
  

 

Concurso Público 
Código: 586 

 
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 
Português 
Informática 
Matemática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos  

10 
05 
05 
20 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, 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. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da 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. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de 

provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo 
início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial. 

 
• 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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PORTUGUÊS 

  
O presidente do Conselho Nacional de Trânsito 

(Contran) disse que o prazo que obriga os motoristas de 
transporte escolar ____ equiparem seus veículos com 
cadeirinhas e assentos de elevação para crianças até dez 
anos deve ser adiado. A Resolução 533 começaria a valer 
a partir de 1º de fevereiro de 2016. 

“Os transportadores não precisam tomar 
providências de forma açodada”, afirmou o presidente 
durante audiência pública conjunta das Comissões de 
Educação e de Serviços de Infraestrutura do Senado. Ele 
acrescentou que, na próxima reunião colegiada do 
Conselho, vai propor o adiamento das medidas fixadas na 
resolução. 

Representantes de motoristas de transporte 
escolar disseram que não _____ como cumprir a 
exigência do Contran. A senadora Marta Suplicy (PMDB-
SP) protocolou Projeto de Decreto Legislativo (374/2015) 
que susta as resoluções do Contran. 

“Ouvimos aqui: zero em fatalidade, muito poucos 
acidentes e sem lesões graves (quando acontecem são, 
geralmente, em transporte irregular), veículos seguros e 
vistoriados, velocidade reduzida - andam a 30 km/hora. 
Os dados estão aí, disponíveis. Parece-me justo o que os 
transportadores pedem: serem ouvidos nos fóruns de 
discussão do Contran, Denatran, Ministério da Educação, 
antes de qualquer resolução”, observou Marta. 

A senadora avaliou ainda que, se os 
transportadores escolares tivessem sido ouvidos, talvez 
não tivessem sido adotadas medidas incompatíveis com a 
realidade. Além de pedirem o fim da exigência das 
cadeirinhas, os motoristas escolares pediram apoio para 
que eles tenham incentivos fiscais como financiamentos 
para a renovação de frota, com juros baixos e condições 
vantajosas, _____ exemplo do que acontece com os 
taxistas. 

 
http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) a - há - a 
b) à - a - à 
c) há - à - a 
d) à - há - à 
 

2) Analisar os itens abaixo quanto ao texto: 
 
I - Segundo Marta Suplicy, as medidas adotadas quanto à 

obrigatoriedade de os motoristas de transporte escolar 
equiparem seus veículos com cadeirinhas e assentos 
de elevação são incompatíveis com a realidade. 

II - O presidente do Contran vai propor o adiamento das 
medidas fixadas na Resolução 533. 

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

3) Em “Enquanto esperava passar a chuva, recebeu uma 
ótima ligação.”, o sublinhado exprime sentido de: 
 
a) Finalidade. 
b) Tempo. 
c) Proporcionalidade. 
d) Conformidade. 
 

4) Quanto à colocação dos pronomes sublinhados nos 
períodos abaixo, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) Todos me enganaram. 
(...) Não incomodou-lhe o barulho da obra. 
(...) Quem esqueceu-se de desligar a luz? 
 
a) C - C - E. 
b) C - E - E. 
c) E - C - E. 
d) E - C - C. 
 

5) Considerando-se o trecho “A Editora cujo contrato 
assinei se mostrou muito acessível.”, o pronome relativo 
“cujo” tem função: 
 
a) Relativa a um lugar. 
b) Relativa ao sujeito. 
c) Relativa a um termo não expresso. 
d) De posse e concorda em gênero e número com a coisa 

possuída. 
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6) O sublinhado em “O Natal é uma data especial.” 
classifica-se sintaticamente como: 
 
a) Objeto indireto. 
b) Objeto direto.  
c) Predicado do sujeito. 
d) Sujeito. 
 

7) Em relação às vozes verbais na frase “O candidato será 
indenizado pela administradora.”, analisar os itens abaixo: 
 
I - Apresenta voz ativa. 
II - Apresenta voz reflexiva. 
III - Apresenta voz passiva. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente o item II. 
d) Todos os itens. 
 

8) No trecho “... O aluno que dá valor à leitura e a 
aprender por meio dela adquire conhecimento de mundo 
rapidamente.”, o “a” sublinhado NÃO admite acento 
indicativo de crase, pois: 
 
a) Há a preposição “por” depois de “aprender”. 
b) Já há ocorrência de uma crase na frase. 
c) Não é seguido por uma palavra feminina. 
d) É seguido de um verbo. 
 

9) Analisar os itens abaixo quanto à concordância: 
 
I - Vale destacar, no entanto, que, em razão da grande 

quantidade de resíduos, a secagem completa do 
material poderão demorar dezenas de anos. 

II - Além das perdas humanas e materiais, a lama que 
escapou em razão do rompimento da barragem 
provocou um grave impacto ambiental. 

 
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. 
 

10) As vírgulas em “Através das personagens, seres 
fictícios da trama, encadeiam-se os fatos que geram 
conflitos e ações de uma narrativa.” estão sendo 
empregadas para: 
 
a) Isolar o aposto. 
b) Separar o adjunto adnominal. 
c) Fazer-se uma pausa na leitura. 
d) Indicar elipse. 
 
  
  

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) No Outlook 2007, é possível sinalizar uma mensagem 

de e-mail para acompanhamento por meio do botão 
ou pelo seguinte atalho de teclado: 
 
a) Ctrl+A 
b) Ctrl+G 
c) Ctrl+Shift+A 
d) Ctrl+Shift+G  
 

12) Em relação às transições de slides do PowerPoint 
2007, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 
 
(---) Descobrir para a direita. 
(---) Revelar para a direita. 
(---) Empurrar para a direita. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 3 - 1 - 2. 
 

13) Em relação ao hardware, analisar os itens abaixo: 
 
I - É a parte lógica do computador. 
II - O sistema operacional é considerado um hardware. 
 
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. 
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14) No Internet Explorer 11, a opção Excluir Histórico de 
Navegação possibilita excluir diversas informações que o 
navegador lembra e armazena em um computador 
durante a navegação na Web. Para excluir a lista de 
arquivos que baixou, o usuário deve marcar, na caixa de 
diálogo Excluir Histórico de Navegação, a caixa de 
seleção: 
 
a) Histórico. 
b) Histórico de Downloads. 
c) Cookies e dados de sites. 
d) Arquivos de Internet Temporários e arquivos de site. 
 

15) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, 
falsificação de e-mail é uma técnica que consiste em 
alterar 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. Exemplos de e-
mails com campos falsificados são aqueles recebidos 
como sendo: 
 
I - De alguém conhecido, solicitando que o usuário clique 

em um link ou execute um arquivo anexo. 
II - Do banco do usuário, solicitando que ele siga um link 

fornecido na própria mensagem e informe dados da sua 
conta bancária. 

III - Do administrador do serviço de e-mail que o usuário 
utiliza, solicitando informações pessoais e ameaçando 
bloquear a sua conta caso o usuário não as envie.  

 
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. 
  

MATEMÁTICA 

 
16) O quadro abaixo exemplifica como seria o encontro 
entre os gametas “Aa” do pai e “Aa” da mãe de Carolina: 
 

 A a 

A AA Aa 

a Aa aa 

 
Sabe-se que o “A” é uma característica dominante ao “a” e 
que sempre que houver pelo menos um “A” a pessoa terá 
olhos escuros, caso contrário terá olhos claros. Com base 
nisso, é CORRETO afirmar que a probabilidade de 
Carolina nascer com olhos claros é de: 
 
a) 100% 
b) 75% 
c) 50% 
d) 25% 
 

17) Dado o sistema linear abaixo, assinalar a alternativa 
que apresenta o resultado da operação x - y - 2z: 
 









-11=z+2y-5x-

2=3z-y+2x

1=3z+4y-x

 

 
 
a) -2 
b) -3 
c) -1 
d) -4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18) A herança de Débora foi colocada em uma conta que 
rende a uma taxa de juros de 4% ao mês sob um regime 
de juros simples. Se o valor da herança é de 
R$ 50.000,00, é CORRETO afirmar que o montante 
atingirá o valor de R$ 150.000,00 em: 
 
a) 40 meses. 
b) 50 meses. 
c) 60 meses. 
d) 70 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19) Quantos anagramas da palavra TRABALHO começam 

com a letra R? 
 
a) 2.520  
b) 5.040 
c) 1.260 
d) 630 
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20) Dadas as matrizes A = 






 

10

12
 e B = 









 11

33
, 

analisar os itens abaixo: 
 
I) Os determinantes das matrizes A e B são, 

respectivamente, 2 e 0. 

II) A + B = 








 430

89
. 

III) B
t
 = 













13

13
. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

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 

  
21) No Brasil, a obtenção de solo para a agropecuária, a 
indústria madeireira e a especulação imobiliária estão 
entre os fatores principais para o desaparecimento das 
florestas. Com base nisso, marcar C para as afirmativas 
que apontam consequências e prejuízos ambientais 
causados pelo desmatamento, E para as que não 
apontam e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Ganho de biodiversidade. 
(---) Aterramento de rios e lagos. 
(---) Degradação dos mananciais. 
 
a) E - C - E. 
b) C - E - E. 
c) E - C - C. 
d) C - C - E. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
22) Segundo a Constituição Federal, são privativos de 
brasileiro nato os cargos de: 
 
a) Presidente e Vice-Presidente da República. 
b) Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do 

Senado Federal. 
c) Ministro do Supremo Tribunal Federal, de carreira 

diplomática e de oficiais das Forças Armadas. 
d) Todas as alternativas anteriores. 
 

23) Segundo a Lei Orgânica do Município, perderá o 
mandato o Vereador: 
 
I - Cujo procedimento for declarado compatível com o 

decoro parlamentar. 
II - Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 
III - Quando o decretar a Justiça Eleitoral. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 

24) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 002/02, 
constituem indenizações ao servidor: 
 
a) Ajuda de custo, apenas. 
b) Transporte, apenas. 
c) Diárias e ajuda de custo, apenas. 
d) Diárias, ajuda de custo e transporte. 
 

25) Com base na Lei nº 8.429/92, assinalar a alternativa 
que apresenta uma informação INCORRETA: 
 
a) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia 

são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 

b) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, 
dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

c) No caso de enriquecimento ilícito, não perderá o agente 
público ou terceiro beneficiário os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio. 

d) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 
público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 
cominações desta Lei até o limite do valor da herança. 

 

26) Segundo a Lei Complementar nº 101/00, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias disporá, entre outros, sobre: 
 
I - Equilíbrio entre receitas e despesas. 
II - Normas relativas ao controle de custo e à avaliação 

dos resultados dos programas financiados com 
recursos dos orçamentos. 

 
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. 
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27) De acordo com a Lei nº 8.666/93 e considerando-se 
as modalidades de licitação, analisar a sentença abaixo: 
 
Tomada de preço é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu 
projeto (1ª parte). Concorrência é a modalidade de 
licitação entre interessados devidamente cadastrados ou 
que atendam a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação (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. 
 

28) Em relação à Lei nº 4.320/64 e ao que dispõe sobre o 
exercício financeiro, analisar os itens abaixo: 
 
I - O exercício financeiro não poderá coincidir com o ano 

civil. 
II - Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele 

arrecadadas e as despesas nele legalmente 
empenhadas. 

III - Consideram-se Restos a Pagar as despesas 
empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de 
dezembro, distinguindo-se as processadas das não 
processadas. 

 
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. 
 

29) De acordo com a Lei nº 4.320/64, os créditos 
adicionais destinados a reforço de dotação orçamentária, 
são denominados: 
 
a) Suplementares. 
b) Especiais. 
c) Extraordinários. 
d) Anômalos. 
 

30) Considerando-se o que dispõe a Lei nº 6.404/76 sobre 
resgate e amortização, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A amortização consiste na distribuição aos acionistas, 

a título de antecipação e sem redução do capital 
social, de quantias que lhes poderiam tocar em caso 
de liquidação da companhia. 

(---) O resgate consiste no pagamento do valor das ações 
para retirá-las definitivamente de circulação, com 
redução ou não do capital social, mantido o mesmo 
capital, sendo atribuído, quando for o caso, novo valor 
nominal às ações remanescentes.  

(---) O estatuto ou a assembleia-geral extraordinária pode 
autorizar a aplicação de lucros ou reservas no resgate 
ou na amortização de ações, determinando as 
condições e o modo de proceder-se à operação. 

 

a) E - E - C. 
b) C - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

31) De acordo com o Código Tributário Municipal, são 
tributos de competência do Município: 
 
I - Taxas de serviços públicos, licença, vistoria sanitária e 

inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem 
animal. 

II - Contribuição de melhoria. 
III - Imposto sobre: propriedade predial e territorial urbana, 
serviços de qualquer natureza e transmissão “inter-
vivos” de bens imóveis. 

 
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. 
 

32) Considerando-se o que dispõe o Código Tributário do 
Município no capítulo sobre o Imposto Sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana, analisar a 
sentença abaixo: 
 
O fato gerador do Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana ocorre semestralmente no dia primeiro 
de janeiro (1ª parte). A hipótese de incidência do Imposto 
Sobre a Propriedade tem como fato gerador o domínio útil 
ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão 
física, localizado na zona urbana do Município (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. 
 



 
 

 

www.objetivas.com.br  6 

 

33) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - O julgamento das questões relacionadas à 

transgressão de preceitos do Código de Ética incumbe, 
originariamente, aos Conselhos Regionais de 
Contabilidade, que funcionarão como Tribunais 
Regionais de Ética e Disciplina, facultado recurso 
dotado de efeito suspensivo, interposto no prazo de 
quinze dias para o Conselho Federal de Contabilidade 
em sua condição de Tribunal Superior de Ética e 
Disciplina. 

II - O recurso voluntário somente será encaminhado ao 
Tribunal Superior de Ética e Disciplina se o Tribunal 
Regional de Ética e Disciplina respectivo mantiver ou 
reformar parcialmente a decisão. 

 
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. 
 

34) De acordo com PADOVEZE, sobre análise horizontal, 
analisar os itens abaixo: 
 
  -  endo escolhido um período como base para 
evidenciar o crescimento dos períodos subsequentes, 
cujos dados não contenham representatividade 
suficiente, todo o ferramental da análise horizontal fica 
prejudicado. 

   - Em economias ambientadas em permanente estado de 
inflação, não tem sentido a análise horizontal real, 
sendo necessário se valer da análise vertical nominal. 

    -  e o mês ou ano escolhido como base para a análise 
horizontal foi um ano totalmente atípico na vida da 
empresa, a maior parte dos dados obtidos será objeto 
de desconfiança, invalidando os indicadores de 
crescimento ou decrescimento. 

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

35) “ ão acontecimentos que ocorrem na empresa e que 
provocam modificações no patrim nio, sendo, portanto, 
objeto de contabilização por meio das contas patrimoniais 
ou das contas de resultado, podendo ou não alterar o 
 atrim nio  íquido.” De acordo com R BE RO, esse 
conceito se refere a: 
 
a) Atos Contábeis. 
b) Fatos Contábeis. 
c) Técnicas Contábeis. 
d) Aspectos qualitativos do patrimônio. 
 

36) “  uma demonstração que se faz necessária tendo em 
vista que, no Brasil, diversas interferências legais e fiscais 
obrigam a contabilidade a proceder registros de 
transferências de valores do grupo de reservas, bem 
como a evidenciar outras movimentações específicas do 
capital social, como aumentos de capital, ágio na 
subscrição de capital e recompra de ações.” De acordo 
com PADOVEZE, essa definição refere-se à: 
 
a) Demonstração do Valor Adicionado. 
b) Demonstração do Fluxo de Caixa. 
c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 
d) Demonstração do Resultado do Exercício. 
 

37) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Sob o enfoque ________________, são receitas todas as 
disponibilidades de recursos financeiros que ingressam 
nos cofres públicos, constituindo elemento novo para o 
patrimônio público. A receita, sob o enfoque 
_______________, constitui uma variação patrimonial, 
que decorre de transações que resultam em alterações do 
patrimônio público, refletindo ou não em seu resultado.  
 
a) orçamentário - extra-orçamentário 
b) orçamentário - patrimonial 
c) de execução - patrimonial 
d) orçamentário - financeiro  
 

38) Conforme BEZERRA FILHO, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Créditos suplementares. 
(2) Créditos extraordinários. 
(3) Créditos especiais. 
 
(---) Limite de recurso obrigatoriamente indicado em lei e 

no decreto de abertura. 
(---)  igoram até o final do exercício em que forem 

abertos, salvo se o ato de autorização for promulgado 
nos  ltimos quatro meses do exercício, quando 
poderão vigorar até o término do exercício 
subsequente, desde que perdure a situação 
emergencial que justificou sua abertura. 

(---)  igoram, desde sua abertura, até o fim do ano a que 
se refere o orçamento em execução.  

 
a) 1 - 2 - 3.  
b) 2 - 1 - 3. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 3 - 1 - 2. 
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39) De acordo com    C  E    e   MB , os três  oderes 
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno 
para: 
 
  - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto 
à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de 
recursos p blicos por entidades de direito privado. 

   - A aplicação aos responsáveis das sanções previstas 
em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, 
multa proporcional ao dano causado ao erário. 

    - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 

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

40) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Os dados que compõem a parte da receita 
____________, no balanço ____________, em virtude de 
corresponderem aos recolhimentos realizados durante o 
exercício, iniciam todo o processo de escrituração 
contábil, uma vez que tais recolhimentos ocorrem por 
intermédio de arrecadações efetuadas em tesourarias ou 
rede bancária, provocando os primeiros registros no 
sistema financeiro. 
 
a) orçamentária - financeiro 
b) financeira - financeiro 
c) orçamentária - orçamentário 
d) financeira - patrimonial 
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