
 

 
 
 

 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2013 

• PROVA OBJETIVA - 07 / 07 / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

CONTADOR 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Texto para as questões de 01 a 03. 

MONGES GUERREIROS 

Militares implacáveis 

“A combinação de força e fé 

funcionou. Os templários eram 

temidos porque não costumavam 

recuar e lutavam com disposição 

rara. Muitos de seus grão-mestres 

morreram em campo de batalha. “Os 

muçulmanos os respeitavam porque 

percebiam que estavam diante de 

inimigos implacáveis, dispostos a 

lutar até o fim em nome de sua 

crença”, diz Geary. Em 1990, com a 

ajuda de uma esquadra genovesa, os 

cristãos tomaram a cidade de Acre, 

importante porto na região de 

Jerusalém, que tinha sido perdida 

para os muçulmanos dez anos depois 

da vitória de Montgisard. 

(...) Enquanto os cristãos finalizavam 

a Terceira Cruzada e faziam um 

acordo para ter acesso a Jerusalém, 

os templários viraram o século como 

uma força militar fundamental para 

manter o controle da região. 

O sucesso levou muitos nobres a 

aderir à ordem. Para isso, era preciso 

doar todos os bens, o que aumentou 

o patrimônio do grupo. Mas o 

principal motivo para o seu rápido 

enriquecimento foi a invenção de um 

sistema para garantir a segurança 

financeira dos viajantes à Terra 

Santa. Para impedir que fossem 

roubados durante o trajeto, eles 

deixavam seu dinheiro com os 

cavaleiros, que lhes dava cartas de 

crédito - resgatáveis em Jerusalém ou 

em qualquer outra propriedade dos 

templários na Europa (...).” 
(CORDEIRO, Thiago. Monges guerreiros. Aventuras na 

História, São Paulo, edição 107, p. 32-33, jun. 2012) 

 

Questão 01) O trecho “Os 

muçulmanos os respeitavam porque 

percebiam que estavam diante de 

inimigos implacáveis (...)” é 

classificado como um período misto. 

Analisando sintaticamente o mesmo, 

marque a alternativa correta.  

A) 1ª oração: oração coordenada 

assindética; 2ª oração: oração 

coordenada sindética explicativa em 

relação à 1ª oração e principal em 

relação à 3ª oração; 3ª oração: 

oração subordinada substantiva 

objetiva direta em relação à 2ª 

oração. 

B) 1ª oração: oração principal; 2ª 

oração: oração coordenada sindética 

explicativa em relação à 1ª oração e 

oração coordenada assindética em 

relação à 3ª oração; 3ª oração: 

oração subordinada substantiva 

objetiva direta em relação à 2ª 

oração. 

C) 1ª oração: oração coordenada 

assindética; 2ª oração: oração 

subordinada adverbial concessiva 

em relação à 1ª oração e principal 

em relação à 3ª oração; 3ª oração: 

oração subordinada substantiva 

objetiva direta em relação à 2ª 

oração. 

D) 1ª oração: oração principal; 2ª 

oração: oração subordinada 

adverbial concessiva à 1ª oração e 

principal em relação à 3ª oração; 3ª 

oração: oração subordinada adjetiva 

restritiva em relação à 2ª oração. 
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E) 1ª oração: oração coordenada 

assindética; 2ª oração: oração 

coordenada sindética explicativa em 

relação à 1ª oração e principal em 

relação à 3ª oração; 3ª oração: 

oração subordinada adjetiva 

restritiva em relação à 2ª oração. 

 

Questão 02) A ocorrência da crase 

no trecho “O sucesso levou muitos 

nobres a aderir à ordem” justifica-se 

em: 

I. “aderir” é o termo regente que 

exige a preposição a; 

II. “nobres” é o termo regente que 

exige a preposição a; 

III. “ordem” é o termo regido que é 

modificado pelo artigo a. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I está correta. 

B) Somente II está correta. 

C) Somente I e II estão corretas. 

D) Somente I e III estão corretas. 

E) Somente II e III estão corretas. 

 

Questão 03) A palavra que pode ser 

classificada morfologicamente de 

diferentes maneiras. No trecho “Para 

impedir que fossem roubados durante 

o trajeto, eles deixavam seu dinheiro 

com os cavaleiros, que lhes dava 

cartas de crédito - resgatáveis em 

Jerusalém ou em qualquer outra 

propriedade dos templários na 

Europa”, podem-se classificar 

corretamente as duas ocorrências da 

palavra que, respectivamente, como: 

A) conjunção integrante e conjunção 

coordenativa explicativa. 

B) conjunção coordenativa explicativa 

e conjunção integrante. 
 

 

C) conjunção coordenativa explicativa 

e pronome relativo. 

D) conjunção integrante e pronome 

relativo. 

E) pronome relativo e conjunção 

coordenativa explicativa. 

 

MATEMÁTICA 

Questão 04) Uma pessoa quer 

triplicar seu capital inicial e escolhe 

uma determinada aplicação, no 

regime de juros simples, com uma 

taxa de 2,5% ao mês. O tempo 

necessário que o capital deve ficar 

aplicado para que isso ocorra, é 

A) 0,8 anos. 
B) 8 anos. 

C) 6 anos e 8 meses. 
D) 80 anos. 

E) 6 meses. 

Questão 05) Uma embalagem de 

suco cilíndrica de 10cm de raio e 

40cm de altura será trocada por outra 

embalagem na forma de um 

paralelepípedo retângulo de base 

quadrada de 20cm de aresta. 

Sabendo que nesta nova embalagem 

só caberá 80% de suco que a 

embalagem cilíndrica continha, a 

altura da nova embalagem, em cm, é  

( considere =3) 

A) 20. 

B) 24. 
C) 30. 

D) 32. 

E) 40. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.  
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CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 06) O Brasil sempre foi 

conhecido por ser um país aberto aos 

demais povos, não impondo restrições 

em suas fronteiras. Nos últimos anos, 

porém, o crescimento da economia, em 

meio à crise financeira que atingiu a 

Europa e os Estados Unidos, tornou o 

país atrativo para uma massa de 

imigrantes vindos de países pobres. A 

maior parte dos imigrantes ilegais, que 

vem em busca de um “visto 

humanitário”, são oriundos 

A) da Costa do Marfim. 

B) do Haiti. 

C) de Moçambique. 

D) do Suriname. 

E) do Paraguai.  

Questão 07) A inflação medida pela 

variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) caiu, no mês 

de maio, representando a menor taxa em 

quase um ano. Sobre a taxa, que recuou 

em relação a abril, ficando em 0,37%, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

A) A diminuição no valor de remédios e 

dos custos com habitação contribuiu 

para a queda da taxa. 

B) A melhora do clima foi um dos fatores 

que contribuiu para a queda da taxa. 

C) A diminuição de impostos sobre a 

cesta básica contribuiu para a queda 

da taxa. 

D) A queda no preço do etanol e das 

tarifas de passagens aéreas também 

foi responsável pelo recuo da taxa, 

em relação a abril. 

E) A entrada da safra agrícola no 

mercado também foi responsável pelo 

recuo da taxa, em relação a abril. 

 

INFORMÁTICA 
 

 

Questão 08) Qual das opções abaixo 

apresenta os passos corretos para 

criação de uma mala direta no Word 

2007? 

A) Definir o documento principal, 

conectar o documento a uma fonte 

de dados, 

refinar a lista de destinatários ou 

itens, adicionar espaços 

reservados chamados campos de 

mala direta ao documento e 

visualizar e completar a 

mesclagem. 

B) Conectar o documento a uma 

fonte de dados, definir o 

documento principal,  

refinar a lista de destinatários ou 

itens, visualizar e completar a 

mesclagem e 

adicionar espaços reservados 

chamados campos de mala direta 

ao documento. 

C) Refinar a lista de destinatários ou 

itens, conectar o documento a 

uma fonte de dados, definir o 

documento principal, adicionar 

espaços reservados chamados 

campos de mala direta ao 

documento e visualizar e 

completar a mesclagem. 

D) Definir o documento principal, 

adicionar espaços reservados 

chamados campos de mala direta 

ao documento, refinar a lista de 

destinatários ou itens, conectar o 

documento a uma fonte de dados 

e visualizar e completar a 

mesclagem. 

 






Contador – 06 
 

E) Conectar o documento a uma fonte 

de dados, adicionar espaços 

reservados chamados campos de 

mala direta ao documento, definir 

o documento principal, visualizar e 

completar a mesclagem e refinar a 

lista de destinatários ou itens. 

Questão 09) No Excel 2007, das 

fórmulas apresentadas abaixo, qual 

referencia corretamente o valor de A1 

em outra planilha que está na mesma 

pasta de trabalho? 

A) =Plan1$A1 

B) =A1!Plan1 

C) =Plan1!A1 

D) =Ref!Plan1-A1 

E) =Plan1$Ref!A1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
 

Questão 10) Dispõe a Lei n° 

4.320/1964 sobre a elaboração da 

proposta orçamentária que as 

receitas e despesas de capital serão 

objeto de um Quadro de Recursos e 

de Aplicação de Capital, aprovado por 

decreto do Poder Executivo. Sobre 

esse quadro, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) O Quadro de Recursos e de 

Aplicação de Capital deverá 

abranger, no mínimo, um triênio. 

B) O Quadro de Recursos e de 

Aplicação de Capital abrangerá as 

despesas e, como couber, também 

as receitas previstas em planos 

especiais aprovados em lei e 

destinados a atender a regiões ou 

a setores da administração ou da 

economia. 

C) Os programas constantes do 

Quadro de Recursos e de Aplicação 

de Capital sempre que possível 

serão correlacionados a metas 

objetivas em termos de realização 

de obras e de prestação de 

serviços. 

D) O Quadro de Recursos e de 

Aplicação de Capital abrangerá as 

despesas à conta de fundos 

especiais e, como couber, as 

receitas que os constituam. 

E) A Lei veda o reajuste do Quadro 

de Recursos e de Aplicação de 

Capital.  
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Questão 11) Sobre o disposto na 

Constituição Federal de 1988, quanto 

ao Sistema Tributário Nacional, 

assinale a alternativa correta.  

A) Sempre que possível, os impostos 

terão caráter impessoal e não 

serão graduados segundo a 

capacidade econômica do 

contribuinte. 

B) As taxas poderão ter base de 

cálculo própria de impostos. 

C) Os municípios poderão instituir 

contribuição de melhoria, 

decorrente de serviços públicos, 

desde que contínuos. 

D) Os municípios não podem instituir 

taxas em razão do exercício do 

poder de polícia. 

E) A aplicação dos recursos 

provenientes de empréstimo 

compulsório será vinculada à 

despesa que fundamentou sua 

instituição. 

Questão 12) Sem prejuízo de outras 

garantias asseguradas ao 

contribuinte, é permitido à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: 

A) instituir impostos sobre revistas e 

a tinta destinada a sua impressão. 

B) utilizar tributo com efeito de 

confisco. 

C) estabelecer limitações ao tráfego 

de pessoas ou bens, por meio de 

tributos interestaduais ou 

intermunicipais, ressalvada a 

cobrança de pedágio pela 

utilização de vias conservadas pelo 

Poder Público. 

 

 

D) exigir ou aumentar tributo sem lei 

que o estabeleça. 

E) cobrar tributos em relação a fatos 

geradores, ocorridos antes do 

início da vigência da lei que os 

houver instituído ou aumentado. 

Questão 13) Compete aos 

municípios instituir impostos sobre: 

I. propriedade predial e territorial 

urbana; 

II. propriedade de veículos 

automotores; 

III. transmissão "inter vivos", a 

qualquer título, por ato oneroso, 

de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais 

sobre imóveis, exceto os de 

garantia, bem como cessão de 

direitos a sua aquisição; 

IV. serviços de qualquer natureza, 

não compreendidos os de 

competência estadual conforme 

art. 155, inciso II da Constituição 

Federal de 1988; 

V. propriedade territorial rural. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e III estão corretas. 

B) Somente II e IV estão corretas. 

C) Somente I, III e IV estão corretas. 

D) Somente I, II e V estão corretas.  

E) Todas estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 14) Com base no disposto 

na Lei n° 4.320/1964, assinale o 

conceito correto de Tributo. 

A) Tributo é a despesa derivada 

instituída pelas entidades de 

direito privado, compreendendo os 

impostos, as taxas e contribuições 

nos termos da constituição e das 

leis vigentes em matéria 

financeira, destinando-se o seu 

produto ao custeio de atividades 

gerais ou específicas exercidas por 

essas entidades. 

B) Tributo é a receita derivada 

instituída pelas entidades de 

direito público, compreendendo os 

impostos, as taxas e contribuições 

nos termos da constituição e das 

leis vigentes em matéria 

financeira, destinando-se o seu 

produto ao custeio de atividades 

gerais ou específicas exercidas por 

essas entidades. 

C) Tributo é a receita derivada 

instituída pelas entidades de 

direito público, compreendendo 

apenas as contribuições nos 

termos da constituição e das leis 

vigentes em matéria financeira, 

destinando-se o seu produto ao 

custeio geral. 

D) Tributo é a despesa derivada 

instituída pelas entidades de 

direito público, compreendendo os 

impostos, as taxas e contribuições 

nos termos da constituição e das 

leis vigentes em matéria 

financeira, destinando-se o seu 

produto ao custeio de atividades 

gerais ou específicas exercidas por 

essas entidades. 
 

 

E) Tributo é a receita derivada 

instituída pelas entidades de 

direito privado, compreendendo as 

taxas e contribuições nos termos 

da constituição e das leis vigentes 

em matéria financeira, destinando-

se o seu produto ao custeio de 

atividades gerais ou específicas 

exercidas por essas entidades. 

Questão 15) Com base no disposto 

na Lei n° 4.320/1964 sobre Despesa 

Pública, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) Classificam-se como 

Transferências Correntes as 

dotações para investimentos ou 

inversões financeiras que outras 

pessoas de direito público ou 

privado devam realizar, 

independentemente de 

contraprestação direta em bens ou 

serviços. 

B) A despesa pública é classificada 

em Despesas Correntes e 

Despesas de Capital. 

C) Na Lei de Orçamento a 

discriminação da despesa se dará, 

no mínimo, por elementos. 

D) Classificam-se como Despesas de 

Custeio as dotações para 

manutenção de serviços 

anteriormente criados, inclusive as 

destinadas a atender a obras de 

conservação e adaptação de bens 

imóveis. 

E) Para efeito de classificação da 

despesa, considera-se material 

permanente o de duração superior 

a dois anos. 
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Questão 16) Não se admitirão 

emendas ao projeto de Lei de 

Orçamento que visem a: 

I. conceder dotação para o início de 

obra cujo projeto não esteja 

aprovado pelos órgãos 

competentes; 

II. correção de erros ou omissões; 

III. conceder dotação superior aos 

quantitativos previamente fixados 

em resolução do Poder Legislativo 

para concessão de auxílios e 

subvenções; 

IV. conceder dotação para instalação 

ou funcionamento de serviço que 

não esteja anteriormente criado; 

V. alterar a dotação solicitada para 

despesa de custeio, salvo quando 

provada, nesse ponto a inexatidão 

da proposta. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I, III e V estão corretas. 

B) Somente II, IV e V estão corretas. 

C) Somente I, II, III e IV estão 

corretas. 

D) Somente I, III, IV e V estão 

corretas.  

E) Todas estão corretas. 

Questão 17) Consideram-se Restos a 

Pagar as despesas ____________ mas 

não pagas até o dia 31 de dezembro, 

distinguindo-se as ___________ das 

____________. 

A alternativa que preenche 

corretamente as lacunas, 

respectivamente, é: 

A) liquidadas; públicas; privadas. 

B) correntes; correntes; de capital. 

C) empenhadas; processadas; não 

processadas. 
 

 

D) do exercício anterior; correntes; 

futuras. 

E) lançadas; do exercício corrente; do 

exercício seguinte. 

Questão 18) Com base nos 

conceitos relacionados aos Créditos 

Adicionais, relacione as colunas e 

depois assinale a sequência correta 

nas alternativas a seguir. 

1. Suplementares 

2. Créditos Orçamentários 

3. Especiais 

4. Extraordinários 

5. Superávit Financeiro 

(  ) Destinados a despesas para as 

quais não haja dotação 

orçamentária específica. 

(  ) Destinados a despesas urgentes 

e imprevistas, em caso de 

guerra, comoção intestina ou 

calamidade pública. 

(  ) Diferença positiva entre o ativo 

financeiro e o passivo 

financeiro, conjugando-se, 

ainda, os saldos dos créditos 

adicionais transferidos e as 

operações de crédito a eles 

vinculadas. 

(  ) Autorizações de despesa não 

computadas ou 

insuficientemente dotadas na 

Lei de Orçamento. 

(  ) Destinados a reforço de dotação 

orçamentária. 

A) 3 – 4 – 5 – 2 – 1 

B) 2 – 1 – 3 – 5 – 4 

C) 5 – 3 – 4 – 1 – 2 

D) 3 – 2 – 1 – 4 – 5 

E) 2 – 4 – 5 – 1 – 3 
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Questão 19) A Dívida Flutuante 

NÃO compreende 

A) os depósitos. 

B) os serviços da dívida a pagar. 

C) os restos a pagar, excluídos os 

serviços da dívida. 

D) os compromissos de exigibilidade 

superior a doze meses. 

E) os débitos de tesouraria. 

Questão 20) O Passivo Financeiro, 

segundo a Lei n° 4.320/1964, 

compreende 

A) os bens, créditos e valores, cuja 

mobilização ou alienação dependa 

de autorização legislativa. 

B) as dívidas fundadas e outras cujo 

pagamento independa de 

autorização orçamentária. 

C) os investimentos em empresas 

públicas e sociedades de economia 

mista. 

D) os créditos e valores realizáveis 

independentemente de autorização 

orçamentária e os valores 

numerários. 

E) as dívidas fundadas e outras que 

dependam de autorização 

legislativa para amortização ou 

resgate. 

Questão 21) A Lei n° 10.028/2000 

dispõe sobre Crimes Fiscais. Assinale 

abaixo a alternativa que NÃO 

contempla crime contra as Finanças 

Públicas. 

A) Ordenar despesa não autorizada 

por lei. 

B) Ordenar ou autorizar a inscrição 

em restos a pagar, de despesa que 

não tenha sido previamente  

 

empenhada ou que exceda limite 

estabelecido em lei. 

C) Prestar garantia em operação de 

crédito sem que tenha sido 

constituída contragarantia em 

valor igual ou superior ao valor da 

garantia prestada, na forma da lei. 

D) Deixar de ordenar, de autorizar ou 

de promover o cancelamento do 

montante de restos a pagar 

inscrito em valor superior ao 

permitido em lei. 

E) Ordenar, autorizar ou executar ato 

que acarrete aumento de despesa 

total com pessoal, nos trezentos 

dias anteriores ao final do 

mandato ou da legislatura. 

Questão 22) Assinale abaixo a forma 

correta de apuração da Receita 

Corrente Líquida. 

A) Será apurada somando-se as 

receitas arrecadadas no mês em 

referência e nos doze anteriores, 

excluídas as duplicidades. 

B) Será apurada somando-se as 

receitas arrecadadas no mês em 

referência e no período anterior, 

incluídas as duplicidades e 

deduzidas as despesas do período. 

C) Será apurada somando-se as 

receitas arrecadadas no mês em 

referência e nos onze anteriores, 

excluídas as duplicidades. 

D) Será apurada através da soma das 

receitas arrecadadas no mês em 

referência e no ano anterior, 

deduzidas as despesas do período. 

E) Será apurada somando-se as 

receitas arrecadadas no mês em 

referência e nos doze anteriores, 

incluídas as duplicidades. 
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Questão 23) O Decreto-Lei 200/1967 

sobre a Reforma Administrativa do 

Estado estabelece que as atividades do 

Poder Público, visando à Administração 

Gerencial, obedecerão aos seguintes 

princípios fundamentais, EXCETO 

A) controle. 

B) centralização. 

C) delegação de competência. 

D) coordenação. 

E) planejamento. 

Questão 24) Considera-se Despesa 

Obrigatória de Caráter Continuado 

aquela 

A) corrente derivada de decreto 

normativo que fixe para o ente a 

obrigação legal de sua liquidação 

por um período superior a um 

exercício. 

B) de capital, derivada de lei, medida 

provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a 

obrigação legal de sua execução 

por um período superior a um 

exercício. 

C) corrente derivada de lei, medida 

provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a 

obrigação legal de sua execução 

por um período superior a dois 

exercícios. 

D) de capital derivada de 

requerimento do legislativo que 

fixe para o ente o direito de sua 

execução por um período superior 

a dois exercícios. 

E) corrente derivada de requerimento 

do legislativo que fixe para o ente 

o direito de sua execução por um 

período superior a três exercícios. 

 

Questão 25) Se a despesa total com 

pessoal de um município exceder a 

95% (noventa e cinco por cento) do 

limite, lhe é vedado: 

I. concessão de vantagem, 

aumento, reajuste ou adequação 

de remuneração a qualquer título, 

salvo os derivados de sentença 

judicial ou de determinação legal 

ou contratual, ressalvada a 

revisão prevista na Constituição; 

II. contratação de hora extra, salvo 

disposições da Constituição e da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

III. provimento de cargo público, 

admissão ou contratação de 

pessoal a qualquer título, 

ressalvada a reposição decorrente 

de aposentadoria ou falecimento 

de servidores das áreas de 

educação, saúde e segurança; 

IV. criação de cargo, emprego ou 

função; 

V. alteração de estrutura de carreira 

que implique aumento de 

despesa. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I, III e V estão corretas. 

B) Somente II, IV e V estão corretas. 

C) Somente I, II, III e IV estão 

corretas. 

D) Somente I, III, IV e V estão 

corretas.  

E) Todas estão corretas. 
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Questão 26) Com base nos 

conceitos trazidos pela Lei 

Complementar n° 101/200 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, relacione as 

colunas e depois assinale a sequência 

correta nas alternativas a seguir. 

1. Demonstração das Variações 

Patrimoniais. 

2. Relatório de Gestão Fiscal. 

3. Operações de Crédito por 

Antecipação de Receita. 

4. Os planos, orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias; as 

prestações de contas e o respectivo 

parecer prévio; o Relatório 

Resumido da Execução 

Orçamentária e o Relatório de 

Gestão Fiscal; e as versões 

simplificadas desses documentos. 

5. Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária. 

(  ) São instrumentos de transparência 

da gestão fiscal, aos quais será 

dada ampla divulgação, inclusive 

em meios eletrônicos de acesso 

público. 

(  ) Dará destaque à origem e ao 

destino dos recursos provenientes 

da alienação de ativos. 

(  ) Será publicado até trinta dias após 

o encerramento de cada bimestre. 

(  ) Destina-se a atender insuficiência 

de caixa durante o exercício 

financeiro. 

(  ) Será emitido pelos titulares dos 

Poderes e órgãos ao final de cada 

quadrimestre. 

A) 3 – 4 – 5 – 2 – 1. 

B) 4 – 1 – 5 – 3 – 2. 

C) 5 – 3 – 4 – 1 – 2. 

D) 3 – 2 – 1 – 4 – 5. 

E) 4 – 2 – 5 – 1 – 3. 

 

Questão 27) A despesa total com 

pessoal de um município não poderá 

exceder à _____ em cada período de 

apuração, sendo, no máximo, _____ 

para o Executivo e _____ para o 

Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do Município, quando houver. 

A alternativa que preenche corretamente 

as lacunas, respectivamente, é: 

A) 60%; 54%; 6%. 

B) 60%; 55%; 5%. 

C) 55%; 49%; 6%. 

D) 55%; 51%; 4%. 

E) 50%; 45%; 5%. 

Questão 28) São modalidades de 

licitação: 

A) leilão; convite; venda direta. 

B) concorrência; garantia; concurso. 

C) tomada de preço; concurso; 

convite. 

D) dispensa; pregão; inexigibilidade. 

E) inexigibilidade; caução; 

concorrência. 

Questão 29) Uma Prefeitura 

pretende adquirir um equipamento 

cujo valor estimado é de R$ 

100.000,00. Tomando-se por base o 

valor estabelecido, a modalidade de 

licitação adequada à aquisição é 

A) concurso. 

B) leilão. 

C) convite. 

D) tomada de preços. 

E) concorrência. 
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Questão 30) Assinale abaixo a 

alternativa que apresenta um Ato de 

Improbidade Administrativa que 

importe em enriquecimento ilícito. 

A) Receber vantagem econômica de 

qualquer natureza, direta ou 

indireta, para tolerar a exploração 

ou a prática de jogos de azar. 

B) Permitir ou facilitar a aquisição, 

permuta ou locação de bem ou 

serviço por preço inferior ao de 

mercado. 

C) Ordenar ou permitir a realização 

de despesas autorizadas em lei ou 

regulamento. 

D) Dar publicidade aos atos oficiais. 

E) Prestar contas quando esteja 

obrigado a fazê-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 







