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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Por que os médicos erram 

 

Errar é humano, mas o erro de alguns humanos é menos 

tolerado que o de outros. Com os médicos, o mínimo equívoco 

pode ser a diferença entre a vida e a morte. 

 

Quase sempre os erros médicos são atribuídos à má qualidade 

da formação profissional, à carga de trabalho extenuante, à 

negligência ou ao excesso de confiança nas próprias 

habilidades. Existem, porém, outros fatores potencialmente 

fatais. 

 

1) “Conheço este tipo de paciente” 

O médico se baseia em estereótipos. Em geral, é influenciado 

pela aparência e pelo estado emocional do paciente. 

2) “Acabei de ver outro caso como este” 

O médico é influenciado pela última experiência ou por um 

caso que o marcou muito. 

3) “Preciso fazer alguma coisa” 

O médico decide agir rápido mesmo sem ter certeza da natureza 

do problema. 

4) “Adoro este paciente” 

O médico tende a descartar a hipótese de uma doença grave 

quando gosta muito do paciente. 

 

01-Segundo o texto: 

 

A. Os erros médicos acontecem por fatores internos 

como carga de trabalho extenuante e má formação 

profissional. 

B. O erro médico é um grande problema porque sempre 

tem consequências fatais. 

C. Além dos fatores que são geralmente apontados como 

causadores de erro médico, pode haver outros a ser 

considerados. 

D. O erro médico acontece principalmente porque o 

profissional tem certeza absoluta de seu diagnóstico. 

E. É impossível para o médico agir rápido e dar um 

diagnóstico correto. Por isso a alta ocorrência de 

erros. 

 

02-„Errar é humano, mas o erro de alguns humanos é menos 

tolerado que o de outros. Com os médicos, o mínimo equívoco 

pode ser a diferença entre a vida e a morte.‟ 

Com essa consideração, o autor quis dizer que: 

 

A. O médico é o único profissional que pode errar. 

B. O médico é o profissional cujo erro chama a atenção 

por ser o único que provoca a morte. 

C. É sempre tolerável qualquer erro médico, menos 

aquele que provoca a morte. 

D. Embora errar seja algo possível, quando se trata de 

profissionais médicos, o resultado pode ser 

irreversível e trágico. 

E.  É errado não tolerar o erro dos médicos, afinal, eles 

são humanos. 

 

 

 

03-„Existem, porém, outros fatores potencialmente fatais. ‟ O 

termo sublinhado indica que: 

 

A. Os fatores podem levar à morte.  

B. Os fatores causam doenças irreversíveis. 

C. Os fatores podem ser ignorados. 

D. Os fatores podem ser potencializados. 

E. Os fatores  potenciais podem ser eliminados. 

 

04- “Conheço este tipo de paciente” 

 O médico se baseia em estereótipos.‟ 

 

Só NÃO é uma definição de „estereótipo‟ no texto, a 

alternativa: 

 

A. Visão ou compreensão (de algo ou alguém) muito 

generalizada, formada somente na comparação com 

padrões fixos e preconcebidos. 

B. Esse padrão, formado a partir de uma imagem 

alimentada mais por conceitos fixos e preconcebidos do 

que pela própria realidade. 

C. Idéia repetitiva, sem originalidade, lugar-comum. 

D. Chapa de reprodução de caracteres tipográficos. 

E. Sem nuanças, sem distinção de características próprias, 

mais sutis. 

 

05- São acentuadas pela mesma regra que „equívoco‟: 

 

A. Lâmpada e ônibus. 

B. Relógio e horário. 

C. Paradisíaco e dicionário. 

D. Típico e grátis. 

E. Países e periféricos.  

 

06- Nas palavras extenuante e negligência  as letras X e G 

muitas vezes causam confusão por terem o mesmo som que as 

letras S e J. Em qual das alternativas as palavras estão 

corretamente escritas e têm  o mesmo som que as destacadas 

acima? 

 

A. Exame e magestade  

B. Experiência e agitação 

C. Explicação e gipe 

D. Expecial e gema 

E. Fixo e magia 

 

07- “O médico é influenciado pela última experiência ou por 

um caso que o marcou muito.” 

No trecho acima estão sublinhadas 2 orações. A conjunção OU 

faz com que elas estabeleçam uma relação de: 

 

A. Explicação 

B. Conclusão 

C. Negação 

D. Alternância 

E. Adição 
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08- „O médico decide agir rápido mesmo sem ter certeza da 

natureza do problema.‟ Em qual das alternativas abaixo a 

alteração das palavras NÃO mudou o sentido da sentença? 

 

A. O médico decide agir rápido embora não tenha certeza 

da natureza do problema. 

B. O médico decide agir rápido ainda sem ter certeza da 

natureza do problema. 

C. O médico decide agir rápido já sem ter certeza da 

natureza do problema. 

D. O médico decide agir rápido porém não tem certeza da 

natureza do problema. 

E. O médico decide agir rápido mesmo antes de ter 

certeza da natureza do problema. 

 

 
 

09- Ainda que se utilize de um tom bem humorado em seu 

texto, o autor procurou: 

 

A. Fazer rir 

B. Informar 

C. Receitar 

D. Omitir 

E. Criticar 

 

10- „...e põe na internet pra calar a boca da oposição...‟ A 

palavra „pra‟ foi empregada para iniciar uma oração que indica: 

 

A. Uma omissão da oração anterior. 

B. A explicação para um termo da oração anterior. 

C. A especificação do tempo em que ocorreu a ação da 

oração anterior.  

D. O motivo da ação da oração anterior. 

E. A finalidade da ação presente na oração anterior. 

 

11- Em qual dos trechos retirados de uma reportagem, NÃO 

houve erro no emprego da pontuação? 

 

A. Mais do que esbanjar e permitir excessos no dia a dia, o 

quinteto de Mulheres Ricas mostrou que o dinheiro 

realmente não traz felicidade, mas manda buscar. 

B. Enquanto mandava tirar o colchão antigo – 

praticamente novo Lydia descia do armário fantasias de 

odalisca. 

C. Depois de espinafrar Debora Rodrigues nos episódios 

anteriores Val se rendeu aos conhecimentos 

automotivos da amiga e, lhe pediu ajuda, para comprar 

um carro novo. 

D. "Se ela entrasse vestida assim na minha concessionária 

eu gritaria: 'Socorro, pega a trombadinha' disparou Val 

sobre a roupa; usada por Debora; camisa, calça jeans e 

botas. 

E. Adoro potência?  Disparou Val ao fechar a compra do 

carro de 1,5 milhão de reais. 

 

12- Em qual dos trecho não houve erro de regência ou 

concordância? 

 

A. Fundada em 2006 na Suécia, terra aonde surgiu o 

Partido Pirata, a seita do Copimismo têm como 

preceito copiar como forma de difundir conhecimento. 

B. O fundamento estar na Bíblia, garante os copimistas, 

que citam Coríntios, capítulo 1, versículo 11:1: “Me 

imitem, assim como eu imito Cristo”. 

C. Para os fiéis dessa pouco convencional igreja, 

compartilhar informação por meio de downloads de 

CDs, DVDs e até softwares é sagrado, mesmo que isso 

signifique infringir a legislação sobre direitos autorais. 

D. Embora viva no limite da legalidade, os seguidores 

ainda não teve problemas com a justiça. 

E. “Podemos ser presos pelo que fazemos. Por isso, 

tentam preservar nossas identidades por muito tempo”, 

diz o estudante sueco Isak Gerson, de apenas 20 anos 

de idade, que diz ter sido elegido líder espiritual da 

Igreja e um de seus fundadores. 

 

Consolo na praia  
 

Vamos, não chores 

A infância está perdida 

Mas a vida não se perdeu 

O primeiro amor passou. 

O segundo amor passou. 

O terceiro amor passou. 

Mas o coração continua. 

Perdeste o melhor amigo. 

Não tentaste qualquer viagem. 

Não possuis casa, navio, terra. 

Mas tens um cão. 

Algumas palavras duras 

Em voz mansa, te golpearam. 

Nunca, nunca cicatrizam. 

Mas e o humor? 

A injustiça não se resolve. 

A sombra do mundo errado 

Murmuraste um protesto tímido. 

Mas virão outros. 

Tudo somado, devias 

Precipitar-te de vez nas águas. 

Estás nu na areia, no vento... 

Dorme, meu filho. 
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13- Em um dos versos do poema foi omitido propositalmente o 

acento grave na ocorrência da crase. Qual? 

 

A. Mas a vida não se perdeu. 

B. A sombra do mundo errado. 

C. Algumas palavras duras. 

D. A injustiça não se resolve. 

E. A infância está perdida. 

 

14- Podemos afirmar que no poema percebem-se dois 

sentimentos diferentes. Quais são? 

 

A. Desconsolo e esperança. 

B. Medo e alegria. 

C. Sono e insônia. 

D. Amizade e solidão. 

E. Sede e saciedade. 

 

15- No poema o eu lírico cita vários acontecimentos bons e 

ruins na vida do homem. A principal característica desses 

acontecimentos é que: 

 

A. Sempre são alegres. 

B. Nunca se acabam. 

C. Não duram para sempre. 

D. Trazem apenas felicidade. 

E. Servem de motivos para protestar. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

16- Sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade, julgue 

os itens a seguir:  

 

I. Os princípios contábeis permitem aos usuários fixar 

padrões de comparação e de credibilidade em função 

do reconhecimento dos critérios adotados para a 

elaboração das demonstrações financeiras, aumentam 

a utilidade dos dados fornecidos e facilitam a 

adequada interpretação entre empresas do mesmo 

setor. 

II. São os preceitos resultantes do desenvolvimento da 

aplicação prática dos princípios técnicos emanados da 

Contabilidade, de uso predominante no meio em que 

se aplicam, proporcionando interpretação uniforme 

das demonstrações financeiras. 

III. Um Princípio contábil é um axioma das doutrinas e 

teorias relativas à Ciência Contábil, sendo, portanto, 

imutável no tempo e espaço. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. Apenas o item I.  

B. Apenas o item II. 

C. Apenas os itens I e II.  

D. Apenas os itens II e III.  

E. Os itens I, II e III.  

 

 

 

17- Assinale a alternativa que se refere ao Princípio da 

Entidade:  

 

A. A contabilidade é mantida para a empresa como uma 

entidade identificada, registrando os fatos que afetam 

o seu patrimônio e não o de seus titulares, sócios ou 

acionistas. 

B. A continuidade ou não da entidade, bem como sua 

vida definida ou provável, devem ser consideradas 

quando da classificação e avaliação das mutações 

patrimoniais, quantitativas e qualitativas. 

C. Refere-se simultaneamente, à tempestividade e à 

integridade do registro do patrimônio e das suas 

mutações, determinando que este seja feito de 

imediato e com a extensão correta, independentemente 

das causas que as originaram. 

D. Os componentes do patrimônio devem ser registrados 

pelos valore originais das transações com o mundo 

exterior, expressos a valor presente na moeda do País, 

que serão mantidos na avaliação das variações 

patrimoniais posteriores, inclusive quando 

configurarem agregações ou decomposições no 

interior da entidade. 

E. Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda 

nacional devem ser reconhecidos nos registros 

contábeis através do ajustamento da expressão formal 

dos valores dos componentes patrimoniais. 

 

18- O objetivo deste princípio é o de eliminar das 

demonstrações financeiras da entidade as distorções causadas 

pela desvalorização da moeda. 

 

A. Princípio da Atualização Monetária. 

B. Princípio do Registro pelo Valor Original. 

C. Princípio da Competência. 

D. Princípio da Oportunidade. 

E. Princípio da Continuidade. 

 

19- Assinale o princípio que determina a adoção do menor 

valor para os componentes do ATIVO e do maior valor para os 

componentes do PASSIVO, sempre que se apresentem 

alternativas igualmente válidas para a quantificação das 

mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. – visa 

a prudência na preparação dos registros contábeis, com a 

adoção de menor valor par os itens do ativo e da receita, e o de 

maior valor para os itens do passivo e de despesa. 

 

A. Princípio da Prudência. 

B. Princípio do Registro pelo Valor Original. 

C. Princípio da Competência. 

D. Princípio da Oportunidade. 

E. Princípio da Continuidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade
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20- Assinale a alternativa incorreta sobre as Normas Brasileiras 

de Contabilidade:  

 

A. Constituem-se num conjunto de regras e 

procedimentos de conduta que devem ser observados 

como requisitos para o exercício da profissão 

contábil, bem como os conceitos doutrinários, 

princípios, estrutura técnica e procedimentos a serem 

aplicados na realização dos trabalhos previstos nas 

normas aprovadas por resolução emitidas pelo CFC.  

B. As Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) devem 

seguir os mesmos padrões de elaboração e estilo 

utilizados nas normas internacionais e compreendem 

as Normas propriamente ditas, as Interpretações 

Técnicas e os Comunicados Técnicos.  

C. As Normas Brasileiras de Contabilidade classificam-

se em Profissionais e Técnicas. 

D. As Normas Brasileiras de Contabilidade, sejam elas 

Profissionais ou Técnicas, estabelecem preceitos de 

conduta profissional e padrões e procedimentos 

técnicos necessários para o adequado exercício 

profissional.  

E. N.d.a.  

 

21- Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a 

alternativa incorreta.  

 

A. É uma lei brasileira que tenta impor o controle dos 

gastos de estados e municípios, condicionado à 

capacidade de arrecadação de tributos desses entes 

políticos. Tal medida foi justificada pelo costume, na 

política brasileira, de gestores promoverem obras de 

grande porte no final de seus mandatos, deixando a 

conta para seus sucessores. A LRF também promoveu a 

transparência dos gastos públicos. 

B. A lei obriga que as finanças sejam apresentadas 

detalhadamente ao Tribunal de Contas (da União, do 

Estado ou dos Municípios). Tais órgãos podem aprovar 

as contas ou não. Em caso das contas serem rejeitadas, 

será instaurada investigação em relação ao Poder 

Executivo em questão, podendo resultar em multas ou 

mesmo na proibição de tentar disputar novas eleições. 

C. Embora seja o Poder Executivo o principal agente 

responsável pelas finanças públicas e, por isso, o foco 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, os Poderes 

Legislativo e Judiciário também são submetidos à 

referida norma. 

D. A lei inova a Contabilidade pública e a execução do 

Orçamento público à medida que introduz diversos 

limites de gastos (procedimento conhecido como 

Gestão Administrativa), seja para as despesas do 

exercício (contingenciamento, limitação de empenhos), 

seja para o grau de endividamento. 

E. N.d.a.  

 

 

 

 

 

 

22- A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe: 

 

I. ação planejada e transparente. 

II. prevenção de riscos e correção de desvios capazes de 

afetar o equilíbrio das contas públicas. 

III. cumprimento de metas de resultados entre receitas e 

despesas. 

IV. obediência a limites e condições no que tange a 

renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, 

da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 

mobiliária, operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita, concessão de garantia e 

inscrição em Restos a Pagar. 

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. III e IV apenas.  

D. I, II e III apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

23- A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá compreender as 

metas e prioridades da administração pública, incluindo as 

despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, e 

orientar a elaboração da lei orçamentária anual. Também 

deverá dispor de alterações na legislação tributária e estabelecer 

a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento. Além disso, ela deverá dispor sobre: 

 

I. equilíbrio entre receitas e despesas. 

II. critérios e forma de limitação de empenho. 

III. normas relativas ao controle de custos e à avaliação 

dos resultados dos programas financiados com 

recursos dos orçamentos. 

IV. demais condições e exigências para transferências de 

recursos a entidades públicas e privadas.  

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. III e IV apenas.  

D. I, II e III.  

E. I, II, III e IV.  

 

24- Sobre Compras Públicas, assinale V para afirmativa 

verdadeira e F para falsa:  

 

(   )  Apesar de ter sido sancionada sobre o período de 

influência da política gerencial, 1993, a lei que 

normatiza os processos de compras da administração 

pública no Brasil, é caracterizada pela sua rigidez e 

elevado controle burocrático. 

(   )  A Lei 8.666/93 é considerada por alguns especialistas 

como um dos principais entraves à melhoria da gestão 

das aquisições governamentais. 

(   )  A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tributos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mandato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transpar%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Finan%C3%A7as
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Contas_da_Uni%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Multas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A7amento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A7amento_p%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exerc%C3%ADcio_financeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_or%C3%A7ament%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADvida_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_or%C3%A7ament%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_or%C3%A7ament%C3%A1rio
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instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhe são correlatos. 

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – V  

B. V – F – V  

C. F – F – F  

D. V – V – V  

E. V – F – F 

  

25- Julgue os itens a seguir:  

 

I. A Lei 8.666/93 estabeleceu cinco modalidades de 

licitação: Concorrência; Tomada de Preços; Convite; 

Concurso; Leilão. Entretanto, a Lei 10.520, de 17 de 

julho de 2002, instituiu a sexta modalidade de licitação 

denominada Pregão, para aquisição de bens e serviços 

comuns. 

II. Para cada modalidade de licitação há exigências 

específicas de procedimentos, formalização do 

processo e prazos. Respeitadas as exceções 

estabelecidas na Lei, o que determina a modalidade da 

contratação é o valor do objeto a ser contratado.  

III. É importante salientar que a obrigatoriedade em 

utilizar as modalidades Concorrência; Tomada de 

Preços e Convite, é dada para valores superiores a um 

limite estabelecido nas legislações de cada Ente 

Federativo; porém, valores abaixo do limite também 

podem ser licitados através das modalidades mais 

complexas, caso seja necessário, ou seja, pequenas 

compras podem ser realizadas através de 

Concorrência. 

IV. As modalidades Concurso, Leilão e Pregão têm 

procedimentos diversos e não estão vinculadas a 

tabelas de valores. 

V. O Concurso é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados, para escolha de trabalho 

técnico, científico ou artístico, mediante a instituição 

de prêmios ou remuneração aos vencedores. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I, II e III apenas.  

B. I, II, III e IV apenas.  

C. II, III e IV apenas.  

D. I, II, III, IV e V.  

E. III e IV apenas.  

 

26- É a modalidade de licitação para a venda de bens móveis 

inservíveis para a Administração e mercadorias legalmente 

apreendidas ou penhoradas. 

 

A. Concurso  

B. Leilão  

C. Pregão 

D. Tomada de preços  

E. N.d.a.  

 

 

 

27- Segundo a Lei 8.666/93, assinale a alternativa incorreta:  

 

A. No Menor Preço, será vencedor o licitante que 

apresentar a proposta de acordo com as especificações 

constantes no edital e ofertar o menor preço. 

B. Na Melhor Técnica, selecionará o proponente melhor 

qualificado para execução de uma técnica para atingir 

um determinado fim. 

C. Na Técnica e Preço será selecionada a proposta que 

alcance a maior média ponderada das valorizações das 

propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos 

pré-estabelecidos. 

D. No Maior Lance ou oferta vence o licitante que fizer a 

melhor proposta quando da alienação de bens ou 

concessão de direito real de uso. 

E. N.d.a.  

 

28- A Lei 8.666/93 prevê que as compras, sempre que possível, 

deverão: 

 

I. Atender ao princípio da padronização, que imponha 

compatibilidade de especificações técnicas e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as 

condições de manutenção, assistência técnica e 

garantias oferecidas; 

II. Ser processadas através de sistema de registro de 

preços; 

III. Submeter-se às condições de aquisição e pagamento 

semelhantes às do setor privado; 

IV. Ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias 

para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando 

economicidade; 

V. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos 

órgãos e entidades da Administração Pública. 

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. I apenas.  

D. II apenas.  

E. I, II e III.  

 

29- Considere o seguinte texto sobre a Lei 8.666/93.  

 

De acordo com o art. 15 da Lei 8.666/93, as compras, 

sempre que possível, deverão ser processadas através de 

sistema de registro de preços. Este consiste em uma forma de 

contratação, onde a administração pública promove uma 

concorrência para estabelecer preços para itens que virá a 

necessitar, gerando para o fornecedor vencedor uma 

expectativa de venda de acordo com a necessidade futura da 

administração, até o limite do quantitativo previsto no processo 

licitatório. 

Este modelo traz características bastante positivas para a 

administração pública, tais como, a redução significativa de 

gastos com gestão de grandes estoques e a não necessidade de 

disponibilizar um grande volume de capital em uma única 

compra, haja vista que estas serão realizadas de forma 

paulatina, atendendo a cada necessidade que venha a surgir.  

 

Assinale a alternativa incorreta sobre o texto lido:  
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A. Há uma afirmativa incorreta no primeiro parágrafo.  

B. Há uma afirmativa incorreta no segundo parágrafo.  

C. Os dois parágrafos são falsos.  

D. Há afirmativa falsa no primeiro parágrafo e no 

segundo não.  

E. Os dois parágrafos são verdadeiros.  

 

30- Sobre a Gestão Financeira na Administração Pública 

assinale a alternativa incorreta.  

 

A. A gestão na Fazenda Pública é definida como o 

conjunto de operações que visam diretamente alcançar 

os fins próprios da administração governamental. A 

gestão desenvolve-se pelas ações dos órgãos, fundos e 

entidades do Estado e tem por finalidade proporcionar 

recursos econômicos para a manutenção e 

funcionamento do próprio ente público. 

B. Estágio da receita orçamentária é cada passo 

identificado que evidencia o comportamento da receita 

e facilita o conhecimento e a gestão dos ingressos de 

recursos. 

C. A projeção das receitas é fundamental na 

determinação das despesas, pois é a base para a 

fixação destas na LOA, na execução do orçamento e 

para a determinação das necessidades de 

financiamento do Governo. 

D. De acordo com o Código Tributário Nacional – CTN, 

em seu artigo 142, o lançamento é o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 

gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo 

devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, 

propor a aplicação da penalidade. 

F. N.d.a.  

 

31- É a entrega, realizada pelos contribuintes ou devedores aos 

agentes arrecadadores ou bancos autorizados pelo ente, dos 

recursos devidos ao Tesouro. 

 

A. Arrecadação 

B. Recolhimento 

C. Lançamento  

D. Previsão  

E. N.d.a.  

 

32- Julgue os itens a seguir:  

 

I. A Receita Orçamentária pode ou não provocar 

variação na situação patrimonial líquida.  

II. A Receita Orçamentária Efetiva é aquela que provoca 

alteração positiva na situação líquida patrimonial, no 

momento do reconhecimento da receita. 

III. A Receita Orçamentária Não-Efetiva é aquela que não 

altera a situação líquida patrimonial no momento do 

seu reconhecimento. 

 

 

 

 

 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.   

 

3 3 -  R e c e i t a s  C o r r e n t e s  I n t r a -O r ç a me n t á r i a s  são 

receitas correntes de:  

 

I. Órgãos 

II. Fundos 

III. Autarquias 

IV. Fundações  

 

A. I, II, III e IV.  

B. II e III apenas.  

C. III e IV apenas.  

D. I e IV apenas.  

E. I, II e III. 

 

34- Assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa:  

 

(   )  A Receita da Dívida Ativa pode ser definida como 

sendo um conjunto de direitos ou créditos de natureza 

tributária e não tributária, em favor da Fazenda 

Pública, com prazos estabelecidos na legislação 

pertinente, vencidos e não pagos pelos devedores, por 

meio de órgão ou unidade específica estabelecida para 

fins de cobrança na forma da lei. 

(   )  A Receita da Dívida Ativa pode ser definida como 

sendo um conjunto de direitos ou créditos de natureza 

tributária e não tributária, em favor da Fazenda 

Pública, com prazos estabelecidos na legislação 

pertinente, vencidos e não pagos pelos devedores, por 

meio de órgão ou unidade específica estabelecida para 

fins de cobrança na forma da lei. 

(   )  Não se pode confundir a Dívida Ativa com a Dívida 

Passiva. Diferentemente da Dívida Passiva que 

representa uma obrigação para o ente governamental, 

a Dívida Ativa representa um direito deste contra 

terceiros, normalmente contribuintes. 

(   )  Antes de ocorrer a Receita da Dívida Ativa, existe a 

inscrição dos seus valores no Ativo Permanente do 

Balanço Patrimonial. Esta conta está descrita no 

módulo de Análise Contábil. 

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – F – V  

B. V – F – V – F  

C. F – F – V – V  

D. V – V – F – F  

E. V – V – V – V   

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm
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35- Sobre a Lei Orçamentária Anual, assinale a alternativa 

incorreta:  

 

A. O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborado 

de forma compatível com o Plano Plurianual (PPA), 

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com as 

normas da LRF conterá, em anexo, demonstrativo da 

compatibilidade da programação dos orçamentos com 

os objetivos e metas constantes no Anexo de Metas 

Fiscais e será acompanhado de demonstrativo 

regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 

decorrentes de incentivos fiscais, bem como das 

medidas de compensação a renúncias de receita e ao 

aumento de despesas obrigatórias de caráter 

continuado. 

B. Conterá também uma reserva de contingência, cuja 

forma de utilização e montante, definido com base na 

receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de 

diretrizes orçamentárias, destinada ao atendimento de 

passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 

imprevistos. 

C. A lei orçamentária deverá consignar dotação para 

investimento com duração superior a um exercício 

financeiro que não esteja previsto no plano plurianual 

ou em lei que autorize a sua inclusão. 

D. A Lei Orçamentária Anual também conterá todas as 

despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou 

contratual, e as receitas que as atenderão, bem como o 

refinanciamento da dívida pública, que constará 

separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 

adicional. 

E. Ela conterá, ainda, atualização monetária do principal 

da dívida mobiliária refinanciada que não poderá 

superar a variação do índice de preços previsto na lei de 

diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica. 

 

36- A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 

101, de 4.5.2000) prevê:  

 

I. "A União prestará assistência técnica e cooperação 

financeira aos Municípios para a modernização das 

respectivas administrações tributária, financeira, 

patrimonial e previdenciária, com vistas ao 

cumprimento das normas desta Lei 

Complementar". 

II. A Lei reforça os princípios da Federação. 

Governantes de Estados e Municípios não terão 

que prestar contas de seus atos ao governo federal 

mas ao seu respectivo Legislativo, ou seja, à 

comunidade que os elegeu. Tudo isso será feito de 

forma simplificada para que a sociedade possa 

exercer o seu direito de fiscalização. Os 

governantes serão julgados pelos eleitores, pelo 

mercado e, se descumprirem as regras, serão 

punidos. 

III. O ponto de partida da Lei de Responsabilidade 

Fiscal é o planejamento. Através dele são 

estabelecidas as regras do jogo da gestão fiscal, 

sendo criadas novas funções para a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e para a Lei 

Orçamentária Anual (LOA), cuja discussão e 

elaboração deverão contar com a participação 

popular, inclusive em audiências públicas, 

assegurando maior transparência da gestão 

governamental. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

37- Julgue os itens a seguir sobre a Lei de Responsabilidade 

Fiscal:  

 

I. Cada vez mais os Municípios brasileiros vêm sendo 

obrigados a realizar suas despesas com os recursos 

provenientes de suas receitas correntes, pois nos 

últimos anos as operações de crédito foram ficando 

difíceis de concretizar.  

II. A Lei de Responsabilidade Fiscal certamente 

proporcionará importante contribuição ao incremento 

da receita própria municipal e ao melhor 

aproveitamento dos recursos em benefício da 

população, ao estabelecer novas regras para a 

disciplina fiscal e ao garantir maior nível de 

transparência nas ações. 

III. A lei obriga o governante a instituir e arrecadar todos 

os tributos de competência do Município, dificulta a 

renúncia de receita e estabelece parâmetros e limites 

para as despesas. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

38- A Lei de Responsabilidade Fiscal se apoia em quatro eixos 

e um deles é aprimorado pela maior transparência e pela 

qualidade das informações, exigindo uma ação fiscalizadora 

mais efetiva e contínua dos Tribunais de Contas. Assinale o 

eixo descrito:  

 

A. Planejamento 

B. Transparência  

C. Controle  

D. Responsabilização  

E. N.d.a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Or%C3%A7ament%C3%A1ria_Anual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_Plurianual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_Or%C3%A7ament%C3%A1rias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Incentivo_fiscal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dota%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADvida_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atualiza%C3%A7%C3%A3o_monet%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dndice_de_pre%C3%A7os&action=edit&redlink=1
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39- É concretizada com a divulgação ampla, inclusive pela 

Internet, de quatro relatórios de acompanhamento da gestão 

fiscal, que permitem identificar receitas e despesas: Anexo de 

Metas Fiscais, Anexo de Riscos Fiscais, Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.  

 

A. Planejamento 

B. Transparência  

C. Controle  

D. Responsabilização  

E. N.d.a.  

 

40- Para que a Lei de Responsabilidade Fiscal seja implantada 

de modo rápido e eficaz, algumas cautelas preliminares deverão 

ser tomadas, exceto:  

 

A. Determinar a situação do Município em relação aos 

limites estabelecidos pela lei. 

B. Estabelecer um plano de adequação das despesas e 

dívidas aos seus limites. 

C. Aumentar a despesa de pessoal nos últimos 180 dias 

do mandato. 

D. Não autorizar a geração de despesa ou assunção de 

obrigação que não atendam à lei. 

E. Efetuar sempre a estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 

nos dois anos subseqüentes da criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 

aumento da despesa. 

 

 

 




