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O contém 60 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E) e
01 questão discursiva.

1. Ao receber o material, verifique no e na
seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo. Qualquer irregularidade comunique
imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2. As provas objetiva e discursiva terão juntas duração de 4 horas e 30 minutos, incluídos neste tempo o
preenchimento do e da

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do e da

, por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar o próprio faltando uma hora para o término do horário da
prova, conforme Edital do Concurso.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no .

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
e a .

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o e a
. Não esqueça seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.concursos.uff.br, no dia
13/01/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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1. “O assunto mais comentado da conferência do clima em
Poznan atende pela sigla REDD. A Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação é tema constante tanto nas
negociações oficiais como nos eventos paralelos. Como
proteger as florestas é a vertente que mais avançou nos
últimos meses no debate internacional sobre mudanças
climáticas.
A idéia dos países ricos e mais emissores é que é mais fácil e
mais barato evitar o desmatamento nas nações com florestas
do que mudar o padrão energético, de transporte e consumo
em seu próprio território. O desmatamento responde por 15%
a 20% das emissões globais de gases-estufa.”

Um gás que contribui para o aquecimento global, já que
desempenha importante papel no efeito estufa, é o:

A) gás carbônico;
B) peróxido de carbono;
C) gás oxigênio;
D) néon;
E) nitrogênio.

(Disponível em http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=60397)

3. “A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) anunciou ontem a
conclusão do processo de nacionalização de um teste que
permite detectar a presença do HIV em apenas 15
minutos.(...)
Com o teste agora nacionalizado, uma gota de sangue é
suficiente para um diagnóstico 99% eficaz, revelado no local
da coleta em um período de 10 a 15 minutos. No Brasil, o
método já é difundido em maternidades, para evitar a
transmissão de mãe para filho nos partos em que a gestante
não foi submetida ao teste de HIV no pré-natal.”

A Aids é:

A) uma abreviatura usada no meio médico e científico para
se referir ao vírus HIV;

B) a síndrome decorrente da infecção produzida pelo
conhecido vírus HIV;

C) uma doença respiratória oportunista que atinge pessoas
soro-negativas;

D) a sigla para o vírus que causa uma síndrome conhecida
como HIV;

E) sinônimo de HIV, vírus que causa imunodeficiência em
pessoas contaminadas.

(Jornal da Ciência, 02 de dezembro de 2008. Disponível em
http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=60287)

CONHECIMENTO GERAL

2. Observando o gráfico do IBGE sobre o consumo final de
energia e o PIB (Produto Interno Bruto) percebe-se que:

A) o crescimento do consumo de energia é inversamente
proporcional ao do PIB;

B) o crescimento do PIB não está relacionado ao
crescimento do consumo de energia;

C) o crescimento do consumo de energia é diretamente
proporcional ao do PIB;

D) o crescimento do PIB está relacionado ao decréscimo no
consumo de energia;

E) não há relação possível entre PIB e consumo final de
energia.

4. Em uma planilha no aplicativo MS Excel, na célula A1 foi
digitado o número 20. Se esta célula for selecionada e o
botão % da Barra de Ferramentas for pressionado, a célulaA1
apresentará o seguinte valor:

A) 20
B) 20%
C) 20,00
D) 2000%
E) 0,2

5. Um usuário em um microcomputador com o sistema
operacional Windows XP em português, digita um texto no
aplicativo Word e monta uma Planilha no MS Excel. Para
passar de uma aplicação a outra rapidamente, o Windows
oferece a opção de acesso por meio da Barra de Tarefas ou,
de forma alternativa, o seguinte atalho de teclado:

A) ALT + TAB;
B) SHIFT + ESC;
C) SHIFT + TAB;
D) CTRL+ TAB;
E) CTRL+ ESC.

6. No MS Word, a opção de Menu “Arquivo” que possibilita
salvar um documento do tipo “. doc” como um arquivo HTML
( Página da Web) é:

A) exportar HTML;
B) transferir arquivo para;
C) salvar;
D) salvar como;
E) o MS Word não cria arquivos HTML.
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Microsoft to Offer Free Virus Protection Software for
Windows
By Scott Gilbertson November 19, 2008

Microsoft plans to offer Windows users a new antivirus
package designed to protect the OS from viruses, spyware,
rootkits and trojans. The new software is tentatively code-
named Morro, and will be available for free to Windows XP,
Vista and 7 users sometime in the second half of 2009.
The new software will reportedly use very minimal resources,
which means it should work well with older PCs. If fact,
Microsoft says Morro has been specially designed for older
PCs and low-spec machines popular in developing nations. In
addition to its minimal processor demands, Morro has been
developed to use very little bandwidth, making it ideal for those
without broadband connections.
Morro will replace Microsoft's current, paid service, Windows
Live OneCare, which has been available on a subscription
basis for $50 per year.
While a free, antivirus solution that ships with Windows would
be a boon for the average user, it could also mean trouble for
third-party software solutions. Given that a bundled solution
could raise antitrust concerns and would no doubt see
competitors like McAfee and Grisoft reaching for the lawyers
Microsoft will be offering Morro as a separate download.
Assuming Morro can deliver decent security it should be a
welcome free addition to Windows, but we don't suggest
throwing away your third-party software just yet. Antivirus
software suites will likely continue to hold an edge over Morro
by offering additional handy tools like password managers,
identity theft protection and browser-based phishing
protection.
Still, if you've been running Windows with no antivirus software
at all, Morro will no doubt be better than nothing, and it's hard to
argue with free.

–

–

–

7. Em relação ao MS Word, analise:

I. A combinação das teclas CTRL + SETA para a direita
permite ir para o fim da linha atual do texto.

II. Através do Menu “Inserir” coloca-se o cabeçalho no texto.
III. A combinação CTRL + F tem a finalidade de fechar o

documento atual.

Dos itens acima mencionados:

A) I está correto, apenas;
B) II está correto, apenas;
C) III está correto, apenas;
D) I e II estão corretos, apenas;
E) I, II e III estão corretos.

9. A única das proposições abaixo que pode ser
considerada uma negação lógica da proposição: “

”, é:

A) é carnaval e não uso uma fantasia;
B) não é carnaval e não uso uma fantasia;
C) se não uso uma fantasia, é carnaval;
D) não é carnaval ou uso uma fantasia;
E) não é carnaval e uso uma fantasia.

Se é
carnaval, então uso uma fantasia

8. Sejam V (verdadeiro) e F (falso) os valores lógicos
associados às proposições compostas a seguir:

I. 3 3 e - 3 > - 2. ( )
II. Se 2 é primo, então 3 é par. ( )
III. Se 4 é primo, então 5 é par. ( )
IV. 5 é ímpar ou 7 é par. ( )

A seqüência ordenada dos valores lógicos obtidos, de cima
para baixo, é:

A) V V F F;
B) F F V V;
C) F V F V;
D) V F V F;
E) F F F F.

≤

10. Dentre os argumentos lógicos apresentados abaixo, o
único que é um silogismo é:

A) se chove, não vou ao trabalho. Se vou ao trabalho fico
cansado. Se fico cansado não vou ao cinema. Ocorre que
não estou cansado, logo não fui ao trabalho;

B) o menino é levado ou quieto. Se é quieto não dá trabalho.
Se dá trabalho é levado. O menino dá trabalho, logo é
quieto;

C) o carro é verde ou azul. O carro não é verde, logo, é azul;
D) o Botafogo é campeão ou o Flamengo é campeão. O

Flamengo é campeão se o Vasco não é campeão. Ocorre
que o Botafogo é o campeão, logo o Vasco venceu o
Flamengo;

E) se o trabalhador é bom profissional, então ele é eficiente.

11. According to the text, Microsoft is planning to offer a new
antivirus packege for …

A) XP, Vista and 7 users only;
B) users who have all kinds of machines;
C) Windows in general including older PCs;
D) XP, Vista, and 7 and it perhaps works with older machines;
E) all kinds of machines including Macs.

12. By being a free product, the new antivirus will certainly
bring some trouble such as …

A) other company's rage;
B) Lawful antivirus actions;
C) competitors applying for antitrust law;
D) demages for other softwares;
E) Problems with HDs.

13. In the tthird paragraph, second line, the author says:
“Given that a bundle solution…” the word means…

A) a package unlikely to cause problems;
B) a package that contains some products;
C) a package that contais only one product;
D) a package with a lot of money;
E) a package with a poor software.

bundle

LÍNGUA INGLESA
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16. The last sentece of the text “still, if you been running
Windows without …” the word could be replaced by …
without altering its meaning.

A) even;
B) in addition to;
C) therefore;
D) yet;
E) unless.

still

15. The new antivirus packege will…

A) bring a good solution for protecting Windows user in
general way;

B) make competitors provide users with free antivirus
packeges;

C) change the way we deald with all computer protection;
D) Serve Pcs users in the developing countries only;
E) make other softwares entirely obsolet.

Choose the best option.

17. The lights went ____ twice when I was ____ the computer
this morning, so I had to stop working ____ the project. Well,
that's why I'm late.

A) on / at / on;
B) off / at / in;
C) on / in / on;
D) out / in / on;
E) out / at / on.

19. If you don't read carfully this manual you _____ be able to
learn how this gizmo works.

A) wouldn't;
B) won't;
C) aren't;
D) can't;
E) couldn't.

25. Os sistemas de informação gerenciais que têm como
objetivo fundamental a integração, consolidação e
aglutinação de todas as informações necessárias para a
gestão do sistema da empresa são conhecidos por:

A) SAP;
B) ERP;
C) SIC;
D) SIG;
E) MRP.

26. O planejamento que se encontra ligado ao sistema
institucional da empresa, sua missão, crença e valores, e
trabalha, portanto, com os planos de horizonte temporal de
longo prazo, ligados à continuidade da entidade, no ambiente
onde ela se insere e se inter-relaciona, é denominado
planejamento:

A) operacional;
B) de programação;
C) estratégico;
D) de comando;
E) gerencial.

22. Em relação aos desvios do plano, para que os objetivos
do controle sejam atingidos, a sistemática implantada precisa
possibilitar as seguintes ações, EXCETO:

A) a detecção mais rápida possível;
B) sua quantificação;
C) a correção pela aplicação de medidas eficazes;
D) sua pré-determinação;
E) a identificação das suas causas.

21. O estabelecimento dos objetivos da organização,
especificando a forma como serão atingidos, é denominado:

A) planejamento;
B) coordenação;
C) controle;
D) comando;
E) organização.

20. This machine runs on a ____ . That will make any other
seem old.

A) secondary new power-genereting system;
B) new secondary power-generating system:
C) power-generating secondary new system;
D) new power-generating secondary system;
E) secondary power-generating new system.

24. Os sistemas de informação que estão ligados à vida
econômico-financeira da empresa e às necessidades de
planejamento e controle financeiro e de avaliação de
desempenho são denominados sistemas de informação:

A) gerenciais;
B) de apoio às operações;
C) contábeis;
D) de apoio à gestão;
E) organizacionais.

23. De acordo com os principais autores, para executar o
trabalho de controller em uma empresa, NÃO é característica
pertinente, a função:

A) de planejamento;
B) de controle;
C) contábil;
D) de auditoria;
E) de reporte.

18. You ____ not believe that these possibilties are real,
they're based ____ experiments that _____ proved until now.

A) should / in / haven't been;
B) must / on / won't be;
C) should / on / haven't been;
D) may / in / wouldn't be;
E) Should / on / were not.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
14. By saying “ we don't suggest throwing away your third-
party software just yet, the author means that…

A) other tools will still be necessary, even using Morro;
B) user should not wait for Morro to come out;
C) Morro will probably have too many erros;
D) Morro won't overcome its defects;
E) Morro will be able to provide handy tools which will be as

good as its competitors.
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27. Dentre as características abaixo, é considerada
relacionada com o custeio variável ou direto:

A) custeioABC;
B) teoria das restrições;
C) custeio meta;
D) RKW;
E) custeio integral.

28. O plano de organização e todos os métodos e medidas
adotadas na empresa para salvaguardar seus ativos, verificar
a exatidão e fidelidade dos dados contábeis, desenvolver a
eficiência nas operações e estimular o seguimento das
políticas administrativas prescritas é denominado:

A) controle interno;
B) auditoria interna;
C) planejamento estratégico;
D) auditoria externa;
E) papel de trabalho da controladoria.

34. De acordo com a ISO 9004, que valoriza a mensuração
dos Custos da Qualidade, aqueles custos necessários para
evitar falhas no processo, são denominados custos:

A) absolutos;
B) de conformidade;
C) de ordem;
D) de não-conformidade;
E) relativos.

36. Dentre os custos de falhas internas, pode-se indicar:

A) a devolução de vendas;
B) a recuperação de bens;
C) as reclamações dentro da garantia;
D) as vendas perdidas;
E) os erros na operação.

38. Ao número de anos necessários para se recuperar o
investimento inicial, dá-se o nome de período:

A) de giro de capital;
B) cíclico de retorno;
C) lucrativo de retorno;
D) roll on;
E) de payback.

37. Os gastos necessários para que a empresa se assegure
de que seus fornecedores podem garantir a qualidade
especificada são classificados como custos de prevenção de:

A) Mercado/Cliente/Usuário;
B) Projeto do Produto/Serviço;
C) Compras;
D) Operações;
E) Administração da Qualidade.

35. De acordo com a definição de Custos de Qualidade de
Feigenbaum, são todas categorias de custos inter-
relacionadas com a respectiva definição, EXCETO os de:

A) prevenção;
B) avaliação;
C) falhas internas;
D) falhas externas;
E) detecção.

32. É exemplo de controle contábil:

A) o sistema de conferência, aprovação e autorização;
B) o controle de qualidade;
C) o treinamento de pessoal;
D) os estudos de tempos e movimentos;
E) as análises estatísticas de lucratividade.

31. À suscetibilidade do saldo de uma conta ou classe de
transações a uma distorção que poderia ser relevante,
individualmente ou quando considerada em conjunto com
distorções em outros saldos ou classes, presumindo que não
houvesse controles internos correlatos, dá-se o nome de
risco:

A) de auditoria;
B) de controle;
C) inerente;
D) de detecção;
E) de prevenção.

30. Uma maneira alternativa de avaliar os controles internos
de uma organização é por meio de seus ciclos de atividades,
que por sua vez, são baseados em seus objetivos. O ciclo que
tem como objetivo característico, o capital que é recebido pela
empresa, de seus fornecedores e funcionários em troca de
promessa de pagamentos, é denominado ciclo:

A) dos pagamentos;
B) de produção;
C) de tesouraria;
D) da receita;
E) das informações financeiras.

29. Pode-se afirmar que é um exemplo específico de controle
de prevenção:

A) os registros de performance de atividades;
B) as verificações independentes;
C) a contagem de caixa;
D) a aprovação de todas as notas de crédito pelo ;
E) os inventários e análises das diferenças.

controller

33. A garantia de que uma mesma pessoa não possa ter
acesso aos ativos e aos registros contábeis, em virtude
dessas funções serem incompatíveis dentro do sistema de
controle interno, denomina-se:

A) amarração do sistema;
B) circularização;
C) segregação de funções;
D) divisão de tarefas;
E) regras de organização.



44. Com relação à fiscalização do Município, é correto afirmar
que:

A) as contas dos Municípios ficarão, durante cento e oitenta
dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte,
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes
a legitimidade;

B) será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo Municipal;

C) o controle interno da Câmara Municipal será exercido
com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do
Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos
Municípios, onde houver;

D) será exercida pelo Poder Executivo Municipal, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do
Poder Legislativo Municipal;

E) o parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as
contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só
deixará de prevalecer por decisão de metade dos
membros da Câmara Municipal.

46. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no
exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato
de autorização for promulgado :

A) 4 dias daquele exercício;
B) 30 dias daquele exercício;
C) 4 meses daquele exercício;
D) 12 meses daquele exercício;
E) 24 meses daquele exercício.

nos últimos

43. O princípio constitucional que visa assegurar que a
investidura da função pública não seja afetada por qualquer
tipo de sentimento que, de uma forma ou de outra, não
permita que as relações sejam uniformes, é denominado
princípio constitucional da:

A) legalidade;
B) impessoalidade;
C) moralidade;
D) publicidade;
E) legitimidade.

47. Em relação à Lei do Orçamento, é correto afirmar que:

A) será integrada pelos quadros demonstrativos da receita e
planos de aplicação dos fundos especiais, quadros
demonstrativos da despesa e pelo quadro demonstrativo
do programa anual de trabalho do Governo, em termos de
realização de obras e de prestação de serviços;

B) compreenderá todas as receitas, excluindo as de
operações de crédito autorizadas em lei;

C) consignará dotações globais destinadas a atender
indiferentemente a despesas de pessoal, material e
serviços de terceiros;

D) será acompanhada pelo sumário geral da receita por
fontes e da despesa por funções do Governo, pelo quadro
demonstrativo da Receita e Despesa segundo as
Categorias Econômicas, pelo quadro discriminativo da
receita por fontes e respectiva legislação e pelo quadro
das dotações por órgãos do Governo e daAdministração;

E) conterá a discriminação da receita e despesa de forma a
evidenciar a política econômica financeira e o programa
de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de
unidade, universalidade e anualidade.

40. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida, mediante controle
externo:

A) pelaA.G.U.;
B) pelo T.C.U.;
C) pela Presidência da República;
D) pelo Congresso Nacional;
E) pela Câmara dos Deputados.

41. De acordo com a Constituição Federal de 1988, os
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de
forma integrada, sistema de controle interno para cumprir as
seguintes finalidades, EXCETO:

A) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;

B) 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 públicos por
entidades de direito privado;

C) exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

D) apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional;

E) detectar fraudes, desvios e irregularidades nas
fundações públicas e autarquias federais.
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45. De acordo com a Constituição Federal de 1988, são
vedados:

A) o início de programas ou projetos não incluídos na lei
orçamentária anual;

B) a realização de despesas que excedam os créditos
suplementares;

C) a realização de qualquer tipo de operações de créditos
que excedam o montante das despesas de capital;

D) a abertura de crédito complementar ou adicional sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos
recursos correspondentes;

E) a transposição de recursos de uma categoria de
programação para outra em qualquer situação.

42. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, sob
pena de responsabilidade solidária, darão ciência:

A) ao Congresso Nacional;
B) à Polícia Federal;
C) ao Senado Federal;
D) àAdvocacia Geral da União;
E) ao Tribunal de Contas da União.

39. A Constituição Federal de 1988 inseriu os enfoques de
eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na aplicação
do erário. O enfoque que se refere aos prazos e condições
nos quais são obtidos os recursos físicos, humanos e
financeiros, pressupondo recursos em qualidade,
quantidade, menor custo e tempo hábil, é denominado:

A) eficiência;
B) eficácia;
C) economicidade;
D) temporalidade;
E) efetividade.



52. Na Lei de Orçamento a discriminação da despesa far-se-
á no mínimo pelo desdobramento da despesa com pessoal,
material, serviços, obras e outros meios de que se serve a
administração pública para consecução dos seus fins. A esse
desdobramento, dá-se o nome de:

A) elementos;
B) partícipes;
C) componentes;
D) etapas;
E) fases.

54. As autorizações de despesa não computadas ou
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento e destinados
a reforço de dotação orçamentária recebem a denominação
de créditos:

A) adicionais especiais;
B) de dotação extraordinária;
C) adicionais extraordinários;
D) de dotação complementar;
E) adicionais suplementares.

56. Com relação à previsão e a arrecadação da receita, é
correto afirmar que:

A) reestimativa de receita por parte do Poder Executivo só
será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem
técnica ou legal;

B) o montante previsto para as receitas de operações de
crédito não poderá ser inferior ao das despesas de capital
constantes do projeto de lei orçamentária;

C) o Poder Judiciário de cada ente colocará à disposição dos
demais Poderes, no mínimo 1 ano antes do prazo final
para encaminhamento de suas propostas orçamentárias,
os estudos e as estimativas das receitas para o exercício
subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo;

D) constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação
de todos os tributos da competência constitucional do
ente da Federação;

E) reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo
será admitida, independente de comprovado erro ou
omissão de ordem técnica ou legal.
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51. Subvenções são as transferências destinadas a cobrir
despesas de custeio das entidades beneficiadas. Aquelas
que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter
assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, são
denominadas subvenções:

A) econômicas;
B) financeiras;
C) filantrópicas;
D) público-privadas;
E) sociais.

50. As dotações para manutenção de serviços anteriormente
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de
conservação e adaptação de bens imóveis são classificadas
como:

A) investimentos;
B) despesas de custeio;
C) inversões financeiras;
D) transferências de capital;
E) transferências correntes.

55. À diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo
financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de crédito a eles
vinculadas, dá-se o nome de:

A) déficit econômico;
B) superávit econômico;
C) resultado operacional do exercício;
D) superávit financeiro;
E) déficit financeiro.

57. Para os fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que
esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas
todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar,
previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados
os limites estabelecidos para o exercício, é considerada:

A) adequada com a lei orçamentária anual;
B) compatível com a lei orçamentária anual;
C) restritiva à lei orçamentária anual;
D) adequada com o plano plurianual e a lei de diretrizes

orçamentárias;
E) compatível com plano plurianual e a lei de diretrizes

orçamentárias.

53. De acordo com a Lei nº 4.320/64, as despesas
empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro,
distinguindo-se as processadas das não processadas, são
consideradas:

A) despesas de exercícios futuros;
B) empenhos a realizar;
C) transferências futuras;
D) restos a pagar;
E) despesas a realizar.

49. São classificadas como Despesas Públicas Correntes:

A) os investimentos e inversões financeiras;
B) as despesas de custeio e as transferências correntes;
C) as inversões financeiras e as transferências de capital;
D) as transferências de capital e transferências correntes;
E) os investimentos e as despesas de custeio.

48. De acordo com a Lei nº 4.320/64, a receita classificar-se-á
nas seguintes categorias econômicas:

A) correntes e de capital;
B) operacionais e não operacionais;
C) econômicas e financeiras;
D) anuais e futuras;
E) patrimoniais e financeiras.



59. De acordo com a Lei nº 8.666/93, a modalidade de
licitação conhecida por Tomada de Preço é aquela entre:

A) interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação;

B) quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no edital para execução de seu
objeto;

C) interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número
mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará,
em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e
o estenderá aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com
antecedência de até 24 horas da apresentação das
propostas;

D) quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico,
científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios
ou remuneração aos vencedores, conforme critérios
constantes de edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de 45 dias;

E) quaisquer interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a administração ou de produtos
legalmente apreendidos ou penhorados a quem oferecer
o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.

Desenvolva um texto em torno de 20 a 30 linhas sobre o
seguinte tema:

Dentro do tema proposto, os seguintes aspectos do texto
serão objetos de avaliação:

1. princípios legais;
2. modalidades;
3. dispensa;
4. inexigibilidade;
5. sanções e penalidades.

“A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em conformidade com diversos
princípios legais.”

60. Alicitação é dispensável:

A) quando a União tiver que intervir no domínio econômico
para regular preços ou normalizar o abastecimento;

B) para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivo, vedada a preferência
de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser
feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro
do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a
obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes;

C) para a contratação de serviços técnicos, de natureza
singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização;

D) para contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo,
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela
opinião pública;

E) para a aquisição ou restauração de obras de arte, de
autenticidade duvidosa, desde que compatíveis ou
inerentes às finalidades do órgão ou entidade.
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58. A Lei de Responsabilidade Fiscal define a dívida pública
fundada como:

A) a dívida pública representada por títulos emitidos pela
União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e
Municípios;

B) o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo,
abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição
financiada de bens, recebimento antecipado de valores
provenientes da venda a termo de bens e serviços,
arrendamento mercanti l e outras operações
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos
financeiros;

C) o montante total, apurado sem duplicidade, das
obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas
em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da
realização de operações de crédito, para amortização em
prazo superior a doze meses;

D) o compromisso de adimplência de obrigação financeira
ou contratual assumida por ente da Federação ou
entidade a ele vinculada;

E) a emissão de títulos para pagamento do principal
acrescido da atualização monetária.

DISCURSIVA
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