
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS 
EDITAL Nº 01/2015 - CONCURSO PÚBLICO 
                                                                                                                                             VESPERTINO 13/09/2015 
PROVA OBJETIVA – OPÇÃO 2                                                                              NÍVEL SUPERIOR  
 
CARGO: CONTADOR  
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com 
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
6. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas. 
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas), incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem 
levar o caderno de provas. 
 
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-
resposta, somente 1h30min (uma hora e trinta) após o início da realização das provas.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto a seguir e, depois, responda às questões apresentadas. 
 
 O brasileiro é um pecador incontrolável. Famoso pelo “jeitinho” com que lida com temas delicados, pelo já 
crônico desrespeito às instituições e tido como “corpo mole”, ele comete diariamente “pecados” que já se tornaram 
folclore [...]. 
 Uma espécie de síntese de todos os “pecados”, o jeitinho brasileiro presta-se à interpretação em vários 
níveis. Apesar de veementemente repudiado pela publicitária Christina Carvalho Pinto, vice-presidente nacional de 
criação da Norton Publicidade, encarregada de criar anúncio para o tema, o jeitinho é interpretado de forma mais 
branda por antropólogos e sociólogos, que, apesar de se dizerem contra essa forma de interferência, não são tão 
rígidos ao condená-la. 
 “Sou a favor da luta pela cidadania sem jeitinhos, mas em algumas questões esse jeitinho ameniza uma 
situação difícil”, afirma o antropólogo Edward MacRae. Opinião que certamente contraria o que pensa Christina 
Carvalho Pinto: “Por trás do jeitinho está insinuado todo o processo de corrupção que assola o país”. 

(Folha de São Paulo, 3 jul.1988.) 
 

01. No texto, há duas opiniões citadas de forma explícita a respeito do “jeitinho” brasileiro. Escolha a 
alternativa cuja afirmativa esteja correta quanto ao conteúdo dessas opiniões. 
a) Edward MacRae é totalmente contra o “jeitinho”, já Christina Carvalho Pinto é parcialmente a favor. 
b) Christina Carvalho Pinto é radicalmente contra o “jeitinho”, ao passo que Edward MacRae faz concessões. 
c) Em ambas as opiniões, há argumento favorável ao “jeitinho”. 
d) Tanto Edward MacRae como Christina Carvalho Pinto são totalmente contrários ao “jeitinho” em quaisquer 
situações. 
 
02. Escolha a alternativa em que a palavra retirada do texto precede sua respectiva e correta justificativa 
de acentuação gráfica. 
a) “é” – oxítona terminada em e. 
b) “incontrolável” – paroxítona terminada em ditongo. 
c) “já” – oxítona terminada em a. 
d) “crônico” – todas as proparoxítonas são acentuadas. 
 
03. Escolha a alternativa que apresenta a justificativa correta das duas ocorrências, no texto, de emprego 
do sinal indicativo de crase. 
a) Há crase sempre que o termo regente exigir a preposição a e o termo regido admitir o artigo a(s). 
b) Há crase diante de nomes de lugar se o termo regente exigir a preposição a e o termo regido admitir a 
anteposição do artigo a(s). 
c) O a inicial das expressões adverbiais, prepositivas e conjuntivas formadas por palavras femininas deve receber 
o acento grave. 
d) Pode ou não ocorrer crase diante de pronomes possessivos femininos. 
 
04. Considerando as palavras mencionadas em cada alternativa, escolha aquela em que não há 
correspondência entre o número de fonemas e o de letras. 
a) “brasileiro”; “sociólogos”. 
b) “pecador”; “crônico”. 
c) “incontrolável”; “interpretação”. 
d) “Famoso”; “comete”. 
 
05. Escolha a alternativa que apresenta, de forma coerente com o texto, o significado da expressão “corpo 
mole”, que se origina da expressão dicionarizada fazer corpo mole. 
a) Pessoa que foge ou tenta fugir, mais ou menos manhosamente, ao atendimento de um pedido ou ao 
cumprimento de obrigação. 
b) Pessoa que entra em um negócio, no gozo de uma vantagem qualquer, sem despender dinheiro. 
c) Pessoa que está imune de perigos como tiro, facada, etc., graças a amuletos e mandingas. 
d) Pessoa que se livra de trabalhos ou complicações. 
 
06. A pontuação é de grande importância no processo de construção de sentidos no texto. Escolha a 
alternativa abaixo em que todos os sinais de pontuação mencionados são apenas aqueles empregados no 
texto. 
a) Vírgula, ponto de exclamação, aspas, ponto-final, travessão. 
b) Vírgula, travessão, ponto-final, dois-pontos, colchetes. 
c) Travessão, ponto-final, ponto-e-vírgula, dois-pontos, parênteses. 
d) Vírgula, ponto-final, dois-pontos, aspas, colchetes. 
 
07. Assinale a alternativa em que todas as palavras sublinhadas pertencem à classe gramatical 
mencionada. 
a) “O brasileiro é um pecador incontrolável.” (Artigo). 
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b) “Famoso pelo “jeitinho” com que lida com temas delicados, pelo já crônico desrespeito às instituições e tido 
como “corpo mole”, ele comete diariamente “pecados” que já se tornaram folclore [...].” (Adjetivo). 
c) “Uma espécie de síntese de todos os “pecados”, o jeitinho brasileiro presta-se à interpretação em vários níveis.” 
(Advérbio). 
d) “Apesar de veementemente repudiado pela publicitária Christina Carvalho Pinto, vice-presidente nacional de 
criação da Norton Publicidade, encarregada de criar anúncio para o tema, o jeitinho é interpretado de forma mais 
branda por antropólogos e sociólogos, que, apesar de se dizerem contra essa forma de interferência, não são tão 
rígidos ao condená-la.” (Conjunção). 
 
08. Além do grau normal, o substantivo pode apresentar-se no grau aumentativo e no grau diminutivo. No 
texto, temos a ocorrência de um substantivo empregado no diminutivo, a palavra “jeitinho”. Analise as 
afirmações abaixo e escolha a correta. 
a) A indicação do grau do substantivo foi feita analiticamente. 
b) No texto, o diminutivo não dá a ideia de diminuição, é, portanto, um diminutivo formal. 
c) Nesse caso, o sufixo -inho foi empregado com valor pejorativo. 
d) Nesse caso, o sufixo -inho foi empregado com valor afetivo. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO  
09. Quatro irmãos, Diogo, Cleber, Bruno e André, estão jogando figurinhas. São 20 figurinhas diferentes. 
Cada figurinha possui uma cor entre as cores laranja, lilás, rosa e roxo, e um número, de 1 a 5. Cada irmão 
retirou cinco figurinhas, de modo que todas as figurinhas foram distribuídas entre eles. Diogo afirmou ter 
quatro figurinhas com o mesmo número; Cleber afirmou ter as cinco figurinhas roxas; Bruno afirmou ter 
as cinco figurinhas que começam com a letra “r” e André afirmou ter duas figurinhas de um número e três 
figurinhas de outro número. Sabe-se que apenas um dos irmãos está mentindo. Quem fez a afirmação 
falsa foi: 
a) André 
b) Bruno 
c) Cleber 
d) Diego 
 

10. Considere a sucessão An definida por . É correto afirmar que a soma dos quatro 

primeiros termos dessa sucessão é igual a: 
a) 1 
b) 2 
c) 9 
d) 20 
 
11. Se Ana é alta, então Bia não é paulista. Ou Bia é paulista ou Clara é mineira. Se Dani não é rica, então 
Ana é alta. Ora, nem Clara é mineira nem Edna é professora. Logo: 
a) Dani é rica e Bia é paulista. 
b) Clara é mineira ou Ana é rica. 
c) Ana é alta e Dani é rica. 
d) Se Bia é paulista, Ana é alta. 
 
12. Hudson possui 132 pacotes de figurinhas. Em cada pacote há no mínimo 36 e no máximo 48 figurinhas. 
O número de pacotes com o mesmo número de figurinhas é, pelo menos, igual a: 
a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 11 
 
13. Num grupo de 120 estudantes, sabe-se que 60% deles gostam de Geografia, que 5/8 gostam de 
História, e que a vigésima parte deles não gosta de Geografia nem de História. Assinale a alternativa 
correta: 
a) 31 estudantes gostam de Geografia e História. 
b) 37 estudantes gostam de Geografia e História. 
c) 47 estudantes gostam apenas de Geografia. 
d) 50 estudantes gostam apenas de História. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
14. Em conformidade com o disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Giruá/RS, atribua V (verdadeiro) o u F (falso) aos seguintes itens e assinale a alternativa correta.   
( ) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos no concurso 
público, não sendo facultado ao nomeando optar por passar ao final da lista. 
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( ) A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade 
competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício. 
( ) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.  A recondução decorrerá 
de: falta de capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de provimento efetivo e reintegração do 
anterior ocupante. 
( ) O exercício de atividade em condições de insalubridade, assegura ao servidor a percepção de um 
adicional respectivamente de trinta, vinte, ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, 
médio e mínimo. 
a) V, F, V, F. 
b) F, V, V, V. 
c) F, V, F, V. 
d) V, V, V, V. 
 
15. Através dos seus eixos, das suas ações e dos agentes envolvidos, o Plano Municipal para a Infância e 
a Adolescência do Município de Giruá-RS estabelece estratégias para a prevenção, orientação e prestação 
de serviços qualificados ao público alvo aqui referenciado e representa um importante instrumento para a 
mobilização municipal e suas diretrizes certamente se transformarão em ações concretas e articuladas de 
responsabilidade do poder público e dos diversos atores sociais, que assumem de forma renovada o 
compromisso pela promoção, proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes.  
Qual das alternativas não é considerada uma ação do referido Plano?   
a) Formulação de diretrizes e parâmetros para estruturação de redes integradas de atendimento de crianças e 
adolescentes egressos do sistema socioeducativo e do acolhimento institucional. 
b) Fomento à implementação de práticas por órgão governamentais e não-governamentais no campo da 
promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, na comunidade local. 
c) Criação de um Fórum Permanente para divulgação de práticas inovadoras para a promoção, proteção e defesa 
dos direitos humanos de crianças e adolescentes. 
d) Fomento de parcerias técnico-financeiras nos âmbitos Federal e Estadual, com garantia de medidas de 
prevenção e atendimento a crianças e adolescentes em situação de alcoolismo e drogadição. 
 
16. À luz da Lei Municipal nº 4.180, de 30 de dezembro de 2009, que altera e consolida a legislação 
municipal que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Giruá/RS, analise o 
texto a seguir e assinale a alternativa que faz a afirmação verdadeira. 
I - Permanece filiado ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Giruá/RS, na qualidade de 
segurado, o servidor titular de cargo efetivo que estiver: cedido a órgão ou entidade da administração 
direta e indireta de outro ente federativo, com ou sem ônus para o Município; quando afastado ou 
licenciado; durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo; e durante o 
afastamento do país por cessão ou licenciamento com remuneração. 
II - À segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido salário-
maternidade pelos seguintes períodos: 120 dias, se a criança tiver até 1ano de idade; 90 dias, se a criança 
tiver de 1 a 7 anos de idade. 
III - A pensão por morte será devida aos dependentes a contar: do dia do óbito; da data da decisão judicial, 
no caso de declaração de ausência; ou da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo 
de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea. 
IV - O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal, concedida ao segurado recolhido à prisão que 
tenha remuneração igual ou inferior a dois salários mínimos, desde que não perceba nenhuma outra 
remuneração. 
a) É correto o que se afirma apenas nos itens I, II e III. 
b) É correto o que se afirma apenas nos itens I e III. 
c) É correto o que se afirma apenas nos itens II e IV. 
d) É correto o que se afirma apenas nos itens I, II, III e IV. 
 
17. O Plano Diretor, consubstanciado nas políticas, nas diretrizes e nos instrumentos da Lei Municipal 
n°4.951/2013, tem por objetivo realizar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade, garantir o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos habitantes mediante, dentre 
outros: 
1. A promoção da distribuição justa e equilibrada da infraestrutura e dos serviços públicos, repartindo as 
vantagens e ônus decorrentes da urbanização; 
2. A promoção de políticas setoriais, compatibilizando o desenvolvimento urbano com a proteção do meio 
ambiente, através de sua utilização racional, voltada à conservação e recuperação do patrimônio natural, 
em benefício das atuais e futuras gerações; 
3. O fomento à saúde, educação, cultura, turismo, esporte e lazer; 
4. O estímulo ao desenvolvimento industrial, sem prejuízo de políticas específicas de incentivo à 
agricultura tradicional do Município. 
É correto afirmar que são verdadeiros os itens: 
a) 1 e 3, somente.  
b) 1, 2, 3 e 4. 
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c) 2, 3 e 4, somente. 
d) 1, 2 e 3, somente.  
 
18. À luz da Lei Municipal nº 6.020, de 29 de julho de 2014, que unifica a Legislação que dispõe sobre os 
Planos de Cargos do Município de Giruá/RS, atribua C(certo) ou E(errado) às assertivas e aponte a 
alternativa que apresenta relação correta.   
( ) Os cargos serão distribuídos por classes de acordo com a natureza de cada um. Classe é o 
agrupamento de cargos da mesma natureza funcional, grau de responsabilidade, nível de dificuldade, 
denominação e vencimento, distribuídas nos diversos serviços, observadas as características próprias de 
cada nível. 
( ) Entende-se por especificações de classe a descriminação dos cargos classificados, a base de deveres e 
responsabilidades contendo o nome da classe, o serviço, o nível, o código, a síntese dos deveres, 
exemplos de atribuições, condições de trabalho, requisitos para provimento e recrutamento, nos termos 
da Lei Municipal nº 6.020/2014. 
( ) A Lei que criar cargos será sempre precedida de justificativa de sua necessidade, e determinará a forma 
de nomeação de seus ocupantes, se em caráter efetivo ou em comissão, bem como estabelecerá para seu 
provimento os requisitos mínimos de escolaridade e aptidão profissional. 
( ) Aos servidores de outras entidades de direito público, postos à disposição do município, com os 
respectivos vencimentos e que vierem a ocupar as funções de direção, chefia ou assessoramento, haverá 
o equivalente a função gratificada correspondente à atividade desenvolvida, conforme o estipulado no 
plano de pagamento da Lei Municipal nº 6.020/2014. 
a) C, C, C, C. 
b) C, C, C, E. 
c) C, E, C, C. 
d) E, C, C, C. 
 
19. Leia o texto e, de acordo com a Lei Municipal nº 6.020, de 29 de julho de 2014, que unifica a Legislação 
que dispõe sobre os Planos de Cargos do Município de Giruá/RS, relacione a Coluna X com a Coluna Y e 
marque a alternativa que apresenta a relação correta. 
A sistemática do Quadro Permanente de Cargos se processa em decorrência de quatro níveis, fixados 
segundo os graus de dificuldades e complexidade dos serviços do Município: 
 
Coluna X  
(1) Nível Superior  
(2) Nível Médio II 
(3) Nível Médio I 
(4) Nível Simples 
 
Coluna Y 
( ) Serviços de rotina, de pouca complexidade, instrução, correspondente ao Ensino Fundamental 
Incompleto, sem experiência ou habilitação especial. 
( ) Trabalho geralmente de exigência de complexidade média, instrução correspondente ao Ensino 
Fundamental Completo, ou formação equivalente. 
( ) Funções administrativas ou técnicas de certa complexidade, exigência de nível de instrução 
correspondente ao Ensino Médio ou formação equivalente, adicionado, quando for o caso, por 
especialização. 
( ) Funções técnicas cujo exercício dependem de Certificado de Curso de Nível Superior, com habilitação 
profissional legal para exercer o cargo. 
a) 3, 1, 4, 2. 
b) 4, 3, 2, 1. 
c) 4, 2, 3, 1. 
d) 1, 2, 3, 4. 
 
20. À luz da Lei Orgânica do Município de Giruá/RS, atribua V(verdadeiro) ou F(falso) aos itens a seguir e 
marque a alternativa que faz a correspondência correta.  
( ) Em caso de impedimento do Prefeito ou do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, o 
Presidente da Câmara Municipal assume a Chefia do Executivo. 
( ) Importam em crime de responsabilidade os atos do Prefeito ou do Vice-Prefeito que atentem contra as 
Constituições Federal e Estadual e, especialmente: o livre exercício dos poderes constituídos; o exercício 
dos direitos individuais, políticos e sociais; a probidade na administração; a lei orçamentária; o 
cumprimento das leis e das decisões judiciais.  
( ) Os secretários do município, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, são escolhidos dentre 
brasileiros, maiores de dezoito anos, no gozo dos direitos políticos e estão sujeitos, desde a posse, às 
mesmas incompatibilidades e proibições estabelecidas para os Vereadores, no que couber. 
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( ) Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na 
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, 
corresponderão à totalidade da remuneração. 
a) V, V, V, V. 
b) F, V, V, F. 
c) V, F, V, V. 
d) V, V, F, V. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
21. Analise as assertivas a seguir acerca dos princípios orçamentários: 
I – O princípio da universalidade tem por objetivo possibilitar maior conhecimento do fluxo dos recursos 
orçamentários que compõem as finanças de determinado ente público num único contexto. 
II – O princípio da unidade deve ser entendido como peça documental única que engloba todas as receitas 
a serem arrecadadas e todas as despesas a serem realizadas em determinado período de tempo, de modo 
a evitar que a arrecadação de algum recurso financeiro, bem como a sua consequente aplicação, fuja à 
competente apreciação e aprovação do Poder Legislativo. 
III – O princípio da especificação é incompatível com a inserção de dotações globais na lei orçamentária. 
IV – O princípio da exclusividade norteia todos os atos da administração pública, em complemento ao 
aspecto formal, incluindo os atos relativos a pessoal e os de natureza financeira, patrimonial e contábil. 
V – O princípio da anualidade exige que a cada ano civil deva ser elaborada uma lei orçamentária, de 
acordo com o período estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias. 
Está incorreto o que se afirma em: 
a) I, II e III, apenas. 
b) IV e V, apenas. 
c) II, III e IV, apenas. 
d) I, II, IV e V, apenas. 
 
Para responder à próxima questão, preencha a segunda coluna com a numeração correspondente aos 
conceitos no quadro a seguir: 
 
(1) Representa a descentralização externa de disponibilidades 
financeiras entre unidades administrativas de órgãos diferentes. 

(  ) Destaque 

(2) Refere-se à descentralização externa de créditos orçamentários 
entre unidades administrativas de órgãos diferentes. 

(  ) Cota Financeira 

(3) Corresponde à movimentação da autorização de despesa da 
unidade orçamentária para a unidade administrativa. 

(  ) Repasse 

(4) Conjunto de procedimentos de solicitação, aprovação e 
liberação de recursos financeiros entre órgãos central, setorial e 
executor de despesa orçamentária. 

(  ) Descentralização Orçamentária  

(5) Representa a descentralização interna de disponibilidades 
financeiras entre unidades administrativas de um mesmo órgão. 

(  ) Provisão 

(6) Refere-se à descentralização interna de créditos orçamentários 
entre unidades administrativas de um mesmo órgão. 

(  ) Sub-repasse 

(7) Representa a liberação de disponibilidades financeiras do órgão 
central para o órgão setorial de programação financeira. 

(  ) Programação Financeira 

 
22. A alternativa que faz a associação correta e sequencial é a: 
a) 2, 1, 7, 3, 6, 4 e 5. 
b) 2, 7, 1, 3, 6, 5 e 4. 
c) 6, 2, 5, 1, 4, 7 e 3. 
d) 6, 3, 5, 7, 4, 2 e 1. 
 
As informações a seguir foram levantadas das demonstrações contábeis de determinado ente público e 
servirão de base para responder às próximas duas questões. 
 
- Despesa com pessoal, R$ 1.200.000,00; 
- Inversões financeiras, R$ 600.000,00; 
- Restos a pagar pagos, R$ 30.000,00; 
- Despesa com prestação de serviço, R$ 700.000,00; 
- Depósitos de terceiros, R$ 140.000,00; 
- Impostos, R$ 1.500.000,00. 
- Taxas e contribuições, R$ 950.000,00; 
- Bancos, R$ 650.000,00; 
- Saldo de crédito adicional transferido, R$ 60.000,00; 
- Despesa empenhada anulada, R$ 50.000,00; 
- Outras obrigações financeiras, R$ 340.000,00. 
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23. O valor das receitas de capital corresponde a: 
a) Zero 
b) 600.000,00 
c) 1.200.000,00 
d) 1.500.000,00 
 
24. No exercício seguinte, poderá ser aberto crédito adicional por superávit financeiro, não vinculado, até 
o limite de R$: 
a) 540.000,00 
b) 510.000,00 
c) 310.000,00 
d) 110.000,00 
 
25. Assinale a alternativa correta quanto aos aspectos conceituais que dizem respeito às políticas 
públicas. 
a) A decisão política requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as políticas públicas. 
b) As políticas públicas em decorrência de sua dimensão devem ser avaliadas pelo tamanho do agregado social 
sobre o qual incidem e não pelo se caráter imperativo. 
c) É compreendida como um elenco de ações e procedimentos que visam à resolução pacífica de conflitos em 
torno da alocação de bens e recursos públicos. 
d) As demandas advindas das políticas públicas são expressadas somente por reivindicações de bens e serviços, 
como por exemplo, saúde, educação e transportes. 
 
26. Na visão de Matias-Pereira, o planejamento 
a) envolve decisões operacionais e táticas sobre prioridade, a formulação de planos e programas, o 
acompanhamento e o controle de sua execução. 
b) não possibilita a inserção de novos fatos e situações que possam influir no desenvolvimento de todo o 
processo, fazendo com que não reverta e nem que sejam alterados os rumos e os conteúdos dos trabalhos que se 
propõem a realizar. 
c) pode ser visto como um conjunto de ações interligadas e complementares, realizadas nas diferentes instâncias 
da organização governamental, com vista no atingimento de determinado objetivo. 
d) apresenta-se como uma forma de ação contínua, temporária e sistemática, que, ao longo do seu 
desenvolvimento, incorpora a ideia de atuação conjunta dos diversos setores da organização, de existência de 
uma base de informações, bem como de recursos técnicos e humanos que apoiem sua execução, garantindo o 
acompanhamento, a avaliação e as tomadas de decisões, em todas as suas fases. 
 
27. A respeito do orçamento público brasileiro, assinale a alternativa incorreta. 
a) Consubstancia-se como instrumento de planejamento e de controle da administração pública, traduzindo como 
uma técnica capaz de permitir que periodicamente sejam reavaliados os objetivos e fins do governo. 
b) O processo orçamentário diz respeito a estruturas, instrumentos, procedimentos e classificações necessárias ao 
cumprimento dos instrumentos de planejamento governamental. 
c) Pode ser considerado como um processo de caráter contínuo e simultâneo, pelo qual se elabora, aprova, 
executa, controla e avalia a programação de dispêndios do setor público nos aspectos físicos e financeiros. 
d) É o instrumento que permite controlar as informações de despesas de custeio e de capital da União, dos 
Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, bem como de suas respectivas autarquias e fundações, 
por eles criadas e mantidas. 
 
28. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação 
governamental que acarretem aumento de despesas de caráter continuado devem estar compatíveis com 
a) o Plano Plurianual e com a Lei Orçamentária Anual. 
b) a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apenas. 
c) a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
d) o Plano Plurianual, apenas. 
 
29. No que se refere à classificação das despesas quanto à natureza e funcional programática, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) O modelo de estrutura em programática está baseado na utilização de programas como módulo integrador 
entre planejamento e orçamento em que cada programa deverá dar solução a um problema, mediante conjunto 
articulado de projetos, atividades e ações. 
b) O item, por apresentar o nível mais detalhado de agregação, ocupa o quinto e sexto dígitos da classificação da 
despesa. 
c) As funções e subfunções têm o papel agregador dos gastos públicos por área de ação governamental, nas três 
esferas de governo. 
d) As subfunções visam agregar determinado conjunto de despesas do setor público e identificam a natureza 
básica das ações que se aglutinam em torno das funções. 



8 

 

 
30. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público não se aplica às 
a) empresas públicas e sociedades de economia mista, quando estas não fizerem emprego de recursos públicos 
constantes dos orçamentos anuais. 
b) entidades privadas que são financiadas por contribuições parafiscais, a exemplo das organizações do Sistema 
S: Sesi, Senai, Senac, Senar e simililares. 
c) sociedades de economia mista, quando estas fizerem emprego de recursos públicos constantes dos 
orçamentos anuais. 
d) pessoas jurídicas de Direito Público, suas respectivas autarquias e fundações criadas ou mantidas pelo Poder 
Público. 
 
31. Os créditos adicionais, classificados em especiais, caracterizam-se por 
a) necessitar de autorização prévia, ou, podendo ser incluída na própria lei de orçamento ou em lei especial. 
b) atender a despesas imprevisíveis e urgentes. 
c) reforçar dotação de categoria de programação existente na Lei Orçamentária Anual. 
d) atender a categoria de programação não contemplada no orçamento. 
 
32. A respeito dos conceitos da Lei nº 8.666/1993, assinale a alternativa correta. 
a) A licitação é um procedimento administrativo prévio necessário para viabilizar os contratos da Administração 
Pública, que objetiva a aquisição, a venda, ou a prestação de serviços de forma mais vantajosa, tendo por base os 
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, anterioridade e publicidade. 
b) Pregão é modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens inservíveis para a 
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis a quem 
oferecer o maior lance, em relação aquele estipulado em edital. 
c) A dispensa de licitação ocorre quando um dos competidores reúne qualidades tais que o tornam único, 
exclusivo, ou seja, quando há impossibilidade de ser realizado o procedimento de competitividade para aquisição 
da proposta mais vantajosa para a Administração. 
d) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem 
a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. 
 
33. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao disciplinar sobre as transferências voluntárias, impõe uma série 
de exigências a serem cumpridas pela parte beneficiária. Diante disso, assinale a alternativa que não faz 
parte do rol dessas exigências. 
a) Observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, de inscrição de restos a pagar e de despesa total com pessoal. 
b) Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde. 
c) Estudo de impacto financeiro. 
d) Previsão orçamentária de contrapartida. 
 
34. “As ______________ são as receitas de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais 
dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes do 
fornecimento de materiais, bens e serviços, recebimentos de impostos, taxas e contribuições, além de 
outras operações, quando o fato que originar a receita decorrer de despesa de órgão, fundo, autarquia, 
fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da 
mesma esfera de governo.” 
A alternativa que preenche de forma correta a lacuna é a:  
a) receitas correntes 
b) receitas correntes intraorçamentárias 
c) receitas de capital 
d) receitas de capital intraorçamentárias 
 
35. São estágios da receita pública: 
a) Programação, arrecadação e pagamento. 
b) Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. 
c) Lançamento, liquidação e pagamento. 
d) Programação, lançamento, arrecadação e recolhimento. 
 
36. As despesas com planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis 
considerados necessários à realização destas últimas, são classificadas em: 
a) Obras em andamento 
b) Edifícios 
c) Investimentos 
d) Inversões financeiras 
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37. Em relação às vedações que impedem a concessão de suprimentos de fundos a servidor, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) É permitida a concessão a servidor declarado em alcance, desde que não seja responsável por mais de dois 
suprimentos. 
b) Quando o servidor não prestar contas de suprimento de fundos sob sua responsabilidade, nos casos em que 
houver esgotado o prazo para fazê-lo. 
c) Nos casos em que o servidor tiver a seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir, salvo quando não 
houver na repartição outro servidor. 
d) Em qualquer hipótese, quando o servidor encontrar-se responsável por dois suprimentos. 
 
38. A respeito dos restos a pagar, assinale a alternativa correta. 
a) Entende-se por processados, as despesas que dependem, ainda, da prestação do serviço ou do fornecimento 
do material, ou seja, cujo direito do credor não foi apurado. 
b) Conceitua-se como não processados, as despesas em que o credor já tenha cumprido suas obrigações, 
entregado o material, prestado os serviços ou executado a etapa da obra, dentro do exercício, tendo, portanto, 
direito líquido e certo, estando em condições de pagamento imediato. 
c) É permitida a reinscrição, quando verificado o direito do credor no prazo máximo de cinco anos. 
d) No exercício financeiro em que forem pagos são considerados dispêndios extraorçamentários. 
 
39. Os compromissos de entidade pública decorrentes de operações de créditos, com o objetivo de 
atender às necessidades dos serviços públicos, em virtude de orçamentos deficitários ou para a 
realização de empreendimentos de vulto. Trata-se de uma definição relacionada à: 
a) Operação de crédito por antecipação da receita 
b) Dívida ativa 
c) Dívida pública 
d) Despesa de capital 
 
40. A respeito dos conceitos atinentes ao Plano de Contas e à Escrituração, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) O plano de contas é o projeto das contas julgadas necessárias ao registro de todos os componentes 
patrimoniais e dos fenômenos da gestão, relativos a uma determinada entidade. 
b) O razão e o diário constituem os registros permanentes da entidade pública, devendo, igualmente a entidade 
privada, proceder à autenticação no registro público competente. 
c) O lançamento é o meio pelo qual são contabilizados os débitos e os créditos, de forma que não há devedor sem 
que haja credor, assim, toda vez que debitar uma conta, outra será creditada pelo mesmo valor. 
d) São denominadas patrimoniais as contas que representam os elementos componentes do patrimônio, cujos 
saldos são acumulados de um ano para outro. 
 
RASCUNHO 
 




