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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 



 2

Os jornais 
Rubem Braga 

 
1º Meu amigo lança fora, alegremente, o jornal que está lendo e diz: 
2º – Chega! Houve um desastre de trem na França, um acidente de mina na Inglaterra, um surto de 
peste na Índia. Você acredita nisso que os jornais dizem? Será o mundo assim, uma bola confusa, onde 
acontecem unicamente desastre e desgraças? Não! Os jornais é que falsificam a imagem do mundo. Veja 
por exemplo aqui: em um subúrbio, um sapateiro matou a mulher que o traía. Eu não afirmo que isso seja 
mentira. Mas acontece que o jornal escolhe os fatos que noticia. O jornal quer fatos que sejam notícias, que 
tenham conteúdo jornalístico. Vejamos a história desse crime. “Durante os três primeiros anos o casal viveu 
imensamente feliz...” Você sabia disso? O jornal nunca publica uma nota assim: 
3º “Anteontem, cerca de 21 horas, na rua Arlinda, no Méier, o sapateiro Augusto Ramos, de 28 anos, 
casado com a senhora Deolinda Brito Ramos, de 23 anos de idade, aproveitou-se de um momento em que 
sua consorte erguia os braços para segurar uma lâmpada para abraça-la alegremente, dando-lhe beijos na 
garganta e na face, culminando em um beijo na orelha esquerda. Em vista disso, a senhora em questão 
voltou-se para o seu marido, beijando-o longamente na boca e murmurando as seguintes palavras: “Meu 
amor”, ao que ele retorquiu: “Deolinda”. Na manhã seguinte, Augusto Ramos foi visto saindo de sua 
residência à 7, 45 da manhã, isto é, 10 minutos mais tarde do que o habitual, pois se demorou, a pedido de 
sua esposa, para consertar a gaiola de um canário-da-terra de propriedade do casal”. 
4º A impressão que a gente tem, lendo os jornais – continuou meu amigo – é que “lar” é um local 
destinado principalmente para a prática de “uxoricídio”. E dos bares, nem se fala. Imagine isto: 
5º “Ontem, cerca de 10 horas da noite, o indivíduo Ananias Fonseca, de 28 anos, pedreiro, residente à 
rua Chiquinha, sem número, no Encantado, entrou no bar “Flor Mineira”, à rua Cruzeiro, 524, em companhia 
de seu colega Pedro Amâncio de Araújo, residente no mesmo endereço. Ambos entregaram-se a fartas 
libações alcoólicas e já se dispunham a deixar o botequim quando apareceu Joca de tal, de residência 
ignorada, antigo conhecido dos dois pedreiros, e que também estava visivelmente alcoolizado. Dirigindo-se 
aos dois amigos, Joca manifestou desejo de sentar-se à sua mesa, no que foi atendido. Passou então a 
pedir rodadas de conhaque, sendo servido pelo empregado do botequim, Joaquim Nunes. Depois de várias 
rodadas, Joca declarou que pagaria toda a _________. Ananias e Pedro protestaram, alegando que eles já 
estavam na mesa antes. Joca, entretanto, insistiu, seguindo-se uma disputa entre os três homens, que 
terminou com a intervenção do referido empregado, que aceitou a nota que Joca lhe estendia. No momento 
em que trouxe o troco, o garçom recebeu uma boa ________, pelo que ficou contentíssimo, o mesmo 
acontecendo aos três amigos que se retiraram do bar alegremente, cantarolando sambas. Reina a maior 
paz no subúrbio do Encantado, e a noite foi bastante fresca, tendo dona Maria, sogra do comerciário 
Adalberto Ferreira, residente à rua Benedito, 14, senhora que sempre foi muito friorenta, chegando a 
________ o cobertor, tendo depois sonhado que seu netinho lhe oferecia uma pedaço de goiabada.” 
6º E meu amigo: 
7º Se um repórter redigir essas duas notas e leva-las a um secretário de redação, será chamado de 
louco. Porque os jornais noticiam tudo, tudo, menos uma coisa tão banal de que ninguém se lembra: a 
vida... 

(BRAGA, Rubem. A borboleta amarela. 2. ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1956. p. 155-7.) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) despesa – gorgeta – puchar.    c) dispesa – gorjeta – puxar. 
b) despesa – gorjeta – puxar.    d) dispeza – gorgeta – puchar. 
 
02 - Assinale a alternativa em que apresenta fatos que têm conteúdo jornalístico segundo o amigo 
do autor: 
a) os desastres e desgraça.    c) os fatos diferentes, raros. 
b) os problemas dos outros países.   d) os acontecimentos atuais. 
 
03 - Assinale a alternativa que expressa o que é “a vida” para o amigo do autor: 
a) A vida são as coisas boas que acontecem nos lares e nos bares. 
b) A vida são as coisas boas que acontecem todo dia, com todo mundo. 
c) A vida é o bom entendimento entre as pessoas simples. 
d) A vida é um conjunto de fatos banais e sem interesse. 
 
04 - Analise os sinônimos das palavras retiradas do texto: 
I - consorte (3º parágrafo) – cônjuge. 
II - retorquiu (3º parágrafo) – respondeu. 
III - libações (5º parágrafo) – tomar bebida. 
Quais dos sinônimos não causariam prejuízos de significado para o texto? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
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05 - Assinale a alternativa que faz o plural da mesma forma que “canário-da-terra”: 
a) bem – te – vi. 
b) louva – a – deus. 
c) grão – de – bico. 
d) bem – me – quer. 
 
06 - Referente à acentuação gráfica das palavras retiradas do texto informe se as afirmativas são 
verdadeiras (V) ou falsas (F) e em seguida assinale alternativa que apresenta a sequência correta de 
cima para baixo: 
(     ) As palavras “jornalístico” e “notícias” obedecem à mesma regra de acentuação. 
(     ) A mesma regra de acentuação que vale para “já” vale também para “será”. 
(     ) A palavra “conteúdo” é acentuada porque o “u” é a vogal tônica de hiato. 
(     ) As paroxítonas “residência” e “subúrbio” são acentuadas porque terminam em ditongo. 
a) F – F – V – V. 
b) V – F – F – F. 
c) V – V – F – F. 
d) F – V – V – F. 
 
07 - O termo “assim”. ( final do 2º parágrafo) pode ser corretamente substituído por: 
a) embora. 
b) por isso. 
c) no entanto. 
d) desse modo. 
 
08 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado abaixo está substituído pelo pronome 
correspondente de modo incorreto: 
a) Os jornais falsificam a imagem do mundo = os jornais falsificam na. 
b) Deixar o botequim = deixá-lo. 
c) Nunca publica uma nota assim = nunca lhe publica assim. 
d) Joca declarou que pagaria toda a despesa = Joca declarou que a pagaria. 
 
09 - A pontuação do primeiro parágrafo foi retirada, assinale a alternativa em que a pontuação está 
correta: 
a) Meu amigo lança fora, alegremente, o jornal que está lendo e diz: 
b) Meu amigo lança fora, alegremente, o jornal que está lendo, e diz: 
c) Meu amigo, lança fora, alegremente, o jornal que está lendo, e diz: 
d) Meu amigo lança fora, alegremente o jornal, que está lendo, e diz: 
 
10 - Quanto à concordância nominal assinale a alternativa correta: 
a) Bebida alcoólica é proibido para menores. 
b) Há bastantes notícias mentirosas nos jornais que lemos. 
c) As pessoas já estão bastante cansadas de notícias desagradáveis. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
11 - Num grupo formado por 84 rapazes, sabe-se que 50 rapazes estão usando bermuda e 60 rapazes 
estão usando boné de aba reta. Assinale a alternativa correta: 
a) O número de rapazes que não estão usando bermuda nem boné de aba reta é igual a 26. 
b) O número de rapazes que estão usando bermuda e boné de aba reta é igual a 26. 
c) O número de rapazes que não estão usando boné de aba reta é igual a 34. 
d) O número de rapazes que não estão usando bermuda é igual a 24. 
 
12 - Uma caixa em formato de prisma quadrangular regular cuja diagonal da base mede  cm e a 
altura mede 15 cm possui volume de: 
a) 1080 cm3. 
b) 540 cm3. 
c) 270 cm3. 
d) 180 cm3. 
 
13 - Um grupo formado por 14 artesãs, trabalhando 10 horas por dia, produz 1680 redes em 30 dias. 
Com o sucesso das vendas, outras 5 artesãs se juntaram a esse grupo. Para dar conta de entregar 
um pedido feito por um importador de redes, esse novo grupo de artesãs deve trabalhar 8 horas por 
dia durante 10 dias. O pedido feito pelo importador foi de: 
a) 682 redes. 
b) 628 redes. 
c) 620 redes. 
d) 608 redes. 
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14 - Aldo desenhou o triângulo ABC, isósceles, inscrito numa circunferência cujo diâmetro mede 12 
cm e coincide com a base AB do triângulo. A medida dos lados congruentes desse triângulo é igual 
a: 
a)  cm. 
b)  cm. 
c)  cm. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
15 - Ailton possui um terreno medindo 14 m de largura e 8 m de comprimento a mais que a largura. A 
área e o perímetro desse terreno medem, respectivamente: 
a) 308 m2 e 72 m. 
b) 72 m e 308 m2. 
c) 154 m2 e 36 m. 
d) 36 m e 154 m2. 
 
16 - Antigamente quando queriam dizer que algo aconteceu em todo o Brasil, utilizavam a 
expressão: “Do Oiapoque ao Chuí”. Mas afinal de contas, qual é o ponto situado no extremo norte 
do Brasil? (Dica, não é o Município de Oiapoque). 
a) Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte. 
b) Colônia Militar de Clevelândia do Norte, no Amapá. 
c) Monte Caburaí, no Estado de Roraima. 
d) Pontal do Seixas, na Paraíba. 
 
17 - Devido a emissão dos mandados de prisão, referentes ao “Processo do Mensalão”, hoje 
podemos afirmar que existem quantos Deputados Federais presos? 
a) 01 (um). 
b) 02 (dois). 
c) 03 (três). 
d) Nenhum. 
 
18 - Em agosto de 2.011 a Juíza Patrícia Acioli foi assassinada, este crime provocou a revisão dos 
procedimentos de segurança de juízes e promotores públicos em todo o país, alguns de seus 
executores já sentaram no banco dos réus e foram condenados. Em que estado ocorreu este crime e 
está ocorrendo o julgamento dos acusados? 
a) Alagoas. 
b) Bahia. 
c) Pernambuco. 
d) Rio de janeiro. 
 
19 - Primeiro Presidente da República reeleito para o cargo após o Golpe Militar de 1.964: 
a) Fernando Collor de Mello. 
b) Fernando Henrique Cardoso. 
c) José Sarney. 
d) Luiz Ignácio Lula da Silva. 
 
20 - Que setor econômico abaixo apresenta o menor PIB local em Astorga? 
a) Agro-Negócio. 
b) Comércio e Serviço. 
c) Indústria. 
d) Nenhuma alternativa responde corretamente ao enunciado da questão. 
 
21 - A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a 
política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos aos princípios de 
unidade, universalidade e anualidade. No que tange à classificação da receita, assinale a alternativa 
que apresenta, respetivamente, a classificação econômica de receitas agropecuárias e receitas com 
operações de crédito: 
a) Receita corrente e receita de capital. 
b) Receita corrente e receita extra orçamentária. 
c) Receita extra orçamentária e receita extra orçamentária. 
d) Receita de capital e receita de capital. 
 
 
 
 
 



 5

22 - Suponha que a Câmara Municipal de Astorga tenha realizado no primeiro semestre de 2013 as 
seguintes despesas: 

DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO R$ 730.000,00 

DESPESAS COM PESSOAL CIVIL R$ 970.000,00 
DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA 
PÚBLICA 

R$ 460.000,00 

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS R$ 210.000,00 

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA R$ 340.000,00 

DESPESAS COM SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

R$ 820.000,00 

Somente com base nos dados apresentados acima, a Despesa Corrente da Câmara Municipal de 
Astorga no primeiro semestre de 2013 foi: 
a) R$ 1.790.000,00. 
b) R$ 2.520.000,00. 
c) R$ 2.980.000,00. 
d) R$ 3.320.000,00. 
 
23 - A Legislação brasileira prevê que todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento 
pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. As receitas e despesas de capital serão objeto de 
um Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, aprovado por__________, abrangendo, no 
mínimo __________:  
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
a) Medida provisória - um ano. 
b) Maioria simples dos vereadores - um biênio. 
c) Decreto do Poder Executivo - um triênio. 
d) Lei complementar - um quinquênio. 
 
24 - Analise as afirmativas abaixo que tratam das normas gerais de contabilidade pública. 
Primeira afirmativa: A importância de despesa anulada dentro do mesmo exercício em que estava 
prevista reverterá à dotação inicial: 
Segunda afirmativa: Na contabilidade dos entes públicos as despesas empenhadas mas não pagas 
até o dia 31 de dezembro serão consideradas débitos de tesouraria. 
Analise as duas afirmativas acima e assinale a alternativa correta:  
a) As duas afirmativas estão corretas. 
b) Somente a primeira afirmativa está correta. 
c) Somente a segunda afirmativa está correta. 
d) As duas afirmativas estão incorretas. 
 
25 - Constará da proposta orçamentária, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de 
suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação. No que se refere às 
formalidades para apresentação da proposta orçamentária, caso o Poder Legislativa não receba a 
proposta orçamentária no prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal, o procedimento previsto na 
Lei Federal nº 4.320/1964 será: 
a) Intimar o Poder Executivo para que apresente a proposta no prazo de 30 dias. 
b) O Poder Executivo deverá elaborar a proposta com base nos dois últimos exercícios financeiros. 
c) O Governo do Estado do Paraná deverá ser informado para que tome as providências necessárias. 
d) O Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente. 
 
26 - Analise as afirmativas abaixo que tratam dos créditos adicionais previstos na legislação 
brasileira: 
Primeira Afirmativa: As autorizações de despesa insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento 
destinadas a reforço de dotação orçamentária recebem a denominação de créditos adicionais 
suplementares. 
Segunda Afirmativa: Os créditos especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 
Analise as duas afirmativas acima e assinale a alternativa correta: 
a) As duas afirmativas estão corretas. 
b) Somente a primeira afirmativa está correta. 
c) Somente a segunda afirmativa está correta. 
d) As duas afirmativas estão incorretas. 
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27 - Analise as afirmativas abaixo que tratam da despesa realizada pelos entes públicos, conforme 
disposições da Lei Federal nº 4.320/1964: 
Primeira Afirmativa: Não é permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a 
parcelamento, caso em que serão contabilizadas somente no momento da liquidação da despesa. 
Segunda Afirmativa: A provisão da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
Analise as duas afirmativas acima e assinale a alternativa correta: 
a) As duas afirmativas estão corretas. 
b) Somente a primeira afirmativa está correta. 
c) Somente a segunda afirmativa está correta. 
d) As duas afirmativas estão incorretas. 
 
28 - O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas 
Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
objetivo do controle da execução orçamentária realizado pelo Poder Legislativo: 
a) Verificar a probidade da administração. 
b) Verificar a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos. 
c) Verificar a finalidade das despesas empenhadas. 
d) Verificar o cumprimento da Lei do Orçamento.  
 
29 - A contabilidade dos entes públicos deve ser pautada pelos princípios da legalidade, moralidade 
e sempre com vistas à transparência das receitas e gastos públicos. Sobre as normas de 
contabilidade, analise as afirmativas abaixo: 
I - As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução 
orçamentária constituirão elementos da conta patrimonial, exceto as superveniências e 
insubsistência ativas e passivas, que deverão ficar registradas em contas de compensação. 
II - A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, 
contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou o financeiro de obras e serviços públicos. 
III - Os serviços da dívida a pagar e os depósitos fazem parte de dívida mobiliária do ente público 
que elabora a demonstração financeira.  
Estão corretas, nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, as afirmativas: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas a afirmativa II. 
c) Apenas a afirmativa III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
30 - Assinale a alternativa que apresenta a Demonstração Financeira onde será indicado o resultado 
patrimonial do exercício, assim como as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária:  
a) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
b) Demonstração do Resultado do Exercício. 
c) Balanço Patrimonial. 
d) Balanço Orçamentário-Financeiro. 
 
31 - Assinale a alternativa que apresenta o grupo patrimonial da contabilidade pública que 
compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização 
legislativa: 
a) Ativo Compensado. 
b) Ativo Financeiro. 
c) Ativo Permanente. 
d) Ativo Intangível. 
 
32 - A Lei Federal nº 101/2000 que trata da responsabilidade na gestão fiscal, determina que a 
verificação quanto ao atendimento dos limites terá como base a receita corrente líquida. Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta um item que deve ser deduzido no momento da apuração da Receita 
Corrente Líquida:  
a) Nos Municípios, os valores transferidos aos Estados e a União classificados como transferências 
voluntárias. 
b) Na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal. 
c) Nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional. 
d) Na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de 
previdência e assistência social. 
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33 - Como forma de evitar um desequilíbrio nas contas públicas, a Lei Federal nº 101/2000 determina 
que os Tribunais de Contas informem aos órgãos e Poderes quando os montantes das dívidas 
consolidada e mobiliária, das operações de crédito e das concessões de garantias ultrapassarem um 
determinado percentual do limite legal. Segundo a Lei Federal nº 101/2000, os Poderes e órgãos 
deverão ser comunicados sempre que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das 
operações de crédito e das concessões de garantias ultrapassarem: 
a) 75% do limite legal. 
b) 80% do limite legal. 
c) 90% do limite legal. 
d) 95% do limite legal. 
 
34 - Para fins de apuração dos limites previstos na Lei Federal nº 101/2000, cada ente público deve 
apurar sua Receita Corrente Líquida, segundo a previsão legal. Caso o Município de Astorga tenha 
obtido as seguintes receitas nos últimos doze meses: 

RECEITA COM ALIENAÇÃO DE BENS R$ 2.250.000,00 

RECEITA COM IMPOSTOS E TAXAS R$ 4.700.000,00 

RECEITA PATRIMONIAL R$ 980.000,00 

RECEITA COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO R$ 1.200.000,00 

RECEITA INDUSTRIAL R$ 620.000,00 

RECEITA COM CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA R$ 700.000,00 
Nos termos da Lei Federal nº 101/2000, o valor da Receita Corrente Líquida do Município de Astorga 
no período mencionado totalizou:  
a) R$ 5.400.000,00. 
b) R$ 6.020.000,00. 
c) R$ 6.100.000,00. 
d) R$ 7.000.000,00. 
 
35 - Utilizando os dados da questão anterior, assinale a alternativa que apresenta o valor máximo 
que poderia ser utilizado com despesa total de pessoal do Poder Legislativo do Município de 
Astorga, nos termos da Lei Federal nº 101/2000:  
a) R$ 350.000,00. 
b) R$ 420.000,00. 
c) R$ 910.000,00. 
d) R$ 1.320.000,00. 
 
36 - O controle dos limites e condições previstos na Lei Federal deverá ocorrer de forma sistemática 
e rotineira para que se previnam riscos nas contas públicas e o descumprimento dos dispositivos 
legais. Como forma de fiscalização e controle, cada Órgão e Poder deve emitir um documento para 
fins de verificação do cumprimento dos limites previstos na Lei Federal nº 101/2000. Assinale a 
alternativa que apresenta o referido documento e sua periodicidade:  
a) Relatório Resumido da Execução Orçamentária com periodicidade mensal. 
b) Anexo de metas fiscais com periodicidade mensal. 
c) Anexo de riscos fiscais com periodicidade bimestral. 
d) Relatório de Gestão Fiscal com periodicidade quadrimestral. 
 
37 - A Constituição Federal da República do Brasil determina que as emendas ao projeto de lei do 
orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovadas caso sejam 
compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias e:  
a) Indiquem recursos provenientes da anulação de dotação para serviço da dívida. 
b) Sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões. 
c) Indiquem recursos provenientes da anulação de dotação para pessoal e seus encargos. 
d) Destinem recursos para o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. 
 
38 - Nos termos do Provimento nº 29/1994 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, assinale a 
alternativa onde NÃO consta uma impropriedade que motivaria o Tribunal de Contas do Paraná a 
considerar a Prestação de Contas irregular:  
a) Infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, operacional ou patrimonial. 
b) Falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário. 
c) Omissão no dever de prestar contas. 
d) Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. 
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39 - A Lei Orgânica Municipal de Astorga determina que na efetivação dos empenhos, sobre as 
dotações fixadas para cada despesa será emitido o documento Nota de Empenho que conterá as 
características já determinadas nas normas gerais de Direto Financeiro. Assinale a alternativa que 
apresenta um caso de dispensa de emissão da nota de empenho, nos termos da Lei Orgânica 
Municipal de Astorga:  
a) Aquisição de materiais de consumo mediante licitação na modalidade convite. 
b) Despesas realizadas com valor até R$ 100,00 (cem reais). 
c) Gastos com utilização de recursos destinados à área da saúde. 
d) Despesas relativas a consumo de água, energia elétrica, telefone e serviços postais. 
 
40 - O Regimento Interno da Câmara Municipal dos Vereadores de Astorga determina que ao receber 
a Prestação de Contas encaminhada pelo Prefeito Municipal acompanhadas do Parecer Prévio do 
Tribunal de Contas do Estado, o Presidente da Câmara Municipal encaminhará o processo à 
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Após a análise da Prestação de Contas a 
Comissão emitirá seu parecer sobre a aprovação ou rejeição, total ou parcial, das contas. O referido 
parecer será apresentado juntamente ao projeto de:  
a) Decreto Legislativo. 
b) Portaria. 
c) Lei complementar. 
d) Resolução. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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