
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
EDITAL: Nº 001/2015

DATA DA PROVA: 18/10/2015

CARGO:
CONTADOR
(NÍVEL SUPERIOR)

Conhecimentos Gerais: Questões 01 a 06; Língua Portuguesa: Questões 07 a 14;
Conhecimentos Específi cos: Questões 15 a 30; 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente o fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13

O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento



1

QUESTÕES 01 A 06 - CONHECIMENTOS GERAIS 

01. A atual Constituição da República Federativa 
do Brasil foi promulgada em 1988, tendo sido 
estabelecida como lei fundamental e suprema do 
país. Antes desse ano, porém, estava em vigor no 
Brasil a Lei Constitucional de:
a) 1937
b) 1946
c) 1964
d) 1967
________________________________________

02. Segundo uma das definições mais convencionais, 
a Internet é conglomerado de redes que permite a 
interconexão descentralizada de computadores. As 
origens históricas dessa tecnologia de informação 
estão relacionadas:
a) Ao término da Primeira Guerra Mundial.
b) Às consequências do aquecimento global.
c) Ao contexto da Guerra Fria.
d) À queda do Muro de Berlim.
________________________________________

03. A crise econômica global que teve início em 
2008, após a falência de importantes instituições 
financeiras nos Estados Unidos, foi comparada por 
diversos analistas com a depressão econômica 
suscitada em 1929 pela quebra da bolsa de valores 
de Nova Iorque. Isso, porque ambas:
a) Tiveram causas muito semelhantes, embora 
consequências distintas.
b) Foram caracterizadas pelo aumento do 
desemprego e pelo prejuízo a investidores externos.
c) Resultaram em quedas à produção industrial, 
mas estímulos ao comércio internacional.
d) Envolveram um único país: os Estados Unidos 
da América.
________________________________________

04. A Faixa de Gaza é um território palestino que 
adquiriu suas atuais fronteiras com o fim da Guerra 
de 1948, relacionada à criação do Estado de Israel. 
Qual dos seguintes partidos políticos governa 
atualmente esse território palestino?
a) Fatah.
b) Hamas.
c) Hizbollah.
d) Al-Qaeda.
________________________________________

05. A sigla PIB diz respeito a Produto Interno Bruto 
e correspondente a uma medida do valor dos 
bens e serviços finais que uma região produz em 
determinado período. Embora o PIB seja ainda 
um dos principais indicadores para quantificar a 
atividade econômica de um país, ele não é isento 
de crítica, pois:

a) Agrega em sua avaliação o mercado informal e 
as transações clandestinas, o que o torna impreciso 
em muitos casos.
b) Considera apenas a qualidade dos bens e 
serviços, sem avaliar com precisão sua quantidade.
c) Não leva em consideração, por exemplo, a má 
distribuição de riquezas entre pobres e ricos.
d) Dá muito valor aos danos econômicos ao meio 
ambiente, o que compromete quase sempre a sua 
exatidão.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que melhor define o 
conceito de “globalização”:
a) Processo histórico que afeta determinados 
aspectos da sociedade, como as comunicações e 
o comércio internacional, mas pouco interfere na 
movimentação de pessoas e recursos pelo mundo.
b) É parte integrante de um movimento histórico 
mais amplo: a ampliação da hegemonia econômica, 
política e cultural do Oriente sobre as nações 
ocidentais.
c) Por ser um fenômeno estatal, independe da 
evolução espontânea do mercado capitalista e 
é direcionado por uma única entidade política: o 
governo dos Estados Unidos da América.
d) É um processo histórico, de longa duração, 
caracterizado pelo aprofundamento da integração 
econômica, social, cultural, política entre as diversas 
partes do mundo.

QUESTÕES 07 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA

07. Comer pão torrado é perigoso
Quando alimentos ricos em amido, como pão e 
batata, são expostos a temperaturas altas, acima 
de 120 graus, produzem acrilamida: um composto 
que está relacionado à incidência de câncer. Os 
estudos com a substância foram realizados em 
ratos, e não há provas conclusivas de que ela 
provoque tumores em humanos. Mas a acrilamida 
é considerada uma questão séria pela OMS e 
pelas autoridades de saúde da Europa e dos EUA, 
onde até já surgiu uma solução tecnológica para o 
problema: uma enzima artificial, desenvolvida pela 
empresa de biotecnologia Novozyme, que poderá 
ser adicionada às batatas durante a fritura e reduz 
em 50% a formação de acrilamida. Enquanto ela 
não chega ao mercado, a recomendação é evitar 
que a comida seja exposta a altas temperaturas. 
Regule a torradeira para a potência mínima, e não 
deixe a batata fritar até ficar amarronzada. “Os 
alimentos que adquirem um tom escuro ou que 
queimam durante o preparo têm mais chance de 
conter acrilamida”, diz o médico nutrólogo Maximo 
Asinelli.
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(Superinteressante, Editora Abril, set. 2012. 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/
comportamento/25-coisas-que-estao-escondendo-
de-voce>. Acesso em: 16 set. 2015).

De acordo com o texto, é possível afirmar:

I. Acrilamida é um composto químico extremamente 
perigoso encontrado nos pães e na batata. 
II. A empresa de biotecnologia Novozyme inventou 
um composto químico, já testado em ratos, que 
combate o câncer.
III. A acrilamida é um composto que se forma em 
alimentos ricos em amido, quando expostos a 
altas temperaturas. Essa substância pode ser 
responsável pela incidência de câncer, no entanto, 
isso ainda não está cientificamente comprovado.
IV. A OMS e as autoridades de saúde da Europa 
e dos EUA têm se preocupado com a provável 
relação que a acrilamida tem com a incidência de 
câncer, por isso mesmo tem sido proibida a venda 
de alguns produtos, como, por exemplo, a torrada, 
em alguns desses países. 

Estão corretas, respectivamente, as assertivas:
a) V; V; V; F
b) F; V; V; F
c) V; F; V; V
d) F; F; V; F
________________________________________

Leia o texto a seguir para responder as questões 
8, 9 e 10.

História da Bicicleta
Você já andou de bicicleta? Certamente sim. Quase 
todo mundo já deu, pelo menos, uma “voltinha” num 
desses veículos. As estatísticas dizem que eles 
somam 100 milhões no mundo, nos dias de hoje. Há 
muitas razões para essa popularidade da bicicleta. 
É de preço relativamente baixo, não consome 
combustível, ocupa espaço reduzido e quase não 
pede manutenção. Numa rua congestionada pode 
seguir seu caminho através do tráfego, margeando 
a longa fila de carros; fora da cidade, pode passar 
por sendas estreitas e, quando o caminho está 
intransitável, o condutor pode carregá-la sem maior 
sacrifício - pois é muito leve: pesa cerca de 10 
quilos. No entanto, pode suportar cargas até de 100 
quilos.
Uma pessoa, de bicicleta, pode locomover-se 
normalmente à velocidade de 16 a 20 quilômetros 
por hora, o que nunca conseguiria andando a pé.
É veículo que serve para prática esportiva, para 
divertimento e para transporte rural e urbano. 
Neste último caso, no entanto, depende, em grande 
medida, da topografia das cidades. Além disso, o 
ciclismo exige grande disciplina de tráfego: quando 

este é desorganizado, o perigo de acidentes é muito 
grande.
A mais antiga notícia que se tem de um veículo 
semelhante à bicicleta data de 1580. Na janela 
de uma igreja de Buckinghamshire, Inglaterra, 
construída naquele ano; há o desenho de uma 
pessoa sentada num instrumento de rodas e que 
usava os pés para impulsioná-lo. Não se sabe, 
porém, se trata de mera imaginação do artista ou 
da reprodução de um veículo de fato existente na 
época.
No fim do século XVII, um certo Stephan Farfler 
imaginou um sistema de engrenagens movido por 
uma manivela que, segundo ele, poderia andar 
um triciclo. Pelo projeto, o condutor acionaria 
a engrenagem com as mãos e o veículo se 
movimentaria. Mas a ideia não chegou ser posta 
em prática; ficou no papel, como aquela outra de 
um monociclo, de autor desconhecido, projeto 
complicado do qual restam apenas desenhos.
As primeiras experiências vieram em 1770 e 
são devidas a Magurier e Blanchard, com uma 
velocípede. O fato é descrito num jornal parisiense 
da época.

(História da bicicleta. Adaptado. Extraído do site:< 
http://www.educacaotransito.pr.gov.br/modules/
conteudo/conteudo.php?>. Acesso em  17 set. 
2015.
________________________________________

08. De acordo com o texto, é possível afirmar, 
EXCETO:
a) Sabe-se que a bicicleta é um invento brilhante de 
Stephan Farfler, datado do fim do século XVII.
b) No século XVIII um jornal de Paris já havia 
noticiado acerca de uma velocípede.
c) Foi encontrado um desenho que lembra uma 
bicicleta ainda no século XVI.
d) A bicicleta pode servir tanto à prática esportiva, 
divertimento e transporte. 
________________________________________

09. O uso da bicicleta, segundo o texto:

I. É o meio de transporte mais seguro, eficiente e 
econômico em qualquer circunstância, além de 
acessível a praticamente todas as pessoas. 
II. Uma pessoa, usando uma bicicleta, com muito 
esforço pode locomover-se a uma velocidade de 20 
quilômetros por hora. 
III. A bicicleta pode suportar cerca de 10 vezes o 
seu próprio peso. 
IV. Há diversos pontos positivos em utilizar uma 
bicicleta como meio de transporte, devendo seu uso 
estar restringido a áreas rurais. 
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Julgando as assertivas, se falsas ou verdadeiras, 
pode-se classificá-las, respectivamente, como:
a) F; V; V; F
b) F; F; F; V
c) V; V; F; V
d) F; F; V; F
________________________________________

10. A frase: “se trata de mera imaginação do artista”, 
no quarto parágrafo do texto, refere-se a(o): 
a) Magnífica igreja de Buckinghamshire, na 
Inglaterra.
b) Uma pessoa sentada num instrumento de rodas.
c) Trânsito das cidades modernas, nas quais o 
ciclista sofre com a falta de infraestrutura. 
d) Um veículo semelhante à bicicleta.
________________________________________

11. Com relação à regência verbal, assinale abaixo 
a única alternativa que apresenta Verbo Transitivo 
Direto.
a) Naquele tempo, fazíamos coisas inconsequentes.
b) Depois de tudo, saiu.
c) Precisamos de mais atenção a estes problemas.
d) Apreensivo, assistiu ao desfecho.
________________________________________

12. Assinale a alternativa abaixo cuja oração 
coordenada estabelece uma relação adversativa:
a) Ninguém faltou à reunião, pois o assunto era 
sério.
b) Parou defronte à porta, entrou, não havia mais 
ninguém ali.
c) Queríamos muito participar do evento, porém, 
tivemos que considerar a distância.
d) Por gentileza, marque um horário para mim 
quando chegar.
________________________________________

13. Todas as alternativas abaixo apresentam a 
escorreita escrita, de acordo com a norma culta da 
Língua Portuguesa, EXCETO:
a) É proibido entrar neste recinto sem a devida 
identificação.
b) Proibido entrada neste recinto sem a devida 
identificação.
c) Proibido a entrada neste recinto sem a devida 
identificação.
d) Está proibido de entrar neste recinto aquele que 
não se identificar devidamente.
________________________________________

14. Memórias Póstumas de Brás Cubas

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias 
pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro 
lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto 
o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas 

considerações me levaram a adotar diferente 
método: a primeira é que eu não sou propriamente 
um autor defunto, mas um defunto autor, para quem 
a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito 
ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, 
que também contou a sua morte, não a pôs no 
introito, mas no cabo: diferença radical entre este 
livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às duas horas 
da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 
1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha 
uns sessenta e quatro anos, rijos e prósperos, era 
solteiro, possuía cerca de trezentos contos e fui 
acompanhado ao cemitério por onze amigos. Onze 
amigos! Verdade é que não houve cartas nem 
anúncios. Acresce que chovia - peneirava - uma 
chuvinha miúda, triste e constante, tão constante 
e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última 
hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso 
que proferiu à beira de minha cova: - “Vós, que o 
conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer 
comigo que a natureza parece estar chorando a 
perda irreparável de um dos mais belos caracteres 
que têm honrado a humanidade. Este ar sombrio, 
estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que 
cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso 
é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais 
íntimas entranhas; tudo isso é um sublime louvor ao 
nosso ilustre finado.”

(Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás 
Cubas. Rio de Janeiro: Companhia José Aguilar 
Editora, 1971, volume I, p. 513)

É possível afirmar que o texto acima pode ser mais 
adequadamente classificado como:
a) Um gênero textual científico, devido à sua 
linguagem erudita.
b) Um gênero textual religioso, pois, além de citar o 
personagem bíblico Moisés e o Pentateuco (coleção 
dos cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada), trata 
também da morte.
c) Um gênero textual filosófico, visto que trata da 
reflexão sobre a morte.
d) Um gênero textual autobiográfico, pois o 
personagem conta, em primeira pessoa, suas 
experiências.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. O Patrimônio Público é o conjunto de direitos 
e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou 
não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, 
mantidos ou utilizados pelas entidades do setor 
público, que seja portador ou represente um fluxo de 
benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação 
de serviços públicos ou à exploração econômica 
por entidades do setor público e suas obrigações. 
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Com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade
aplicadas ao Setor Público, considere as afirmativas 
a seguir:

I. Ativos são recursos controlados pela entidade 
como resultado de eventos passados e do qual se 
espera que resultem para a entidade benefícios 
econômicos futuros ou potencial de serviços.
II. Passivos são obrigações futuras da entidade, 
derivadas de eventos passados, cujos pagamentos 
se esperam que resultem saídas de recursos da 
entidade.
III. Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos 
da entidade depois de deduzidos todos seus 
passivos.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
________________________________________

16. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
é o ramo da ciência contábil que aplica, no 
processo gerador de informações, os Princípios de 
Contabilidade e as normas contábeis direcionados 
ao controle patrimonial de entidades do setor 
público. Com base nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, assinale 
a alternativa correta:
a) O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público é o patrimônio público.
b) O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público é a contabilidade pública.
c) O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público são as demonstrações contábeis.
d) O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público é a informação contábil pública.
________________________________________

17. 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. 
Com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade  
aplicadas ao Setor Público, assinale a alternativa 
correta:
a) O sistema contábil Patrimonial registra, processa 
e evidencia os fatos financeiros e não financeiros 
relacionados com as variações qualitativas e 
quantitativas do patrimônio público.
b) O sistema contábil Patrimonial registra, processa 
e evidencia os fatos relacionados aos ingressos 
e aos desembolsos financeiros, bem como as 
disponibilidades no início e final do período.

c) O sistema contábil Patrimonial registra, processa 
e evidencia os fatos não financeiros relacionados 
com as variações qualitativas e quantitativas do 
patrimônio público.
d) O sistema contábil Patrimonial registra, processa 
e evidencia os custos dos bens e serviços, 
produzidos e ofertados à sociedade pela entidade 
pública.
________________________________________

18. De acordo com suas características e os seus 
reflexos no patrimônio público, as transações no 
setor público podem ser classificadas nas seguintes 
naturezas: (a) econômico-financeira;  e (b) 
administrativa. Com base nas Normas Brasileiras 
de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, 
considere as afirmativas a seguir:

I. As variações patrimoniais são transações que 
promovem alterações nos elementos patrimoniais 
da entidade do setor público, mesmo em caráter 
compensatório, afetando, ou não, o seu resultado.
II.  As variações patrimoniais que afetem o patrimônio 
líquido devem manter correlação com aquelas 
transações decorrentes de transações no setor 
público que alteram a composição dos elementos 
patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.
III.  As variações patrimoniais classificam-se em 
quantitativas e qualitativas.
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

19. A entidade do setor público deve manter 
procedimentos uniformes de registros contábeis, 
por meio de processo manual, mecanizado ou 
eletrônico, em rigorosa ordem cronológica, como 
suporte às informações. São características do 
registro e da informação contábil no setor público, 
devendo observância aos princípios e às Normas 
Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, EXCETO:
a) Comparabilidade, Compreensibilidade, 
Confiabilidade e Uniformidade.
b) Fidedignidade, Imparcialidade, Integridade e 
Tempestividade.
c) Objetividade, Representatividade, Utilidade, 
Verificabilidade e Visibilidade.
d) Neutralidade, Relevância, Consistência, 
Prudência e Representação. 
________________________________________

20. As demonstrações contábeis apresentam 
informações extraídas dos registros e dos 
documentos que integram o sistema contábil da 
entidade. Com base nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade  aplicadas ao Setor Público, são 
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demonstrações contábeis das entidades definidas 
no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público, EXCETO:
a) Demonstração do Valor Adicionado.
b) Balanço Patrimonial.
c) Demonstração das Variações Patrimoniais.
d) Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido.  
________________________________________

21. O Balanço Orçamentário evidencia as receitas 
e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis 
relevantes de análise, confrontando o orçamento 
inicial e as suas alterações com a execução, 
demonstrando o resultado orçamentário. Com base 
nas Normas Brasileiras de Contabilidade  aplicadas 
ao Setor Público, assinale a alternativa correta:
a) O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e 
despesas orçamentárias, bem como os ingressos e 
dispêndios extraorçamentários.
b) O Balanço Orçamentário é acompanhado do 
anexo das despesas por função e subfunção e, 
opcionalmente, por programa.
c) O Balanço Orçamentário é estruturado de forma 
a evidenciar a integração entre o planejamento e a 
execução orçamentária.
d) O Balanço Orçamentário evidencia as receitas 
e as despesas orçamentárias, por categoria 
econômica, confrontando o orçamento inicial e as 
suas alterações com a execução.
________________________________________

22. A avaliação e a mensuração dos elementos 
patrimoniais nas entidades do setor público 
obedecem aos critérios relacionados nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade  aplicadas ao Setor 
Público. Com base nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade  aplicadas ao Setor Público, são 
critérios para mensuração e avaliação dos créditos 
e das dívidas nas entidades do setor público, 
EXCETO:
a) Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações 
são mensurados ou avaliados pelo valor original, 
feita a conversão, quando em moeda estrangeira, 
à taxa de câmbio vigente na data do Balanço 
Patrimonial.
b) As provisões são constituídas com base em 
estimativas pelos prováveis valores de realização 
para os ativos e de reconhecimento para os 
passivos.
c) Os riscos de recebimento de dívidas são 
reconhecidos em conta de ajuste, a qual será 
reduzida ou anulada quando deixarem de existir os 
motivos que a originaram.
d) Quando não for viável a mensuração dos 
elementos patrimoniais relacionados aos créditos 
e dívidas das entidades do setor público, deve ser 
utilizado o critério prefixado na lei orçamentária.

23. Sobre as Licitações, suas Modalidades, seus 
Limites e Dispensa, considere as afirmativas a 
seguir de acordo com a legislação vigente:

I. São modalidades de licitação: concorrência, 
tomada de preços, convite, concurso, e leilão.
II. Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados, observada 
a necessária qualificação.
III. Concurso é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição 
de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado 
na imprensa oficial com antecedência mínima de 
45 (quarenta e cinco) dias.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
________________________________________

24. Segundo  a Lei Federal nº. 10.520/2002, para 
aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser 
adotada a licitação na modalidade de pregão. Com 
base nessa Lei, assinale a alternativa correta:
a) As compras e contratações de bens e serviços 
comuns, quando efetuadas pelo sistema de registro 
de preços não poderão adotar a modalidade de 
pregão.
b) Consideram-se bens e serviços comuns, para os 
fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado.
c) Os Municípios poderão adotar, nas licitações de 
registro de preços destinadas à aquisição de bens e 
serviços comuns, a modalidade do pregão, inclusive 
por meio eletrônico, exceto da área da saúde.
d) São considerados bens e serviços comuns, cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos em lei específica.
________________________________________

25. Segundo a Lei Federal nº. 4.320/1964, a 
despesa será classificada nas seguintes categorias 
econômicas: Despesas Correntes e Despesas 
de Capital. Com base nessa Lei, considere as 
afirmativas a seguir:

I. 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.
II. Classificam-se como Transferências Correntes 
as dotações para despesas as quais não 
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corresponda contraprestação direta em bens ou 
serviços, inclusive para contribuições e subvenções 
destinadas a atender à manifestação de outras 
entidades de direito público ou privado.
III. Classificam-se como Inversões Financeiras 
as dotações para o planejamento e a execução 
de obras, inclusive as destinadas à aquisição de 
imóveis considerados necessários à realização 
destas últimas, bem como para os programas 
especiais de trabalho, aquisição de instalações, 
equipamentos e material permanente e constituição 
ou aumento do capital de empresas que não sejam 
de caráter comercial ou financeiro.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
________________________________________

26. De acordo com a Lei Federal nº. 4.320/1964, 
são créditos adicionais, as autorizações de despesa 
não computadas ou insuficientemente dotadas na 
Lei de Orçamento. Sobre os créditos adicionais 
assinale a alternativa correta:
a) Os créditos adicionais classificam-se em: 
autorizados, especiais, e extraordinários.
b) Os créditos adicionais classificam-se em: 
autorizados, específicos, e extraordinários.
c) Os créditos adicionais classificam-se em: 
suplementares, especiais, e extraordinários.
d) Os créditos adicionais classificam-se em: 
adicionais, autorizados, e extraordinários.
________________________________________

27. Sobre a Execução do Orçamento, Lei Federal 
nº. 4.320/1964, considere as afirmativas a seguir:

I. A liquidação da despesa consiste na verificação 
do direito adquirido pelo credor tendo por base a 
nota de empenho.
II. O empenho de despesa é o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Estado 
obrigação de pagamento pendente ou não de 
implemento de condição.
III. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem 
que a lei o estabeleça, nenhum será cobrado em 
cada exercício sem prévia autorização orçamentária, 
ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado 
por motivo de guerra.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

28. Sobre o Controle da Execução Orçamentária, 
Lei Federal nº. 4.320/1964, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) O controle da execução orçamentária 
compreenderá a legalidade dos atos de que 
resultem a arrecadação da receita ou a realização 
da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos 
e obrigações.
b) O controle da execução orçamentária 
compreenderá a   contabilidade evidenciando-se 
perante a Fazenda Pública a situação de todos 
quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas e 
efetuem despesas.
c) O controle da execução orçamentária 
compreenderá a fidelidade funcional dos agentes 
da administração, responsáveis por bens e valores 
públicos.
d) O controle da execução orçamentária 
compreenderá o cumprimento do programa de 
trabalho expresso em termos monetários e em 
termos de realização de obras e prestação de 
serviços.
________________________________________

29. Sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
considere as afirmativas a seguir de acordo com a 
Lei Complementar nº. 101/2000:

I. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 
o Anexo de Metas Fiscais, em que serão 
estabelecidas metas anuais, em valores correntes 
e constantes, relativas a receitas, despesas, 
resultados nominal e primário e montante da dívida 
pública, para o exercício a que se referirem e para 
os dois seguintes.
II. A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de 
Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos 
contingentes e outros riscos capazes de afetar 
as contas públicas, informando as providências a 
serem tomadas, caso se concretizem.
III.  A mensagem que encaminhar o projeto da União 
apresentará, em anexo específico, os objetivos das 
políticas monetária, creditícia e cambial, bem como 
os parâmetros e as projeções para seus principais 
agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, 
para o exercício subsequente.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
________________________________________

30. Sobre as Empresas Controladas pelo Setor 
Público, a Lei Complementar nº. 101/2000 
estabelece que a empresa controlada incluirá em 
seus balanços trimestrais nota explicativa em que 
informará os detalhes abaixo, EXCETO:
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a) Fornecimento de bens e serviços ao controlador, 
com respectivos preços e condições, comparando-
os com os praticados no mercado.
b)  Recursos recebidos do controlador, a qualquer 
título, especificando valor, fonte e destinação.
c) Demonstrativo das metas anuais, instruído com 
memória e metodologia de cálculo que justifiquem 
os resultados pretendidos, comparando-as com as 
fixadas nos exercícios anteriores.
d) Venda de bens, prestação de serviços ou 
concessão de empréstimos e financiamentos com 
preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos 
vigentes no mercado.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30




