
INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 
 

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova. 
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde. 
• O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos 
 locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica 
 azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 
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CRONOGRAMA PREVISTO 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO) 02/06/2008 www.nce.ufrj.br/concursos 

Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO 03 e 04/06/2008 www.nce.ufrj.br/concursos 

Divulgação do resultado do julgamento dos RG da PO e o resultado preliminar das PO 16/06/2008 www.nce.ufrj.br/concursos 

Demais atividades, consultar no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos 

INSTRUÇÕES GERAIS 
• Você recebeu do fiscal: 
• Um caderno de questões contendo 50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva; 
• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva. 
• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do 

cargo informado em seu cartão de respostas. 
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas.   
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Este tempo inclui a 

marcação do cartão de respostas. 
• Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 28/2008 – Item 9.11 alínea a). 
• Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar o seu caderno de questões,  o seu cartão de 

respostas, e retirar-se da sala de prova (Edital 28/2008 – Item 9.11 alínea c). 
• Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado e o caderno de respostas 

(Edital 28/2008 – Item 9.11 alínea f). 
• Somente será permitido levar seu caderno de questões faltando uma hora para o término estabelecido para o fim da prova (Edital 

28/2008 – Item 9.11 alínea d). 
• Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas (Edital 28/2008 – Item 9.11 alínea e). 
• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos (Edital 28/2008 – Item 9.11 alínea g). 
•  Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- “O Clube de Regatas do Flamengo pretende construir 
um shopping no espaço que ora é ocupado pelo campo de 
futebol. A pretensão, porém, esbarra no fato de o terreno 
não ser de propriedade do CRF, mas sim do governo”. 
Nesse segmento, o verbo pretender foi repetido, na 
continuidade do texto, pelo substantivo pretensão. O par 
abaixo que mostra uma relação ERRADA entre verbo e 
substantivo é: 
 
(A) presumir / presunção; 
(B) consumar / consumação; 
(C) construir / construção; 
(D) prever / prevenção; 
(E) atentar / atenção. 
 
02- A colocação de um adjetivo na frase não é aleatória, já 
que depende da intenção de quem fala ou escreve. Observe 
as frases a seguir: 
 
1 – O operário APRESSADO chegou ao trabalho às nove horas. 
2 – O operário chegou APRESSADO ao trabalho às nove horas. 
Sobre o emprego dos adjetivos em maiúsculas desses dois 
segmentos, pode-se dizer que: 
 
(A) estar apressado é uma condição constante na vida do 

operário da frase 2; 
(B) o operário da frase 1 está mais sujeito a sofrer de 

estresse que o da frase 2; 
(C) as frases não apresentam modificação de sentido; 
(D) ao contrário do adjetivo da frase 2, o da frase 1 contém 

valor subjetivo; 
(E) os dois adjetivos mostram obrigatoriamente uma 

condição transitória do operário. 
 
03- De acordo com o discurso gramatical tradicional, 
advérbio é palavra invariável que expressa circunstância e 
se refere a verbos, adjetivos e até mesmo advérbios. A frase 
abaixo em que o vocábulo sublinhado, normalmente visto 
como advérbio, se refere a toda uma oração e mostra uma 
opinião do enunciador sobre o que é veiculado pela frase, é: 

 
(A) Todos chegaram rapidamente ao trabalho; 
(B) O fiscal agiu legalmente; 
(C) Temporariamente, os benefícios estavam suspensos; 
(D) Infelizmente, o prêmio não foi dividido entre todos; 
(E) O livro foi impresso defeituosamente. 
 
04-  As frases abaixo que devem ser preenchidas pelo 
advérbio AONDE são: 
 
I - Não conheço o lugar ______ toda essa gente se dirige. 
II - ______ você deseja chegar com esses argumentos? 
III - Você sabe __________ fica a Rua Uruguaiana? 
IV - _______ será que se esconderam os cachorros? 
 
(A) I e II; 
(B) II e III; 
(C) III e IV; 
(D) I, II e IV; 
(E) II, III e IV. 

 

05- Todas as frases abaixo foram construídas com 
ambigüidade; a única EXCEÇÃO é: 
 
(A) Vi o livro e a autora de que gosto; 
(B) Estou escrevendo um livro para meu filho, que me ocupa 

o dia todo; 
(C) Há um ano comprei uma casa com um vistoso portão, 

que venderei agora; 
(D) Trata-se de um estudo sobre Machado de Assis, cuja 

leitura recomendo; 
(E) Falo de Pedro, filho de nossa vizinha, a qual você 

conhece bem. 
 
06- Dos verbos arrolados abaixo, assinale o único que, em 
relação à norma culta, NÃO apresenta duplo particípio: 
 
(A) abrir; 
(B) matar; 
(C) imprimir; 
(D) enxugar; 
(E) pegar. 
 
07- Assinale a opção cujos vocábulos estão relacionados 
segundo a mesma norma de acentuação gráfica: 
 
(A) delírio, persistência, pátria; 
(B) paraíso, miúdo, seriíssimo; 
(C) irresistível, mágico, egípcio; 
(D) só, cipó, demônio; 
(E) açúcar, água, férias. 
 
08- Passando econômico-social para o plural, teríamos como 
forma adequada: 
 
(A) econômicos-sociais; 
(B) econômicos-social; 
(C) econômico-sociais; 
(D) econômicos e social; 
(E) econômicos e sociais. 
 
09- Assinale a opção em que o termo grifado, quando 
posposto ao substantivo, muda de significado e passa a 
pertencer a outra classe de palavras: 
 
(A) difícil solução; 
(B) certos resultados; 
(C) justo valor; 
(D) variadas opiniões; 
(E) grave crise. 
 
10-  Assinale a opção em que a palavra só se classifica como 
em “O rapaz sentiu-se só no Dia dos Namorados.” 
 
(A) Só o homem tem vergonha do próprio cheiro; 
(B) Compraram só o estritamente necessário; 
(C) Queríamos só que os políticos fossem menos corruptos; 
(D) Estudou na Europa só por um mês e meio; 
(E) Sua namorada veio só, porque brigou com você. 
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11- Identifique a opção em que NÃO há intensificação de 
uma idéia: 
 
(A) Cada eleitor cria a imagem ideal do seu candidato; 
(B) O senador tinha a aparência algo estranha; 
(C) Que afirmativa absurda!; 
(D) O novo penteado a torna bastante atraente; 
(E) A situação estava seriíssima. 
 
12- Assinale a opção em que o termo grifado NÃO 
apresenta o valor circunstancial indicado entre parênteses: 
 
(A) Ia pelo corredor escuro que levava ao pátio. (lugar) 
(B) Na outra semana não voltou mais ao emprego. (tempo) 
(C) O menino estremeceu com a voz do monstro”. 

(instrumento). 
(D) Usava sandálias para parecer mais moderno. (fim) 
(E) “O celular tocava baixinho”. (modo) 
 
13- Assinale o par de vocábulos cujos prefixos guardam 
entre si oposição semântica: 
 
(A) incorruptível / anormal; 
(B) contra-indicado / anticomunista; 
(C) antepor / pospor; 
(D) intramuscular / endovenoso; 
(E) subcutâneo/ hipodérmico. 
 
14- Assinale a opção em que ambos os termos NÃO 
admitem flexão de gênero: 
 
(A) brasileira esperta; 
(B) jovem autor; 
(C) alguns parentes; 
(D) semelhante pessoa; 
(E) moço ideal. 
 
15- Das opções abaixo, assinale a única em que a lacuna 
deve ser preenchida com a letra u, e não com l: 
 
(A) Os alunos vão ma__ de notas; 
(B) Noticiou o assa__to do banco; 
(C) Pus uma pá de ca__ no assunto; 
(D) Não a__tenticou o documento; 
(E) Comprou um pote de goiaba em ca__da. 
 
16- Assinale a forma verbal INACEITÁVEL em relação à 
norma culta de língua: 
 
(A) países que revêem o seu código penal; 
(B) países que preveram o futuro econômico; 
(C) países que impuseram uma nova orientação; 
(D) países que obtêm a estabilidade política; 
(E) países que detiveram o progresso tecnológico. 
 
17- “Deixai vir a mim as criancinhas”; se esta frase de 
Cristo fosse transposta para o imperativo negativo, sua 
forma adequada seria: 
 
(A) Não deixem vir a mim as criancinhas; 
(B) Não deixai vir a mim as criancinhas; 
(C) Não deixei vir a mim as criancinhas; 
(D) Não deixais vir a mim as criancinhas; 
(E) Não deixeis vir a mim as criancinhas. 

18- Um nadador que havia acabado de transpor o Canal da 
Mancha a nado, declarou que pretendia fazer o mesmo nos 
outros continentes. Essa declaração apresenta uma 
incoerência, que é a de: 
 
(A) uma pessoa não poder prever o futuro; 
(B) um mesmo canal não poder ser cruzado duas vezes; 
(C) o nadador não poder afirmar algo que desconhece; 
(D) um atleta não poder antecipar suas condições físicas; 
(E) o Canal da Mancha só existir na Europa. 
 
19- “Não jogarei no próximo final de semana!”; esta frase, dita 
por um jogador de futebol, quando passada para o discurso 
indireto um mês depois, iniciando-se por “O jogador declarou 
que não...”, teria como forma adequada: 
 
(A) jogará no próximo final de semana; 
(B) jogaria no próximo final de semana; 
(C) jogará no final de semana seguinte; 
(D) jogaria no final de semana seguinte; 
(E) jogava no próximo final de semana. 
 
20- Numa frase publicitária do desodorante Avanço, estava 
escrito o seguinte: “Use avanço, que as mulheres avançam!” O 
comentário INCORRETO sobre esse segmento publicitário é: 
 
(A) a tese defendida no texto é a de que todos os homens 

devem comprar Avanço; 
(B) o argumento que defende a tese do texto tem a sedução 

por base; 
(C) o emprego do imperativo é característica de textos 

publicitários como esse; 
(D) o jogo de palavras como avanço-avançam é freqüente na 

publicidade; 
(E) o apelo à beleza feminina faz parte da estratégia 

publicitária. 
 

INFORMÁTICA 
 
Nas questões de número 21 até 30 considere as configurações 
padrões e/ou típicas de instalação dos softwares citados. 
Considere os programas, aplicativos, sistemas operacionais e 
outros softwares nas suas versões em português, a menos 
quando não disponível ou especificado em contrário. 
 
21- No MS Outlook 2000, o botão utilizado para visualizar a 
agenda de compromissos é: 
 

(A)      
 

(B)      
 

(C)      
 

(D)     
 

(E)     
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22- Analise as seguintes afirmativas relativas ao MS Excel 
2000: 
 
i. As linhas de grade que aparecem na tela dividindo as 
células serão por padrão impressas, a menos que o usuário 
modifique essa opção. 
ii. É possível ocultar linhas e/ou colunas. 
iii. É possível personalizar as barras de ferramentas. 
iv. Uma vez gerado um gráfico, não é possível modificar o 
seu tamanho. 
 
A quantidade de afirmativas corretas é: 
 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 
(E) 4 
 
23- No MS Excel 2000, a opção “Congelar painéis” do 
menu “Janela”: 
 
(A) cria uma senha de acesso; 
(B) seleciona linhas e/ou colunas específicas que 

permanecerão visíveis ao rolar o conteúdo da planilha; 
(C) protege a planilha contra modificações de outros 

usuários; 
(D) salva uma cópia da planilha em disco; 
(E) tira um “retrato” da atual planilha, de forma que o 

usuário possa modificar dados na versão original, e 
comparar com informações antigas. 

 
 
24- O texto a seguir foi editado no MS Word 2000. 
 

 
 
 
O efeito de texto aplicado à palavra “Janeiro” foi: 
 
(A) baixo relevo; 
(B) relevo; 
(C) sobrescrito; 
(D) subscrito; 
(E) versalete. 
 
25- O ícone da barra de ferramentas do MS Word 2000 
utilizada para identar texto é: 
 
(A)  

 
 
(B)  

 
 

(C)  

        
 

(D)  

 
 
(E)  

 
 
26- Você recebeu uma mensagem de um amigo (e confirmou 
com ele a autenticidade da mensagem), mas o seu próprio 
endereço de e-mail não está na lista de destinatários. Isso 
pode ocorrer quando: 
 
(A) a mensagem é enviada mas o remetente se arrepende e 

envia um pedido de cancelamento de envio; 
(B) o rementente marca o campo de sigilo antes do envio da 

mensagem; 
(C) o seu endereço de e-mail foi incluido no campo de cópia 

oculta ou equivalente; 
(D) ocorre um erro no envio do e-mail por parte do servidor 

utilizado pelo seu amigo; 
(E) ocorre um erro no recebimento do e-mail por parte do 

servidor utilizado por você. 
 
27- No Windows XP, ao clicar com o botão direito do mouse 
sobre uma pasta no desktop, uma das opções presentes no 
menu pop-up que se abre é: 
 
(A) Comprimir; 
(B) Detalhes; 
(C) Opções; 
(D) Recortar; 
(E) Sincronizar. 
 
28- A ferramenta de sistema usada no Windows XP para 
remover arquivos temporários da Internet, controles ActiveX 
e applets Java, componentes não utilizados do Windows e 
programas instalados que não estejam mais sendo utilizados 
é chamada de: 
 
(A) Backup; 
(B) Desfragmentador do disco; 
(C) Informações do sistema; 
(D) Limpeza de disco; 
(E) Mapa de caracteres. 
 
29- A tecla de atalho que ativa o assistente do MS Office é: 
 
(A) F1 
(B) F2 
(C) F3 
(D) F4 
(E) F5 
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30- Após escrever em uma célula no MS Excel uma 
fórmula que resulta em um número, um usuário obteve 
como resposta o resultado mostrado a seguir: 
 

 
 
 
Isso indica que: 
 
(A) A fórmula contém uma referência circular; 
(B) A largura da coluna é muito estreita para mostrar o 

resultado; 
(C) A planilha está corrompida; 
(D) O Excel não reconheceu a função utilizada; 
(E) Uma das células referenciadas na fórmula foi 

formatada como texto. 
 
 

 
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
31– São demonstrativos contábeis da Contabilidade 
Pública: 
 
(A) Balanço Orçamentário; Balanço Extraorçamentário; 

Demonstrativo das Despesas e Receitas Segundo 
Categorias Econômicas e Demonstrativo da Dívida 
Fundada Interna; 

(B) Balanço Orçamentário, Balanço Extraorçamentário; 
Demonstrativo das Despesas e Receitas Segundo 
Funções de Governo e Demonstrativo da Dívida 
Fundada Interna; 

(C) Balanço Orçamentário; Demonstrativo do Resultado 
dos Exercícios e Demonstrativo da Dívida Fundada 
Interna; 

(D) Balanço Orçamentário; Origens e Aplicações de 
Recursos; Demonstrativo do Resultado do Exercício e 
Receitas Segundo Categorias Econômicas e 
Demonstrativo das Despesas e Receitas Segundo 
Funções de Governo; 

(E) Balanço Orçamentário; Demonstrações das Variações 
Patrimoniais; Demonstrativo das Despesas e Receitas 
Segundo Categorias Econômicas e Demonstrativo da 
Dívida Fundada Interna.   

 
32– O Plano Plurianual – PPA tem sua validade por um 
prazo de: 
 
(A) 4 anos, iniciando no segundo ano do mandato e 

terminando ao fim do primeiro ano do mandato 
subseqüente;  

(B) 4 anos, iniciando no primeiro ano do mandato e 
terminando ao fim do último ano do mandato; 

(C) 5 anos, iniciando no segundo ano do mandato e 
terminando ao fim do segundo ano do mandato 
subseqüente; 

(D) 5 anos, iniciando no primeiro ano do mandato e 
terminando ao fim do quinto ano do mandato; 

(E) 6 anos, inicinado no primeior ano demandato e 
terminando ao fim do mandatosua validade de acordo 
com a proposta do Poder Executivo. 

33– Os créditos adicionais são classificados como: 
 
(A) discricionários, especiais e mistos; 
(B) mistos, discricionários e extraordinários; 
(C) mistos, especiais e discricionários; 
(D) suplementares, discricionários e mistos; 
(E) suplementares, especiais e extraordinários. 
 
34-  De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e legislação 
complementar, são modalidades de licitação:  
       
I - concorrência;  
II - tomada de preços;  
III - concurso para provimentos de cargos;  
IV - adjudicação;  
V - convite.  
 
(A) I; II e IV;  
(B) I; II e V;  
(C) I; II; IV e V; 
(D) I; II; III e IV; 
(E) I; II; III e V. 
 
35– São alguns dos princípios orçamentários: 
 
(A) Anualidade; Unidade; Procedência; Equilíbrio e 

Vinculação da Receita; 
(B) Anualidade; Publicidade; Especificação; Licitação e 

Equilíbrio; 
(C) Anualidade; Especificação; Universalidade; Equilíbrio e 

Exclusividade; 
(D) Anualidade; Unidade; Exclusividade; Equilíbrio e 

Clareza; 
(E) Anualidade; Licitação; Universalidade; Equilíbrio e 

Exclusividade. 
 
36– O projeto de PPA (PPPA) da União é elaborado pelo: 
 
(A) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 

encaminhado ao Senado Federal pelo Presidente da 
República, que possui exclusividade na iniciativa das 
leis orçamentárias; 

(B) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
encaminhado ao Congresso Nacional pelo Presidente da 
República, que possui exclusividade na iniciativa das 
leis orçamentárias; 

(C) Ministério da Fazenda e encaminhado ao Senado 
Federal pelo Presidente da República, que possui 
exclusividade na iniciativa das leis orçamentárias;  

(D) Ministério da Fazenda e encaminhado ao Tribunal de 
Contas da União e ao Congresso Nacional pelo Ministro 
do Planejamento;  

(E) Ministério da Fazenda, Planejamento e Gestão e 
encaminhado ao Tribunal de Contas para posterior 
apreciação pelo Congresso Nacional e pelo Presidente 
da República. 
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37– De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, a 
despesa total com pessoal, em cada ente da Federação, 
NÃO poderá exceder os percentuais da receita corrente 
líquida, a seguir discriminados: 
  
(A) união: 50%; estados: 55% e municípios: 60%; 
(B) união: 45%; estados: 60% e municípios: 65%; 
(C) união: 50%; estados: 60% e municípios: 60%; 
(D) união: 55%; estados: 60%; Distrito Federal: 55% e  

municípios: 60%; 
(E) união: 50%; estados: 55%; Distrito Federal: 60% e 

municípios: 65%. 
 
 
Com base nas informações de contas do Balanço 
Patrimonial a seguir, responda às questões 38 e 39: 
 

Conta 31/12/X0 

Dívida Ativa 2 
Diversos Responsáveis 1 
Restos a Pagar 4 
Bens Móveis 1 
Bens Imóveis 3 
Débitos de Tesouraria 2 
Almoxarifado 1 
Dívida Fundada 4 
Bancos e Correspondentes 2 

 
 
38- O saldo patrimonial é igual a: 
 
(A) 0 (nihil); 
(B) Ativo Real Líquido de 2; 
(C) Ativo Real Líquido de 4; 
(D) Passivo Real Descoberto de 2; 
(E) Passivo Real Descoberto de 4. 
 
39- O Ativo Financeiro totaliza: 
 
(A) 2; 
(B) 3; 
(C) 4; 
(D) 5; 
(E) 6. 
 
40– As receitas e as despesas são contabilizadas na 
Contabilidade Geral (CG) e na Contabilidade Pública (CP) 
pelos respectivos regimes: 
 
(A) (CG) competência e competência; (CP) misto e 

competência; 
(B)   (CG) competência e competência; (CP) caixa e misto; 
(C) (CG) competência e competência; (CP) caixa e 

competência; 
(D) (CG) misto e competência; (CP) competência e 

competência; 
(E)  (CG) caixa e competência; (CP) caixa e competência. 
 
 

Analise as informações de um Balanço Orçamentário a 
seguir e responda às questões 41 e 42: 
 
RECEITA  PREVISÃO EXECUÇÃO 
Receita Tributária 50 60 
De Contribuição 10 15 
Alienação de Bens 10 15 
Operações de Crédito 15 10 
Receita Patrimonial 10 15 
Transferências de Capital 15 10 

 
41- A Receita de Capital Arrecadada totalizou: 
 
(A) 35; 
(B) 50; 
(C) 65; 
(D) 80; 
(E) 125. 
 
42– A Receita Corrente Prevista correspondeu a: 
 
(A) 50; 
(B) 60; 
(C) 65; 
(D) 70; 
(E) 75. 
 
43– Consideram-se subvenções as transferências destinadas 
a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, que 
se distinguem em: 
 
(A) sociais e paraestatais; 
(B) sociais e econômicas; 
(C) estatais e paraestatais; 
(D) estatais e privadas; 
(E) estatais e econômicas. 
 
44- Com base nos dados a seguir de contas das 
Demonstrações das Variações Patrimoniais, as Variações 
Passivas – Resultante da Execução totalizam:  
 

Conta 31/12/X0 
Receitas Correntes 10
Despesas de Capital 9
Receitas de Capital 1
Alienações de Bens Móveis 1
Transferências de Bens e Valores Concedidos 3
Pessoal e Encargos 2
Incorporação de Bens Móveis 2
Repasses Previdenciários Concedidos pelo RPPS 1

 
(A) 8; 
(B) 9; 
(C) 10; 
(D) 11; 
(E) 12. 
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45- O regime de adiantamento é aplicável aos casos de 
despesas expressamente definidas em lei e consiste na 
entrega de numerário a servidor, sempre precedida de 
empenho na dotação própria, para o fim de realizar 
despesas que não possam subordinar-se ao processo normal 
de aplicação, NÃO se fará adiantamento a servidor em 
alcance nem a responsável: 
 
(A) quando prefeito; 
(B) quando vereador; 
(C) quando deputado; 
(D) por 1 adiantamento;  
(E) por 2 adiantamentos. 
 
46– É encarregado de julgar as Contas do Reitor da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro a/o: 
 
(A) Câmara de Deputados; 
(B) Senado Federal; 
(C) Congresso Nacional; 
(D) Tribunal de Contas da União; 
(E) Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
 
47– São estágios da receita pública (ERP) e da despesa 
pública (EDP), respectivamente: 
 
(A) lançamento, arrecadação e recolhimento (ERP); 

empenho, apropriação e pagamento (EDP);  
(B) lançamento, diferimento e arrecadação (ERP); 

empenho, liquidação e apropriação (EDP); 
(C) lançamento, arrecadação e recolhimento (ERP); 

empenho, liquidação e pagamento (EDP); 
(D) diferimento, arrecadação e recolhimento (ERP); 

empenho, liquidação e pagamento (EDP); 
(E) diferimento, arrecadação e recolhimento (ERP); 

empenho, lançamento e pagamento (EDP). 
 
48- O registro contábil da Despesa Fixada na Lei 
Orçamentária segue o seguinte lançamento: 
 
(A) No Sistema Orçamentário 

Débito: Orçamento da Despesa 
Crédito: Créditos Disponíveis 

 
(B) No Sistema Orçamentário 

Débito: Créditos Disponíveis 
Crédito: Orçamento da Despesa 

 
(C) No Sistema Financeiro 

Débito: Orçamento da Despesa 
Crédito: Créditos Disponíveis 

 
(D)  No Sistema Financeiro 

Débito: Créditos Disponíveis 
Crédito: Orçamento da Despesa 

 
(E) No Sistema Financeiro 

Débito: Créditos Disponíveis 
Crédito: Créditos a Serem Liberados 

 

49– A dívida pública dependendo da data de seu vencimento 
é classificada como: 
 
(A) orçamentária ou extraorçamentária; 
(B) orçamentária ou fundada; 
(C) orçamentária ou flutuante; 
(D) flutuante ou fundada; 
(E) estabilizada ou flutuante. 
 
50- O projeto de lei relativo ao orçamento anual da União, 
será apreciado pelo/pela(s): 
 
(A)  Senado Federal, na forma de seu regimento interno; 
(B) Câmara dos Deputados, na forma de seu regimento 

interno; 
(C) Senado Federal inicialmente, seguido da apreciação da 

Câmara de Deputados, na forma do regimento interno 
de cada casa; 

(D) Câmara de Deputados inicialmente, seguido da 
apreciação do Senado Federal, na forma do regimento 
interno de cada casa; 

(E) duas Casas do Congresso Nacional, na forma do 
regimento comum. 
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Ilha do Fundão - Cidade Universitária - Rio de Janeiro/RJ

Caixa Postal: 2324 - CEP 20010-974
Central de Atendimento: (21) 2598-3333
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