – dignatário – saudai-o
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Questão 07
“Estava ____________ a ____________ da guerra, pois os vereadores ____________ nos erros do passado.” 

A) eminente – defraglação – incidiram 
B) iminente – deflagração – reincidiram 
C) eminente – conflagração – reincidiram
D) preste – conflagração – incidiram 
E) prestes – flagração – recindiram 

Questão 08
Assinale a alternativa em que há homônimos ou parônimos, cujo significado está trocado.

A) incipiente (principiante) – insipiente (ignorante).
B) avícola (criador de aves) – avícula (pequena ave).
C) cínico (relativo à China) – sínico (desavergonhado).
D) triplicar (multiplicar por três) – treplicar (responder com tréplica).
E) laço (nó) - lasso ( cansado).

Questão 09
Uma das frases está correta, quanto à concordância. Assinale-a.

A) Estavam ensanguentados o braço e a perna.
B) Para a inscrição é necessário a documentação.
C) Foi proibido a entrada de repórteres no estádio.
D) Eram, sem dúvida, causas físicas-químicas.
E) Eram costumes meios antigos.

Questão 10
Assinale a alternativa que contém erro quanto à colocação pronominal.

A) O Primeiro Simpósio Nacional de Ecologia, em Curitiba, alertou-nos, enfaticamente sobre esse grave 
problema.

B) Em tratando-se de tal assunto, é necessário que todos ingressemos no Movimento de Luta Ambiental.
C) A vida, em nossas cidades e megalópoles, torna-se cada vez mais insalubre, menos agradável e mais irritante.
D) A sociedade de consumo constituir-se-á em causa principal da destruição da Natureza.
E) Esse procedimento consumista, consciente ou inconscientemente, nos é apresentado como sinônimo de 

progresso e evolução.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 11
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Renascença, são deveres do funcionário:

A) ser leal às instituições a que servir; observar as normas legais e regulamentares; recusar fé a documentos 
públicos.

B) observar as normas legais e regulamentares; ser leal às instituições a que servir; cumprir as ordens superiores, 
exceto quando manifestamente ilegais.

C) praticar usuras sobre qualquer de suas formas; zelar pela economia do material e pela conservação do 
patrimônio público; tratar com urbanidade as pessoas.

D) representar contra a ilegalidade ou abuso de poder; opor resistência injustificada ao andamento de documento 
ou processo e execução de serviço; levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que 
tiver ciência em razão do cargo.

E) ser  assíduo e pontual ao serviço; tratar com urbanidade as pessoas; representar contra a legalidade e abuso de 
poder.
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Questão 12
Analise as afirmativas abaixo.

I. A incorreção da linguagem é considerada um obstáculo à eficácia da comunicação.
II. A distribuição de atividades ao longo de um calendário é chamada de feedback.
III. Bilhete, telegrama e carta são veículos da comunicação escrita.
IV. Para que a comunicação escrita seja ineficaz, pressupõe-se clareza.

 
São corretas, apenas:

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

Questão 13
São características das Redações Oficiais, exceto:

A) dissonância. 
B) uso do padrão culto de linguagem.
C) impessoalidade.
D) formalidade.
E) clareza.

Questão 14
Analise as afirmações a seguir, a respeito de ética profissional.

I. Mentir é uma grande questão ética.
II. Justiça é a qualidade de ser justo, equitativo e imparcial.
III. Honestidade refere-se a veracidade, integridade e probidade.
IV. Existe conflito de interesses quando um indivíduo tem que decidir entre atender a interesses da instituição, de 

um grupo ou pessoais.

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

Questão 15
Analise as afirmações a seguir, sobre etiqueta profissional.

I. Ao se abordar o tema etiqueta no trabalho, pode-se pensar em um código não escrito que norteia o modo como 
o servidor público se relaciona em seu meio profissional.

II. Uma atitude aceitável num contexto pode ser errada em outro.
III. Apesar de não levar o servidor público ao fracasso, o desconhecimento de regras de etiqueta dificulta-lhe 

alcançar sucesso profissional.
IV. É uma tarefa extremamente árdua dominar o código de bons modos no ambiente de trabalho.

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

Questão 16
Em conformidade com o expresso no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de:

A) legalidade, integridade, moralidade, publicidade e eficácia.
B) impessoalidade, legalidade, moralidade, eficiência e honestidade.
C) legalidade, credibilidade, publicidade, eficiência e impessoalidade.
D) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
E) impessoalidade, ética, publicidade, eficiência e moralidade.

Questão 17
Assinale a alternativa que  completa  corretamente  a afirmação a seguir: Na forma e nos casos previstos na Lei 
Orgânica do Município de Renascença, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe...

A) somente aos vereadores.
B) somente ao Prefeito Municipal e aos vereadores.
C) somente aos vereadores a aos cidadãos.
D) a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos.
E) somente à comissão da Câmara e ao Prefeito.

Questão 18
Analise as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso, observando o disposto na Lei Orgânica do 
Município de Renascença.

(    ) É assegurado que pelo menos 30% dos cargos em comissão e funções de confiança sejam ocupados por 
servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município.

(    ) É vedada a conversão de férias ou licenças em dinheiro, ressalvados os casos previstos na legislação 
federal.

(    ) É vedada a participação de servidores públicos no produto da arrecadação de tributos e multas.
(    ) O município poderá instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para custeio em benefício destes, de 

sistemas de previdência e assistência social.
(    ) A cessão de servidores públicos da administração direta ou indireta do Município a empresas ou entidades 

públicas ou privadas é permitida, desde que não seja a órgão de mesmo poder.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
A) V, F, V, F, V
B) F, F, V, F, F
C) V, V, F, V, F
D) F, F, F, F, V
E) V, V, V, V, F

Questão 19
De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta em relação aos Direitos e Garantias 
Fundamentais.

A) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei 
estabelecer.

B) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedada a publicidade.
C) Os cidadãos serão privados de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, 
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salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei.

D) A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação depende de censura ou licença.
E) É livre a locomoção no território nacional em tempo de guerra, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

Questão 20
Assinale a alternativa que lista corretamente os critérios estabelecidos para a avaliação do servidor em estágio 
probatório, conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Renascença.

A) Capacidade técnica, organização, capacidade de iniciativa, eficiência, transparência, idoneidade moral.
B) Assiduidade, organização, capacidade técnica, eficiência, capacidade de adaptação, empatia.
C) Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, idoneidade moral.
D) Transparência, disciplina, capacidade de adaptação, eficiência, qualificação, idoneidade moral.
E) Assiduidade, capacidade de iniciativa, produtividade, qualificação, empatia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ASSINALE AS ALTERNATIVAS CORRETAS
Questão 21
Conceitua-se Administração como sendo:

A) o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos. 
B) planejar e organizar recursos.
C) planejar e controlar recursos.
D) dedução lógica das atividades da empresa pública ou privada.
E) habilidade técnica de uma pessoa na coordenação dos recursos.

Questão 22
As principais habilidades do administrador financeiro são:

A) entender o mercado financeiro.
B) entender como o mercado reage às mudanças da oferta e procura.
C) decidir em que ativos investir; de que forma a empresa deve financiar seus recursos; planejar e administrar os 

recursos financeiros; administrar as políticas de crédito e administrar as disponibilidades. 
D) entender os derivativos das teorias econômicas com as finanças. 
E) entender dos  regimes de competência  e regime de caixa com a finalidade de registrar  os fenômenos das  

situações patrimoniais, financeiras e econômicas da empresa pública ou privada. 

Questão 23
Planejamento financeiro é:

A) o processo que movimentará o volume de caixa futuro.
B) o processo por meio do qual se calcula o quanto de financiamento é necessário para as operações de uma 

empresa pública ou privada.
C) o número de vezes em que o caixa da empresa é restabelecido ao longo de um período qualquer.
D) a projeção das dívidas de curto prazo para que estas não interfiram no financiamento de longo prazo.
E) o método adotado pelo Tesoureiro da empresa pública para prever a insuficiência de caixa no orçamento  

aprovado pela Câmara. 

Questão 24
A conciliação bancária é:

A) a importação dos movimentos bancários através de um arquivo texto no final de cada mês.
B) conferência dos saldos bancários existentes na contabilidade com os controles da tesouraria.
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C) lançamento dos saldos contábeis por meio eletrônico.
D) modelo de controle bancário processado pela contabilidade.
E) comparativo entre os movimentos existentes em uma conta bancária e as existentes no controle financeiro da 

organização.

Questão 25
Define como sendo o montante em uma operação financeira:

A) a soma do capital mais juros excluída a inflação.
B) a soma do capital mais juros incluída a inflação. 
C) a soma do capital mais juros gerados na operação.
D) a soma do capital mais os juros simples. 
E) a soma do capital mais os juros compostos. 

Questão 26
Francisco  aplicou  suas  economias  no  valor  de  R$  5.435,70  em  uma  caderneta  de  poupança  a  juros  simples  
equivalentes à taxa de 1,8% ao mês, durante seis meses. O montante dessa aplicação é:

A) R$ 6.055,65
B) R$ 5.879,48
C) R$ 6.022,76
D) R$ 6.023,48
E) R$ 6.022,96

Questão 27
José fez uma aplicação em CDB no valor de R$ 4.000,00 a juros compostos equivalentes a 1,75% ao mês, durante seis  
meses. Qual foi o valor dos juros auferidos no período?

A) R$ 420,12
B) R$ 441,32
C) R$ 428,96
D) R$ 438,00
E) R$ 438,81

Questão 28
O VPL – Valor Presente Líquido é um método que leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, portanto ele  
traduz:

A) o retorno exigido pelo investidor em uma aplicação. 
B) a taxa pré-determinada de uma aplicação financeira. 
C) o valor presente de todos os fluxos de caixa que ocorram no decorrer de um período e o montante a ser pago  

ou recebido em uma data futura.
D) quanto vale um determinado valor corrigido.
E) valores futuros descontados da inflação. 

Questão 29
Um capital  de R$ 500.000,00 investido produzirá um fluxo de caixa no valor de R$ 150.000,00 a cada período,  
durante cinco períodos; e a uma taxa de 10% ao período produzirá um VPL de:

A) R$ 69.724,30
B) R$ 72.320,45
C) R$ 67.435,09
D) R$ 68.618,02
E) R$ 68.998,02
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Questão 30
Se a arrecadação do IPTU cresceu 10% de um período para outro e a inflação também foi de 10%, pode-se dizer que o  
crescimento foi:

A) vegetativo.
B) indexado.
C) ajuste natural.
D) nulo.
E) desindexado.

Questão 31
A vantagem de se fazer uma operação de leasing no setor público é:

A) não ter que desembolsar o valor monetário do bem e tê-lo para uso normalmente. 
B) não ter que pagar IPVA.
C) obter a restituição do valor do IPI sobre o bem.
D) não ter que arcar com a manutenção do bem.
E) no final do contrato, ainda, receber o valor correspondente ao residual do bem.

Questão 32
Acerca da Contabilidade Pública é correto afirmar que:

A) objetiva apenas o registro e a escrituração contábil dos fatos patrimoniais e financeiros do ente público.
B) visa o lucro financeiro e permite registrar apenas aquilo que a lei determina.
C) visa o lucro social e permite o controle da eficiência, eficácia e efetividade na gestão dos recursos públicos.
D) visa o lucro financeiro e permite registrar tudo aquilo que a lei não proíbe.
E) objetiva apenas o registro e a escrituração contábil dos atos administrativos e financeiros do ente público.

Questão 33
Devem obrigatoriamente proceder ao registro na forma da Contabilidade Pública:

A) apenas a administração pública direta.
B) todas as sociedades anônimas.
C) todas as Sociedades de Economia Mista.
D) as autarquias e fundações que compõem a administração indireta.
E) as sociedades de economia mista que participam do orçamento de investimento.

Questão 34
Em relação ao artigo 35 da lei n.º 4.320/64 em que se afirma: “Pertencem ao exercício financeiro: I - as receitas nele  
arrecadadas; II – as despesas nele, legalmente, empenhadas” é correto afirmar:

I. reforça o regime de caixa para as despesas e competência para as receitas.
II. reforça o regime de competência tanto para as receitas, quanto para as despesas.
III. reforça o regime misto, aplicado na Contabilidade Pública.
IV. a lei vai de encontro ao princípio contábil  da competência ao determinar que só devem ser consideradas,  

dentro do exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas.

Marque a alternativa correta.
A) Apenas a afirmativa I está correta.
B) Apenas a afirmativa II está correta.
C) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
D) Apenas a afirmativa IV está correta.
E) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
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Questão 35 
Sobre o conceito de Receita Pública é correto afirmar que:

I. Receitas Públicas são todos os ingressos de caráter não devolutivo auferidos pelo poder público, em qualquer 
esfera governamental, para alocação e cobertura das despesas públicas.

II. a lei n.º 6.404/76 regulamenta os ingressos de disponibilidades de todos os entes da federação classificando-os  
em dois grupos: orçamentários e extraorçamentários.

III. Os ingressos extraorçamentários são aqueles pertencentes ao ente público arrecadados exclusivamente para 
aplicação em programas e ações governamentais. Estes ingressos são denominados Receita Pública.

IV. Os ingressos orçamentários são aqueles pertencentes a terceiros arrecadados pelo ente público exclusivamente  
para fazer face às exigências contratuais pactuadas para posterior devolução. Estes ingressos são denominados 
recursos de terceiros.

Marque a alternativa correta.
A) Apenas a afirmativa I está correta.
B) Apenas a afirmativa II está correta.
C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
D) Apenas a afirmativa III está correta.
E) Nenhuma das afirmativas está correta.

Questão 36
Em relação às Receitas Públicas Efetivas é correto afirmar que:

A) são sempre receitas extraorçamentárias.
B) podem ou não provocar variação na situação patrimonial líquida.
C) são  aquelas  em  que  os  ingressos  de  disponibilidades  de  recursos  não  foram  precedidos  de  registro  de 

reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes e por isto alteram a situação líquida 
patrimonial.

D) são  aquelas  em  que  os  ingressos  de  disponibilidades  de  recursos  foram  precedidos  de  registro  de 
reconhecimento  do direito  e  constituem obrigações  correspondentes  e  por  isto  alteram a situação líquida 
patrimonial.

E) são  aquelas  em  que  os  ingressos  de  disponibilidades  de  recursos  não  foram  precedidos  de  registro  de 
reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes e por isto não alteram a situação 
líquida patrimonial.

Questão 37 
Sobre a arrecadação e o recolhimento da receita pública é correto afirmar que:

A) o recolhimento é a entrega realizada pelos contribuintes ou devedores aos agentes arrecadadores ou bancos  
autorizados pelo ente. 

B) quando um ente arrecada para outro ente, cumpre-lhe apenas entregar-lhe os recursos pela transferência dos  
recursos, não sendo considerada arrecadação, quando do recebimento pelo ente beneficiário.

C) é a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela administração e  
controle  da  arrecadação  e  programação  financeira,  observando  o  Princípio  da  Multiplicidade  de  Caixa 
representado pelo controle descentralizado dos recursos arrecadados em cada ente.

D) o recolhimento deve anteceder a arrecadação.
E) a lei n.º 4.320/64 proíbe que as receitas sejam recolhidas sem terem sido arrecadas previamente.

Questão 38 
Trata-se de uma despesa orçamentária:

A) salários ativos.
B) consignações em folha de pagamento repassadas ao destinatário.
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C) depósitos de terceiros restituídos.
D) salários reclamados.
E) cauções devolvidas.

Questão 39 
Em relação aos restos a pagar, pode-se afirmar que:

I. podem ser entendidos como sendo as despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro.
II. quando a despesa foi empenhada e liquidada mas não paga, a classificação será como “restos a pagar” não  

processados.
III. o pagamento dos “restos a pagar” pode ser entendido como uma despesa extraorçamentária.
IV. as despesas inscritas como “restos a pagar” prescrevem em três anos da data de sua inscrição.

Marque a alternativa correta.
A) Apenas a afirmativa I está correta.
B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
E) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

Questão 40 
Sobre as despesas pelo regime de adiantamento é correto afirmar que:

A) podem ser concedidas para atender despesas eventuais, inclusive para pagamento de folha de pessoal, que  
exijam pronto pagamento em espécie.

B) é permitida a aquisição de material permanente por meio de suprimentos de fundos.
C) é  a  entrega  de  numerário  ao  servidor  ou  empregado  público  em exercício  ou  não,  seja  sua  vinculação  

estatutária ou celetista, efetivas, sempre mediante a emissão prévia de empenho na dotação própria para a  
realização de despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

D) é a entrega de numerário ao servidor ou empregado público em exercício, com vinculação estatutária efetiva,  
obrigatoriamente, sempre mediante a emissão prévia de empenho na dotação própria para a realização de  
despesas que não possam subordinarem-se ao processo normal de aplicação.

E) o prazo para aplicação dos suprimentos de fundos é de até 90 (noventa) dias. 

Questão 41 
Pode-se afirmar sobre o patrimônio na administração pública que:

I. sob o aspecto qualitativo ou funcional, o patrimônio deve ser apreciado: por um lado, quanto às suas origens,  
isto é, quanto às substâncias patrimoniais; e por outro, quanto à forma pela qual estão aplicados os recursos, 
ou seja, quanto às suas contrassubstâncias patrimoniais.

II. o Ativo Financeiro difere-se do Passivo Financeiro por ser de extrema mobilidade para o gestor público, ou  
seja, para pagamento do Passivo Financeiro o gestor público necessita de autorização orçamentária para quitar  
as obrigações.

III. são exemplos de Ativo Permanente e Passivo Permanente, respectivamente: imóveis e a dívida flutuante.
IV. pode-se dizer que o ente público apresenta um  déficit financeiro quando o ativo financeiro é menor que o 

passivo financeiro. 

Marque a alternativa correta.
A) Apenas as afirmativas I e a IV estão corretas.
B) Apenas a afirmativas IV está correta.
C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
D) Apenas a afirmativa III está correta.
E) Apenas a afirmativa II está correta.
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Questão 42 
Segundo o  artigo  37,  XXI,  da  Constituição  Federal  de  1988,  onde  menciona que:  XXI  -  ressalvados  os  casos  
especificados  na  legislação,  as  obras,  serviços,  compras  e  alienações  serão  contratados  mediante  processo  de  
licitação pública que assegure igualdade de condições  a todos os  concorrentes,  com cláusulas  que estabeleçam  
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as  
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Portanto, sobre as “licitações” é correto afirmar que:
A) a  licitação  é  um  procedimento  administrativo,  pessoal,  que  seleciona  a  proposta  mais  vantajosa  para  o 

interesse público, sem resguardar os direitos dos possíveis contratantes.
B) a licitação é um procedimento administrativo,  impessoal,  que seleciona a proposta mais  vantajosa para o  

interesse público, sem resguardar os direitos dos possíveis contratantes.
C) a licitação é um procedimento administrativo,  impessoal,  que seleciona a proposta mais  vantajosa para o  

interesse público, resguardando os direitos dos possíveis contratantes. 
D) a lei n.º 8.666/93, ao regulamentar o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, estabeleceu normas gerais 

sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações apenas no âmbito da União e dos Estados.

E) a licitação é o procedimento administrativo informal em que a Administração Pública convoca,  mediante  
condições  estabelecidas  em  ato  próprio  (edital  ou  convite),  empresas  interessadas  na  apresentação  de 
propostas para o oferecimento de bens e serviços.




