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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão.  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Responda a todas as questões. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Para responder às questões de 1 a 6, leia o texto 1. 

 

Texto 1 

 

Carteira de Vacinação na Promoção da Saúde Bucal Infantil¹ 

 

 Um projeto desenvolvido na Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, encontrou um jeito 

inusitado — e muito efetivo — de garantir o acompanhamento odontológico desde os primeiros 

anos de vida. Veja só: logo após serem vacinados em um posto de saúde da cidade, os pequenos são 

encaminhados para um dentista do local. E a consulta, assim como o agendamento do retorno, fica 

registrada na carteira nacional de vacinação. As anotações servem como lembrete para os pais sobre 

a importância da saúde bucal de seus pequenos e, de quebra, facilitam o controle das visitas futuras 

ao odontologista, que passam a ser feitas com regularidade. Iniciada em 2007, a ação acarretou 

resultados incontestáveis. Quando as crianças monitoradas chegaram à idade escolar, 70% estavam 

livres de cárie e as outras 30% apresentavam apenas um estágio inicial da doença. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015- Autor: Geraldo Stocco 

  

01. O texto trata de: 

A) Uma carteira de vacinação. 

B) A obrigatoriedade das visitas futuras dos bebês ao odontologista. 

C) O controle das consultas odontológicas dos bebês por meio da carteira nacional de vacinação.  

D) Anotações e registros na carteira especial de vacinação sobre consultas odontológicas. 

 

02. “As anotações servem como lembrete [...] e, de quebra, facilitam o controle...” de quebra, na 

frase, significa: 

A) Ao mesmo tempo. 

B) O controle das visitas futuras. 

C) Não tem um sentido; foi usada como uma expressão, por exemplo, “quebrar um galho”. 

D) Significa as anotações. 

 

03. “[...] encontrou um jeito inusitado e muito efetivo”. As palavras em destaque, na frase 

significam, respectivamente: 
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A) Estranho – essencial. 

B) Extraordinário – eficaz. 

C) Eficaz – estranho.  

D) Estranho – eficaz. 

 

04. Assinale a frase em que a concordância (nominal e/ou verbal) está de acordo com a norma culta 

da língua: 

A) Fazem anos que se tenta resolver o problema de saúde bucal no Brasil. 

B) Proibido a entrada de estranhos no local. 

C) Não sei aonde deixei meu celular. 

D) Há profissionais que sabem aonde querem chegar. 

 

05. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal: 

A) Recusei o trabalho que apresentaram-me. 

B) Me recusei ao trabalho proposto. 

C) Recusei o trabalho que me apresentaram. 

D) Ao trabalho proposto, me recusei. 

 

06. Assinale alternativa correta quanto ao uso da crase: 

A) As anotações servem como lembrete às mães sobre a importância da saúde bucal de seus 

pequenos. 

B) O projeto se estende à crianças desde o nascimento até a idade adulta. 

C) As crianças começam à ter saúde bucal muito cedo. 

D) À ação da Prefeitura de Ponta Grossa é preventiva. 

 

Para responder às questões de 7 a 10, leia o texto 2. 

 

Texto 2 

 

 Na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo em Bauru, no interior paulista, 

uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil com o xilitol, 

substância antimicrobiana e remineralizadora. Encontrado em frutas e também produzido 

industrialmente a partir de sabugo de milho, ele já é utilizado como substituto do açúcar em 

chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. O problema é que, para conseguir a proteção, você 
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precisaria mascar cinco unidades ao dia, durante 15 minutos cada. Convenhamos: haja disciplina! A 

saída criativa desses pesquisadores finalistas do Prêmio SAÚDE foi, então, inserir o xilitol em um 

verniz a ser aplicado nos dentes. Dessa forma, ele fica por tempo suficiente na boca para protegê-la 

de bactérias. Nos testes realizados, o verniz com concentração de 20% de xilitol ainda foi capaz de 

promover a remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. Um enorme ganho 

conquistado com uma tática simples e inovadora. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015 

Autores: Marília Afonso Rabelo Buzalaf, Cristiane de Almeida Baldini Cardoso, Aline Rogéria Freire de Castilho, Ana 

Carolina Magalhães, Agnes de Fátima Faustino Pereira, Thiago Cruvinel da Silva, Magali de Lourdes Caldana, José 

Roberto de Magalhães Bastos. 

 

07. Considerando o texto e o assunto abordado, o título mais adequado é: 

A) Um verniz na prevenção da cárie. 

B) Xilitol: substituto do açúcar em chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. 

C) A remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. 

D) O problema de saúde bucal no Brasil. 

 

08. “Um enorme ganho conquistado com uma tática simples e inovadora”. As palavras em 

destaque, na frase, podem ser substituídas, respectivamente, sem alteração de sentido na frase: 

A) Técnica e nova. 

B) Estratégia e diferente. 

C) Estratégia e nova. 

D) Técnica e interessante. 

 

09. “Convenhamos: haja disciplina!”, a frase se refere ao fato de: 

A) A saída criativa dos pesquisadores, que com disciplina e estudo encontraram uma alternativa. 

B) Mascar cinco unidades de chicletes, ao dia, durante 15 minutos cada. 

C) Uma tática simples e inovadora. 

D) Conseguir proteção contra as cáries. 

 

10. “[...] uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil”. Na 

oração: 

A) Há um erro de concordância, porque o verbo atacou deveria estar no plural, atacaram, 

concordando com especialistas. 

B) Não há erro, porque atacou se refere ao principal problema, que está após o verbo. 
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C) Não há erro, porque concorda com o sujeito simples da frase: uma equipe de especialistas. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

Raciocínio Lógico 

 

11. A resposta para um processo de sistematização de produtos de informática advém de uma 

combinação de sistemas de equação de tripla aplicação de variáveis incógnitas, então as equações 

são as seguintes retas: r(1): X + Y + Z = 11;  r(2): 2X – Y – Z = - 5;  r(3): 3X – 2Y + Z = 6. Então o 

produto entre as variáveis X e Y (X*Y) é igual a? 

A) 12. 

B) 10. 

C) 6. 

D) 24.  

 

12. José fez um acordo com seu filho João, pois possui o valor de (30X - 20). Se o José dobrar o 

valor por três oportunidades e a cada oportunidade der R$ 10,00 para João, esse ficará com saldo 

Zero. Não esquecer que só dobrará o resultado após deduzir do que o pai possuía, os R$ 10,00 a 

cada passo do processo de doação. Que valor representa 30X – 20?  

A) X= 25,50. 

B) X= 30,50. 

C) X= 6,50. 

D) X= 17,50. 

 

13. Uma sequência lógica representa um encadeamento de símbolos, sons, sinais que se repetem ou 

que seguem um mesmo raciocínio que pode ser no sentido crescente, decrescente ou representa uma 

unidade representativa. Nesse caso, qual das sequências representa essa definição apresentada na 

questão? 

A) Búfalo – coelho – leão – vaca.  

B) Abdução – cdlvision – efervescente – ghustavo.  

C) Canarinho – papagaio – urubu – calopsita.  

D) Feijão – arroz – estrogonofe – macarrão.  

 

14. Eventos do dia-a-dia podem ser traduzidos por fórmulas ou expressões matemáticas as quais 

chamamos de “modelagem matemática”. Sabe-se que a Probabilidade de ocorrência de uma pessoa 
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encontrar uma moeda na rua é de P(x)= 0,30, perguntamos. Para que duas meninas possam estar 

inseridas nesse mesmo evento (locais diferentes) e ao mesmo tempo, qual a probabilidade de termos 

a ocorrência de resultados iguais para as duas jovens? 

A) 58%. 

B) 42%. 

C) 50%. 

D) 100%.  

 

15. Temos as idades de um pai e de um filho. O pai está casado a 28 anos e não foi pai antes de 

estar casado com a mãe do rapaz. A idade do pai é igual ao dobro da idade do filho adicionado de 2 

anos. Já, se triplicarmos a idade do filho temos a idade do pai adicionada de 23 anos. Qual é a soma 

das idades de pai e filho? 

A) 100 anos. 

B) 70 anos. 

C) 77 anos. 

D) 88 anos. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. De acordo com o Art. 7° da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste, que trata dos 

símbolos do município, é correto afirmar que: 

I. São símbolos do município de São Miguel do Oeste apenas sua bandeira e seu brasão sendo que a 

lei poderá estabelecer outros símbolos. 

II. É símbolo do município apenas sua bandeira e a lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor 

sobre sua utilização no território do município.  

III. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino, seu brasão e seu 

selo de armas, ficando vedada a criação ou utilização de outros símbolos que não descritos na Lei 

Orgânica do Município.  

IV. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino e seu brasão. 

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas:  

A) Apenas a assertiva I está correta. 

B) Apenas a assertiva II está correta. 

C) As assertivas I, II e III estão incorretas. 

D) As assertivas II, III e IV estão incorretas.  
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17. O Art. 161 da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste estabelece que para assegurar 

a defesa e preservação do meio ambiente, incumbe ao Poder Público Municipal, em conjunto com 

outros poderes ou isoladamente, e onde se omitirem os órgãos estaduais e federais competentes: 

I. Implantar sistema de áreas de preservação representativo de todos os ecossistemas, originais do 

espaço territorial do município, vedada qualquer utilização ou atividade que comprometa seus 

atributos essenciais. 

II. Estimular e promover reflorestamento ecológico, com qualquer tipo de espécie vegetal, ainda 

que exótica, em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos 

hídricos, bem como a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal. 

III. Fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, 

métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana e fontes de 

radioatividades, som, calor e outras. 

IV. Informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio 

ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à 

saúde presentes apenas no ar e na água. 

V. O Poder Público Municipal deverá ter viveiro próprio para a produção de mudas suficientes para 

atender a demanda, sendo vedada a firmação de convênios com a finalidade de produção de mudas. 

VI. Proteger e preservar a fauna e flora, em especial as espécies ameaçadas de extinção, as 

vulneráveis ou raras, assegurando sua preservação e reprodução, vedadas as práticas que submetem 

os animais à crueldade. 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas: 

A) Estão corretas as afirmativas II e VI. 

B) Estão corretas as afirmativas I e VI. 

C) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e VI. 

D) Estão corretas as afirmativas II, IV e V. 

 

18. O fator determinante da colonização e povoamento do Extremo Oeste Catarinense foi o 

econômico. Destacou-se principalmente a empresa colonizadora Barth, Benetti e Cia Ltda, fundada 

em janeiro de 1940. A respeito desta colonizadora é incorreto afirmar que: 

A) Esta empresa foi fundada na cidade de Caxias do Sul/RS. 

B) Um dos objetivos da empresa era a exploração de madeiras existentes nas glebas , adquiridas das 

Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, para serragem, transporte e exportação, 

principalmente de araucárias. 
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C) Um dos objetivos da empresa era o desenvolvimento das atividades relacionadas com a 

colonização das terras, fator social motivado, principalmente pelo esgotamento das terras gaúchas, 

que se tornaram impróprias para plantio de cereais e que levaram inúmeras famílias de colonos a 

migrar para terras catarinenses, em busca de solo fértil para suas lavouras e sobrevivência de suas 

famílias. 

D) A empresa Barth, Benetti e Cia Ltda foi fundada pelos sócios Alberto Dalcanalle, Willy Barth e 

Gastão Luiz Benetti e sua sede ficava em Curitiba/PR.  

 

19. Em janeiro de 2015, atiradores atacaram a sede de um jornal satírico francês, em Paris. Sobre 

este assunto analise as afirmativas abaixo: 

I. Gritando “Allahu akbar” (Deus é maior), enquanto disparavam metralhadoras AK-47, pelo  

menos dois homens, de acordo com fontes de segurança, atacaram a sede do jornal Charlie Hebdo, 

deixando 12 mortos, dos quais 8 jornalistas, entre estes o diretor chargista Bernard Verlhac.. 

II. O jornal já sofreu ataques anteriormente por publicar caricaturas de líderes muçulmanos e do 

profeta Maomé. Em 2012 a redação do jornal, que fica próxima ao Museu do Louvre, foi alvo de 

um incêndio criminoso após publicar uma série de caricaturas de Maomé. 

III. Segundo informações de um jornalista do Charlie Hebdo, os atiradores chegaram ao local na 

hora da reunião da redação. Segundo este jornalista, os atiradores sabiam que as reuniões da equipe 

editorial aconteciam nas terças-feiras , às 10h da manhã de Paris.  

IV. Um responsável pela Al-Qaeda do Iemen, enviou na sexta-feira seguinte ao atentado um 

comunicado à Associated Press, onde informa que o grupo não teve responsabilidade alguma sobre 

o atentado ao jornal Charlie Hebdo.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas a afirmativas estão incorretas. 

B) Apenas uma afirmativa está correta. 

C) Apenas duas afirmativas estão incorretas. 

D) Apenas uma afirmativa está incorreta.  

 

20. Um brasileiro foi condenado a pena de morte, após 11 anos de prisão, pelo crime de tráfico de 

drogas. Sobre tal fato analise as afirmativas abaixo: 

I. Marco Archer Cardoso Moreira, foi condenado a morte por tráfico de drogas na Indonésia. Ele foi 

o primeiro brasileiro executado por crime no exterior.  

II. O brasileiro foi preso em agosto de 2003, quando tentou entrar na Malasia, transportando pouco 

mais de 13 quilos de heroína, escondidos em uma asa delta desmontada.  
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III. O brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira foi preso em 2003, no aeroporto de Jacarta, com 

pouco mais de 13 quilos cocaína, escondidos em uma asa delta desmontada.  

IV. Archer fugiu do aeroporto e foi encontrado duas semanas após na Ilha de Sumbawa. Ele 

confessou o crime e disse ter recebido dez mil dólares para transportar a droga.  

V. A presidente Dilma Roussef, fez um pedido de clemência ao presidente Joko Widodo em favor 

do brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, que foi negado, sob a alegação de que o processo 

respeitou as leis do país e que não havia razão para cancelar a aplicação da pena de morte. 

Juntamente com o brasileiro mais três pessoas foram fuziladas. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas as afirmativas I, II e IV. 

B) Estão corretas as afirmativas I, III e V. 

C) Estão incorretas as afirmativas II e V.  

D) Estão incorretas as afirmativas III e V.  

 

Conhecimentos específicos 

 

21. De acordo com a Resolução CFC n. 1.128/08 que aprova a NBC T 16.1 Conceituação, Objeto e 

Campo de Atuação, julgue os itens que se seguem assinalando as alternativas com (V) verdadeira 

ou (F) falso.  

(   ) 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 

direcionados ao controle patrimonial de entidades do setor público. 

(   ) O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é evidenciar informações necessárias à 

tomada de decisões, à prestação de contas e à instrumentalização do controle social. 

(    ) O campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público abrange todas as entidades 

do setor público. 

(   ) As entidades abrangidas pelo campo de aplicação devem observar as normas e as técnicas 

próprias da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, sendo integralmente, as entidades 

governamentais; e, parcialmente, os serviços sociais, os conselhos profissionais e as demais 

entidades do setor público, para garantir procedimentos suficientes de prestação de contas e 

instrumentalização do controle social. 

A sequência correta de cima para baixo é 

A) F, V, V, V. 

B) F, F, V, F. 
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C) V, F, F, V. 

D) V, F, F, F. 

 

22. De acordo com a Resolução CFC n. 1.129/08 com redação dada pela Resolução CFC nº 

1.437/13, que aprova a NBC T 16.2 Patrimônio e Sistemas Contábeis, a Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público é organizada na forma de sistema de informações, cujos subsistemas, conquanto 

possam oferecer produtos diferentes em razão da respectiva especificidade, convergem para o 

produto final, que é a informação sobre o patrimônio público. Julgue os itens que se seguem em 

relação aos subsistemas contábeis assinalando as alternativas com (V) verdadeira ou (F) falsa.  

(  ) Compensação: registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir 

modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções 

específicas de controle. 

(  ) Patrimonial: registra, processa e evidencia os fatos relacionados as ingressos e desembolsos 

financeiros, bem como as disponibilidades no início e final do período. 

(  ) Patrimonial: registra, processa e evidencia os fatos não financeiros relacionados com as 

variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público. 

(   ) Orçamentário: registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à 

execução orçamentária e, os custos dos bens e serviços, produzidos e ofertados à sociedade pela 

entidade pública. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, V, V, V. 

B) F, F, V, F. 

C) V, F, F, V. 

D) V, F, F, F. 

 

23. De acordo com a Resolução CFC n. 1.129/08 com redação dada pela Resolução CFC nº 

1.437/13, que aprova a NBC T 16.2 Patrimônio e Sistemas Contábeis, julgue as assertivas a seguir.   

I. A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em “circulante” e “não 

circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. 

II. Os ativos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um dos seguintes critérios: (a) 

estarem disponíveis para realização imediata; b) tiverem a expectativa de realização até o término 

do exercício seguinte. 

III. Um dos critérios, que quando satisfeitos, identificam os passivos como circulante é: 

corresponderem a valores exigíveis até o término do exercício seguinte. 
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IV. O patrimônio público é estruturado em três grupos: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.  

A opção correta de acordo com as afirmativas acima é: 

A) As afirmativas I e III estão corretas. 

B) As afirmativas I e IV estão corretas. 

C) As afirmativas II e IV estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

24. Assinale a opção que indica uma das razões do desequilíbrio da previsão da receita e fixação da 

despesa eventualmente evidenciada no Balanço Orçamentário. 

A) A utilização do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial para a abertura de créditos 

adicionais. 

B) A abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação no exercício financeiro. 

C) A insuficiência de arrecadação de receitas orçamentárias concomitantemente ao aumento das 

despesas orçamentárias no exercício financeiro. 

D) O reconhecimento de despesas de exercícios anteriores e a sua respectiva liquidação no 

exercício. 

 

25. A despesa orçamentária é classificada da seguinte forma: Institucional, Funcional, Programática 

e por Natureza. O detalhamento da despesa em: Órgão e Unidade Orçamentária refere-se à 

classificação: 

A) Institucional. 

B) Natureza da Despesa. 

C) Programática. 

D) Funcional. 

 

26. No que se refere às receitas e às despesas públicas assinale a opção incorreta. 

A) A fixação de despesa na lei orçamentária anual deve incluir a respectiva fonte de recursos, 

mesmo quando se tratar de despesas financiadas com recursos não vinculados. 

B) No caso de devolução de saldos de convênios, contratos e congêneres em que o valor da 

restituição ultrapassar o valor das transferências recebidas no exercício, o montante que ultrapassar 

esse valor deve ser registrado como despesa orçamentária.  

C) Considera-se cumprido o estágio da liquidação da despesa assim que se apura o credor a quem se 

deve pagar determinada importância a fim de extinguir obrigação decorrente do fornecimento de 

bem ou de serviço a órgão público. 
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D) Sempre que o empenho tratar-se de despesas cujo fato gerador ocorreu em exercícios anteriores, 

deve-se utilizar o elemento 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, sem exceções, não eximindo a 

apuração de responsabilidade pelo gestor, se for o caso.  

 

27. No que se refere ao orçamento público, julgue os itens que se seguem: 

I. É vedada, em qualquer hipótese, a realização de operações de crédito que excedam o montante 

das despesas de capital. 

II. Para que um projeto de lei relativo ao orçamento anual seja aprovado, é suficiente que seja 

apreciado pela Câmara de Vereadores. 

III. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 

sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 

natureza financeira, tributária e creditícia. 

IV. A lei orçamentária poderá conter dispositivo relativo a autorização para abertura de créditos  

suplementares e contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos 

termos da lei. 

A opção correta de acordo com as afirmativas acima é: 

A) As afirmativas I e III estão corretas. 

B) As afirmativas I e IV estão corretas. 

C) As afirmativas III e IV estão corretas. 

D) As afirmativa II e III estão corretas. 

 

28. A Constituição Federal em relação aos Orçamentos estabelece que Leis de Iniciativa do Poder 

Executivo estabelecerão: O plano plurianual; As diretrizes orçamentárias; Os orçamentos anuais.  

Para identificação de cada uma destas leis, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

1. O Plano Plurianual 

2. A Lei de Diretrizes Orçamentárias  

3. A Lei Orçamentária Anual 

(  ) Compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de 

capital para o exercício financeiro subsequente, 

orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 

sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá 

a política de aplicação das agências financeiras oficiais 

de fomento. 

(    ) Compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de 

investimentos e orçamento da seguridade social. 
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(    ) Estabelecerá, a lei que instituir, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada. 

(     ) Os planos e programas nacionais, regionais e 

setoriais previstos na Constituição serão elaborados em 

consonância com (........) e apreciados pelo congresso 

nacional. 

 Assinale a alternativa que demonstra a sequência correta: 

A) 3; 2; 1; 2. 

B) 2; 3; 1; 1 

C) 2, 3, 3, 1.  

D) 1; 3; 2; 1. 

 

29. Referente a Licitações e contratos, Julgue os itens seguintes assinalando as alternativas com (V) 

para verdadeira ou (F) para falso. 

A) É recomendável que o administrador público fracione ou desmembre obra, compra ou serviço, 

para o devido enquadramento do valor dentro dos limites de dispensa previstos nessa lei. 

B) Poderá o cidadão, mesmo não sendo licitante, impugnar edital de licitação pública que não esteja 

em conformidade com a lei. 

C) No processamento e julgamento de uma licitação, os envelopes com a documentação para 

habilitação e os que contêm as propostas dos licitantes devem obrigatoriamente ser abertos em 

sessão pública, da qual se lavrará uma ata em que sejam descritos os fatos, e que deverá ser assinada 

pelos licitantes presentes e pela comissão competente. 

D) Ao Poder Legislativo municipal é permitida a criação de novas modalidades de licitação, 

conforme as peculiaridades locais existentes. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F; V; V; V. 

B) F; F; V; F. 

C) V; F; F; V. 

D) F; V; V; F. 
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30. No que se refere à licitação na modalidade pregão, julgue os itens que se seguem. 

I. Na classificação das propostas por meio do pregão será adotado o critério de menor preço para a 

seleção das três melhores propostas, sendo o julgamento efetuado pelo pregoeiro entre uma destas. 

II. Nessa modalidade de licitação, o recurso administrativo deve ser realizado ainda na sessão do 

pregão, com prazo de três dias para apresentação das contratações. 

III. Essa modalidade é adequada para a contratação de empresa que forneça mão de obra 

especializada no desenvolvimento de sistemas. 

IV. A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da 

licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio. A equipe de apoio deverá ser integrada 

exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, e 

pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento.  

A opção correta de acordo com as assertivas acima é: 

A) As afirmativa I e III estão corretas. 

B) As afirmativas I e IV estão corretas. 

C) As afirmativas II e III estão corretas. 

D) As afirmativa III e IV estão corretas. 

 

31. Com a implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), é necessário 

observar algumas regras que garantam a integridade dos procedimentos, bem como a qualidade, 

consistência e transparência das informações geradas. Nesse sentido, algumas regras com o intuito 

de fortalecer o processo de implantação do PCASP devem ser observadas. Julgue os itens que se 

seguem assinalando as alternativas com (V) para verdadeira ou (F) para falso.   

I. O aumento de um ativo deve impactar positivamente no resultado do exercício (classe 4 – VPA) e 

posteriormente, com o encerramento do exercício, no patrimônio líquido (classe 2). 

II. Os lançamentos de natureza patrimonial fecham-se dentro das classes 1, 2, 3, e 4, 

respectivamente Ativo, Passivo (Exigível e Não-Exigível), VPD e VPA. 

III. Na estrutura definida para o PCASP, os lançamentos fecham-se dentro de uma mesma natureza 

de informação. Desta forma, identificam-se padrões conforme as contas da partida dobrada nos 

lançamentos de 1ª, 2ª e 3ª  fórmula. 

IV. Os lançamentos de natureza orçamentária fecham-se dentro das classes 7 e 8, respectivamente 

“Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento” e “Controle da Execução do Planejamento 

e Orçamento”. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V; V; F; F. 
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B) F; F; V; F. 

C) V; F; F; F. 

D) V; F; V; F. 

 

32. Com relação aos créditos adicionais não é correto afirmar: 

A) É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem 

indicação dos recursos correspondentes. 

B) A vigência dos créditos adicionais restringe-se ao exercício financeiro em que foram 

autorizados, exceto os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do 

exercício financeiro, que poderão ter seus saldos reabertos por instrumento legal apropriado, 

situação na qual a vigência fica prorrogada até o término do exercício financeiro subsequente 

C) A Constituição Federal de 1988, no §8º do art. 166, estabelece que os recursos objeto de veto, 

emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária que ficarem sem destinação podem ser utilizados 

como fonte hábil para abertura de créditos especiais e suplementares, mediante autorização 

legislativa. 

D) Um dos recursos hábeis para a abertura de créditos adicionais é o superávit orçamentário, 

apurado no balanço orçamentário do exercício anterior.  

 

33. De acordo com o Manual de contabilidade aplicada ao setor público, procedimentos contábeis 

orçamentários, a despesa orçamentária com a troca da placa de memória de um computador para 

outra de maior capacidade deve ser classificada como: 

A) Categoria econômica 4 – “despesa de capital”, no grupo de natureza de despesa 4 – 

“investimentos” e no elemento de despesa 30 – “Material de Consumo”. 

B) Categoria econômica 4 – “despesa de capital”, no grupo de natureza de despesa 4 – 

“investimentos” e no elemento de despesa 52 - “Equipamentos e Material Permanente”. 

C) Categoria econômica 3 – “despesa corrente”, no grupo da natureza da despesa 3 – “outras 

despesas correntes” e no elemento de despesa 30 – “Material de Consumo”. 

D) Categoria econômica 3 – “despesa corrente”, no grupo da natureza da despesa 3 – “outras 

despesas correntes” e no elemento de despesa 52 – “Equipamentos e Material Permanente”. 

 

34. Em relação aos restos a pagar é correto afirmar: 

A) No fim do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em 

restos a pagar e constituirão a dívida fundada interna. 
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B) Os restos a pagar processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios 

de licitação e empenho, restando pendente o estágio da liquidação e do pagamento. 

C) No momento do pagamento de restos a pagar referente à despesa empenhada pelo valor 

estimado, verifica-se se existe diferença entre o valor da despesa inscrita e o valor real a ser pago. 

Se o valor real a ser pago for superior ao valor inscrito, a diferença deverá ser empenhada a conta de 

despesas de exercícios anteriores; 

D) Os restos a pagar não processados, referem-se a despesas cujos empenhos foram legalmente 

emitidos, e não pagas em decorrência da frustração de receitas, tendo em vista que o fornecedor de 

bens/serviços cumpriu com a obrigação de prestar os serviços e/ou entregar a mercadoria e a 

Administração não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar.  

 

35. Em relação a Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue as assertivas a seguir: 

I. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 

previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 

cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições 

no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 

dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 

concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

II. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as 

dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. 

III. A transparência da Gestão Fiscal será assegurada mediante incentivo à participação popular e à 

realização de audiência pública durante o(s) processo(s) de elaboração e discussão dos planos, lei de 

diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

IV. Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do 

ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de 

diretrizes orçamentárias. 

A opção correta de acordo com as assertivas acima e: 

A) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

B) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 

C) As afirmativas III e IV estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

36. Em relação à avaliação e a mensuração dos elementos patrimoniais nas entidades do setor 

público, não é correto afirmar: 
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A) As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando 

em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. 

B) As participações em empresas e em consórcios públicos ou público-privados em que a 

administração tenha influência significativa devem ser mensuradas ou avaliadas pelo método da 

equivalência patrimonial. O investimento é inicialmente registrado a preço de custo e o valor 

contábil é aumentado ou reduzido conforme o Patrimônio Líquido da investida aumente ou diminua 

em contrapartida à conta de resultado. 

C) Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção 

ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Sendo que integram o custo dos estoques os gastos de 

distribuição, de administração geral e financeira bem como os custos posteriores de armazenagem 

ou entrega ao cliente. 

D) As provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização 

para os ativos e de reconhecimento para os passivos. Sendo que as atualizações e os ajustes 

apurados são contabilizados em contas de resultado.  

 

37. Em relação ao regime de adiantamento, julgue os itens seguintes: 

I. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidas em lei e 

consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para 

fins de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. 

II. Não se fará adiantamento a servidor em alcance e nem a responsável por dois adiantamentos. 

III. A lei que instituir o regime de adiantamento deve especificar os casos em que é aplicável o 

adiantamento, ou seja, o tipo de despesas que pode ser paga por este meio. 

IV. Basta ser servidor público para ter direito ao recebimento de adiantamento, devendo somente 

observar a forma de realização da despesa e a prestação de contas. 

A opção correta de acordo com as assertivas acima é: 

A) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

B) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 

C) As afirmativas III e IV estão corretas. 

D) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 

 

38.  Sobre as Demonstrações Contábeis constantes do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 

Público, não é correto afirmar: 

A) Os ganhos ou perdas decorrentes da reavaliação de ativos são demonstrados na Demonstração 

das Variações Patrimoniais. 
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B) As Demonstrações Contábeis Consolidadas devem compor a Prestação de Contas Anual de 

Governo, que recebe parecer prévio pelo Tribunal de Contas competente e, as Demonstrações 

Contábeis Não consolidadas devem compor a tomada ou prestação de contas anual dos 

administradores públicos. 

C) O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais 

qualitativas aumentativas e diminutivas. O resultado orçamentário apurado na Demonstração das 

Variações Patrimoniais constitui-se no principal indicador de desempenho da entidade pública. 

D) A demonstração dos fluxos de caixa deve ser elaborada, preferencialmente, pelo método direto. 

 

39. O Balanço Orçamentário de uma entidade do setor público apresenta as seguintes informações 

em relação às receitas e despesas de um exercício: 

Receita: Previsão Atualizada R$ 10.500.000,00. 

Despesa: Dotação Atualizada (Despesa Fixada): R$ 10.500.000,00. 

Receitas orçamentárias arrecadadas no exercício R$ 9.800.000,00. 

Crédito suplementar aberto com recursos de anulação de dotações orçamentárias R$ 850.000,00. 

Despesas orçamentárias empenhadas no exercício R$ 9.480.000,00. 

Despesas orçamentárias liquidadas e pagas no exercício R$ 8.750.000,00. 

O resultado da execução orçamentária do período é: 

A) Superávit Orçamentário de R$ 1.050.000,00. 

B) Superávit Orçamentário de R$ 320.000,00. 

C) Superávit Orçamentário de R$ 530.000,00. 

D) Superávit Orçamentário de R$ 750.000,00. 

 

40. Com base nos dados a seguir, responda a questão. 

CONTAS VALOR R$ 

Caixa e Equivalentes de Caixa  R$ 23.000,00 

Clientes  R$ 17.000,00 

Duplicatas Descontadas  R$ 5.000,00 

Fornecedores  R$ 12.000,00 

Imobilizado  R$ 16.000,00 

Investimento  R$ 9.000,00 

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  R$ 5.000,00 

Ações em Tesouraria  R$ 3.500,00 

Financiamentos Contraídos (circulante)  R$ 28.000,00 

Empréstimos Contraídos (não circulante)  R$ 45.000,00 

Empréstimos Concedidos (não circulante)  R$ 45.000,00 

Capital Social  R$ 18.500,00 
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Ao se analisar a demonstração contábil acima, a mesma evidencia que: 

A) O passivo não circulante é de R$ 48.000,00. 

B) O ativo não circulante é de R$ 45.000,00. 

C) O ativo circulante é de R$ 23.000,00. 

D) O patrimônio líquido é de R$15.000,00. 




