
  

 

Concurso Público 
Código: 804 

 

CONTADOR 
  
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 

   

 

 

Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Matemática 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
05 
25 

Total de questões                                                                                                                            40 

 
 
 

INSTRUÇÕES: 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite 
a presença do fiscal. 

 
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço 

indicado na frente do cartão. 
 
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 

rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão.  
 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE 
RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou 

similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
 
 Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 
 O tempo de duração da prova será de até 3 horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto 

de realização da prova após uma hora e trinta minutos, contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno 
de provas. 

 
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 

assinado.  
 
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais 

até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após 
concluído. 

 
 Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização 

prévia. 
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MATEMÁTICA 

 
1) Juliana começou a trabalhar como telefonista em 
determinada empresa. No primeiro dia, ela atendeu 5 
telefonemas, no segundo, 8, no terceiro, 11, e assim por 
diante, formando uma progressão aritmética. Se Juliana 
trabalhar 85 dias corridos, sem folgar nos domingos e 
feriados, quantos telefonemas ela atenderá no 85º dia? 
 
a) 257 
b) 254 
c) 251 
d) 248 
 

2) Qual o capital que, aplicado a juros simples de 4% ao 
mês, rende R$ 14.000,00 de juros em 60 dias? 
 
a) R$ 190.000,00 
b) R$ 185.000,00 
c) R$ 180.000,00 
d) R$ 175.000,00 
 

3) O quadro abaixo apresenta o número de motos que os 
funcionários de determinada empresa possuem: 
 

Nº de motos FA 

0 24 

1 45 

2 36 

Total 105 

 
Com base nesse quadro, qual é, aproximadamente, o 
número médio de motos por funcionário?  
 
a) 1,9 
b) 2,3 
c) 1,1 
d) 2,5 
 

4) O capital de R$ 4.200,00, aplicado a juros compostos, 
rendeu, após 2 meses, juros de R$ 255,78. Qual foi a taxa 
mensal de juros aplicada? 
 
a) 2% 
b) 3% 
c) 4% 
d) 5% 
 

5) Em determinada oficina mecânica, 6 mecânicos 
consertam 1.000 carros com o mesmo problema em 40 
dias. Considerando-se a mesma proporção, em quantos 
dias 3 mecânicos consertarão 2.000 carros com o mesmo 
problema que os anteriores? 
 
a) 120 
b) 140 
c) 160 
d) 180 

RASCUNHO 
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6) Assinalar a alternativa que apresenta a taxa de juros 
anual correspondente a taxa de 8% ao trimestre, em juros 
compostos, aproximadamente: 
 
a) 36% 
b) 52% 
c) 28% 
d) 44% 
 

7) Assinalar a alternativa que apresenta a solução do 
sistema linear abaixo: 
 















1z3yx2

2zyx

1z2y2x

 

 
a) {(-1, 1, 2)} 
b) {(1, 1, -1)} 
c) {(-1, 2, 1)}  
d) {(1, 2, -1)} 
 

8) No lançamento simultâneo de dois dados perfeitos 
distinguíveis, qual é, aproximadamente, a probabilidade 
de NÃO sair soma 2? 
 
a) 68% 
b) 75% 
c) 89% 
d) 97% 
 

9) Quantos números inteiros de dois algarismos diferentes 
podem ser escritos com os algarismos 2, 3, 5 e 7? 
 
a) 12 
b) 24 
c) 20 
d) 18 
 

10) Três ginastas, Joana, Amanda e Fabiana, praticam, 
cada uma delas, um dos seguintes aparelhos: trave, solo 
e salto sobre a mesa, mas não se sabe quem pratica o 
quê. Sabe-se que Amanda não pratica o salto sobre a 
mesa, mas quem pratica o salto sobre a mesa treina 
sozinha aos sábados. A Joana treina com quem pratica 
solo às segundas-feiras. Com base nisso, assinalar a 
alternativa que apresenta o nome das ginastas que 
praticam solo, trave e salto sobre a mesa, 
respectivamente: 
 
a) Fabiana, Joana e Amanda. 
b) Joana, Amanda e Fabiana. 
c) Amanda, Joana e Fabiana. 
d) Amanda, Fabiana e Joana. 
  

RASCUNHO 
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INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) As informações disponíveis no Visualizador de 
Eventos, disponível nas Ferramentas Administrativas do 
Painel de Controle, do sistema operacional Windows 7 e 
versões posteriores, são: 
 
a) Eventos de utilitários, eventos de vírus e logs do 

Firewall do Windows. 
b) Eventos de aplicativo, relacionados à segurança, de 

instalação, de sistema e eventos encaminhados. 
c) Eventos do sistema de arquivos, espaço em disco e 

logs de processador. 
d) Eventos do log de memória RAM, memória cache e 

eventos dos barramentos da placa-mãe. 
 

12) Dentre os processos de formatação de disco rígido, 
está a formatação lógica que consiste em: 
 
a) Dividir o disco rígido em trilhas e setores. 
b) Definir o sistema de arquivos. 
c) Realizar a alteração do tamanho do disco rígido. 
d) Apagar o setor de boot e tabela de partição criada pela 

formatação física. 
 

13) Segundo CERT.BR, os ataques costumam ocorrer na 
Internet com diversos objetivos, visando a diferentes alvos 
e usando variadas técnicas. Dentre os ataques, está o que 
consiste em alterar os campos do cabeçalho de um e-
mail, de forma a aparentar que ele foi enviado de uma 
determinada origem, quando, na verdade, foi enviado de 
outra. Esse ataque é denominado: 
 
a) Força bruta (brute force). 
b) Desfiguração de página (defacement). 
c) Falsificação de e-mail (e-mail spoofing). 
d) Negação de serviço (DoS). 
 

14) Dentre as funcionalidades do Word 2013 
apresentadas na barra de acesso rápido, guia Página 
Inicial, item Parágrafo, conforme imagem abaixo, a opção 
que permite criar espaçamento de linha ou parágrafo é: 
 

 
 

a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
 

 

15) Dentre as opções existentes na guia Layout da página 
do Excel, em sua última versão, existe a opção Plano de 
Fundo que permite: 
 

 
 
a) Inserir Plano de Fundo da Área de Trabalho ao 

documento do Excel. 
b) Escolher uma imagem de Plano de Fundo para a 

planilha. 
c) Formatar o documento com o Plano de Fundo atual. 
d) Designar a planilha atual como Plano de Fundo padrão 

para o Excel. 
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) Analisar a sentença abaixo: 
 
O atual padrão de desenvolvimento caracteriza-se pela 
exploração excessiva e constante dos recursos naturais e 
pela geração maciça de resíduos, além da crescente 
exclusão social. De modo geral, os impactos ambientais 
estão relacionados com a necessidade energética do 
homem e sua consequente exploração ambiental 
(1ª parte). As tecnologias mais limpas apresentam um 
maior coeficiente de emissões de poluentes por unidade 
de produto, por este motivo estão sendo descartadas e 
estão sendo usadas aquelas à base de combustíveis 
fosseis, como, por exemplo, o carvão mineral que não é 
poluente (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
17) Segundo a Constituição Federal, a soberania popular 
será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante:  
 
I - Plebiscito. 
II - Referendo. 
III - Iniciativa popular. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

18) Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, 

composta de Vereadores, eleitos para cada legislatura 
entre cidadãos maiores de 21 anos, no exercício dos 
direitos políticos, pelo voto direto e secreto.  

b) O servidor público investido no mandato do Vereador, 
havendo compatibilidade e horário, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração do cargo efetivo, e, não 
havendo compatibilidade, ser-lhe-á facultado optar pela 
remuneração conveniente.  

c) As contas do Município ficarão à disposição dos 
cidadãos durante 90 dias, a partir de 15 de abril de 
cada exercício, no horário de funcionamento da 
Câmara Municipal, em local de fácil acesso público.  

d) A iniciativa popular será exercida pela apresentação, à 
Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por, no 
mínimo, 10% dos eleitores inscritos no Município, 
contendo assunto de interesse especifico do Município, 
da cidade ou bairros.  

 

19) Segundo a Lei Municipal nº 12/99, assinalar a 

alternativa INCORRETA: 
 
a) O aproveitamento de servidor que se encontre em 

disponibilidade dependerá de prévia comprovação de 
sua capacidade física e mental, por junta médica oficial. 

b) O servidor que, a serviço, afastar-se do Município em 
caráter eventual ou transitório para outro ponto do 
território nacional fará jus a passagens e diárias, para 
cobrir as despesas de pousada, alimentação e 
locomoção. 

c) A remuneração pelo exercício do cargo em comissão, 
bem como a referente às gratificações de função, será 
incorporada ao vencimento ou à remuneração do 
servidor. 

d) É assegurada a isonomia de vencimento para cargos 
de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo 
Poder ou entre servidores dos Poderes, ressalvadas as 
vantagens de caráter individual e as relativas à 
natureza ou ao local de trabalho.  

 

20) Segundo a Lei Municipal nº 12/99, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - A promoção interrompe o tempo de exercício que é 

contado no novo posicionamento na carreira a partir da 
data da publicação do ato que promover o servidor.  

II - O exercício do cargo em comissão exigirá de seu 
ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser 
convocado sempre que houver interesse da 
Administração.  

III - A posse em cargo público não dependerá da prévia 
inspeção médica oficial.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
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21) Em conformidade com o Regimento Interno da 
Câmara de Vereadores, Vereador poderá licenciar-se: 
 
I - Por doença, devidamente comprovada, sem prejuízo de 

sua remuneração. 
II - Para tratar de interesse particular, sem remuneração, 

por prazo não superior a 90 dias por Sessão 
Legislativa. 

III - Para desempenhar missões temporárias de interesse 
do Município. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

22) Segundo o Código Tributário Municipal, não compõem 
o valor venal do imóvel: 
 
I - O valor dos bens móveis nele existentes, em caráter 

permanente ou temporário, para efeito de sua 
utilização, exploração, aformoseamento ou 
comodidade. 

II - O ônus ao direito de propriedade. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

23) De acordo com a Lei nº 8.429/92, é(são) ato(s) de 
improbidade administrativa que causa(m) prejuízo ao 
erário: 
 
I - Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 

bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 
II - Realizar operação financeira sem observância das 

normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 
insuficiente ou inidônea. 

III - Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

24) De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, em 
relação ao que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
É _______ consignar na Lei Orçamentária crédito com 
finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 
 
a) permitido 
b) facultado 
c) vedado 
d) admitido 
 

25) Em conformidade com a Lei Complementar nº 101/00, 
considerando-se o disposto sobre a execução 
orçamentária e do cumprimento das metas, analisar a 
sentença abaixo: 
 
No prazo de 90 dias após o encerramento de cada 
semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em 
reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do 
Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos 
objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e 
cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas 
operações e os resultados demonstrados nos balanços     
(1ª parte). 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 (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

26) De acordo com a Lei nº 8.666/93, é(são) 
modalidade(s) de licitação:  
 
I - Concorrência. 
II - Tomada de preços. 
III - Convite. 
IV - Concurso. 
V - Leilão. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens IV e V. 
d) Todos os itens. 
 

27) De acordo com a Lei nº 10.520/02, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Para aquisição de bens e serviços comuns, ______ ser 
adotada a licitação na modalidade de pregão, que será 
regida por esta Lei. ______ ser realizado o pregão por 
meio da utilização de recursos de tecnologia da 
informação, nos termos de regulamentação específica. 
 
a) não poderá - Poderá 
b) poderá - Poderá 
c) poderá - Não poderá 
d) não poderá - Não poderá 
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28) De acordo com a Lei nº 4.320/64, considerando-se as 
categorias econômicas em que a receita classificar-se-á, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - São Receitas de Capital as receitas tributária, de 

contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de 
serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos 
financeiros recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, quando destinadas a atender 
despesas classificáveis em Despesas Correntes.  

II - São Receitas Correntes as provenientes da realização 
de recursos financeiros oriundos de constituição de 
dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; 
os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender despesas 
classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o 
superávit do Orçamento Corrente.  

 
a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

29) Considerando-se a Lei nº 4.320/64, em relação ao que 

está disposto sobre as despesas, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Despesas Correntes. 
(2) Despesas de Capital. 
 
(---) Investimentos. 
(---) Despesas de Custeio. 
(---) Inversões Financeiras. 
 
a) 1 - 2 - 2. 
b) 2 - 1 - 2. 
c) 2 - 1 - 1. 
d) 1 - 2 - 1. 
 

30) De acordo com o Código de Ética Profissional, em 
relação aos deveres do profissional de Contabilidade, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e 
capacidade técnica, observada toda a legislação vigente, 
em especial aos Princípios de Contabilidade e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, e resguardados os 
interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem 
prejuízo da dignidade e independência profissionais       
(1ª parte). Ser solidário com os movimentos de defesa da 
dignidade profissional, seja propugnando por 
remuneração condigna, seja zelando por condições de 
trabalho compatíveis com o exercício ético-profissional da 
Contabilidade e seu aprimoramento técnico (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

31) Sob a perspectiva de RIBEIRO, o estudo e o controle 
do patrimônio e suas variações visando ao fornecimento 
de informações para tomada de decisões trata-se: 
 
a) Do parecer do administrador da empresa.  
b) Da elaboração dos lançamentos contábeis. 
c) Dos princípios contábeis. 
d) Do principal objetivo da contabilidade. 
 

32) Na elaboração dos Fluxos de Caixa, identifica-se 
todos os numerários que entram e saem do caixa num 
determinado período. São transações de aumento no 
caixa (disponível): 
 
I - Integralização do Capital pelos Sócios com entrega de 

estoque. 
II - Alienação a vista de itens do Ativo Fixo. 
III - Recebimento de duplicatas. 
IV - Desconto de duplicata. 
V - Provisão para devedores duvidosos. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II, III e IV. 
b) Somente os itens III, IV e V. 
c) Somente os itens II, III e V. 
d) Somente os itens I, II e IV. 
 

33) Uma sociedade empresária apurou, no exercício, 

(JSCP) juros sobre o capital próprio no valor de                 
R$ 100.000,00 e incidência de IRRF de 15%. 
Considerando-se também que a empresa efetuará o 
lançamento contábil no resultado, assinalar a alternativa 
que apresenta como deverá ser contabilizada essa 
operação: 
 
a) Débito = juros sobre capital próprio R$ 85.000,00, 

crédito = juros sobre capital próprio a pagar                
R$ 100.000,00, débito = despesas de IRRF                         
R$ 15.000,00. 

b) Débito = juros sobre capital próprio R$ 100.000,00, 
crédito = juros sobre capital próprio a pagar                
R$ 100.000,00. 

c) Débito = juros sobre capital próprio R$ 115.000,00, 
crédito = juros sobre capital próprio a pagar                     
R$ 100.000,00, crédito = IRRF a recolher R$ 15.000,00. 

d) Débito = juros sobre capital próprio R$ 100.000,00, 
crédito = juros sobre capital próprio a pagar                       
R$ 85.000,00, crédito = IRRF a recolher R$ 15.000,00. 
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34) Sobre o controle interno, analisar os itens abaixo: 
 
I - A verificação da legalidade dos atos de execução 

orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. 
II - Quando no Município não houver Tribunal de Contas, o 

controle interno poderá ser realizados por peritos 
contadores. 

III - A prestação de contas poderá ser anual, nos casos 
em que forem realizadas por encerramento do exercício 
financeiro. 

IV - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo 
manterão, de forma integrada, sistema de controle 
interno. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens I, III e IV. 
 

35) Quanto à demonstração das variações patrimoniais, 
analisar os itens abaixo: 
 

I - Apresenta, ao final de sua análise, o resultado 
patrimonial do exercício. 

II - Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, 
resultantes ou não da execução orçamentária. 

III - Representa alteração de receitas e despesas através 
de lançamentos de entrada e saída de numerário. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

 
36) Quanto às finalidade do regime de adiantamento, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Pagamento de despesa com segurança pública, 

quando declarado estado de guerra ou de sítio. 
(---) Despesas com retorno de imigrantes nacionais. 
(---) Pagamento de despesas extraordinárias, sem 

necessidade de prévia licitação. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

37) Ao conjunto de bens públicos, formados por recursos 
financeiros obtidos, realização dos gastos de custeio, 
gastos na construção, ou aquisição de bens, dá-se o 
nome de: 
 
a) Lei Orçamentária. 
b) Orçamento Público. 
c) Patrimônio Público. 
d) Patrimônio Financeiro. 
 

38) Em relação às demonstrações contábeis do setor 
público, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O balanço orçamentário constitui o produto final da 

contabilidade orçamentária, demonstrando receitas e 
despesas previstas em confronto com as realizadas.  

b) No balanço financeiro, encontram-se registrados os 
elementos do orçamento público, nos termos em que foi 
aprovado pelo Poder Executivo.  

c) As demonstrações contábeis na gestão pública são 
apresentadas mensalmente mediante balancetes 
balanços gerais.  

d) O balanço patrimonial apresenta, ao final do exercício, 
o produto da contabilidade financeira, registrando as 
operações relativas à movimentação de valores.  

 

39) Considerando-se os processos do planejamento-
orçamento, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Plano Plurianual. 
(2) Lei das Diretrizes Orçamentárias.  
(3) Lei Orçamentária Anual. 
 
(---) É um planejamento com características orçamentárias 

e duração de quatro anos, cuja vigência se estende 
até o final do primeiro exercício financeiro do mandato 
presidencial subsequente. 

(---) É o conjunto de metas e prioridades da Administração 
Pública Federal. 

(---) É consignada pela Coinstituição Federal, é o 
orçamento propriamente dito, em seu processo 
contínuo, dinâmico e flexível. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

40) Considerando-se os Sistemas Contábeis utilizados 
para escrituração da contabilidade pública, numerar a                  
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Sistema Orçamentário. 
(2) Sistema Patrimonial.  
(3) Sistema Financeiro. 
 
(---) Registra analiticamente todos os bens permanentes, 

e de forma sintética os bens móveis e imóveis, 
apurando no final do exercício o resultado da gestão 
econômica.  

(---) Evidencia o registro contábil de receita e despesas, 
apresentando, ao final do exercício, resultados 
comparativos entre a previsão e o que de fato foi 
executado. 

(---) Engloba todas as operações de natureza financeira, 
compreendidas ou não na execução orçamentária, 
demonstrando ao final do exercício o resultado 
financeiro da entidade. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
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