
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal de Administração

Edital no 04/2007

Caderno  
de Prova

 Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

este  � caderno de prova;
um  � cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-
ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de   �
50 (cinquenta), está correta;
se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. �

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização  �
da prova.
Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife- �
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não  �
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
Não destaque folhas da prova. �

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova com-
pleto e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O 
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

http://pmf.fepese.ufsc.br

Técnico de Contabilidade
Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h  
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
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Conhecimentos Gerais (15 questões)

Língua Portuguesa (8 questões)

Texto

Aquela era uma vida de lenda e mito, uma vida que, 
de muitas maneiras, pouco mudara desde a Idade 
Média. “Era um tempo mais simples nos vinhedos”, 
Robert, filho de Maurice, relembrou anos mais tarde. 
“Tínhamos uma maneira de viver, uma maneira de 
fazer vinho que era natural e muito antiga.”

O vinho era feito da maneira como avós e bisavós 
o haviam feito. Não havendo especialistas a quem 
recorrer, cada um seguia as tradições que conhecia e 
com que crescera. A aradura era feita com cavalos. O 
plantio, a colheita e a poda eram feitos de acordo com 
as fases da lua. Pessoas mais velhas lembravam com 
freqüência aos mais jovens que os méritos da poda 
foram descobertos quando o burro de São Martinho 
se soltou nos vinhedos.

KLADSTRUP, Don e Petie. Vinho e Guerra. Trad. Maria Luiza X. de 
A.Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002, p. 23. (Adaptado)

Assinale a alternativa que só apresenta opções 1. 
corretas.

O estilo de vida antigo que ainda existia nos vinhedos 
é assim exemplificado no texto:

( X ) semelhança com a Idade Média; obediência a a. 
tradições; uso de cavalos para arar.

( ) crença em lendas e mitos; colheita feita por b. 
pessoas mais velhas; vida natural.

( ) obediência à Igreja; plantio feito de acordo c. 
com as fases da lua; respeito pelos mais 
velhos.

( ) felicidade e simplicidade típicas da Idade d. 
Média; poda feita por burros; avós e bisavós 
com autoridade sobre os mais jovens.

( ) respeito por avós e bisavós; visitas freqüentes e. 
de São Martinho aos vinhedos; número de 
pessoas idosas superior ao número de pes-
soas jovens.

Assinale a alternativa em que a explicação para o 2. 
vocábulo está correta.

( ) aradura: colheitaa. 
( X ) vinicultor: produtor de vinhob. 
( ) mito: história tola, inventada por loucosc. 
( ) relembrar: lembrar (se) ininterruptamented. 
( ) recorrer a especialistas: correr quilômetros em e. 

direção a especialistas

As afirmativas abaixo são falsas de acordo com 3. 
o texto. Assinale aquela que se torna verdadeira, de 
acordo com o texto, se for trocada uma palavra ou 
expressão pela que está entre parênteses.

( X ) A vida nos vinhedos era sofisticada. (simples)a. 
( ) A colheita era feita com máquinas. (cavalos)b. 
( ) Utilizavam-se técnicas modernas na confec-c. 

ção do vinho. (repugnantes)
( ) Havia enólogos que orientavam a vinicultura.d. 

(doutores)
( ) A vida mudara muito desde a Idade Média. e. 

(com o fim da época medieval)

Complete as lacunas da frase abaixo:4. 

Chama-se            ao relatório porme-

norizado de tudo o que se passou em uma reunião. À 

comunicação interna, rotineira e corriqueira, dentro de 

uma instituição chama-se           .

Assinale a alternativa que completa os espaços de 
forma correta e seqüencial.

( ) ata – cartaa. 
( ) relatório – ofíciob. 
( X ) ata – memorandoc. 
( ) ofício – requerimentod. 
( ) inventário – memorandoe. 



.

Secretaria Municipal de Administração

Página 4

Observe a frase, adaptada do texto:5. 

Pessoas mais velhas lembravam com freqüência aos 
mais jovens que os méritos da poda foram descobertos 
pelos vinicultores quando o burro de São Martinho se 
soltou nos vinhedos.

Com base na frase acima, coloque dentro dos parên-
teses (coluna 2) o número que corresponda à classifi-
cação correta, de acordo com a coluna 1 (não é permi-
tido repetir qualquer número).

Coluna 1

complemento nominal1. 
locução verbal2. 
verbo conjugado no pretérito imperfeito do 3. 
indicativo
objeto indireto4. 
objeto direto5. 
verbo reflexivo conjugado no pretérito per-6. 
feito do indicativo
agente da passiva7. 

Coluna 2

( ) lembravam
( ) aos mais jovens
( ) da poda
( ) pelos vinicultores
( ) se soltou

Assinale agora a resposta que apresenta a seqüência 
correta, de cima para baixo:

( ) 3, 1, 5, 7, 6.a. 
( X ) 3, 4, 1, 7, 6.b. 
( ) 3, 5, 2, 4, 6.c. 
( ) 6, 4, 5, 1, 3.d. 
( ) 6, 5, 1, 7, 3.e. 

Assinale a alternativa em que todos os vocábulos 6. 
são acentuados devido à mesma regra de acentuação 
gráfica.

( ) pôr; pára; apóio.a. 
( ) jóia; chapéu; caí.b. 
( ) avós; freguês; baús.c. 
( ) tínhamos; méritos; fórum.d. 
( X ) média; obediência; freqüência.e. 

Com base na frase “O vinho era feito da maneira 7. 
como avós e bisavós o haviam feito”, assinale com V as 
proposições corretas e com F, as falsas.

( ) Em “era feito” o verbo fazer está na voz pas-
siva, e feito concorda com vinho em gênero e 
número.

( ) Em “da maneira como avós e bisavós o haviam 
feito”, o vocábulo em negrito é um pronome 
que substitui “o vinho”.

( ) A expressão “o haviam feito” pode ser substitu-
ída por “faziam ele”, segundo a norma culta da 
língua e sem que haja alteração do sentido da 
frase.

( ) Em “da maneira como avós e bisavós o haviam 
feito”, o vocábulo em negrito tem a função de 
objeto direto.

Assinale a seqüência correta, de cima para baixo.

( ) V – V – V – Va. 
( ) V – V – V – Fb. 
( X ) V – V – F – Vc. 
( ) V – F – V – Fd. 
( ) F – V – V – Ve. 

A frase “8. O general reagiu com altivez e decretou uma 
medida que previa o fim do comércio com a Rússia” 
deverá ser reescrita da seguinte forma, mantendo-se 
os mesmos verbos e tempos verbais mas passando 
general para o plural e uma medida para medidas.

Assinale a alternativa correta.

( ) Os generais reagiam com altivez e decretavam a. 
medidas que previam o fim do comércio com 
a Rússia.

( ) Os generais reagião com altivez e decretavão b. 
medidas que previão o fim do comércio com a 
Rússia.

( ) Os generais reagirão com altivez e decretarão c. 
medidas que previão o fim do comércio com a 
Rússia.

( X ) Os generais reagiram com altivez e decreta-d. 
ram medidas que previam o fim do comércio 
com a Rússia.

( ) Os generales reagiram com altivez e decreta-e. 
rão medidas que previrão o fim do comércio 
com a Rússia.
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Matemática (3 questões)

Três sócios A, B e C investiram R$ 25.000,00, 9. 
R$ 30.000,00 e R$ 45.000,00, respectivamente, num 
negócio que, após um ano de funcionamento, deu um 
lucro de R$ 6.000,00. Quanto coube ao sócio B, se o 
lucro recebido foi diretamente proporcional ao valor 
investido?

( ) R$ 1.200,00a. 
( ) R$ 1.500,00b. 
( X ) R$ 1.800,00c. 
( ) R$ 2.000,00d. 
( ) R$ 2.700,00e. 

Um carro levou um tempo 10. t para ir de uma 
cidade X a outra cidade Y a uma velocidade média v. 
Se aumentarmos em 25% a velocidade média v desse 
carro para ir de uma cidade a outra, então o tempo t 
da viagem se reduz em:

( ) 10%a. 
( X ) 20%b. 
( ) 25% c. 
( ) 50%d. 
( ) 80% e. 

Uma fábrica de eletrodomésticos vende certo 11. 
produto por R$ 150,00 por unidade. O custo total con-
siste em uma taxa fixa de R$ 6.500,00 somada ao custo 
de produção de R$ 50,00 por unidade. Quantas unida-
des a fábrica necessita vender para obter um lucro de 
R$ 2.000,00?

( ) 20a. 
( ) 40b. 
( ) 65c. 
( X ) 85d. 
( ) 90e. 

Estudos Sociais (2 questões)

Leia a notícia:12. 

Em uma sessão plenária surpreendente, depois de 
uma madrugada de negociações, os 190 países da 
Convenção-Quadro da ONU (Organização das Nações 
Unidas) sobre Mudanças Climáticas aprovaram neste 
sábado o documento final com os resultados de 13 
dias de trabalho em Bali (Indonésia), um dia a mais 
que o previsto inicialmente.

Este documento define um roteiro com os princípios 
que vão guiar as negociações do regime global de 
mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de 
Kyoto, a partir de 2012.

Adaptado de JC - On line. 15/12/2007. Disponível em http://jc.uol.
com.br/2007/12/15/not_156604.php. Acesso: 19/12/2007.

Assinale a alternativa que identifica o nome do docu-
mento a que se refere a notícia.

( ) SIDA.a. 
( ) Tratado de Kyoto.b. 
( ) Sendero Luminoso.c. 
( ) International Trade Act.d. 
( X ) Mapa do Caminho de Bali.e. 
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Observe o mapa a seguir:13. 

Assinale a alternativa que identifica o Estado brasileiro 
destacado no mapa (hachuriado):

( ) Pará.a. 
( ) Sergipe.b. 
( ) Tocantins.c. 
( X ) Maranhão.d. 
( ) Rio Grande do Norte.e. 

Legislação (2 questões)

Assinale a alternativa 14. incorreta:

( X ) A obrigação de reparar o dano não se estende a. 
aos sucessores do servidor que causou o dano. 

( ) O servidor responde civil, penal e adminis-b. 
trativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições.

( ) Tratando-se de dano causado a terceiros, res-c. 
ponderá o servidor perante a Administração 
Pública Municipal, em ação regressiva.

( ) As sanções civis, penais e administrativas d. 
podem cumular-se, sendo independentes 
entre si.

( ) A responsabilidade administrativa do servidor e. 
é afastada no caso de absolvição criminal que 
negue a existência do fato ou da sua autoria.

Assinale a alternativa 15. correta:

( ) O servidor terá direito a dispensa do serviço a. 
por 07 (sete) dias úteis, sem prejuízo de seus 
direitos, por motivo de casamento próprio 
ou de falecimento do cônjuge, companheiro, 
parente até segundo grau, madastra, padas-
tro, enteado ou menor sob a sua guarda ou 
tutela.

( ) Ao servidor público é proibido atuar, como b. 
procurador ou intermediário, junto à 
Administração Pública Municipal, mesmo 
quando se tratar do pleito de benefícios previ-
denciários ou assistenciais de dependentes e 
de cônjuge ou companheiro.

( ) Está sujeito à advertência o servidor que, com-c. 
provada a má-fé, acumular ilegalmente cargos 
públicos.

( ) O abandono de cargo ocorre com a ausência d. 
intencional do servidor ao serviço, por um 
período superior a 60 (sessenta) dias.

( X ) São fases do processo administrativo disci-e. 
plinar a instauração, a instrução sumária e o 
julgamento.
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Na contabilidade, é comum o uso de quadros ou 18. 
tabelas para representar a situação dos saldos ou da 
movimentação de determinado período de tempo; 
e conforme a estrutura, possuem uma denominação 
específica. Dentre as opções, tem-se o quadro abaixo:

Conta: código x.xx.xx.xxx – Móveis e Equipamentos de Escritório.

Débito Crédito
data operação valor data operação valor

Assinale a alternativa correta, referente à denomina-
ção específica para o quadro acima apresentado.

( X ) é um quadro típico do registro no razão.a. 
( ) é um quadro típico do registro no diário.b. 
( ) é um quadro típico do registro no balanço c. 

patrimonial.
( ) é um quadro típico do registro no fluxo de d. 

caixa.
( ) é um quadro típico do registro na demonstra-e. 

ção de resultado do exercício.

Assinale a alternativa 19. correta.

Como é denominado o tipo de receita pública que 
é composto pelos ingressos oriundos dos impostos, 
taxas e contribuição de melhoria?

( ) Serviços.a. 
( X ) Tributária.b. 
( ) Patrimonial.c. 
( ) Contribuições.d. 
( ) Industrial.e. 

Conhecimentos Específicos (35 questões)

Na contabilidade é comum, de acordo com o 16. 
plano de contas, representar diversos elementos 
de características semelhantes numa mesma conta. 
Assim, escrivaninhas, poltronas, cadeiras, mini-compu-
tadores, impressoras poderiam ser reunidos na conta 
Móveis e Equipamentos de Escritório.

Por outro lado, existe a classificação das contas em 
contas de ativo, contas de passivo e contas da situ-
ação líquida e no mecanismo de débito e crédito há 
uma convenção a ser utilizada quando do aumento ou 
diminuição dos respectivos componentes.

Assinale alternativa correta, referente aos registros 
contábeis na conta Móveis e Equipamentos de Escritório:

( X ) é uma conta de ativo e quando aumenta deve a. 
ser debitada.

( ) é uma conta de passivo e quando aumenta b. 
deve ser creditada.

( ) é uma conta de ativo e quando aumenta deve c. 
ser creditada.

( ) é uma conta de passivo e quando aumenta d. 
deve ser debitada.

( ) é uma conta de situação líquida e quando e. 
aumenta, deve ser creditada.

Com referência à contabilidade pública e seus 17. 
usuários, assinale a alternativa na qual consta o tipo 
de usuário que pertence exclusivamente ao Poder 
Legislativo.

( ) Instituições Financeiras.a. 
( ) Estudiosos de Finanças Públicas.b. 
( X ) Câmara Federal e Senado Federal.c. 
( ) Fornecedores e Prestadores de Serviços.d. 
( ) Associações e Grupos de Defesa do Cidadão.e. 
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Considere a situação dos saldos devedores e cre-20. 
dores das seis contas aqui apresentadas:

Contas Saldos devedores Saldos credores
Bancos 60.000,00
Receita de Vendas 60.000,00
Materiais Estocados 70.000,00
Móveis e Utensílios 30.000,00
Fornecedores 70.000,00.
Contas a Pagar
Soma no período

Assinale a alternativa correta, referente ao valor que 
deve constar em Contas a Pagar, restrito à movimenta-
ção das seis contas expostas, e suficiente para fechar o 
balancete simplificado, respeitando as contrapartidas 
típicas.

( ) Deve apresentar um saldo devedor de a. 
90.000,00 porque é uma conta de ativo e 
também requer uma retificação na conta 
bancos que, tipicamente, terá o saldo credor 
de 60.000,00 e o balancete soma o montante 
de 190.000,00, tanto nos saldos devedores, 
quanto nos saldos credores.

( ) Deve apresentar um saldo devedor de b. 
30.000,00 porque é uma conta de ativo e o 
balancete soma o montante de 190.000,00 
nos saldos devedores, e 130.000,00 nos saldos 
credores, pois não é relevante a igualdade 
entre débito e crédito na contabilidade.

( ) Deve apresentar um saldo devedor de c. 
50.000,00 porque é uma conta de passivo 
e também requer uma retificação na conta 
Móveis e Utensílios que, tipicamente, terá o 
saldo credor de 50.000,00 e o balancete soma 
o montante de 180.000,00, tanto nos saldos 
devedores, quanto nos saldos credores.

( ) Deve apresentar um saldo devedor de d. 
40.000,00 porque é uma conta de ativo e 
também requer uma retificação na conta 
Materiais Estocados que, tipicamente, terá 
saldo zero e o balancete soma o montante 
de 130.000,00, tanto nos saldos devedores, 
quanto nos saldos credores.

( X ) Deve apresentar um saldo credor de 30.000,00 e. 
porque é uma conta de passivo e o balancete 
soma o montante de 160.000,00, tanto nos 
saldos devedores, quanto nos saldos credores.

Com referência aos sistemas de informações 21. 
contábeis e, especificamente, quando se tratar de um 
grupo de empresas onde são elaboradas demonstra-
ções contábeis mensais em nível individualizado e se 
faz o uso de: a) diferentes critérios; b) fontes indevidas; 
c) prazos inapropriados para registro tem-se desobedi-
ência a um conceito básico para a qualidade do sistema 
de dados e informações contábeis.

Assinale a alternativa correta, referente ao conceito 
desobedecido:

( ) uso de moeda forte.a. 
( ) delimitador geográfico.b. 
( ) identificação demográfica.c. 
( X ) fonte única ou banco de dados.d. 
( ) ponto de convergência diversificado.e. 

Com referência aos sistemas de informações 22. 
contábeis e especificamente quando se tratar de 
comparação entre o real e o orçado, comum nas enti-
dades estatais, onde são elaboradas demonstrações 
contábeis comparativas, precisam ser tomadas pro-
vidências e seguidos alguns critérios visando facilitar 
a análise das variações e permitir a rapidez nas medi-
das corretivas entendidas cabíveis pelas autoridades 
competentes.

Assinale a alternativa correta, referente aos critérios 
a serem seguidos pela contabilidade no assunto em 
referência:

( ) critérios episódicos no orçamento e na conta-a. 
bilidade e diversos planos de contas.

( ) critérios diversificados no orçamento e na b. 
contabilidade e sem plano de contas.

( X ) critérios uniformes no orçamento e na conta-c. 
bilidade e plano de contas compatível.

( ) critérios circunstanciais no orçamento e na d. 
contabilidade e sem plano de contas.

( ) ausência de critérios no orçamento e na con-e. 
tabilidade e sem plano de contas.
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Com referência à contabilidade pública, assi-23. 
nale a alternativa na qual consta uma característica 
improcedente.

( ) Demonstra os fatos contábeis que afetam o a. 
patrimônio estatal.

( ) Auxilia na prestação de contas que os gover-b. 
nantes devem encaminhar, periodicamente, 
ao Poder Legislativo.

( ) Registra o patrimônio estatal e demonstra c. 
sinteticamente a situação financeira, orça-
mentária e contábil do setor publico estatal.

( X ) Sua área de ação compreende apenas o nível d. 
de governo federal, não sendo aplicável aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios.

( ) É um instrumento auxiliar ao sistema de pla-e. 
nejamento, execução e controle da gestão 
governamental.

Assinale a alternativa 24. correta.

Como é denominado o estágio da receita pública no 
qual os contribuintes ou devedores entregam aos 
agentes arrecadadores ou aos bancos autorizados 
pelo ente estatal os valores devidos ao Tesouro?

( ) Projeção.a. 
( ) Predição.b. 
( X ) Arrecadação.c. 
( ) Recolhimento.d. 
( ) Lançamento.e. 

Assinale a alternativa 25. correta.

Como é, em situações comuns de execução da des-
pesa orçamentária estatal da administração direta, a 
seqüência dos três estágios legais?

( X ) empenho, liquidação e pagamento.a. 
( ) liquidação, empenho e pagamento.b. 
( ) pagamento, liquidação e empenho.c. 
( ) liquidação, pagamento e empenho.d. 
( ) empenho, pagamento e liquidação.e. 

Assinale a alternativa 26. correta.

Como são denominados os grupos de natureza da 
despesa, vinculados à categoria econômica despesas 
correntes?

( ) Investimentos; Inversões Financeiras; a. 
Amortização de Dívidas Internas e Externas.

( X ) Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos b. 
da Dívida; Outras Despesas Correntes.

( ) Pessoal e Encargos Sociais; Inversões Finan-c. 
ceiras; Amortização de Dívidas Internas e 
Externas.

( ) Juros e Encargos da Dívida, Investimentos; d. 
Inversões Financeiras e Econômicas do Estado.

( ) Inversões Financeiras, Amortização de e. 
Dívidas Internas e Externas; Outras Despesas 
Correntes.

Com referência ao processo de tramitação do 27. 
projeto da lei orçamentária anual, assinale a alterna-
tiva correta.

( ) O Poder Executivo poderá enviar mensagem à a. 
Câmara para propor modificação nos projetos 
desde que iniciada a votação, na comissão 
especial, da parte cuja alteração é proposta.

( ) O Poder Executivo poderá enviar mensagem à b. 
Câmara para propor modificação nos projetos 
enquanto não iniciada a votação, na comissão 
especial, da parte cuja alteração for reivindi-
cada pelo Líder do Partido Político pelo qual o 
Prefeito foi eleito.

( ) O Poder Executivo poderá enviar mensagem à c. 
Câmara para propor modificação nos projetos 
desde que iniciada a votação, na comissão 
especial, da parte cuja alteração é proposta 
por Líder de qualquer Partido Político opositor 
quando da eleição do Prefeito empenho.

( ) O Poder Executivo poderá enviar mensagem à d. 
Câmara para propor modificação nos tributos 
enquanto ocorre a votação, na comissão par-
lamentar de inquérito, pela qual deve transitar 
o pedido especial, da parte cuja alteração é 
proposta.

( X ) O Poder Executivo poderá enviar mensagem à e. 
Câmara para propor modificação nos projetos 
enquanto não iniciada a votação, na comissão 
especial, da parte cuja alteração é proposta.
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Com referência às emendas ao Projeto de Lei 28. 
do Orçamento Anual ou de créditos adicionais, elas 
somente poderão ser aprovadas quando atendi-
das condições previstas formalmente na legislação 
pertinente.

Dentre as alternativas aqui apresentadas apenas uma 
não se refere a tais condições. Identifique-a.

( ) sejam compatíveis com o Plano Plurianual.a. 
( X ) contenham tema não estranho ao Orçamento b. 

de Município vizinho.
( ) estejam relacionados com a correção de erros c. 

ou omissões.
( ) estejam relacionados com os dispositivos do d. 

texto do projeto de lei.
( ) indiquem os recursos necessários, admiti-e. 

dos apenas os provenientes de anulação de 
despesas, excluídos os que incidem sobre: 
a) dotação para pessoal e seus encargos; 
b) serviços da dívida.

Assinale a alternativa que completa 29. corretamente 
a frase abaixo.

Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou 
rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem 
sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, 
conforme o caso, mediante…

( ) créditos especiais ou extraordinários, com a. 
prévia e específica autorização.

( ) créditos especiais ou suplementares, com b. 
específica autorização a posteriori.

( ) créditos especiais ou extraordinários, com c. 
específica autorização a posteriori.

( X ) créditos especiais ou suplementares, com d. 
prévia e específica autorização.

( ) créditos ilimitados ou especiais, sem prévia ou e. 
posterior autorização.

Assinale a alternativa 30. correta.

Com referência à definição das diretrizes orçamentá-
rias anuais e a sua deliberação no Poder Legislativo 
para que se torne, mais tarde, a Lei de Diretrizes 
Orçamentária, há um prazo a cumprir.

( X ) Deve ser definida até o término do primeiro a. 
período da sessão legislativa.

( ) Deverá esperar até o início do segundo perí-b. 
odo da sessão legislativa.

( ) Não poderá ser definida antes do mês de c. 
setembro.

( ) Terá que aguardar a entrada, no Poder d. 
Legislativo, do Projeto de Lei da LOA – Lei 
Orçamentária Anual.

( ) Deverá aguardar que a prestação de contas e. 
do exercício anterior seja julgada pelo TCU – 
Tribunal de Contas da União.

No que diz respeito a LDO – Lei de Diretrizes 31. 
Orçamentárias, é correto afirmar que ela orienta a 
elaboração da Lei Orçamentária Anual.

Assinale a alternativa que figura na Constituição 
Federal como atribuição da LDO.

( ) Fixar diretrizes para os empréstimos concedi-a. 
dos pelos bancos comerciais.

( ) Fixar diretrizes para ocupação das terras b. 
improdutivas por famílias pobres.

( ) Estabelecer os limites para uso de território c. 
para extração dos minerais.

( ) Estabelecer os mecanismos próprios para a d. 
circulação nos aeroportos.

( X ) Estabelecer a política de aplicação das agên-e. 
cias oficiais de fomento.
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No que diz respeito a LDO – Lei de Diretrizes 32. 
Orçamentárias, é correto afirmar que ela compreen-
derá as metas e prioridades da administração pública 
(federal, estadual ou municipal).

Assinale a alternativa que figura na Constituição 
Federal como atribuição da LDO.

( ) Dispor sobre as alterações no plano diretor.a. 
( X ) Dispor sobre as alterações na legislação b. 

tributária.
( ) Dispor sobre alterações na legislação de ocu-c. 

pação territorial.
( ) Determinar as regionalizações da aplicação d. 

orçamentária.
( ) Determinar os limites para as despesas de e. 

ocupação continuada.

Dentre as diferentes normas a serem observadas 33. 
na execução orçamentária, existem as vedações que 
constam na Constituição Federal e geralmente são 
reproduzidas nas Constituições e Leis Orgânicas dos 
demais entes estatais.

Assinale a alternativa que não contém uma das veda-
ções referenciadas no enunciado desta questão.

( X ) O início de atividades classificáveis em despe-a. 
sas correntes devidamente empenhadas.

( ) O início de programas e projetos não incluí-b. 
dos na lei orçamentária anual.

( ) A realização de despesas ou a assunção de c. 
obrigações diretas que excedam os créditos 
orçamentários ou adicionais.

( ) A abertura de crédito suplementar ou especial, d. 
sem prévia autorização legislativa, e sem a 
indicação dos recursos correspondentes.

( ) A concessão ou utilização de créditos e. 
ilimitados.

Os recursos orçamentários podem ser insuficien-34. 
tes para que se realize plenamente o projeto ou a 
atividade prevista na lei orçamentária anual.

Assinale a alternativa que cita o tipo de crédito adi-
cional próprio para permitir a complementação do 
recurso e viabilizar a execução orçamentária aqui 
mencionada.

( ) Créditos especiais.a. 
( ) Créditos temporais.b. 
( ) Créditos superlativos.c. 
( X ) Créditos suplementares.d. 
( ) Créditos extraordinários.e. 

Assinale a alternativa que completa 35. corretamente 
a frase abaixo.

Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou 
rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem 
sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, 
conforme o caso, mediante…

( ) créditos especiais ou extraordinários, com a. 
prévia e específica autorização.

( ) créditos especiais ou suplementares, com b. 
específica autorização a posteriori.

( ) créditos especiais ou extraordinários, com c. 
específica autorização a posteriori.

( ) créditos ilimitados ou especiais, sem prévia ou d. 
posterior autorização.

( X ) créditos especiais ou suplementares, com e. 
prévia e específica autorização.
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A LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal impõe limi-36. 
tes máximos, em relação à Receita Corrente Líquida, 
para os gastos com pessoal e eles afetam tanto o 
Poder Executivo quanto o Poder Legislativo Municipal. 
Há percentuais específicos para cada Poder aqui men-
cionado e para o Município como um todo.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente os 
limites de despesas com pessoal para os municipios 
no Brasil, segundo a LRF.

( ) 50%, sendo 43% para o Poder Executivo e  a. 
7% para o Poder Legislativo.

( ) 55%, sendo 50% para o Poder Executivo e  b. 
5% para o Poder Legislativo.

( X ) 60%, sendo 54% para o Poder Executivo e  c. 
6% para o Poder Legislativo.

( ) 65%, sendo 60% para o Poder Executivo e  d. 
5% para o Poder Legislativo.

( ) 70%, sendo 64% para o Poder Executivo e  e. 
6% para o Poder Legislativo.

A Lei Federal 4.320/64 fixa normas de direito 37. 
financeiro para elaboração e controle dos Orçamentos 
e Balanços da União, Estados e Distrito Federal.

Assinale a alternativa que contém normas corretas 
para o registro de bens móveis e imóveis.

( X ) A contabilidade manterá registros sintéticos a. 
dos bens móveis e imóveis.

( ) A contabilidade manterá registros analíticos b. 
dos bens móveis e imóveis.

( ) A contabilidade manterá registros sintéticos c. 
dos bens móveis e registros analíticos dos 
bens imóveis.

( ) A contabilidade manterá registros sintéticos d. 
dos bens imóveis e registros analíticos dos 
bens móveis.

( ) A contabilidade manterá registros dos bens e. 
móveis e imóveis conforme a determinação 
do decreto específico a ser emitido pelo Poder 
Executivo do ente estatal em referência e 
conforme a quantidade de habitantes, disci-
plinada por Lei Federal própria.

A LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal impõe con-38. 
dições restritivas para o último ano de mandato dos 
gestores e impõe limites visando impedir que deixem 
endividamento de curto prazo elevado e potencial-
mente capaz de restringir ou impedir ações normais 
de gerenciamento do equilíbrio do ativo e do passivo 
financeiro.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
os limites de assunção de despesas no último ano de 
mandato no Brasil, segundo a LRF.

( ) Não é permitido ao titular do Poder ou órgão a. 
nos últimos dois quadrimestres do mandato 
contrair obrigações de despesa que não possa 
ser cumprida integralmente dentro dele, ou 
que tenha parcelas a serem pagas no exer-
cício seguinte sem que haja saldo igual ou 
superior no ativo permanente.

( ) É proibido ao titular do Poder ou órgão nos b. 
últimos três trimestres do mandato contrair 
obrigações de despesa que não possa ser 
cumprida integralmente dentro dele, ou que 
tenha parcelas a serem pagas no exercício 
seguinte sem que haja suficiente disponibili-
dade de caixa para este crédito.

( ) Não se admite ao titular do Poder ou órgão c. 
nos últimos dois trimestres do mandato con-
trair obrigações de despesa que não possa ser 
cumprida integralmente dentro dele, ou que 
tenha parcelas a serem pagas no exercício 
seguinte sem que haja saldo igual ou superior 
na conta Almoxarifado.

( X ) É vedado ao titular do Poder ou órgão nos d. 
últimos dois quadrimestres do mandato con-
trair obrigações de despesa que não possa ser 
cumprida integralmente dentro dele, ou que 
tenha parcelas a serem pagas no exercício 
seguinte, sem que haja suficiente disponibili-
dade de caixa para este efeito.

( ) É vedado ao titular do Poder ou órgão no e. 
último semestre do mandato contrair obriga-
ções de despesa que não possa ser cumprida 
integralmente dentro dele, ou que tenha par-
celas a serem pagas no exercício seguinte sem 
que haja suficiente disponibilidade, em ban-
cos e aplicações financeiras, para este crédito.
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Com referência à LRF – Lei de Responsabilidade 39. 
Fiscal, é comum mencionar o esforço em impor medi-
das capazes de melhorar a publicidade e a transparên-
cia das contas públicas estatais. Neste sentido, existe 
exigência relativa ao acesso dos cidadãos e cidadãs à 
prestação de contas anuais.

Assinale a alternativa que apresenta o exigido pela 
LRF para o assunto em referência.

( ) As contas apresentadas pelo Prefeito ficarão a. 
disponíveis, durante o exercício, na Câmara 
e no órgão responsável pela sua elaboração, 
para emendas e apreciação pelos cidadãos e 
instituições não governamentais.

( X ) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder b. 
Executivo ficarão disponíveis, durante o exer-
cício, no Poder Legislativo e no órgão res-
ponsável pela sua elaboração, para consulta 
e apreciação pelos cidadãos e instituições de 
sociedade.

( ) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder c. 
Legislativo ficarão disponíveis, durante o exer-
cício, no Poder Executivo e no órgão respon-
sável pela sua elaboração, para contestação 
e julgamento por instituição encarregada do 
controle interno.

( ) As contas apresentadas pelo Presidente da d. 
Câmara ficarão disponíveis, durante o exer-
cício, no Poder Executivo e no órgão respon-
sável pela sua elaboração, para contestação 
e julgamento por instituição do controle 
externo.

( ) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder e. 
Executivo ficarão disponíveis, durante o 
exercício, no Poder Legislativo e no órgão 
responsável pela sua elaboração, para contes-
tação e julgamento pelas organizações não 
governamentais.

A Lei Federal 4.320/64 fixa normas de direito 40. 
financeiro para elaboração e controle dos Orçamentos 
e Balanços da União, Estados e Distrito Federal.

Assinale a alternativa que contém normas corretas 
para a escrituração da dívida fundada.

( ) Deverá ser escriturada com indicação dos a. 
credores e especificação que permita verificar 
a qualquer tempo a posição dos empréstimos, 
bem como os respectivos serviços de depre-
ciação e dos juros.

( ) Será escriturada com individuação e especifi-b. 
cação que permita verificar a qualquer tempo 
a posição dos investimentos propiciados, bem 
como os respectivos serviços de provisão e 
das reversões.

( ) Deverá ser escriturada com indicação dos c. 
credores e especificação que permita verificar 
a qualquer tempo a posição dos ativos finan-
ciados, bem como os respectivos serviços de 
parcelamento e os valores do diferido.

( ) Poderá ser escriturada sem a individuação, d. 
desde que reunido numa única conta o mon-
tante de cada País ou Instituição Financeira 
que realizou o empréstimo.

( X ) Será escriturada com individuação e especifi-e. 
cação que permita verificar a qualquer tempo 
a posição dos empréstimos, bem como os res-
pectivos serviços de amortização e dos juros.

Dado o texto abaixo:41. 

Com referência ao que a LRF define para a dívida, 
tem-se numa delas:

“dívida pública representada por títulos emitidos pela 
União, inclusive Banco Central do Brasil, Estados e 
Municípios”.

Assinale a alternativa que indica o tipo de dívida defi-
nido pela LRF.

( ) tituliária.a. 
( ) terminal.b. 
( ) fundada.c. 
( X ) mobiliária.d. 
( ) consolidada.e. 
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Assinale a alternativa 42. correta.

Como são denominados os fatos contábeis que ape-
nas alteram os elementos componentes do Ativo, e/
ou do Passivo, sem, contudo, interferirem na situação 
líquida, como, por exemplo, a aquisição de um micro-
computador à vista?

( X ) permutativos.a. 
( ) mistos diminutivos.b. 
( ) mistos aumentativos.c. 
( ) modificativos diminutivos.d. 
( ) modificativos aumentativos.e. 

Com referência aos regimes contábeis, tem-se o 43. 
regime de competência de exercícios e o regime de 
caixa. Considere que a entidade adota o regime de 
caixa e adquire bens de consumo duráveis (três exer-
cícios), cujo dispêndio é considerado como despesa 
total do exercício em que é pago, causando, dessa 
maneira, um problema.

Assinale a alternativa que apresenta o procedimento 
correto a ser adotado pela contabilidade para regis-
trar corretamente o fato contábil em referência.

( ) Considerar no passivo o montante e a a. 
cada exercício registrar como despesa ou 
custo apenas a parcela consumida em cada 
exercício.

( ) Considerar na receita o montante e a cada b. 
exercício registrar como despesa ou custo 
apenas a parcela consumida em cada 
exercício.

( X ) Considerar no ativo o montante e a cada exer-c. 
cício registrar como despesa ou custo apenas 
a parcela nele consumida.

( ) Considerar tudo como despesa ou custo ape-d. 
nas no último exercício e nada registrar nos 
dois exercícios anteriores.

( ) Considerar tudo como despesa ou custo ape-e. 
nas no primeiro exercício e nada registrar nos 
dois exercícios posteriores.

Assinale a alternativa 44. correta.

No balanço patrimonial, o grupo de contas que com-
preende as obrigações, onde regularmente constam 
as contas e os compromissos a pagar para terceiros, é 
denominado…

( ) ativo.a. 
( ) custo.b. 
( ) receita.c. 
( X ) passivo.d. 
( ) despesa.e. 

Para impedir a proliferação de procedimentos 45. 
capazes de aumentar o endividamento de entes esta-
tais, a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal equipara 
alguns deles às operações de crédito e veda a sua 
realização.

Assinale a alternativa que apresenta o procedimento 
não contido dentre as vedações em referência.

( ) Captação de recursos a título da antecipação a. 
de receita de tributos ou contribuição cujo 
fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem 
prejuízo do disposto no § 7o do art. 150 da 
Constituição.

( X ) Assunção de obrigação, com a autorização b. 
orçamentária e dentro dos limites fixados 
pelo cronograma de desembolso com forne-
cedores, para pagamento a posteriori de bens 
e serviços.

( ) Recebimento antecipado de valores de c. 
empresa em que o poder público detenha, 
direta ou indiretamente, a maioria do capital 
social com direito a voto, salvo lucros e divi-
dendos, na forma da legislação.

( ) Assunção direta de compromisso, confissão d. 
de dívida ou operação assemelhada, com 
fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, 
mediante emissão, aceite ou aval de título 
de crédito, não se aplicando esta vedação a 
empresas estatais dependentes.

( ) assunção de obrigação, sem autorização orça-e. 
mentária, com fornecedores para pagamento 
a posteriori de bens e serviços.
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A LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal dedica 46. 
uma seção para tratar da preservação do patrimônio 
público onde aborda, inclusive, condicionantes para a 
realização das desapropriações. Há, também, restrição 
quanto ao destino e aplicação de recursos obtidos 
com a venda (ou alienação) de bens móveis e imóveis.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
a proibição de aplicação da receita derivada da alie-
nação de bens e direitos que integram o patrimonio 
público.

( ) Financiamento de obras públicas ligadas ao a. 
saneamento básico e redes de esgoto para 
prevenção de doenças que afetem a saúde 
humana.

( ) Aplicação em estradas que liguem o b. 
Município com outros Municípios vizinhos, se 
pertencentes a outro Estado da federação.

( ) Aplicação em ruas e avenidas que liguem os c. 
bairros centrais do Município com rodovias 
estaduais ou federais.

( ) Financiamento de conjuntos habitacionais, d. 
voltados para atender ao acesso de famílias 
carentes a uma moradia própria.

( X ) Financiamento de despesa corrente, salvo se e. 
destinada por lei aos regimes de previdência 
social, geral e próprio dos servidores públicos.

Com referência ao que a Lei Federal 4.320/64 47. 
define por unidades orçamentárias e unidades admi-
nistrativas, assinale a alternativa correta para a defini-
ção de unidade orçamentária.

( ) Ajuntamento de serviços submetidos ao a. 
mesmo órgão ou repartição a que serão desti-
nadas receitas de capital.

( ) Aglutinação de serviços vinculados ao mesmo b. 
órgão ou repartição a que serão destinadas 
receitas de contribuições.

( X ) Agrupamento de serviços subordinados ao c. 
mesmo órgão ou repartição a que serão con-
signadas dotações próprias.

( ) Reunião de serviços subordinados ao mesmo d. 
órgão ou repartição a que serão destinadas 
receitas tributárias.

( ) Conjunto de serviços submetidos ao mesmo e. 
órgão ou repartição a que serão destinadas 
receitas patrimoniais.

Dentre os muitos assuntos, a Lei Federal 4.320/64 48. 
trata da discriminação da despesa, estabelecendo o 
mínimo a ser cumprido.

Assinale a alternativa correta para a exigência legal 
em referência.

( ) Deverá ser feita, no mínimo, por categoria.a. 
( ) Deverá ser feita, no mínimo, por projeto ou b. 

atividade.
( X ) Far-se-á, no mínimo, por elementos.c. 
( ) Será feita, no mínimo, por grupamento de d. 

natureza da despesa.
( ) Far-se-á, no mínimo, por repartição e por e. 

bairro.

Tem-se, dentre os diferentes países, tratamento 49. 
nem sempre uniforme para a vigência do exercício 
financeiro. Alguns preferem iniciar e encerrar no 
inverno, outros optaram por fazê-lo no verão. No Brasil, 
o assunto é tranqüilo porque a Lei Federal 4.320/64 
estabelece que ele deve coincidir com o ano civil.

Por outro lado, no artigo 35, da Lei mencionada, 
trata-se do pertencimento da receita e da despesa ao 
exercício financeiro.

Assinale a alternativa correta para o pertencimento da 
receita e da despesa ao exercício financeiro.

( ) as receitas nele recolhidas e as despesas nele a. 
legalmente liquidadas.

( X ) as receitas nele arrecadadas e as despesas b. 
nele legalmente empenhadas.

( ) as receitas nele arrecadadas e as despesas c. 
nele legalmente liquidadas.

( ) as receitas nele recolhidas e as despesas nele d. 
legalmente empenhadas.

( ) as receitas nele lançadas e as despesas nele e. 
legalmente pagas.
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A Lei Federal 4.320/64 define o que se entende 50. 
por restos a pagar processados e restos a pagar não 
processados.

Assinale a alternativa correta para a definição de res-
tos a pagar.

( ) Despesas empenhadas e não pagas até o dia a. 
31 de outubro, distinguindo-se as liquidadas 
das não liquidadas.

( ) Despesas empenhadas e não pagas até o dia b. 
30 de novembro, distinguindo-se as pagas das 
não pagas.

( ) Despesas empenhadas e não pagas até o dia c. 
31 de agosto, distinguindo-se as lançadas das 
não lançadas.

( X ) Despesas empenhadas e não pagas até o dia d. 
31 de dezembro, distinguindo-se as processa-
das das não processadas.

( ) Despesas empenhadas e não pagas até o dia e. 
30 de setembro, distinguindo-se as classifica-
das das não classificadas.
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