CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
EM CARGOS DA GUARDA MUNICIPAL

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE TALENTOS
COORDENADORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS
ATENÇÃO
1. A prova terá duração de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, considerando, inclusive, a marcação do CARTÃO-RESPOSTA.
2. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno, que contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,
cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas da seguinte forma:

3. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO-RESPOSTA:
→ verifique, no seu cartão, o seu nome, o número de inscrição e o número de seu documento de identidade;
→ o CARTÃO-RESPOSTA será o único documento válido para correção eletrônica através de leitura óptica e seu preenchimento
e respectiva assinatura são de inteira responsabilidade do candidato;
→ a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica, obrigatoriamente de tinta azul
ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada, para assegurar a perfeita leitura óptica.
4. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato.
5. O candidato será automaticamente excluído do certame se for surpreendido:

→ consultando, no decorrer da prova, qualquer tipo de material impresso, anotações ou similares, ou em comunicação verbal, escrita
ou gestual, com outro candidato;
→ utilizando aparelhos eletrônicos, tais como: telefone celular, bip, walkman, rádio receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica,
notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação ativa ou passiva. O
telefone celular deverá permanecer desligado, desde o momento da entrada no local de prova até a saída do candidato
do respectivo local;

6. O candidato somente poderá se retirar definitivamente do recinto de realização da prova, entregando o CARTÃO-RESPOSTA
devidamente assinado, após decorrida 1 (uma) hora do início da prova. No entanto, SÓ PODERÁ copiar seus assinalamentos
feitos no CARTÃO-RESPOSTA em formulário próprio entregue pela instituição organizadora do concurso, DURANTE OS 30 min
(TRINTA MINUTOS) QUE ANTECEDEREM AO TÉRMINO DA PROVA.
7. Ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, o seu CARTÃO-RESPOSTA, sob pena de exclusão
do certame.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a
prova ou o tempo tenha se esgotado e tenham sido entregues todos os CARTÕES-RESPOSTA , sendo obrigatório o registro dos
seus nomes na ata de aplicação de prova.
9. O FISCAL NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.

10. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, no segundo dia útil seguinte ao de
realização da prova, estando disponível, também, no site http://concursos.rio.rj.gov.br .
Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

01. Nessa crônica, a autora expõe um ponto de vista
e expressa uma preocupação com a:

Texto:

(A) necessidade de ampliar o limite de redução
da pena para os detentos leitores

Livro, um alvará de soltura

(B) probabilidade de os detentos indicarem leituras
que não fizeram, pois estão confinados na
ignorância

Costumo brincar que, para conseguir ler todos os
livros que me enviam, só se eu pegasse uma prisão
perpétua. Pois é de estranhar que, habituada a fazer
essa conexão entre isolamento e livros, tenha me
passado despercebida a matéria que saiu recentemente
nos jornais (da qual fui gentilmente alertada por uma
leitora) de que os detentos de penitenciárias federais
que se dedicarem à leitura de obras literárias, clássicas,
científicas ou filosóficas poderão ter suas penas reduzidas.
A cada publicação lida, a pena será diminuída em
quatro dias, de acordo com a Portaria 276 do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). No total, a
redução poderá chegar a 48 dias em um ano, com a
leitura de até 12 livros. Para provar que leu mesmo, o
detento terá que elaborar uma resenha que será
analisada por uma comissão de especialistas em
assistência penitenciária.
A ideia é muito boa, então, por favor, não compliquem.
Não exijam resenha (eles lá sabem o que é resenha?)
nem nada assim inibidor. Peçam apenas que o sujeito,
em poucas linhas, descreva o que sentiu ao ler o livro,
se houve identificação com algum personagem, algo
simples, só para confirmar a leitura. Não ameacem o
pobre coitado com palavras difíceis, ou ele preferirá
ficar encarcerado para sempre.
Há presos dentro e fora das cadeias. Muitos
adolescentes estão presos a maquininhas tecnológicas
que facilitam sua conexão com os amigos, mas não
consigo mesmo. Adultos estão presos às telenovelas
e aos reality shows, quando poderiam estar investindo
seu tempo em algo muito mais libertador. Milhares de
pessoas acreditam que ler é difícil, ler é chato, ler dá
sono, e com isso atrasam seu desenvolvimento, atrofiam
suas ideias, dão de comer a seus preconceitos, sem
imaginar o quanto a leitura as libertaria dessa vida estreita.
Ler civiliza.
Essa boa notícia sobre atenuação de pena é praticamente uma metáfora. Leitura = liberdade. Não é
preciso ser um criminoso para estar preso. O que não
falta é gente confinada na ignorância, sem saber como
escrever corretamente as palavras, como se vive em
outras culturas, como deixar o pensamento voar. O livro
é um passaporte para um universo irrestrito. O livro é a
vista panorâmica que o presídio não tem, a viagem pelo
mundo que o presídio impede. O livro transporta,
transcende, tira você de onde você está.
Por receber uma quantidade inquietante de livros,
e sem ter onde guardá-los todos, costumo fazer doações
com frequência para escolas e bibliotecas. Poucos
meses atrás, doei alguns exemplares para um presídio
do Rio de Janeiro, e sugiro que todas as pessoas que
tenham livros servindo de enfeite em casa façam o
mesmo. Que se cumpram as penas, mas que se deixe
a imaginação solta.

(C) possibilidade de privar os detentos do direito
adquirido, devido a exigências embaraçosas
(D) inexistência de livros em quantidade suficiente
para todos os detentos no presídio
02. No terceiro parágrafo, a autora estabelece diálogo
com as autoridades responsáveis pela execução
do projeto nas penitenciárias, com a intenção de
levá-las a ter certa atitude. O mecanismo linguístico
que evidencia esse fato é:
(A) a presença de formas verbais imperativas
(B) o predomínio de conectivos condicionais
(C) a ocorrência preponderante de expressões
qualificativas
(D) o uso de verbos marcando ações encadeadas
cronologicamente
03. “A ideia é muito boa, então, por favor, não
compliquem.” (3º parágrafo)
Sem ocasionar alteração na ordem dos termos nem
no sentido da frase, pode-se substituir a palavra
em destaque por:
(A) contudo
(B) pois
(C) entretanto
(D) logo
04. “Há presos dentro e fora das cadeias.” (4º parágrafo)
Quanto à flexão do verbo haver, verifica-se
INCORREÇÃO em:
(A) Um detento declarou que, antes dessas
vantagens, nunca havia lido um livro.
(B) A escolha seria mais fácil se não houvessem
disponíveis tantos livros bons.
(C) Houve muitos elogios à iniciativa do
Departamento Penitenciário Nacional.
(D) Aqueles que procurarem perverter o
procedimento se haverão com a justiça.
05. Encarcerado é particípio de encarcerar, verbo
formado por agregação simultânea de prefixo e
sufixo ao radical de cárcere. A formação de palavra
derivada por meio desse processo, denominado
parassíntese, também ocorre em:
(A) confinado
(B) desenvolvimento

(Martha Medeiros – publicado na revista de O Globo, em 8 de julho de

(C) atenuação

2012, página 24.)

(D) inibidor
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10. Os princípios gramaticais que devem ser aplicados à redação oficial são respeitados na
seguinte frase:

06. “Essa boa notícia sobre atenuação de pena é
praticamente uma metáfora.” (6º parágrafo)
Verifica-se o emprego da figura de linguagem mencionada pela autora em:

(A) Não se deve adotar medidas precipitadas, e
que comprometam o andamento do projeto.

(A) “...se houve identificação com algum
personagem, algo simples...” (3º parágrafo)

(B) O projeto tem mais de cem páginas e muita
complexidade.

(B) “Não é preciso ser um criminoso para estar
preso.” (6º parágrafo)

(C) Na apresentação do projeto, o diretor mostrou
determinação, não ser inseguro, inteligência
e ter ambição.

(C) “...habituada a fazer essa conexão entre
isolamento e livros...” (1º parágrafo)

(D) Nada é tão importante como o respeito aos
direitos humanos.

(D) “O livro é um passaporte para um universo
irrestrito.” (6º parágrafo)

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

07. Quanto ao emprego da vírgula, a única frase correta é:

11. O prazo assinalado pelo Estatuto para que ocorra
a conclusão de processo disciplinar que não
sofreu nenhuma prorrogação corresponde a:

(A) Quando, soube da medida também a aplaudi.
(B) Uma gentil leitora, alertou a autora acerca da
Portaria que prevê a “Remissão pela Leitura”.

(A) 90 (noventa) dias

(C) Alguns não compreendiam, por que o projeto
mereceu tantos elogios.

(B) 120 (cento e vinte) dias
(C) 150 (cento e cinquenta) dias

(D) Esse interessante livro, li-o por indicação de
amigos.

(D) 180 (cento e oitenta) dias
12. A forma extintiva de desfazimento do ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade
é conhecida como:

08. O emprego do acento grave, indicativo da crase,
faz-se necessário em “Adultos estão presos às
telenovelas...” (4º parágrafo) e também deve
ocorrer em:

(A) anulação

(A) A autora do texto evidencia-se favorável a
atenuação da pena.

(B) cassação

(B) Muitos se mostraram indiferentes a essa
oportunidade.

(D) revogação

(C) caducidade

13. A apreensão de bens é ato administrativo que,
segundo o critério das prerrogativas, deve ser
classificado como ato:

(C) Alguns detentos custaram a compreender as
regras para redução da pena.
(D) O presídio localizava-se a dois quilômetros da
cidade.

(A) vinculado
(B) individual

09. Em crônicas, em geral os autores costumam
estabelecer intimidade com seus leitores e empregar
a língua coloquial, adequada a esse gênero de texto.
A exigência de formalidade que caracteriza a escrita
padrão no mundo do trabalho é, no entanto, diversa
e está contemplada pela seguinte frase ou
segmento:

(C) de império
(D) simples
14. A praça pública é bem municipal classificado
como bem:
(A) de uso especial
(B) dominical

(A) “Não exijam resenha (eles lá sabem o que é
resenha?) nem nada assim inibidor.”

(C) de uso comum do povo
(D) de uso exclusivo

(B) “O que não falta é gente confinada na
ignorância, sem saber como escrever
corretamente as palavras...”

15. Os litígios entre o município do Rio de Janeiro e
os seus empregados públicos são resolvidos
perante o seguinte órgão do Poder Judiciário:

(C) “... para conseguir ler todos os livros que me
enviam, só se eu pegasse uma prisão
perpétua.”

(A) Supremo Tribunal Federal
(B) Corregedoria da Justiça Federal

(D) “... pessoas acreditam que ler é difícil, ler é
chato, ler dá sono, e com isso atrasam seu
desenvolvimento...”

Concurso Público
Guarda Municipal - GM / Rio

(C) Conselho Nacional de Justiça
(D) Justiça do Trabalho
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20. Atualmente, tem crescido em importância a execução de cópias de segurança, com o objetivo de
evitar que dados sejam perdidos e, ao mesmo tempo,
garantir a integridade dos dados armazenados. Um
dos dispositivos mais empregados nessa tarefa é
o pendrive. Essa atividade é denominada:

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16. A maioria dos dispositivos de entrada e saída é
conectada atualmente a um microcomputador por
meio do barramento USB. Dois exemplos desses
dispositivos são:
(A) joystick e memória ROM
(B) scanner e memória RAM

(A) firewall
(B) backup

(C) pendrive e impressora multifuncional

(C) download

(D) microfone e impressora deskjet

(D) phishing
21. Documentos editados no Word 2010 BR suportam
dois modos de orientação da página, que são,
respectivamente:
(A) vertical e horizontal

17. No Windows 7 BR, um atalho de teclado permite
alternar entre programas abertos e em execução
concorrente no sistema. Nesse contexto, se houver
seis aplicações nessa situação, para alternar de
uma a outra, o atalho de teclado é:

(B) carta e ofício

(A) Ctrl + Esc

(C) retrato e paisagem

(B) Alt + Tab

(D) largo e estreito

(C) Alt + F8

22. Um funcionário da Guarda Municipal está trabalhando em um microcomputador com sistema
operacional Windows 7 BR. Ao acessar o site na
internet que contém as normas do concurso,
baixou o edital na forma de um arquivo, cuja leitura
exige o software Adobe Reader instalado na
máquina. Nessas condições, o formato do arquivo
baixado é:
(A) RAR

(D) Ctrl + F1
18. No Word 2010 BR, clicar nos ícones

e

tem, respectivamente, os seguintes
significados:
(A) alterar a cor do texto e diminuir o nível de recuo
do parágrafo

(B) ZIP

(B) alterar a cor do texto e aumentar o nível de
recuo do parágrafo

(C) EXE
(D) PDF

(C) aplicar negrito ao texto e aumentar o nível de
recuo do parágrafo

23. Observe a planilha abaixo, criada no Excel 2010 BR.

(D) aplicar negrito ao texto e diminuir o nível de
recuo do parágrafo
19. Observe a planilha abaixo, criada no Excel 2010
BR.

Na planilha foram realizados os procedimentos
listados a seguir.
I – Em F5 foi inserida ume expressão que mostra a
média aritmética entre as notas de C5, D5 e E5.
Essa expressão foi copiada para as células F6 e
F7.

Sabe-se que em F5 foi inserida uma expressão
que representa a melhor cotação e que indica o
menor preço entre os mostrados em 1, 2 e 3.
Considerando-se que, neste caso, o Excel permite
o uso das funções MÍNIMO ou MENOR, em F5 pode
ter sido inserida uma das seguintes expressões:

II – Em G5, foi utilizada a função SE, baseada no critério pelo qual é “AP” de aprovado se F5 for maior ou
igual a 7; e “RP” de reprovado, em caso contrário.
As expressões inseridas em F5 e G6 são,
respectivamente:

(A) =MÍNIMO(C5:E5) ou =MENOR(C5:E5)

(A) =MÉDIA(C5:E5) e =SE(F6>=7;“AP”;“RP”)

(B) =MÍNIMO(C5:E5;1) ou =MENOR(C5:E5)

(B) =MÉDIA(C5:E5) e =SE(F6>=7;“RP”;“AP”)
(C) =MED(C5:E5) e =SE(F6>=7;“AP”;“RP”)

(C) =MÍNIMO(C5:E5;1) ou =MENOR(C5:E5;1)
(D) =MÍNIMO(C5:E5) ou =MENOR(C5:E5;1)

(D) =MED(C5:E5) e =SE(F6>=7;“RP”;“AP”)
4
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27. No final do exercício, uma companhia, ao elaborar
o seu balanço geral, deverá informar o lucro líquido
por ação do seu capital social na seguinte demonstração contábil:

24. Um Técnico em Contabilidade criou uma apresentação de slides no Powerpoint 2010 BR. Estando
com o slide 11 na tela em modo edição, ele deseja
fazer a exibição de slides, a partir do slide 11 e
não a partir do 1º slide. Para isso, ele deve executar
o seguinte atalho de teclado:

(A) Balanço Patrimonial
(B) Mutações do Patrimônio Líquido

(A) Ctrl + F5

(C) Resultado do Exercício

(B) Alt + F5

(D) Lucros ou Prejuízos Acumulados

(C) Shift + F5
28. Uma empresa foi constituída com um capital social
de R$ 300.000,00, sendo integralizados 80% em
dinheiro e a parcela restante a ser integralizada
dentro de 90 dias. Esse fato, gerando uma mutação
no patrimônio, indicou um efeito da seguinte
natureza:

(D) F5
25. No uso dos recursos de um browser para acesso
a sites na internet, um técnico em contabilidade
executou dois procedimentos, caracterizados a
seguir.

(A) modificativo aumentativo

I – Inseriu o endereço da Guarda Municipal http://www.rio.rj.gov.br/web/gmrio/principal
e clicou em um ícone que tem por significado
Adicionar à Barra de Favoritos.

(B) misto aumentativo
(C) misto diminutivo
(D) permutativo

II – Em seguida, nessa mesma página, selecionou
um trecho sobre legislação e executou um atalho
de teclado para impressão.

29. A Empresa Comercial Ltda., revendedora, realizou
compra de mercadorias em 10/03/2011, sendo
efetuado na ocasião o seguinte lançamento:

O ícone e o atalho de teclado são, respectivamente:
(A)

e Ctrl + I

(B)

e Ctrl + P

D:
D:
C:
C:

Mercadorias ....................... R$
ICMS a Recuperar .............. R$
Bancos c/ Movimento ........ R$
Fornecedores ..................... R$

69.000,00
10.000,00
15.000,00
64.000,00

Com base na técnica de escrituração, na
contabilização da operação, foi utilizada a
seguinte fórmula de lançamento:
(A) primeira

(C)

e Ctrl + P

(B) segunda
(C) terceira
(D) quarta

(D)

e Ctrl + I
30. Em 31/12, o Razão de Contas de uma determinada empresa comercial apresentava, entre
outras, as seguintes contas com seus respectivos
saldos:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26. A Empresa Charlotte’s Modas adquiriu, de uma
confecção de roupas, 600 unidades de vestidos
para revenda, ao preço unitário de R$ 50,00. No

Receitas de Vendas .......................... R$ 6.000,00
Despesas Gerais ............................... R$ 750,00
Custo das Mercadorias Vendidas ..... R$ 2.250,00
Vendas Canceladas .......................... R$ 450,00
Impostos sobre Vendas .................... R$ 900,00
Despesas com Vendas ..................... R$ 300,00
Outras Despesas .............................. R$ 800,00

documento de venda, estava indicada a incidência
de IPI de 10% e de ICMS de 15%. Com esses
dados, pode-se afirmar que o estoque da empresa
adquirente teve um acréscimo do seguinte
montante:

Considerando somente esses dados, pode-se afirmar
que o lucro bruto foi igual a:

(A) R$ 22.500,00

(A) R$ 550,00

(B) R$ 28.500,00

(B) R$ 2.100,00

(C) R$ 33.000,00

(C) R$ 2.400,00

(D) R$ 37.500,00

(D) R$ 3.300,00

Concurso Público
Guarda Municipal - GM / Rio
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36. A Lei Orçamentária Anual não poderá conter
dispositivo estranho à previsão da receita e à
fixação da despesa, não se incluindo nessa
proibição, a autorização para abertura de créditos
suplementares.

31. De acordo com classificação programática da
despesa utilizada nos orçamentos públicos, as
ações governamentais relativas à implantação, à
expansão, à modernização ou ao aperfeiçoamento
da ação governamental são denominadas:

Essa assertiva refere-se ao enunciado do seguinte
princípio orçamentário:

(A) atividade
(B) projeto

(A) universalidade

(C) operação especial

(B) orçamento bruto

(D) programa

(C) exclusividade
(D) anualidade

32. De acordo com a legislação vigente, o montante
máximo da despesa total com pessoal das câmaras
municipais está limitado, em cada exercício financeiro, ao seguinte percentual da Receita Corrente
Líquida:

37. Um determinado município realizou, no exercício
de 2011, o pagamento de juros da dívida pública
interna. De acordo com a legislação aplicada à
despesa pública, essa operação é classificada
como sendo:

(A) 6%
(B) 3,4%

(A) inversão financeira

(C) 3%

(B) despesa de capital

(D) 2,5%

(C) investimento
(D) despesa corrente

33. Com base no último censo realizado, o Município
de ABC conta atualmente com uma população de
cerca de 65.000 habitantes. De acordo com a Lei
de Responsabilidade Fiscal - LRF, o prazo para
divulgação do Relatório de Gestão Fiscal é:

38. De acordo com a legislação vigente, as informações
sobre o estabelecimento de normas relativas ao
controle de custos e à avaliação dos resultados
dos programas financiados com recursos do
orçamento deverão constar do seguinte instrumento
de planejamento governamental:

(A) bimestralmente
(B) trimestralmente
(C) quadrimestralmente

(A) Lei Orçamentária Anual

(D) semestralmente

(B) Lei de Diretrizes Orçamentárias
(C) Plano Plurianual

34. Os créditos adicionais autorizados nos últimos
quatro meses do exercício financeiro, que podem
ser reabertos nos limites dos seus saldos remanescentes em 31 de dezembro e incorporados ao
orçamento do exercício subsequente, são
denominados:

(D) Plano Diretor
39. A Receita Corrente Líquida é a referência determinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
que servirá de base para o cálculo de todos os
limites impostos. No seu montante, não devem
ser computados os valores correspondentes:

(A) suplementares e orçamentários
(B) suplementares e especiais

(A) ao cancelamento de restos a pagar

(C) extraordinários e suplementares

(B) ao dividendo de empresa controlada

(D) especiais e extraordinários

(C) ao imposto de renda retido na fonte
(D) à contribuição de melhoria

35. O ingresso de recurso financeiro oriundo de
operações de crédito internas, destinadas a cobrir
déficit orçamentário, é classificado, quanto à
categoria econômica, em receita:

40. Na estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público, as contas referentes às informações de
naturezas orçamentárias, estão agrupadas no
referido plano nas seguintes classes:

(A) corrente

(A) 1 e 2

(B) de capital

(B) 3 e 4

(C) patrimonial

(C) 5 e 6

(D) orçamentária

(D) 7 e 8
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45. A Demonstração das Variações Patrimoniais
evidenciará as alterações verificadas no patrimônio,
sejam elas quantitativas ou qualitativas, resultantes
ou independentes da execução orçamentária,
indicando o resultado patrimonial do exercício. Na
sua elaboração, para indicar as variações qualitativas deverão ser utilizadas as informações contidas
nas contas da seguinte classe do Plano de
Contas Aplicado ao Setor Público:

41. Ao término de um processo licitatório, uma
determinada prefeitura efetuou a assinatura de
um contrato com a construtora vencedora para
o reparo e manutenção do prédio da sua sede. Na
ocasião, conforme determinado pela legislação
vigente, foi realizado o registro contábil, utilizando-se
as contas necessárias do seguinte subsistema:
(A) compensado

(A) 6
(B) 4

(B) de custos
(C) de informações orçamentárias

(C) 3

(D) de informações patrimoniais

(D) 1

42. Durante o exercício financeiro de 2011, uma determinada prefeitura realizou inúmeras operações.
Dentre as mencionadas abaixo, aquela que corresponde a uma variação patrimonial diminutiva é:

ÉTICA DO SERVIDOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

46. Verificada a prática de um ato de improbidade
que causou lesão ao patrimônio público, para que
ocorra a indisponibilidade dos bens do indiciado,
a autoridade administrativa responsável pelo
inquérito deverá representar ao seguinte órgão:

(A) aquisição de bens móveis
(B) pagamento de pessoal
(C) pagamento de restos a pagar

(A) Defensoria Pública
(B) Tribunal de Contas

(D) restituição de receita

(C) Ministério Público
(D) Conselho Nacional de Justiça

43. A Lei Orçamentária Anual - LOA de 2011 de uma
determinada prefeitura previa receitas e fixava
despesas no montante de R$ 90.000,00. No final
do exercício estavam registrados os seguintes dados:
receitas arrecadadas ....... R$
despesas empenhadas ... R$
despesas pagas .............. R$
despesas liquidadas ........ R$

47. Frustrar a licitude de processo licitatório é ato de
improbidade que:
(A) atenta contra os princípios da Administração
Pública

100.000,00
80.000,00
60.000,00
75.000,00

(B) causa prejuízo ao erário
(C) ofende a ética pública
(D) importa enriquecimento ilícito
48. Solicitar, para outrem, indiretamente, ainda que fora
da função, mas em razão dela, vantagem indevida
configura o seguinte tipo penal:

Sabendo-se que, durante o exercício, o orçamento
não foi retificado, pode-se afirmar que:
(A) o resultado orçamentário foi superavitário de
R$ 40.000,00

(A) corrupção passiva
(B) excesso de exação
(C) advocacia administrativa

(B) houve um excesso de arrecadação de
R$ 15.000,00

(D) peculato

(C) o montante dos Restos a Pagar inscritos no
exercício foi igual a R$ 15.000,00

49. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo
e que deva permanecer em segredo é crime que
pode ser apenado com, no mínimo:
(A) reclusão de dois a doze anos

(D) a economia orçamentária foi de R$ 10.000,00
44. De acordo com a estrutura do Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público, as contas “Uso de
Material de Consumo” e “Receita a Realizar” estão
classificadas, respectivamente, nas seguintes
classes de Contas:

(B) reclusão de um a três anos
(C) detenção de três meses a um ano
(D) detenção de seis meses a dois anos
50. Praticar violência, no exercício de função ou a
pretexto de exercê-la, corresponde ao crime de:

(A) 1 e 4
(B) 2 e 7

(A) excesso de exação

(C) 3 e 6

(B) violência arbitrária
(C) desacato

(D) 5 e 8

(D) concussão
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