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Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões de 01 a 09 
 
O SEGREDO DA CRIPTOGRAFIA 
 
A velha ciência da codificação virou um campo de batalha. A 
cada dia, travam-se combates para decifrar senhas em redes de 
computadores e na internet. E a vítima pode ser você. 
 
 Uma batida policial realizada em 25 de janeiro 
transformou o norueguês Jon Johansen, de 16 anos, numa 
celebridade. Seus computadores e telefones celulares foram 
apreendidos e Johansen foi levado, junto com o pai, para 
interrogatório. O motivo: uma denúncia internacional vinda 
diretamente de Hollywood. A poderosa indústria cinematográfica 
investiu milhões de dólares em um sistema de proteção 
antipirataria para o DVD, o disco digital criado para substituir o 
videocassete. Todo esse dinheiro foi para o lixo quando o garoto 
desenvolveu – e distribuiu na internet – um programa capaz de 
decifrar tais códigos de segurança. Ele permite copiar o 
conteúdo de um DVD na memória de um computador, sem 
precisar comprar o disco nem pagar direitos autorais.  
 Dois meses depois, em 4 de abril, um grupo de 
pesquisadores liderado por Robert Harley, do Instituto Nacional 
de Informática da França, anunciou ter decodificado a 
mensagem cifrada em ECC – técnica testada para tornar 
invioláveis ligações na telefonia celular digital. Só que a 
empresa responsável pelo ECC, a canadense Certicom, não 
pediu nenhuma prisão. Em vez disso, pagou um prêmio de 10 
000 dólares aos autores da façanha. 
 Os dois casos revelam o interesse crescente na 
Criptografia, a ciência inventada pelos chineses, empregada ao 
longo da história para proteger segredos políticos e militares. A 
velha disciplina, que quer dizer em grego “escrita escondida”, 
tornou-se um elemento crucial do cotidiano numa era em que 
um número crescente de indivíduos tem pelo menos duas 
senhas: uma para acessar sua conta bancária em caixas 
eletrônicos e outra para abrir seu e-mail. 
 A busca de códigos imunes a hackers e piratas usa 
equações matemáticas cada vez mais complexas. Delas 
dependem não só grandes negócios – como o DVD e a telefonia 
digital - , mas qualquer operação comercial na internet. Só neste 
ano acontecerão dez congressos internacionais dedicados ao 
tema. O próximo é o Eurocrypt 2000, em Bruges, na Bélgica, 
entre 14 e 18 de maio, com dezenas de especialistas. 
 Mas por que a Certicom premia Robert Harley, 
enquanto Hollywood pede a cabeça de Jon Johansen? O 
paradoxo é fácil de decifrar. Os fabricantes de sistemas de 
segurança estão deixando de lutar contra os “quebradores de 
códigos”. Eles preferem ter a colaboração deles, usando-os 
como pilotos de prova criptográficos. Você sabe: se não é 
possível vencer seu inimigo, junte-se a ele. Sinal dos tempos. 
(Fábio Peixoto, Superinteressante, maio 2000) 
 
01. Uma das alternativas apresenta, adequadamente, o 
processo de formação da palavra antipirataria, no primeiro 
parágrafo do texto, mostrando a relação que ela estabelece com 
a palavra proteção. 
a) Palavra formada por sufixação. Atua, no caso, como um 

adjetivo. Interessante notar que tem comportamento de 
palavra invariável. 

b) Palavra formada por prefixação. Atua, no caso, como um 
adjetivo. Interessante notar que tem comportamento de 
palavra invariável. 

c) Palavra formada por sufixação. Atua, no caso, como um 
substantivo. Interessante notar que tem comportamento de 
palavra invariável. 

d) Palavra formada por prefixação. Atua, no caso, como um 
advérbio. Interessante notar que tem comportamento de 
palavra invariável. 

 

02. Escolha a opção que indica a natureza do termo DVD. 
a) Abreviatura ou sigla que virou palavra. Aliás, formada em 

espanhol: digital video disco. 
b) Abreviatura ou sigla que virou palavra. Aliás, formada em 

português: digital video disco. 
c) Abreviatura ou sigla que virou palavra. Aliás, formada em 

inglês: digital video disco. 
d) Abreviatura ou sigla que virou palavra. Aliás, formada em 

italiano: digital video disco. 
 
03. Indique a alternativa que explica, corretamente, o processo 
de formação da palavra videocassete (1º parágrafo). 
a) Video é elemento formador de origem portuguesa; significa 

“vejo”. Cassete provém do inglês casette, “caixinha”.  
b) Video é elemento formador de origem francesa; significa 

“vejo”. Cassete provém  do latim casette, “caixinha”.  
c) Video é elemento formador de origem japonesa; significa 

“vejo”. Cassete provém do português casette, “caixinha”.  
d) Video é elemento formador de origem latina; significa “vejo”. 

Cassete provém do francês casette, “caixinha”.  
 
04. Marque a opção que comenta, adequadamente, o termo 
ECC (2º parágrafo) 
a) O texto faz apenas uma referência genérica à sigla, “técnica 

testada para tornar violáveis as ligações na telefonia celular 
digital”, sem, contudo, explicitar sua origem.  

b) O texto faz uma referência abrangente à sigla, “técnica 
testada para tornar invioláveis as ligações na telefonia 
celular digital”, explicitando, sua origem.  

c) O texto faz uma referência abrangente à sigla, “técnica 
testada para tornar violáveis as ligações na telefonia celular 
digital”, sem, contudo, explicitar sua origem.  

d) O texto faz apenas uma referência genérica à sigla, “técnica 
testada para tornar invioláveis as ligações na telefonia 
celular digital”, sem, contudo, explicitar sua origem.  

 
05. Uma das alternativas comenta, apropriadamente, a 
formação do termo criptografia (3º parágrafo). 
a) O uso de elementos de formação de origem latina confirma a 

tendência a utilizar esses elementos de origem erudita para 
denominar fatos científicos. 

b) O uso de elementos de formação de origem inglesa confirma 
a tendência a utilizar esses elementos de origem erudita 
para denominar fatos científicos. 

c) O uso de elementos de formação de origem francesa 
confirma a tendência a utilizar esses elementos de origem 
erudita para denominar fatos científicos. 

d) O uso de elementos de formação de origem grega confirma a 
tendência a utilizar esses elementos de origem erudita para 
denominar fatos científicos. 

 
06. Aponte a opção que identifica os elementos formadores e 
explica o que significam as palavras Internet, e-mail, hackers e 
piratas que, no texto, pertencem a uma mesma família de 
significado. 
a) “Internet” provém de “inter”, prefixo, e “net”, palavra latina que 

significa “rede”. É uma rede interna, conexa. “E-mail” 
apresenta “e” como abreviação de “eletric” e “mail”, palavra 
que significa “mala”. “Hacker” é palavra francesa que 
significa “invasor, transgressor, violador de um sistema de 
comunicação”. “Pirata”, no texto, é um neologismo 
semântico, pois a palavra indica um tipo de pessoa 
especializada em obter cópias não-autorizadas de produtos. 
São todos neologismos relacionados com a propagação da 
rede mundial de computadores.  

b) “Internet” provém de “inter”, prefixo, e “net”, palavra inglesa 
que significa “rede”. É uma rede interna, conexa. “E-mail” 
apresenta “e” como abreviação de “eletronic” e “mail”, 
palavra inglesa que significa “correio”. “Hacker” é palavra 
inglesa que significa “invasor, transgressor, violador de um 
sistema de comunicação”. “Pirata”, no texto, é um 
neologismo semântico, pois a palavra indica um tipo de 
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pessoa especializada em obter cópias não-autorizadas de 
produtos. São todos neologismos relacionados com a 
propagação da rede mundial de computadores.  

c) “Internet” provém de “inter”, prefixo, e “net”, palavra inglesa 
que significa “rede”. É uma rede interna, conexa. “E-mail” 
apresenta “e” como abreviação de “eletronic” e “mail”, 
palavra francesa que significa “correio”. “Hacker” é palavra 
francesa que significa “invasor, transgressor, violador de um 
sistema de comunicação”. “Pirata”, no texto, é um 
neologismo semântico, pois a palavra indica um tipo de 
pessoa especializada em obter cópias não-autorizadas de 
produtos. São todos neologismos relacionados com a 
propagação da rede mundial de computadores.  

d) “Internet” provém de “inter”, prefixo, e “net”, palavra latina que 
significa “rede”. É uma rede interna, conexa. “E-mail” 
apresenta “e” como abreviação de “eletric” e “mail”, palavra 
francesa que significa “mala”. “Hacker” é palavra inglesa que 
significa “invasor, transgressor, violador de um sistema de 
comunicação”. “Pirata”, no texto, é um neologismo 
semântico, pois a palavra indica um tipo de pessoa 
especializada em obter cópias não-autorizadas de produtos. 
São todos neologismos relacionados com a propagação da 
rede mundial de computadores.  

 
07. Indique a alternativa que reescreve, de forma mais clara, a 
frase: 
“Eles preferem ter a colaboração deles, usando-os como pilotos 
de prova criptográficos” (último parágrafo). 
a) Pode-se perceber que “eles” e “deles” são claros. Mas, seria 

interessante, em nome da obscuridade, utilizar os 
substantivos e não os pronomes, mesmo que isso 
implicasse repetição.  

b) Pode-se perceber que “eles” e “deles” não são claros. Seria 
interessante, em nome da clareza, utilizar os adjetivos e não 
os pronomes, mesmo que isso implicasse repetição. 

c) Pode-se perceber que “eles” e “deles” não são claros. Seria 
interessante, em nome da clareza, utilizar os substantivos e 
não os pronomes, mesmo que isso implicasse repetição.  

d) Pode-se perceber que “eles” e “deles” são claros. Seria 
interessante, em nome da clareza, utilizar os advérbios e 
não os pronomes, mesmo que isso implicasse repetição.  

 
08. Escolha a opção que mostra, apropriadamente, para que 
tipo de público o texto é dirigido, apontando elementos que 
justificam a resposta.  
a) A linguagem do texto sugere um público especializado, 

jovem. São vários os momentos que o texto assume um tom 
“descontraído”, “ligeiro”. 

b) A linguagem do texto sugere um público não-especializado, 
jovem. São vários os momentos que o texto assume um tom 
“descontraído”, “ligeiro”. 

c) A linguagem do texto sugere um público não-especializado, 
jovem. São vários os momentos que o texto assume um tom 
“sério”, “ligeiro”. 

d) A linguagem do texto sugere um público especializado, 
jovem. São vários os momentos que o texto assume um tom 
“sério”, “prolixo”. 

 
09. Em “O paradoxo é fácil de decifrar.”, o termo destacado tem 
relação com: 
a) Anuência. 
b) Contradição. 
c) Aversão. 
d) Símbolo. 
 
10. Assinale a opção em que há erro de concordância em 
relação a norma culta da língua:  
a) Deve existir condições especiais para o trabalho do médico.  
b) O trabalho do colaborador voluntário é um dos que mais 

merece o reconhecimento da sociedade.  
 

c) Um grande número de empregados trabalha em condições 
precárias.  

d) Quer-se criar condições especiais para o trabalho do 
psicólogo.  

 
11. Indique a opção que contém somente palavras 
PROPAROXÍTONAS.  
a) Ladeira, têxtil, vatapá, ótimo.  
b) Travessa, ibero, bávaro, vírus.  
c) Paletó, condor, ínterim, monólito.  
d) Ômega, úmido, mecânico, crisântemo.  
 
12. Considerando a concordância nominal, a alternativa correta 
é: 
a) O sentimento de ódio gerou um desamor e um ciúme doentio. 
b) Este livro traz noções de língua e literatura portuguesa. 
c) O sentimento de ódio gerou um desamor e um ciúme 

doentios. 
d) Este livro traz noções de língua e literaturas brasileiros. 
 
13. Marque a alternativa incorreta: 
a) As hortaliças estão meio caras. 
b) Esboçou um meio gesto. 
c) Estava meia cansada.  
d) Comprou meia dúzia de laranjas. 
 
14. Em “Todos tinham certeza de que seriam premiados”, a 
oração destacada deve ser classificada como: 
a) Oração substantiva subjetiva. 
b) Oração substantiva objetiva direta. 
c) Oração substantiva completiva nominal. 
d) Oração substantiva objetiva indireta. 
 
15. Uma das alternativas completa, corretamente, as lacunas. 
Aponte-a. 
Por falta de recursos, ________ as pesquisas e os estudos que 
se _______. 
a) Foi suspenso – planejava fazer.  
b) Foram suspensas – planejavam fazerem. 
c) Foi suspenso – planejavam fazer. 
d) Foram suspensos – planejava fazer.  
 
16. A classificação da oração está incorreta na alternativa: 
a) Virei aqui quando for necessário.(Oração subordinada 

adverbial temporal) 
b) O homem, que é um ser racional, dá pouco valor aos 

sentimentos. (Oração subordinada adjetiva explicativa) 
c) Fiz-lhe um pedido: que me deixasse ir ao teatro. (Oração 

subordinada substantiva apositiva) 
d) Nunca abandonou seus ideais, de sorte que acabou 

realizando-os. (Oração subordinada adverbial concessiva). 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Uma das especializações a seguir admite o exercício 
profissional como empregado (interno) ou independente 
(externo): 
a) Perícia. 
b) Controller. 
c) Empresário contábil. 
d) Auditoria. 
 
18. Um dos maiores expoentes da Contabilidade foi um: 
a) Empresário americano. 
b) Frade franciscano. 
c) Mafioso italiano. 
d) Sonegador australiano. 
 
19. O principal cenário mundial da Contabilidade de hoje é: 
a) EUA. 
b) Itália. 
 



3 
 

c) Alemanha. 
d) Canadá. 
 
20. Acréscimo no Patrimônio Líquido em proporção superior ao 
Capital de Terceiros fortalecerá de imediato: 
a) Situação mercadológica. 
b) Situação real. 
c) Situação financeira. 
d) Situação econômica. 
 
21. Indique a alternativa que evidencia apenas Despesa: 
a) Salário, matéria-prima, estoque, material secundário. 
b) Juros, mão-de-obra, duplicatas a receber, máquinas. 
c) Encargos sociais, embalagem, imposto de renda. 
d) Comissão de vendedores, propaganda, aluguel de escritório.   
 
22. A empresa vendeu $ 15 milhões, só recebendo $ 5 milhões; 
teve como despesa do resultado $ 12milhões, só pagando $ 1 
milhão. Os resultados pelos Regimes de Competência e Caixa 
são, respectivamente: 
a) 3 milhões e 4 milhões. 
b) 4 milhões e 5 milhões. 
c) 5 milhões e 6 milhões. 
d) 5 milhões e 1 milhão. 
 
23. A compensação do prejuízo contábil com reserva de capital 
é: 
a) Obrigatória, mesmo existindo lucros acumulados; 
b) Facultativa, independente da existência de lucros 

acumulados e reservas de lucros; 
c) Obrigatória, se persistirem prejuízos após a absorção dos 

lucros acumulados e reservas de lucros; 
d) Facultativa, se persistirem prejuízos após a sua absorção 

pelos lucros acumulados e pelas reservas de lucros; 
 
24. Na Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos: 
a) A realização do capital é uma aplicação; 
b) O aumento do ativo diferido é uma origem; 
c) O encargo de depreciação é uma origem; 
d) O aumento do exigível a longo prazo é uma aplicação; 
 
25. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Será relevante o investimento em coligada e controlada 

quando o seu valor isoladamente for igual ou superior a 10% 
do Patrimônio Líquido da investidora. 

b) Será relevante o total dos investimentos em coligadas e 
controladas quando o seu montante for igual ou superior a 
15% do Patrimônio Líquido da investidora. 

c) A coligação, segundo a Lei das S/A, somente pode ser 
determinada de forma direta. 

d) O controle é sempre determinado de forma direta. 
 
26. Consoante dispõe o art. 186 da Lei 6404/76, o montante do 
dividendo por ação do capital social deve ser incluído na 
seguinte Demonstração: 
a) De lucros ou prejuízos acumulados. 
b) Balanço patrimonial. 
c) Do resultado do exercício. 
d) De origens e aplicações. 
 
27. Não são classificadas no Patrimônio Líquido, as seguintes 
contas: 
a) Ações em tesouraria e/ou quotas liberadas. 
b) Capital social a realizar e prejuízos acumulados. 
c) Prejuízos acumulados e reserva de bônus para  
    subscrição. 
d) Investimentos permanentes e dividendos a receber. 
 
28. De acordo com a  Lei 6404/76, dentre as quatro  opções, 
assinale aquela que contém a afirmativa correta. 

a) No Ativo Circulante são classificados, entre outros, os direitos 
realizáveis no curso do exercício social subseqüente e as 
despesas do exercício seguinte ao balanço. 

b) No Ativo Realizável a Longo Prazo são classificados, entre 
outros, os bens e direitos realizáveis após o término do 
exercício seguinte ao balanço e os bens e direitos oriundos 
dos negócios realizados por controladas, coligadas, 
proprietários, sócios, acionistas e diretores. 

c)  Em investimentos, no Ativo Permanente, são classificadas as 
participações permanentes em outras sociedades e os 
direitos de qualquer natureza que não se destinem à 
manutenção da atividade da empresa. 

d) No Ativo Diferido são classificadas, entre outras, as contas 
representativas das aplicações de recursos que contribuirão 
para a formação do resultado de mais de um exercício 
social. 

 
29. O Contrato Administrativo pelo qual a Administração Pública 
confere ao particular a execução remunerada de serviço público 
é  
a) Convênio. 
b) Concessão. 
c) Autorização. 
d) Permissão. 
 
30. As decisões administrativas de um tribunal caracterizam 
exercício de função:  
a) Administrativa, devendo ser tomadas pela maioria absoluta 

de seus membros se de conteúdo disciplinar.  
b)  Jurisdicional, podendo formar coisa julgada.  
c) Jurisdicional, vinculando todos os órgãos a ele subordinados, 

mas não formando coisa julgada.  
d)  Jurisdicional, exigindo-se que sejam sempre motivadas.  
 
31. Quanto aos sistemas de controle da Administração Pública, 
é correto afirmar que: 
a) Os Tribunais de Contas exercem apenas a fiscalização 

orçamentária da Administração Pública; 
b) Os Tribunais de Contas apreciam, para fins de registro, os 

atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 
Administração direta e indireta, excetuadas as nomeações 
para cargos de provimento em comissão; 

c) É atribuição exclusiva dos Tribunais de Contas a avaliação 
dos resultados da gestão patrimonial do Poder Executivo; 

d) É dispensável a instituição de órgãos de controle interno no 
âmbito de cada Poder da União; 

 
32. Na Contabilidade Pública, as contas do Plano de Contas são 
separadas em sistemas de contas independentes, visando 
facilitar a elaboração dos balanços e demonstrativos. Acerca de 
tais sistemas, assinale a opção correta. 
a) O Sistema Orçamentário está relacionado com os ingressos 

(entradas) e os dispêndios (saídas) de recursos, ou seja, 
com o registro dos recebimentos e pagamentos de natureza 
orçamentária e extra orçamentária. 

b) O Sistema Financeiro registra os bens móveis, imóveis, 
estoques, créditos, obrigações, valores, inscrição e baixa da 
dívida ativa, operações de créditos, superveniências e 
insubsistências ativas e passivas. 

c) As contas pertencentes ao Sistema Orçamentário estão 
alocadas dentro do ativo e passivo compensados, sendo 
representadas pelos grupos 1.9.1/2.9.1 (Execução 
Orçamentária da Receita) e 1.9.2/2.9.2 (Execução 
Orçamentária da Despesa). 

d) O Sistema Financeiro é representado pelos atos de natureza 
orçamentária, tais como: previsão da receita, fixação da 
despesa, descentralização de créditos, empenho da 
despesa. 

 
33. Em se tratando do conceito de orçamento público e 
princípios orçamentários, identifique abaixo a opção incorreta. 
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a) São impositivos nos orçamentos públicos os princípios 
orçamentários. 

b) O orçamento público deve manter o equilíbrio entre as 
receitas fixadas e as despesas estimadas. 

c) Segundo o princípio da unidade, o orçamento público deve 
constituir uma única peça, indicando as receitas e os 
programas de trabalho a serem desenvolvidos pelos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário. 

d) O orçamento público é uma lei de iniciativa do Poder 
Executivo, que estabelece as políticas públicas para o 
exercício a que se referir. 

 
34. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para cumprir seus 
objetivos, atribuiu novas e importantes funções à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual 
(LOA). Assinale a opção falsa em relação às exigências da LRF 
no referido à LOA. 
a) Demonstrativo da compatibilidade do orçamento com as 

metas da LDO previstas no respectivo Anexo de Metas 
Fiscais. 

b) Destaque do serviço da dívida (encargos mais amortizações), 
previsto contratualmente, e as receitas para esse fim. 

c) Quantificação do resultado primário a ser obtido com vistas à 
redução do montante da dívida e das despesas com juros. 

d) Demonstrativo de efeitos sobre receitas e despesas 
decorrentes de anistias, isenções e subsídios. 

 
35. Acerca da Lei n.º 8.884/1994 e da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), assinale a opção incorreta. 
a) Para os fins da LRF, considera-se empresa controlada a 

sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto 
pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação, e 
empresa estatal dependente a empresa controlada que 
receba do controlador recursos financeiros para pagamento 
de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de 
capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de 
aumento de participação acionária. 

b) Compete à Secretaria de Direito Econômico remeter ao 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para 
julgamento, os processos que instaurar, quando entender 
configurada infração da ordem econômica. 

c) A certidão emitida pelo tribunal de contas, em favor do 
município, não é requisito para a liberação de recursos 
financeiros relativos a convênio celebrado entre a 
municipalidade e o Estado com o objetivo de auxiliar 
financeiramente a manutenção e o desenvolvimento do 
ensino fundamental público. 

d) A recusa de venda de bens ou de prestação de serviços, 
dentro das condições de pagamento normais aos usos e 
costumes comerciais, caracteriza infração à ordem 
econômica. 

 
36. A Lei de Responsabilidade Fiscal cuida de disciplinar a 
renúncia de receita. Acerca deste tema, esclarece Regis 
Fernandes de Oliveira que “a renúncia de receita não tem 
conteúdo estritamente tributário, de forma a ser exercido apenas 
pela pessoa jurídica de direito público competente. É norma pré-
jurídica, que antecede o nascimento da obrigação tributária, 
logo, de gestão financeira e, pois, perfeitamente alinhada com 
os objetivos maiores da responsabilidade fiscal”. Sobre renúncia 
de receita é correto afirmar, EXCETO: 
a) Deve atender a uma dentre duas condições legais: 

demonstração de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária e que não afetará 
metas de resultados fiscais ou estar acompanhada de 
medidas de compensação, por meio de aumento de receita 
tributária ou de contribuição. 

b) É tipificada no caso de redução de alíquotas por ato do Poder 
Executivo, nos impostos de importação, exportação, sobre 
produtos industrializados e sobre operações de crédito, 
câmbio, seguro e valores mobiliários. 

c) Compreende, dentre outros benefícios, a anistia, a isenção 
em caráter não geral, a remissão, o subsídio, redução 
discriminada de tributos por alteração de alíquota ou de base 
de cálculo. 

d) Deverá estar acompanhada de estimativa de impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 
vigência e nos dois exercícios seguintes. 

 
37. No processo de avaliação do Planejamento Orçamentário, 
espera-se que: 
a) a execução orçamentária demonstre ao final do exercício 

financeiro a ocorrência do lucro esperado; 
b) a execução orçamentária ocorrida no exercício demonstre a 

variação patrimonial; 
c) a execução orçamentária tenha ocorrido conforme previsto na 

Lei Orçamentária; 
d) a execução orçamentária demonstre um aumento do 

Patrimônio Líquido/Capital Social, no término do exercício; 
 
38. Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal no 
art. 53, acompanharão o Relatório Resumido, demonstrativos 
relativos a: 
a) apuração da receita corrente líquida, na forma definida no 

inciso IV do art. 2o, sua evolução, assim como a previsão de 
seu desempenho até o final do exercício; 

b) apuração da receita corrente bruta, na forma definida no 
inciso IV do art. 2o, sua evolução, assim como a previsão de 
seu desempenho até o final do exercício; 

c) receitas com juros, na forma do inciso II do art. 4o; 
d) despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 

50; 
 
39. Considere-as afirmativas sobre Orçamento Público: 
I. O orçamento público é uma lei de iniciativa do Poder 
Executivo. 
II. Estabelece políticas públicas para o exercício a que se referir. 
III. Terá como base o plano plurianual. 
IV. Deverá respeitar a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada 
pelo Poder Legislativo. 
V. Seu conteúdo básico será a estimativa de receita e fixação da 
despesa. 
Estão corretas: 
a) Somente duas. 
b) Somente três.  
c) Nenhuma está correta 
d) Todas estão corretas. 
 
40. A Lei nº 4.320/64 e o Decreto nº 93.872/86 estabelecem 
normas básicas para a aplicação da contabilidade às entidades 
públicas. Assinale, entre as opções a seguir, aquela que 
contraria disposição dos referidos diplomas legais. 
a) O órgão central de contabilidade da União estabelecerá plano 

de contas único para a administração federal centralizada. 
b) A apuração de custos para evidenciar o resultado da gestão é 

restrita a projetos, por serem estes de duração finita. 
c) O ato de gestão financeira, ou que crie, modifique ou extinga 

direito ou obrigação de natureza pecuniária da União, será 
realizado por meio de documento hábil que o comprove e 
registrado na contabilidade. 

d) É de responsabilidade dos órgãos de contabilidade o exame 
da conformidade dos atos de gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial das unidades administrativas de sua 
jurisdição. 




