Língua Portuguesa
TEXTO 1

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas
perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o
tema, privilegiadamente:
A)
B)
C)
D)
E)

Trabalho e ética
A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando
modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a
ética como algo imprescindível para estudar o ser humano
e sua convivência com os outros, constituindo uma
sociedade saudável e equilibrada.
Com escândalos estampando as manchetes dos
jornais e a consequente impunidade dos envolvidos do alto
escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral
tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum
relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar
um segurança para não registrar visitas à empresa fora de
hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota
para fins não publicáveis?
Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que
norteiam as ações do ser humano, como costumes,
conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a
região devido às influências culturais e históricas. Moral e
ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética
busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas
situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da
meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as
consequências, mas eticamente não se detém, pois seu
“freio moral” está deturpado por novos valores que supõe
sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.
Também a Lei não pode ser confundida com a ética,
embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É
importante lembrar que tudo começa na formação que os
pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos
evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais
ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso
pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de
maneira diferente a traumas e carências.
Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que
sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com
qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita
que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da
ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder,
assédio moral e sexual também estão na lista.
As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é
um conjunto de normas de cumprimento obrigatório,
derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei
pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter
força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não
estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade
de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos
quais se discutam fatos relativos à conduta profissional.
Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções
executadas pela sociedade profissional, suspensão
temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.
Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar
o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina
nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em
situação de destaque junto da organização a que
pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética,
portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do
futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil
que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar
os danos causados por graves acidentes éticos e morais
que possam ter ocorrido no passado.
Ramon Barros. Texto disponível em:
http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-eetica-1801689.html. Acesso em 17/01/2012. Adaptado.

em sua relação com a política.
na perspectiva das relações familiares.
com foco no contexto empresarial.
fazendo um paralelo com a Lei.
comentando os Códigos das profissões.

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes
propósitos, EXCETO o de o autor:
A)
B)
C)
D)
E)

dissertar acerca da evolução histórica por que
passou o étimo “ethos”.
emitir sua opinião acerca de um tema
recorrente na atualidade.
marcar sua posição no que se refere a certas
atitudes dos trabalhadores.
comentar acerca de algo relevante para o
mundo do trabalho.
explicar ao leitor algumas diferenças entre
“ética” e outros conceitos.

03. No que se refere a características que se evidenciam
no Texto 1, analise as proposições abaixo.
1)

Há intertextualidade explícita, no trecho: “A
palavra “ética” vem do grego “ethos”.
Na quase totalidade do texto, o autor opta por
seguir as regras estabelecidas pela norma
padrão da língua portuguesa.
Prevalece o sentido denotativo das palavras,
mais adequado aos propósitos comunicativos do
autor.
Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as
sequências narrativas, que conferem certa
informalidade ao texto.

2)
3)
4)

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

2 e 3, apenas.
2, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética,

embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”.
Nesse trecho, o segmento sublinhado estebelece, com
o anterior, uma relação semântica de:
A)
B)
C)
D)
E)

causalidade.
conformidade.
conclusão.
concessão.
condição.

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em
sanções executadas pela sociedade profissional,
suspensão temporária ou definitiva do direito de
exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse
trecho tem valor semântico equivalente ao de:
A)
B)
C)
D)
E)

“Por isso”.
“Com tudo”.
“Porquanto”.
“Assim”.
“Além disso”.

06. “O autor conhece as consequências, mas eticamente

não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado
por novos valores que supõe sejam os corretos,
apesar de individualistas e obscenos.” Assinale a
alternativa na qual o sentido do segmento destacado
nesse trecho está mantido.
A)
B)
C)
D)
E)

TEXTO 2
O melhor do Natal é que as
pessoas se amam mais

pois valores novos, que supõe sejam corretos,
vêm deturpando seu “freio moral”, embora este
seja individualista e obsceno.
pois seu “freio moral” está sendo deturpado por
valores que, embora sejam novos, pressupõe
correção, individualismo e obscenidades.
pois, devido a serem individualistas e obscenos,
novos e corretos valores deturpam seu “freio
moral”.
pois seu “freio moral” se encontra deturpado por
valores individualistas, obscenos, corretos e
novos.
pois novos valores, supostamente corretos, ainda
que individualistas e obscenos, deturpam seu
“freio moral”.

Sério?! Também
sentes isso?

Que bom! Então tu também
te amas mais no Natal? Se
soubesses quanto gosto de
mim no Natal!

07. “os

filósofos consideram a ética como algo
imprescindível para estudar o ser humano (...)”. O
prefixo presente no termo destacado é uma pista para
entendermos seu significado: ‘de que não se pode
prescindir’. Esse mesmo prefixo se encontra nas
palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a
alternativa na qual o sentido dado para o termo está
incorreto.
A)
B)
C)
D)
E)

‘Insipiência’ = ignorância.
‘Insólito’ = sem sol.
‘Improcedente’ = sem fundamento.
‘Impávido’ = corajoso.
‘Intransigente’ = inflexível.

Por que será que as
pessoas se amam tanto
tanto
no Natal?

08. No segmento sublinhado no trecho: “A palavra “ética”
vem do grego “ethos”, significando modo de ser,
caráter, conduta”, as vírgulas se justificam pela mesma
razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho:
A)
B)
C)
D)

E)

“Exemplo: colocar um bem da empresa dentro
da meia é algo imoral, é roubo.”
“Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e
sexual também estão na lista.”
“seu estudo tem alta probabilidade de exercer
influência, por exemplo, em julgamentos”.
“Pais ausentes criarão indivíduos totalmente
imprevisíveis, e isso pode ser um risco à
sociedade, já que cada um reage de maneira
diferente a traumas e carências.”
“Ética, portanto, é item de fábrica que
acompanha o profissional do futuro”.

Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com.
Acesso em 18/01/12.

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem

Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora
principalmente porque esta:
A)
B)
C)
D)
E)

não tem a bagagem cultural necessária para
dar o sentido correto ao termo ‘Natal’.
desconhece o referente do substantivo
genérico ‘pessoas’.
não tem o necessário domínio do código
utilizado pela personagem Mafalda.
não consegue perceber o duplo sentido da
expressão ‘o melhor do Natal’.
confere ao pronome ‘se’ um sentido reflexivo,
diferente do sentido pretendido.

10. Observe a correção da forma verbal utilizada no

enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no
Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal
sublinhada está igualmente correta.
A)
B)
C)

D)
E)

Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!
Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do
Natal.
Se vires cedo para casa, traz os presentes de
Natal!
Se todos fazessem boas ações no Natal, esta
seria uma festa linda!
Se propuseres mudanças, talvez eu goste do
Natal.

Ícone
Tablet
Plano de fundo
Gadgets
Atalho

12. Considere o Sistema operacional windows, com

relação
as
ações
realizados
pelos
programas,correlacione a segunda coluna de acordo
com a primeira.

2)
3)

( )

Criar e salvar arquivos texto.

( )

Configuração do mouse,
teclado, som.
Programa
usado
para
desenhar, colorir e editar
imagens.

( )

14. Office pertencente ao Sistema Operacional Linux na figura abaixo.

Podemos Salvar Como o texto em diversos formatos, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Documento de texto ODF (.odt)
Microsoft Word 97/2000/XP(.doc)
Rich Text Format (.rtf)
Texto (.txt)
Banco de Dados (.mdb)

de

5) Paint

( )

Criar planilhas de folha de
pagamento,
orçamento,
vendas e compras.

2, 1, 5, 4, 3.
1, 2, 5, 3, 4.
2, 1, 5, 3, 4.
1, 2, 5, 4, 3.
1, 2, 3, 4, 5.

13. Considere o aplicativo Microsoft Word do Office

Área de trabalho do Windows 7.

Painel de
Controle
Microsoft
Word
Outlook

Gerenciar mensagens
correio eletrônico.

A)
B)
C)
D)
E)

11. Qual das opções abaixo não representa um objeto da

1)

( )

A sequência correta, de cima para baixo, é:

Informática Básica

A)
B)
C)
D)
E)

4) Microsoft
Excel

pertencente ao sistema operacional Windows. As
ações Selecionar e Copiar enviam o texto selecionado
para um local intermediário, chamado de:
A)
B)
C)
D)
E)

Barra de Rolagem.
Barra de Tarefas.
Área de Trabalho.
Área de Transferência.
Área de Notificação.

15. Considere o Processador de texto Writer do Open

Office, pertencente ao Sistema Operacional Linux, na
figura abaixo.

História e Geografia de Igarassu
16. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu

possuem um estilo arquitetônico genuinamente
brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a
esse estilo.
A)
B)
C)
D)
E)

Rococó.
Escola Franciscana do Nordeste.
Barroco neoclássico.
Escola Barroca do Nordeste.
Escola Barroca do Brasil.

17. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de

Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as
tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a
Revolução Praieira, assinale a alternativa correta.

A)

B)
C)
A sequência ### indica que:
A)
B)
C)
D)
E)

a largura da célula é menor que o conteúdo
resultante.
houve erro na fórmula.
o CALC não aceita esta sintaxe de função.
trata-se de uma referência circular.
o argumento da função =SOMA está errado.

D)
E)

Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos
revoltosos era referente à dominação das famílias
oligárquicas e ao controle do comércio, exercido
pelos portugueses.
A Revolução Praieira recebeu este nome porque
os combates geralmente aconteciam no litoral.
A revolta defendia a permanência da monarquia e
a preservação da ordem com as intervenções
estatais.
A Revolução era de caráter elitista e não contou
com o apoio e a adesão das camadas mais
populares.
Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse
as mídias locais, subsidiando sua manutenção e
investindo em melhorias na área.

18. O ______ recebeu _______ em sua segunda visita ao

Nordeste do Brasil, no ano de 1859. Nesse prédio
também funcionou a _______ de Pernambuco. As
palavras que completam corretamente o trecho acima
são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

Sobrado do Imperador – D. Pedro II – Casa de
Câmara e Cadeia.
Museu Pinacoteca – D. Pedro II – Casa de
Detenção.
Museu Histórico – D. Pedro I – Casa de Câmara
e Cadeia.
Sobrado do Imperador – D. Pedro I – Casa de
Câmara e Cadeia.
Sobrado do Imperador – D. Pedro II – Câmara
Judiciária.

19. Esta questão apresenta uma afirmação e uma razão
para a afirmação.

O Município de Igarassu possui solos dominantemente
litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o
Município são formados por rochas ígneas extrusivas
originadas durante o mesozóico.
É correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

a afirmação é verdadeira e a razão é falsa.
a afirmação e a razão são falsas.
a afirmação e a razão são verdadeiras, mas a
razão não é a causa da afirmação.
a afirmação e a razão são verdadeiras e a razão
é a causa da afirmação.
a afirmação é falsa e a razão é verdadeira.

20. Algumas áreas do Município de Igarassu são
ocupadas
por
um
ecossistema
‘manguezal’. Sobre esse assunto,
proposições abaixo.
1)
2)

3)
4)

Os manguezais instalam-se em costas de muitas
zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema
que sustenta uma imensa biodiversidade.
A perda do ecossistema referido provoca a
redução da biodiversidade, além de provocar a
erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade
das águas.
Uma das atividades produtivas que atualmente
causa expressivos danos aos manguezais é a
carcinocultura.
Os manguezais são ecossistemas que se situam
em faixas de transição entre o ambiente marinho
e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios
deságuam no mar; são habitados por espécies
vegetais características de ambientes alagados e
resistentes à alta salinidade.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

denominado
analise as

1, apenas.
4, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos Específicos
21. Assinale

a alternativa que representa uma
demonstração obrigatória para a área pública, que não
é exigida pela contabilidade empresarial.
A)
B)
C)
D)
E)

Balanço Financeiro.
Balanço Patrimonial.
Fluxo de Caixa.
Demonstração do Resultado.
Balancetes.

22. O regime para reconhecimento das receitas no
Sistema Patrimonial é:
A)
B)
C)
D)
E)

competência.
caixa.
integral.
parcial.
misto.

23. A receita descontada do servidor público para custeio

do Regime Próprio de Previdência Social é
classificada, no Balanço Financeiro da Prefeitura,
como:
A)
B)
C)
D)
E)

corrente – tributária.
corrente – contribuição.
capital – investimento.
capital – inversão financeira.
extraorçamentária.

24. A despesa com juros das operações de crédito por
antecipação de receita deve ser empenhada como:
A)
B)
C)
D)
E)

corrente – outras despesas correntes.
corrente – juros e encargos da dívida.
capital – amortização da dívida.
capital – inversão financeira.
extraorçamentária.

25. Quando a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a

obrigatoriedade da Lei Orçamentária Anual, estava
atendendo ao princípio orçamentário da:
A)
B)
C)
D)
E)

publicidade.
universalidade.
exclusividade.
unidade.
não vinculação.

26. O valor de uma receita orçamentária devolvida no

mesmo exercício em que tenha sido arrecada
indevidamente deve ser contabilizado como:
A)
B)
C)
D)
E)

anulação da receita.
despesa orçamentária.
receita extraorçamentária.
despesa extraorçamentária.
receita orçamentária.

27. Na Prefeitura de Igarassu, o Balanço Orçamentário
apresentou uma economia orçamentária de R$
1.000,00. A receita prevista foi de R$ 20.000,00 e foi
calculado com equilíbrio de previsão. Não houve
abertura de créditos adicionais. Assim, a despesa
autorizada foi de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 21.000,00.
R$ 20.000,00.
R$ 19.000,00.
R$ 22.000,00.
R$ 18.000,00.

28. Em um Balanço Financeiro houve um superávit

orçamentário de R$ 2.000,00 e um déficit
extraorçamentário de R$ 3.000,00. A despesa
empenhada e liquidada foi de R$ 15.000,00. Nessa
situação, a receita orçamentária arrecadada foi de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 16.000,00.
R$ 20.000,00.
R$ 19.000,00.
R$ 18.000,00.
R$ 17.000,00.

29. Quando se reconhece a receita orçamentária na

Demonstração das Variações Patrimoniais, a mesma
provocará:
A)
B)
C)
D)
E)

aumento do déficit.
diminuição do superávit.
equilíbrio.
diminuição do déficit.
aumento das variações ativas.

30. O refinanciamento da dívida pública deverá constar na
Lei Orçamentária:
A)
B)
C)
D)
E)

em conjunto com os créditos orçamentários.
em separado, inclusive da dívida.
em conjunto com a dívida.
em separado, apenas das despesas correntes.
em conjunto com os créditos suplementares.

Com base nas informações das receitas arrecadadas pela
Prefeitura da Igarassu, responda às questões 31 a 33.
Discriminação
Receita de IPTU
Principal de Empréstimos recebidos
Taxa de Serviço
Contribuição de Iluminação
INSS - Retido dos Servidores
Dívida Ativa
Cota-Parte do ICMS
FPM
Aluguéis
Juros de Aplicações Financeiras
Parcelamento do ISSQN
Empréstimos para Investimento
Convênio para Construção de Escolas
Contribuição Sindical dos Servidores

Valor
1.500
1.000
200
300
500
350
10.000
12.000
800
250
150
5.000
8.000
1.000

31. Qual o valor das receitas correntes?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 24.500
R$ 33.550
R$ 26.050
R$ 25.300
R$ 25.550

32. Qual o valor das receitas de capital?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 8.000
R$ 14.000
R$ 15.600
R$ 15.000
R$ 9.000

33. Qual o valor das receitas extraorçamentárias?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 10.500
R$ 8.000
R$ 8.500
R$ 1.500
R$ 9.000

34. A fase da receita que consiste no 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 é denominada de:
A)
B)
C)
D)
E)

arrecadação.
lançamento.
previsão.
recolhimento.
estimativa.

35. O orçamento anual consignará importância para

atender determinada despesa a fim de executar ações
que lhe caiba realizar. Tal importância é denominada
de:
A)
B)
C)
D)
E)

créditos orçamentários.
dotação.
crédito suplementar.
quota.
destaque.

36. A despesa com a aquisição de títulos representativos

do capital de empresas ou entidades de qualquer
espécie, já constituídas, quando a operação não
importe aumento do capital, deve ser empenhada
como:
A)
B)
C)
D)
E)

corrente – outras despesas correntes.
corrente – juros e encargos da dívida.
capital – investimento.
capital – inversão financeira.
extraorçamentária.

37. Quando se reconhece a despesa orçamentária na

Demonstração das Variações Patrimoniais, a mesma
provocará:
A)
B)
C)
D)
E)

aumento das variações passivas.
diminuição do superávit.
equilíbrio.
diminuição do déficit.
aumento do déficit.

38. O reconhecimento de uma insubsistência passiva, na
demonstração das variações, provocará:
A)
B)
C)
D)
E)

uma diminuição do déficit.
um aumento do superávit.
um aumento das variações passivas.
um aumento das variações ativas.
um aumento do déficit.

39. A despesa que não pode ser classificada como
Passivo Financeiro no Balanço Patrimonial é:
A)
B)
C)
D)
E)

os restos a pagar, excluídos os serviços da
dívida.
os serviços da dívida a pagar.
os salários não reclamados.
a dívida fundada.
os débitos de tesouraria.

Com base nas informações das despesas empenhadas pela
Prefeitura da Igarassu, responda às questões 40 a 42.
Discriminação
Despesa de Salários de pessoal
Pagamento do Principal de Empréstimos Tomados
Material de Expediente
Construção de Escola
Pagamento de Restos a Pagar
Energia Elétrica
Combustível para Veículos
Devolução de Caução
Juros de Empréstimos Tomados
INSS - Parte dos Servidores
Construção de Hospital
Contribuição Patronal – INSS

Valor
18.000
1.500
300
10.000
500
1.200
2.000
1.000
800
1.300
15.000
2.500

40. Qual o valor das despesas correntes?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 23.300
R$ 24.800
R$ 22.000
R$ 19.500
R$ 25.300

41. Qual o valor das despesas de capital?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 25.000
R$ 28.000
R$ 27.300
R$ 25.700
R$ 26.500

42. Qual o valor das despesas extraorçamentárias?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 1.500
R$ 3.600
R$ 2.300
R$ 2.800
R$ 3.300

43. Quanto ao Controle Interno, analise as proposições
abaixo.
1)
2)
3)

É obrigatório para todos os poderes.
É opcional para o Judiciário, após a criação do
CNJ.
É obrigatório para o Poder Executivo e opcional
para os demais.

Está(ão) correta(s).
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas
2 e 3, apenas.
1 e 3, apenas.
1, apenas.
1, 2 e 3.

49. O lançamento da despesa refere-se a que fase da

44. Quando o detentor de suprimento individual não
prestar contas no prazo estabelecido, deverá ser
instaurado o processo de tomada de contas, pelo(a):
A)
B)
C)
D)
E)

órgão de controle interno.
ordenador de despesa.
contabilidade.
comissão central de inquérito.
órgão de controle externo.

45. Uma insubsistência ativa, quando reconhecida na

despesa?

D
C

6.2.2.1.3.02.xx
6.2.2.1.3.03.xx
A)
B)
C)
D)
E)

Crédito empenhado em liquidação
Crédito empenhado liquidado a pagar

Empenho.
Pagamento.
Liquidação.
Despesa empenhada a liquidar.
Despesa liquidada e paga.

demonstração das variações patrimoniais, provocará:
A)
B)
C)
D)
E)

uma diminuição do déficit.
um aumento do superávit.
um aumento das variações passivas.
um aumento das variações ativas.
um aumento do déficit.

46. Indique a modalidade de empenho que deve ser
realizada para despesas com energia elétrica.
A)
B)
C)
D)
E)

Estimativo.
Ordinário.
Suplementar.
Global.
Especial.

47. Assinale a alternativa que não são recursos
disponíveis para fins de abertura de créditos
suplementares e especiais, conforme disposto no §1º
do art. 43 da Lei nº 4.320.
A)
B)
C)
D)
E)

O superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
Os provenientes de excesso de arrecadação.
O superávit financeiro apurado em balanço
financeiro do exercício anterior.
Os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações
orçamentárias
ou
de
créditos
adicionais, autorizados em Lei.
O produto de operações de crédito autorizadas,
em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las.

48. A Prefeitura de Igarassu, na execução orçamentária,

apresentou uma despesa autorizada de R$ 15.000,00,
com uma economia orçamentária de R$ 2.000,00.
Sabe-se que toda despesa empenhada foi liquidada,
sendo pago apenas 80%. Nessa circunstância, podese afirmar que o valor dos restos a pagar inscritos e
processados no exercício foi de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 2.600,00
R$ 12.000,00
R$ 3.000,00
R$ 1.600,00
R$ 10.400,00

50. A despesa com a aquisição de softwares deve ser
empenhada como:
A)
B)
C)
D)
E)

corrente – outras despesas correntes.
corrente – juros e encargos da dívida.
capital – investimento.
capital – inversão financeira.
extraorçamentária.

