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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 
 
 
 

O retorno dos brasileiros 
 

Ao final do século XX, alterou-se o fluxo migratório no Brasil: ao invés de receber a força de trabalho dos imigrantes (o 
que sempre ocorreu e possibilitou a formação multiétnica do nosso povo), o País passou a exportar mão-de-obra. Na década 
de 80, por causa da recessão econômica, acompanhada de elevada inflação, poucas oportunidades de trabalho e baixos 
salários, estima-se que 2,6 milhões de cidadãos emigraram, número que aumentou gradualmente, até chegar nossa “diáspora” 
a cerca de 2% da população total. 

Em anos recentes, porém, com o crescimento da economia brasileira, aliado às crises que afetam os polos de 
desenvolvimento mundial, o número de emigrantes caiu significativamente. Assistimos, assim, a uma nova inversão dos fluxos 
migratórios, caracterizada não apenas pelo retorno dos brasileiros, mas também pela entrada de novos imigrantes que estão 
desembarcando no Brasil. 

A nacionalidade brasileira encontra-se dentre aquelas que mais têm solicitado apoio do Programa de Retorno 
Voluntário da Organização Internacional para as Migrações (OIM). Geralmente, o projeto inicial dos emigrantes brasileiros é o 
de ficar pouco tempo no exterior, investir no Brasil e retornar logo que consigam fazer alguma poupança, conforme comprovam 
as remessas de dinheiro. Enquanto a Europa e os EUA registram milhões de desempregados, o Brasil tem hoje taxas de 
desemprego de aproximadamente 6%, consideradas próximas do chamado pleno emprego. 

Por outro lado, segundo dados do Ministério da Justiça, o número de estrangeiros em situação regular no Brasil 
aumentou em 52,4% no último semestre e continua crescendo. Passou de 961 mil registros em 2010 para 1,466 milhão até 
junho de 2011. Parece um número elevado, mas ainda é muito inferior à força de trabalho que o Brasil pode absorver, tendo 
em vista a forte demanda de empresas brasileiras por profissionais de alta qualificação. 

Além dos aspectos econômicos, fatores políticos e sociais relevantes, como a crescente visibilidade internacional do 
País, os grandes eventos esportivos programados para os próximos anos, a tradição de receptividade e a plena democracia 
fazem do Brasil um país de portas abertas para o imigrante. Como diz o Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão, "o Brasil 
tem tradição de receptividade. Somos vistos como um país aberto, democrático, receptivo. O Brasil sempre foi um país de 
imigração”. 
 

Embaixador Luiz Henrique Fonseca. http://milao.itamaraty.gov.br/pt-br/mensagens_do_consul-geral.xml. Acesso em 26/05/2012. Adaptado. 

 
 

01. O Texto 1 dá ao leitor uma visão clara, principalmente: 

A) das consequências de uma formação multiétnica para a nação brasileira. 
B) das cidades brasileiras em que há mais oportunidades de emprego.  
C) das últimas mudanças ocorridas no movimento migratório em nosso país.  
D) de como se dá a valorização da nacionalidade brasileira no exterior. 
E) das consequências, para a nossa economia, de sermos um país aberto à imigração. 

02. No final do 1º §, lê-se: “até chegar nossa “diáspora” a cerca de 2% da população total.” Acerca do emprego do termo 
destacado, é correto afirmar que: 

A) o autor tem consciência de que o está utilizando em contexto no qual ele normalmente não é utilizado; daí a opção por 
empregá-lo entre aspas. 

B) ele está sendo empregado com valor hiperbólico, para expressar a ideia de “ponto máximo do desespero” a que 
chegaram os brasileiros. 

C) a escolha desse termo, cujo emprego se restringe aos judeus, indica que o autor é profundo conhecedor da história 
desse povo. 

D) com ele, o autor pretendeu expressar a ideia de “quantidade máxima”. As aspas revelam que se trata de um 
estrangeirismo. 

E) com esse termo, o autor pretendeu se referir ao estado de tristeza coletiva, consequência de um povo perder o 
sentimento de nacionalidade.  

 
 
 
 
 

http://milao.itamaraty.gov.br/pt-br/mensagens_do_consul-geral.xml
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03. Em relação ao futuro, o autor demonstra otimismo, 
pois, segundo ele: 

 

A) o Brasil tem plenas condições de empregar 
qualquer imigrante que aqui chegue, ainda que 
sem qualificação. 

B) a previsão de que grandes eventos esportivos 
aconteçam em nosso país é o único fator capaz de 
aumentar a entrada de imigrantes.  

C) as grandes remessas de dinheiro enviadas pelos 
brasileiros que estão fora do País confirmam que a 
poupança tende a se estabilizar.  

D) as taxas de desemprego no Brasil são, atualmente, 
semelhantes às da Europa e dos EUA, as quais 
são consideradas próximas do “pleno emprego”. 

E) diversos aspectos do Brasil, dentre os quais os 
políticos, os sociais e os econômicos, contribuem 
para incrementar a imigração. 

 

04. “Geralmente, o projeto inicial dos emigrantes 
brasileiros é o de ficar pouco tempo no exterior, 
investir no Brasil e retornar logo que consigam fazer 
alguma poupança”. Nesse trecho, o segmento 
sublinhado insere uma relação semântica de: 

A) causa. 
B) tempo. 
C) condição. 
D) proporção. 
E) finalidade. 

05. Analise as proposições abaixo, acerca de alguns 
elementos linguísticos empregados no Texto 1. 

1) No trecho: “ao invés de receber a força de trabalho 
dos imigrantes (...), o País passou a exportar mão-
de-obra.”, a expressão destacada expressa uma 
ideia de „substituição‟. 

2) No trecho: “Na década de 80, por causa da 
recessão econômica, acompanhada de elevada 
inflação, poucas oportunidades de trabalho e baixos 
salários, estima-se que 2,6 milhões de cidadãos 
emigraram”, o segmento destacado apresenta ao 

leitor várias causas que motivaram a emigração de 
muitos cidadãos brasileiros. 

3) No trecho: “Assistimos, assim, a uma nova inversão 
dos fluxos migratórios, caracterizada não apenas 
pelo retorno dos brasileiros, mas também pela 
entrada de novos imigrantes que estão 
desembarcando no Brasil”, as expressões 
destacadas marcam uma oposição entre as ideias 
apresentadas. 

4) “Por outro lado, segundo dados do Ministério da 
Justiça, o número de estrangeiros em situação 
regular no Brasil aumentou em 52,4%”. Com a 
expressão destacada nesse trecho, o autor sinaliza 
que considera encerrado o assunto de que vinha 
tratando, e vai agora introduzir um novo assunto. 

Estão corretas: 

A) 2 e 3, apenas 

B) 2 e 4, apenas. 

C) 1 e 3, apenas. 

D) 1 e 2, apenas. 

E) 1, 2, 3 e 4. 

06. Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, 
analise os enunciados abaixo. 

1) À ideia de voltarem sem emprego fixo resistem 
muitos brasileiros que estão fora do País. 

2) Poucos estudos fazem referência àqueles 
brasileiros que estão felizes fora do Brasil. 

3) Nos anos 80, o êxodo de brasileiros deveu-se à 
um conjunto de condições adversas.  

4) Geralmente, os estrangeiros desconhecem as 
instituições às quais podem recorrer no exterior. 

 
Estão corretos os enunciados: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1 e 3, apenas. 

07. Assinale a alternativa na qual as regras da 
concordância (verbal e nominal) foram atendidas. 

A) Fontes seguras comprovam que, hoje, há muito 
menas pessoas querendo deixar o Brasil.  

B) Poucos brasileiros haveria de deixar o País se lhes 
fosse oferecido boas condições de vida. 

C) Foi necessário muitas mudanças para que os 
brasileiros decidissem retornar ao País. 

D) A crise internacional está grande: falta empregos, 
e as oportunidades, agora, são escassas. 

E) Já faz mais de 20 anos que os brasileiros não 
optam por emigrar do País. 

08. Todos os segmentos destacados nos trechos a seguir 
têm valor de adjetivo, EXCETO: 

A) Na década de 80 [...], estima-se que 2,6 milhões 
de cidadãos emigraram. 

B) [...] com o crescimento da economia brasileira, 
aliado às crises que afetam os polos de 
desenvolvimento mundial, o número de emigrantes 
caiu. 

C) Assistimos, assim, a uma nova inversão dos fluxos 
migratórios, caracterizada não apenas pelo retorno 
dos brasileiros, mas também pela entrada de 
novos imigrantes que estão desembarcando no 
Brasil. 

D) Parece um número elevado, mas ainda é muito 
inferior à força de trabalho que o Brasil pode 
absorver. 

E) Somos vistos como um país aberto, democrático, 
receptivo. O Brasil sempre foi um país de 
imigração. 
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09. De fato, não foi muito grande a mudança operada pelo 
último Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Ele 
prevê, por exemplo, que algumas palavras não sejam 
mais grafadas com acento agudo. São exemplos de 
palavras que tiveram sua grafia alterada: 

A) heroi e pinceis. 
B) Piaui e caqui. 
C) abençoo e doi. 
D) feiura e europeia. 
E) meia e papeis. 

 
 
TEXTO 2 
 

 
 

(Imagem disponível em www.leonidantas.blogspot.com. 
Acesso em 26/05/2012.) 

10. A resposta da mãe revela que ela não consegue 
perceber, principalmente, que: 

A) seu filho, como qualquer criança, tem necessidade 
de socialização. 

B) um direito básico de seu filho está sendo 
desrespeitado.  

C) seu filho demonstra um grande potencial para a 
escrita literária. 

D) depende inteiramente dela o processo de 
alfabetização de seu filho.  

E) o ensino público, no País, está carente de crianças 
que, de fato, querem aprender. 
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Conhecimentos Gerais - 
Atualidades  

11. As recentes eleições realizadas, na França, trouxeram 
expectativas que se chocaram com a condução 
administrativa e política de Sarkozy. Com o novo 
governo socialista houve: 

A) uma quebra nas ideias mais conservadoras e 
mudanças nas negociações sobre a crise 
econômica na Europa. 

B) um fortalecimento dos partidos socialistas no 
mundo ocidental ajudando na superação imediata 
da instabilidade social. 

C) um acordo entre França e Alemanha que levaram 
ao surgimento de um novo parlamento europeu. 

D) uma mudança na estratégia que define as 
relações com os Estados Unidos que causou 
tensões. 

E) uma melhoria nas relações com os muçulmanos 
com o fim das leis que impunham sanções 
autoritárias 

12. Vivemos numa sociedade que estimula o consumo e a 
competição. Nessa sociedade o sistema capitalista 
consegue ser hegemônico e: 

A) livrar-se das crises mais profundas, mantendo a 
supremacia inquestionável dos Estados Unidos. 

B) conviver com instituições democráticas que 
evitem autoritarismo e preconceitos raciais da 
colonização. 

C) manter políticas que busquem resolver certos 
conflitos e assegurem uma tradição na república 
histórica. 

D) globalizar-se, com certas resistências, 
promovendo a venda de mercadorias que 
movimentam o mercado internacional. 

E) realizar mudanças sociais que derrubaram os 
governos autoritários do Oriente Médio, com suas 
religiões politeístas. 

13. A violência urbana parece não temer as ações dos 
governos. No México, o chamado crime organizado: 

A) tem atuado no narcotráfico, não tolerando 
denúncias e eliminando seus opositores de forma 
brutal, mas com atuação regional. 

B) mantém ligações com o mercado de drogas 
internacional, embora esteja em fase de 
decadência. 

C) exerce grande poder na formação do governo 
central, corrompendo ministros e deputados sem 
resistência. 

D) dedica-se ao roubo de mercadorias vindas do 
exterior, não se envolvendo com o mercado de 
drogas. 

E) é liderado por políticos dos governos anteriores 
com intenções revanchistas. 

 

 

14. As instituições políticas buscam redefinir suas 
estratégias diante das inúmeras denúncias de 
corrupção e da falta de ideias políticas que promovam 
mudança efetivas. No Brasil: 

A) os partidos fazem alianças pragmáticas, mas 
qualquer forma de autoritarismo, mostrando 
interesses democráticos. 

B) as realizações do governo se ressentem de mais 
profundidade nas áreas sociais, com ampliação 
da participação popular. 

C) o Partido dos Trabalhadores firmou-se no poder 
central com a ajuda do PTB e PMDB, sem 
dissonâncias e resistências. 

D) a democracia tem se fortalecido devido ao 
surgimento de novas lideranças comprometidas 
com o social. 

E) existe uma tradição republicana atuante que não 
nega suas vinculações com a democracia da 
época de Vargas. 

15. O governo de Obama não conseguiu empolgar a 
sociedade norte-americana como muitos esperavam. 
Obama: 

A) fez reformas que assustaram os conservadores  
e trouxeram turbulências sérias nas relações 
entre negros e brancos. 

B) enfrenta dificuldades para se reeleger, embora 
conte com a admiração especial dos democratas 
mais radicais. 

C) realizou mudanças na economia, condenadas 
pelos países europeus, provocando uma crise 
diplomática. 

D) tornou-se um defensor de ideias socialistas, 
criando tensões no interior dos democratas que o 
acompanham. 

E) frustrou muitos eleitores, mas caminha para 
reafirmar sua condição de presidente dos 
Estados Unidos. 
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16. A Organização das Nações Unidas tem atuado 
procurando resolver as questões internacionais e 
cuidar da ampliação dos direitos humanos. A atuação 
da ONU é: 

A) marcada por conflitos internos que evitam 
qualquer eficácia na sua gestão no século atual. 

B) submetida  à vontade das grandes potências, 
sendo administrada de acordo com as pressões 
norte-americanas. 

C) eficaz em algumas áreas, ajudando a conhecer 
situações de muitos países e propor alternativas 
mais urgentes. 

D) subordinada à política dos países capitalistas não 
interferindo nos problemas das regiões mais 
pobres. 

E) importante na resolução dos problemas na 
saúde, não conseguindo ser respeitada pelos 
países do Oriente Médio. 

17. Walter Salles é um cineasta brasileiro com grande 
destaque internacional. Seu último filme participou do 
festival de Cannes e obteve destaques. O filme de 
Salles: 

A) conseguiu resumir os acontecimentos marcantes 
da  época de Richard Nixon, inclusive sua 
renúncia política. 

B) fez uma crítica ao populismo existente no Brasil 
na época de Vargas, mostrando a importância 
dos meios de comunicação. 

C) analisou a vida nas cidades brasileiras mais 
violentas e sua relação com o tráfico de drogas 
pesadas 

D) retratou as dificuldades existentes no sertão 
nordestino, seus costumes e a forma da 
população se rebelar contra os políticos. 

E) adaptou o livro “On the Road”, com cuidado 
estético relevante e boa aceitação da crítica e da 
plateia. 

18. Uma das obras marcantes do modernismo denunciava 
a opressão e a violência do fascismo com grande 
beleza estética e um simbolismo significativo. Estamos 
nos referindo a: 

A) Guernica. 
B) Harmonia em Vermelho. 
C) O Retrato de Dora Maar. 
D) O Cão. 
E) Seara com Ciprestes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. As conquistas da ciência têm entusiasmado grupos e 
incentivado a ampliação das pesquisas e movimentado 
os intercâmbios culturais no mundo contemporâneo. A 
organização da ciência atual: 

A) garante eficácia que beneficia à população sem 
haver hierarquias ou influência do mercado. 

B) está vinculada às grandes universidades norte-
americanas, sem atuação nos outros países do 
Ocidente. 

C) tem ligações com a formação de um mercado 
internacional e a obtenção de lucros expressivos. 

D) passa por uma crise marcantes, devido ao 
desinteresse geral das grandes potências com 
suas universidades. 

E) assegura a neutralidade do conhecimento e 
reforça o cuidado ético com o anúncio das 
pesquisas. 

20. O aumento do poder de divulgação das redes sociais 
vem modificando as mobilizações políticas e facilitando 
a organização de protestos. As redes sociais: 

A) atuam, com destaque, nos países ricos da 
Europa, não tendo repercussão nos países da 
América Latina. 

B) atingem uma parte pequena da população 
mundial, sendo usada para comunicar recados e 
fofocas sociais nos países pobres. 

C) crescem no mundo político  e tendem a ser um 
veículo expressivo para as negociações políticas. 

D) dependem de uma tecnologia sofisticada que se 
encontra numa fase pouco produtiva e 
decadente. 

E) preocupam-se com assuntos políticos que se 
restringem ao domínio dos partidos socialistas e 
democráticos. 
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Conhecimentos Específicos 

21. De acordo com a Constituição do Estado de 
Pernambuco de 1989, as contas dos Municípios, logo 
após a sua apreciação pela Câmara Municipal, ficarão 
à disposição de qualquer cidadão residente ou 
domiciliado no Município, associação ou entidade de 
classe, para exame e apreciação, durante 

A) trinta dias, os quais poderão questionar-lhes a 
legitimidade, nos termos da lei. 

B) sessenta dias, os quais poderão questionar-lhes 
a legitimidade, nos termos da lei. 

C) noventa dias, os quais poderão questionar-lhes a 
legitimidade, nos termos da lei. 

D) cinco anos, os quais poderão questionar-lhes a 
legitimidade, nos termos da lei. 

E) dez anos, os quais poderão questionar-lhes a 
legitimidade, nos termos da lei. 

22. De acordo com a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, os responsáveis pelo controle 
interno, ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade sob pena de 
responsabilidade solidária, dela darão ciência à(ao): 

A) Prefeito. 
B) Presidente da República. 
C) Câmara dos Deputados. 
D) Tribunal de Contas da União. 
E) Congresso Nacional. 

23. As medidas que visem à identificação, concomitante 
ou a posteriori, de erros, omissões, inadequações e 
intempestividade da informação contábil, são 
procedimentos de: 

A) detecção. 
B) prevenção. 
C) aceitação. 
D) perícia. 
E) investigação. 

24. Controle interno sob o enfoque contábil compreende o 
conjunto de recursos, métodos, procedimentos e 
processos adotados pela entidade do setor público, 
com a finalidade de, EXCETO: 

A) salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade 
dos componentes patrimoniais. 

B) propiciar a obtenção de informação oportuna e 
adequada. 

C) estimular adesão às normas e às diretrizes 
fixadas e contribuir para a promoção da eficiência 
operacional da entidade. 

D) auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e 
antieconômicas, erros, fraudes, malversação, 
abusos, desvios e outras inadequações. 

E) assegurar o alcance absoluto dos objetivos gerais 
previamente definidos e garantir o bom 
funcionamento da administração pública. 

 

25. Segundo a Resolução Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) Nº. 1.135/08, o controle interno é 
classificado nas seguintes categorias: 

A) operacional, contábil e normativo. 
B) econômico, contábil e financeiro. 
C) externo, contábil e interno. 
D) legal, contábil e financeiro 
E) legal, contábil e econômico. 

26. O setor encarregado do recebimento, classificação, 
registro, distribuição, expedição e tramitação de 
documentos denomina-se: 

A) protocolo. 
B) correio. 
C) logístico. 
D) operacional. 
E) distribuição. 

27. São despesas de Capital: 

A) pessoal e encargos.  
B) benefícios assistenciais. 
C) materiais de consumo. 
D) financeiras. 
E) equipamentos e materiais permanentes. 

28. De acordo com o § 2º do art. 15 da Lei 4.320/64 
considera-se material permanente o de duração 
superior a: 

A) Um ano. 
B) Dois anos. 
C) Três anos. 
D) Cinco anos. 
E) Dez anos. 

29. O controle patrimonial se dá através do registro 
adequado de todos os bens, adquiridos por recursos 
orçamentários e não orçamentários. Para a eficácia do 
controle patrimonial é fundamental a atualização 
constante dos registros de entrada, atualização, 
movimentação e saída de bens do acervo patrimonial. 
Assim, a operação de entrada deve ser realizada 
através do(a): 

A) Avaliação e Feedback.  
B) Fluxo Operacional. 
C) Tutela. 
D) Inventário. 
E) Tombamento. 

 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed


 
Prefeitura Municipal de Camaragibe  
Concurso Público 2012 

Cargo: Técnico de Controle Interno / Nível Superior 

 

Página 7/8  

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 
 
 

30. Segundo a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
quando em autos ou documentos de que conhecerem, 
os magistrados, os membros dos Tribunais ou 
Conselhos de Contas ou os titulares dos órgãos 
integrantes do sistema de controle interno de qualquer 
dos Poderes verificarem a existência dos crimes 
definidos nesta Lei, remeterão à(ao):  

A) legislativo as cópias e os documentos 
necessários ao oferecimento da denúncia. 

B) delegacia de Defesa Econômica as cópias e os 
documentos necessários ao oferecimento da 
denúncia. 

C) tribunal de Contas as cópias e os documentos 
necessários ao oferecimento da denúncia. 

D) prefeito as cópias e os documentos necessários 
ao oferecimento da denúncia. 

E) ministério Público as cópias e os documentos 
necessários ao oferecimento da denúncia. 

31. De acordo com o MCASP 2012 (Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - válido para 
2012), a Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o 
ramo da ciência contábil que aplica, no processo 
gerador de informações, os Princípios Fundamentais 
de Contabilidade e as normas contábeis direcionadas 
ao controle: 

A) da Situação Econômica das Entidades do Setor 
Público. 

B) da Situação Financeira das Entidades do Setor 
Público. 

C) do Plano Plurianual. 
D) orçamentário das Entidades do Setor Público. 
E) patrimonial das Entidades do Setor Público. 

32. De acordo com o art. 9º da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, a arrecadação é instrumento condicionante 
da(o): 

A) balanço público. 
B) situação fiscal das entidades do setor público. 
C) limite de créditos das entidades do setor público. 
D) estratégia das entidades do setor público. 
E) execução orçamentária da despesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Em relação ao controle da execução orçamentária, 
analise cada uma das sentenças abaixo e assinale V 
se for verdadeira ou F se for falsa. 

(   ) O controle da execução orçamentária 
compreenderá a legalidade dos atos de que 
resultem a arrecadação da receita ou a 
realização da despesa, o nascimento ou a 
extinção de direitos e obrigações; 

(   ) O controle da execução orçamentária 
compreenderá a fidelidade funcional dos agentes 
da administração, responsáveis por bens e 
valores públicos; 

(   ) O controle da execução orçamentária 
compreenderá o cumprimento do programa de 
trabalho expresso em termos monetários e em 
termos de realização de obras e prestação de 
serviços. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V, F, V. 
B) V, V, V. 
C) F, F, F. 
D) F, V, F. 
E) F, F, V 

34. Conforme o artigo 96, da  Lei n
o
 4.320, de 17 de março 

de 1964, o levantamento geral dos bens móveis e 
imóveis terá por base:  

A) o inventário analítico de cada unidade 
administrativa e os elementos da escrituração 
sintética na contabilidade. 

B) o inventário sintético e analítico de cada unidade 
administrativa. 

C) os elementos da escrituração analítica e sintética 
na contabilidade. 

D) o inventário sintético de cada unidade 
administrativa e os elementos da escrituração 
analítica na contabilidade. 

E) o inventário sintético de cada unidade 
administrativa dos últimos 5 (cinco) anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument
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35. O Princípio Contábil que pressupõe a simultaneidade 
da confrontação de receitas e de despesas correlatas 
denomina-se:  

A) princípio da competência. 
B) princípio da prudência. 
C) princípio da oportunidade. 
D) princípio da simetria. 
E) princípio da comparação. 

36. A Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 estabelece no artigo 169 que a despesa com 
pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: 

A) não poderá exceder os limites estabelecidos em 
lei complementar. 

B) poderá exceder os limites estabelecidos em lei 
complementar, dependendo da necessidade 
entidades da administração direta. 

C) poderá exceder os limites estabelecidos em lei 
complementar, dependendo da necessidade das 
entidades da administração indireta. 

D) terá os limites fixados pelo presidente da 
república, governador ou prefeito, de acordo com 
a jurisdição. 

E) ficará condicionada à conjuntura econômica. 

37. A Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 determina a contribuição dos entes públicos 
aliada à contribuição de servidores ativos, inativos e 
pensionistas para garantir o equilíbrio: 

A) Financeiro e Atuarial. 
B) Financeiro e Econômico. 
C) Financeiro e Contábil. 
D) Econômico e Atuarial. 
E) Contábil e Sistêmico. 

38. De acordo com a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, os municípios têm o dever de 
aplicar: 

A) 25% das receitas resultantes de impostos em 
educação e 15% do mesmo valor em saúde. 

B) 10% das receitas resultantes de impostos em 
educação e 30% do mesmo valor em saúde. 

C) as receitas arrecadadas com impostos de acordo 
com a necessidade de cada região. 

D) as receitas arrecadadas com impostos, taxas e 
contribuição de melhoria, de acordo com a 
necessidade de cada região. 

E) as receitas arrecadadas com as taxas e 
contribuição de melhoria em educação e saúde. 

 

 

 

 

 

39. O plano de médio prazo, por meio do qual procura-se 
ordenar as ações do governo que objetivem o 
atingimento das metas fixadas, devendo vigorar por 
quatro anos, sendo elaborado no primeiro ano do 
mandato presidencial, abrangendo até o primeiro ano 
do mandato seguinte, chama-se: 

A) plano Estratégico. 
B) plano de Recuperação. 
C) plano Operacional. 
D) plano Plurianual. 
E) planning. 

40. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) define as 
metas e prioridades do ano seguinte, com base no 
estabelecido no Plano Plurianual. Seu conteúdo 
orientará a elaboração da(o): 

A) Plano Estratégico. 
B) Plano de Recuperação. 
C) Lei Orçamentária Anual (LOA), as políticas 

tributárias, de pessoal. 
D) Planejamento Orçamentário Dinâmico. 
E) Fundo de Participação Municipal e os limites de 

arrecadação para a saúde e educação. 
 
 
 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed



