PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos e Cadastro
de Reserva do Quadro de Pessoal dos Órgãos da Administração
Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de São Luís/MA
EDITAL Nº 001/2008, de 16 de Maio de 2008.

PROVA OBJETIVA

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO:

CONTABILIDADE

INSTRUÇÕES:
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾
¾

¾

Verifique se este caderno contém 50 questões sendo: 15 de Língua Portuguesa, 05 de Noções
de Informática, 05 de Conhecimentos Gerais e 25 de Conhecimentos Específicos.
Verifique na Folha de Respostas se o seu nome e número do documento de identificação estão
corretos.
Em cada questão, você deve assinalar somente uma das alternativas, conforme indicado
abaixo:

Será anulada a questão que contiver emenda, rasura ou, ainda, a que apresentar mais de uma
alternativa assinalada na Folha de Respostas.
Ao marcar a alternativa correta na Folha de Respostas, use caneta esferográfica de tinta preta,
ponta grossa.
Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala a Folha de Respostas assinada no local indicado.
Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será publicado até 72 (setenta e duas) horas a contar do dia
subseqüente ao da sua realização, afixado no quadro de avisos da Secretaria Municipal de
Administração de São Luís e no quadro de avisos da Fundação Sousândrade, disponibilizado
ainda nos endereços eletrônicos www.fsadu.org.br e www.sousandrade.org.br
As provas objetivas serão também disponibilizadas no prazo e nos endereços eletrônicos
supracitados.
Boa prova!
A duração total da prova é de 3 horas. Este tempo inclui a marcação da Folha de Respostas.
Você só poderá levar o Caderno de Provas após transcorridas 2h 30 min do início das provas.

NOME

INSCRIÇÃO

Fundação Sousândrade de Apoio
ao Desenvolvimento da UFMA

DATA / HORÁRIO
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Língua Portuguesa

O texto “Sexo forte” é, predominantemente,
Leia o TEXTO 1 e responda às questões de 01 a 07.
a) poético pelo caráter denotativo da linguagem.
b) literário pela ênfase conotativa.

TEXTO 1

c) narrativo pela
personagem.

SEXO FORTE
Ao contrário do que comumente se pensa, a
luta pela emancipação feminina não é uma
característica da modernidade. Pesquisas recentes
mostram que as mulheres, desde o período colonial,
estiveram integradas ao processo de povoamento e de
circulação de riquezas no país. Lideraram famílias e
negócios e, mais ainda, quando estavam insatisfeitas
com o casamento não se acanhavam em pedir o
divórcio. Já no século XVII, muitas habitantes da
colônia
demonstravam
grande
coragem
acompanhando
maridos
ou
filhos
que
se
embrenhavam no sertão, desbravando terras virgens e
fundando vilarejos. Outras, tendo ficado viúvas e
sozinhas, davam continuidade às atividades antes
desenvolvidas pelos homens da casa. Muitas
deixaram sua marca na história [...]
Processos datados dos séculos XVIII e XIX
mostraram que as mulheres, enfrentando preconceitos
e muitas vezes a truculência dos próprios maridos,
sabiam muito bem como lutar para libertar-se de um
casamento infeliz. Curiosamente, as ações de
divórcios eram, na maioria, movidas por mulheres e
aceitas pelo tribunal eclesiástico, especialmente nos
casos de adultérios e maus-tratos. Cabe esclarecer
que desde a Colônia até o final do Império, os pedidos
de separação e de anulação de matrimônio eram
julgados pelo tribunal eclesiástico, pois tratava-se de
assunto da alçada da Igreja, que embora aceitasse
legalmente os pedidos de divórcio, exigindo a
separação de corpos e bens, não permitia que os
cônjuges contraíssem novas núpcias.

presença

da

mulher

como

d) descritivo pelas informações históricas que contém.
e) dissertativo pelo caráter lógico e denotativo.

03
Em “... lutar para libertar-se de um casamento infeliz”,
em relação à classe gramatical das palavras
destacadas, marque a opção CORRETA.
a) conjunção/preposição
b) partícula expletiva/preposição
c) preposição/preposição
d) pronome/conjunção
e) conjunção/partícula expletiva

04
Sobre os termos sublinhados em “Outras, tendo ficado
viúvas e sozinhas, davam continuidade às atividades
antes desenvolvidas pelos homens da casa. Muitas
deixaram sua marca na história.” pode-se afirmar que
são
a) pronomes indefinidos e referem-se a terra virgens.
b) advérbios e modificam o adjetivo viúvas.
c) numerais e quantificam atividades.
d) pronomes indefinidos e referem-se a mulheres.
e) advérbios e modificam o termo sozinhas.

(Eni Mesquita Sâmara, Revista Nossa História, Ano 2, nº. 17)

05
01

Em “... muitas habitantes da Colônia demonstravam
muita coragem acompanhando maridos ou filhos que
se embrenhavam no sertão, desbravando terras
virgens e fundando vilarejos.” o sentido do verbo em
destaque é

Em relação ao conteúdo do TEXTO 1, é CORRETO
afirmar que
a) a emancipação feminina não é um fenômeno
recente.

a) destacavam.

b) os séculos XVIII e XIX marcam o início das ações
emancipatórias da mulher.

b) metiam.

c) o divórcio foi a única demonstração de coragem na
história da mulher.

c) perdiam.

d) por ser movido pela mulher, o divórcio era da
alçada da Igreja.

e) isolavam.

d) fixavam.

e) a ação do divórcio, nos séculos XVIII e XIX, era
prerrogativa apenas da mulher.

1
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Em “... embora aceitasse legalmente os pedidos de
divórcio, exigindo a separação de corpos e bens, não
permitia que os cônjuges contraíssem novas núpcias.”
o termo sublinhado expressa uma idéia de

Assinale a alternativa em que o verbo em destaque
está no mesmo tempo verbal de teve em – “... ou já
teve no passado, condições de suportar a vida.”
a) Semeie também os seus sonhos.

a) causa.
b) concessão.

b) O pesquisador conseguira a escolha de seu
projeto.

c) conclusão.

c) Reflitamos sobre as conseqüências dessa missão.

d) comparação.

d) O engenheiro creu no objetivo escolhido.

e) proporção.

e) A cada instante Rennó construía seu sonho.

07

09

No texto “Sexo forte”, a intenção do autor é transmitir
dados da realidade de maneira objetiva e direta,
fazendo uso da denotação. Nesse sentido, predomina
no texto a função _________________ da linguagem.
Qual a alternativa que pode tornar VERDADEIRA a
afirmativa acima?

Assinale a alternativa que reescreve corretamente a
oração destacada, de acordo com o sentido do
contexto: “Ao analisar amostras do solo e do gelo, a
equipe de cem pesquisadores quer saber se Marte
tem...”

a) conativa.

a) Quando a equipe de cem pesquisadores analisar
amostras do solo e do gelo...

b) poética.

b) Por mais que analise amostras do solo e do gelo...

c) referencial.

c) Quanto mais analisar amostras do solo e do gelo...

d) fática.

d) A fim de analisar amostras do solo e do gelo...

e) metalingüística.

e) Embora a equipe de cem pesquisadores analise
amostras do solo e do gelo...

Com base no TEXTO 2, responda às questões de 08 a
13.

10
Identifique em qual das alternativas se reescreve,
observando também a correção gramatical, a frase
“Seria fantástico se a gente encontrasse bactérias
marcianas.”, mantendo o sentido original.

TEXTO 2
A Missão Espacial Phoenix pousa em Marte
às 20h30 do domingo 25. Será a primeira sonda a
descer perto do pólo norte. É início da primavera e a
temperatura varia entre 73 graus Celsius negativos e
33 graus Celsius negativos, bem mais amena que os
130 graus negativos do inverno. A Phoenix é dotada
de um braço-robô de 2,4 metros para escavar o solo e
coletar o gelo abaixo da superfície. Ao analisar
amostras do solo e do gelo, a equipe de cem
pesquisadores quer saber se Marte tem, ou já teve no
passado, condições de suportar vida. “O objetivo é
chegar até o gelo e estudá-lo para saber se o planeta
é habitável”, diz o brasileiro Nilton de Oliveira Rennó,
de 48 anos, professor da Universidade de Michigan.
“Mas esse não é o maior sonho da missão. O que
ninguém se atreve a dizer é que estamos atrás de
vida. Seria fantástico se a gente encontrasse bactérias
marcianas.” Rennó coordena a equipe de ciências
atmosféricas, uma das quatro da Phoenix, projeto US$
420 milhões tocado pela Universidade do Arizona e
pela NASA.

a) Seria fantástico caso encontrássemos bactérias
marcianas.
b) Poderá ser fantástico caso se encontre bactérias
marcianas.
c) Seria fantástico se por acaso
encontrássemos bactérias marcianas.

a

gente

d) Poderia ser fantástico se caso
encontrassem bactérias marcianas.

a

gente

e) Era fantástico conquanto se encontrasse bactérias
marcianas.

(Peter Moon. Revista Época, 19 de maio de 2008)

2
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“É início da primavera e a temperatura varia entre...”

Assinale a opção em que se encontra um exemplo que
admite, de acordo com a gramática normativa,
concordância verbal tanto no singular como no plural.

Preservando o contexto, esse trecho poderia ser
reescrito de outra forma, atentando-se para uma
coesão adequada, sem que o sentido original fosse
alterado, conforme a sugestão da alternativa:

a) Ofício, requerimento, carta, tudo já foi enviado.
b) Qual de nós acredita nesse discurso?
c) Os processos deste país são diversificados.

a) Apesar do início da primavera onde a temperatura
varia entre...

d) Grande parte dos processos espera o parecer
durante longo período.

b) Por mais que seja o início da primavera porque a
temperatura varia entre...

e) Pode haver pareceres curtos.

c) A menos que seja o início da primavera e a
temperatura varie entre...
d) Tanto que é o início da primavera e a temperatura
varie entre...

Atente para a publicidade a seguir para responder à
questão15.

e) Como é início da primavera, a temperatura varia
entre...

15

12
Assinale a alternativa em que o conectivo em destaque
estabelece entre as orações o mesmo sentido expresso
pela conjunção em “Mas esse não é o maior sonho da
missão”.
a) Esta é a parte favorita da missão assim que
existem 20% de chances de problemas.

(Revista Veja, 14 de maio, de 2008)

b) Pedia ajuda a vários institutos, contudo foi
ignorado.

O texto publicitário acima, na sua construção apelativa,
recorre a um princípio natural contextualizado por
qualquer cidadão “O seu direito de IR e VIR”, que pode,
de modo preciso e coerente, ser sintetizado por

c) Quando seu sonho for realizado, ele vibrará com
entusiasmo.
d) Qualquer ajuda terrestre nesse sentido será
inviável, pois um sinal de rádio leva dez minutos
até Marte.

a) facilidade e subserviência.
b) conforto e independência.

e) As temperaturas sobem tanto que o sonho da
missão se eleva.

c) liberdade e segurança.
d) autonomia e prestígio.
e) autoridade e limitação.

13
Assinale a alternativa em que a substituição sugerida
para o termo grifado está CORRETA, preservando o
contexto e considerando a língua padrão.
a) “... às 20h 30 do domingo 25...” -> 20h 30min
b) “... primeira sonda a descer...” -> ao
c) “... varia entre 73 graus Celsius negativos e 33
graus...” -> de
d) “...e estudá-lo para saber...” -> estudar-lhe
e) “... para escavar o solo e coletar o gelo...”
tratar... escolher...

->

3
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16

A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel
XP.

O Botão Iniciar é, provavelmente, o controle mais
importante do Windows. Quando você ativa este botão,
as opções do Menu Iniciar ficam disponíveis, e através
delas você poderá executar qualquer aplicação em seu
PC.
Todas as alternativas abaixo apresentam opções do
menu “Menu Iniciar” do Microsoft Windows XP, versão
português, EXCETO
a) Minhas músicas.
b) Meus Documentos.
c) Painel de Controle.

Se digitarmos na célula C5 a fórmula

d) Executar.

=SOMASE(A1:A4;"1";B1:B4)+SOMA(C1:C4)
seu valor será

e) Listar Programas.

a) 20

17

b) 18

A seguir são apresentadas cinco instruções que podem
ser utilizadas em uma janela do Windows Explorer.

c) 14
d) 21

1. Selecione uma pasta ou arquivo, acione as
teclas de atalho (Ctrl + C), selecione um local
desejado e acesse o menu Editar>Colar.
2. Selecione uma pasta ou arquivo, acesse o
Menu Editar>Mover, selecione o local de
destino e acione as teclas de atalho (Ctrl + V).
3. Selecione uma pasta ou arquivo, acesse o
menu Editar>Recortar, selecione o local de
destino e execute as teclas de atalho (Ctrl + Z).
4. Selecione uma pasta ou arquivo, acione as
teclas de atalho (Ctrl + X), selecione o local de
destino e acione as teclas de atalho (Ctrl + V).
5. Selecione um arquivo, acione as teclas de
atalho (Ctrl + C), selecione uma pasta e
acesse o menu Editar>Copiar.

e) 23

19
Em relação ao uso do Microsoft Outlook Express 6.0,
versão português, analise as afirmativas.
I.

Quando não há o desejo de enviar uma
mensagem imediatamente, ela pode ficar gravada
na pasta rascunho.
O Outlook tem opção para gerenciar várias contas
de e-mail.
Para enviar uma cópia oculta de um determinado
e-mail, deve-se preencher o endereço de e-mail
no campo Cco.

II.
III.

Está(ao) CORRETA(S)

Das instruções apresentadas, duas descrevem
maneiras corretas de COPIAR uma pasta e MOVER
um arquivo. Assinale a alternativa que apresenta essas
duas instruções, respectivamente.

a)
b)
c)
d)
e)

a) 1 e 2
b) 5 e 4
c) 1 e 4

apenas I e III.
apenas II e III.
apenas III.
apenas I.
todas.

20

d) 3 e 2

A Segurança é um quesito que a cada dia ganha mais
importância no mundo da computação. À medida que
os sistemas ocupam lugares mais estratégicos na vida
moderna, a proteção desses requer a aplicação de
ferramentas de grande eficiência.
O programa que cria uma barreira de proteção no
sistema é o

e) 5 e 3

a)
b)
c)
d)
e)
4

Proxy.
Antivírus.
Anti-Spyware.
Firewall.
Secure Sockets Layer (SSL).
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Conhecimentos Gerais

A recente exoneração da ex-ministra do Meio
Ambiente, Marina Silva, indica as dificuldades do
conceito de desenvolvimento sustentável, que significa
conciliar:

21
O Mercosul – Mercado Comum do Sul, instituído em 26
de março de 1991, com a assinatura do tratado de
Assunção, repousa sobre dois grandes pilares
institucionais:

a) desenvolvimento social e grande empresa.
b) uma política externa independente e uma política
econômica neoliberal.

a) democratização política e liberalização econômicocomercial.

c) liberdade econômica e intervenção estatal.

b) cooperação política e protecionismo econômico.

d) desenvolvimento econômico e proteção ambiental.

c) protecionismo econômico e balança comercial
favorável.

e) crescimento de longo prazo e exportação de bens
primários.

d) balança comercial favorável e industrialização
acelerada.

25

e) Investimentos cruzados e exclusão dos nãomembros.

2008 é o ano do centenário da Academia Maranhense
de Letras – AML. Eleito em fins do ano passado, a casa
de Antônio Lobo, neste ano festivo, é presidida pelo
imortal

22
Os Ministérios Públicos Federal e Estadual e o IBAMA
– Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis ingressaram com ação contra o
Estado do Maranhão e a empresa Diferencial Energia
Empreendimentos e Participações Ltda. porque esta
empresa pretende produzir e comercializar, utilizando
carvão mineral, 350 megawatts a partir de 2011. Os
impetrantes questionam a competência estadual para a
concessão de licenciamento ambiental e ao mesmo
tempo objetivam:

a) Francisco Marialva Mont´Alverne Frota.
b) Benedito Bogea Buzar.
c) Lino Antônio Raposo Moreira.
d) Jomar Moraes.
e) Nauro Machado.

a) abrir o mercado para outros investimentos, inclusive
estrangeiros.
b) garantir a produção de energia elétrica às firmas já
instaladas.
c) reservar o mercado local às pequenas e médias
empresas maranhenses.
d) criar uma empresa pública para suprir a crescente
demanda futura.
e) proteger o meio ambiente e os ecossistemas da ilha
de São Luís de eventuais danos.

23
Em julgamento recente, a mais alta corte de justiça do
Brasil declarou constitucional a lei que autorizou
pesquisas com células-tronco embrionárias. Esse
julgamento, cercado de grande interesse e muitas
polêmicas, foi realizado no
a) Superior Tribunal de Justiça – STJ
b) Supremo Tribunal Federal – STF
c) Tribunal Regional Federal – TRF
d) Tribunal Superior Eleitoral – TSE
e) Tribunal Superior do Trabalho – TST

5
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Conhecimentos Específicos

A Prefeitura de São Luís (MA) transfere a uma
instituição privada, sem fins lucrativos, que atua no
município, certa parcela do seu orçamento para fazer
face a despesas de custeio da instituição.
Com relação ao fato, é verdadeiro afirmar que a
transferência constitui

26
O art. 35 da Lei nº 4.320/1964 (Lei da Contabilidade
Pública) dispõe:
Art. 35 – Pertencem ao exercício financeiro:
I – as receitas nele arrecadadas;
II – as despesas nele legalmente empenhadas.

a) inversão financeira, classificada como subvenção
econômica por destinar-se a instituição privada.

Nessas condições, se uma receita prevista no
orçamento de 2007 não foi arrecadada no exercício
financeiro, mas inscrita em dívida ativa em 31/12/2007,
então é VERDADEIRO afirmar o que

b) repasse, classificado como contribuição econômica,
em razão de atender a ente privado.

a) uma vez inscrita como Dívida Ativa, pode ser
considerada receita, pois os créditos dessa
natureza gozam da presunção de certeza e
liquidez.

d) subvenção, classificada como inversão financeira.

c) contribuição parafiscal, pois se trata de repasse a
instituição privada.
e) subvenção social, por ter caráter de custeio e não
prestar a instituição de fim lucrativo.

b) ainda assim, não poderá ser considerada receita
orçamentária de 2007 e, por conseguinte, não
afetará o Balanço Patrimonial do exercício.

29
Com relação ao Sistema Integrado de Dados
Orçamentários do Governo Federal – SIDOR, é
CORRETO afirmar que

c) não poderá ser considerada receita orçamentária
do exercício, mas produzirá uma variação
patrimonial extra-orçamentária que se refletirá no
Balanço Patrimonial.

a) possui em um dos seus subsistemas um banco de
informações sobre as ações orçamentárias –
atividades, projetos e operações especiais.

d) somente poderá ser considerada receita e produzir
variação patrimonial no exercício do seu
recebimento, haja vista a determinação explícita do
art. 35.

b) se trata de um subsistema do SIAFI,
especificamente voltado para o registro e controle
das ações orçamentárias.

e) não poderá ser considerada receita orçamentária
do exercício, mas produzirá uma variação
patrimonial orçamentária que se refletira nos
Balanços Orçamentário e Patrimonial.

c) possui três módulos: estrutura, organização e
elaboração, por meio dos quais são realizadas
consultas, levantadas séries históricas e inseridos
dados para projeções futuras da elaboração da lei
orçamentária.

27

d) permite a análise histórica dos gastos públicos, mas
não permite o detalhamento final da proposta
orçamentária em condição necessária e suficiente
para a proposta de lei orçamentária.

Com relação ao Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal – SIAFI, NÃO é
CORRETO afirmar que

e) permite o registro e controle de operações de
crédito contratuais, mas não possibilita o registro de
débitos oriundos de precatórios judiciais a serem
incluídos na proposta orçamentária anual.

a) é em nível de transação que são efetivamente
executadas as operações no Sistema, mediante
entradas de dados, consultas etc.
b) tem por fundamentação lógica a utilização de
contas de controle ou de compensação, as quais
registram atos e fatos de natureza orçamentária,
financeira e patrimonial, por exercício.
c) está organizado em subsistemas e estes em
módulos, dentro dos quais estão agregadas as
transações.
d) tem como um dos seus objetivos permitir que a
contabilidade pública seja fonte segura e
tempestiva de informações gerenciais destinadas
aos mais diversos níveis da Administração.
e) está estruturado por exercício financeiro para
permitir o adequado registro e controle da previsão
e da execução orçamentária e financeira de cada
período, o que faz com que seu acesso seja feito
por meio da sigla acrescida do ano: SIAFI2006,
SIAFI2007 etc.

6
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Com base nos atos e fatos apresentados no quadro
abaixo, assinale a opção CORRETA.

Sobre as subvenções, os auxílios e as contribuições,
assinale a opção CORRETA.

Ato/Fato
Despesa Corrente Autorizada
Despesa Corrente Executada
Despesa de Capital Autorizada
Despesa de Capital Executada
Receita Capital Arrecadada
Receita Capital Prevista
Receita Corrente Arrecadada
Receita Corrente Prevista

a) Para a concessão de auxílios há necessidade
apenas de autorização orçamentária.

Valor R$
46.500
45.000
20.000
19.800
8.500
20.000
58.000
46.500

b) Os auxílios só podem ser concedidos a entidades
privadas sem fins lucrativos.

b) O superávit do orçamento corrente se constitui em
item da receita orçamentária, pois financia o déficit
orçamentário de capital.

e) A economia orçamentária de R$ 1.700, mas esta foi
integralmente
comprometida
pelo
déficit
orçamentário de capital.

31
Abaixo são apresentados itens que se relacionam a
comandos inseridos na Lei nº 4.320/1964. Analise-os,
classifique-os em V (verdadeiro) ou F (falso) e marque
a opção CORRETA.

IV.

V.

há

33

d) O superávit do orçamento corrente, ainda que não
constitua item da receita orçamentária, financiou o
déficit de capital.

III.

d) Para a concessão de subvenções não
necessidade de autorização em lei especial.

A respeito da estrutura programática da despesa, para
execução pelo Governo Federal, marque P para
projeto, A para atividade, O para operações
especiais,
em
seguida
escolha
a
opção
VERDADEIRA:

c) Houve déficit orçamentário de R$ 11.300.

II.

a

e) Quando for mais econômico suplementar recursos
privados para a prestação de assistência
previdenciária,
médica
e
educacional,
conceder-se-á subvenções econômicas.

a) Houve superávit orçamentário corrente de R$
1.700.

I.

c) As subvenções sociais serão concedidas
entidades que não disponham de renda regular.

O exercício financeiro coincide com o ciclo
orçamentário.
Os Restos a Pagar com prescrição interrompida e
os
compromissos
reconhecidos
após
o
encerramento do exercício correspondente
poderão ser pagos à conta de dotação específica
consignada no orçamento, como despesas de
exercícios encerrados.
É vedada a realização de despesa sem prévio
empenho, exceto nos casos de abertura de
créditos extraordinários, em decorrência de guerra
ou calamidade pública.
A liquidação da despesa visa a apurar a origem e
o objeto do que se deve pagar, a importância
exata a ser paga e o credor a quem se deve
pagar a importância para extinguir a obrigação.
A divida flutuante compreende as exigibilidades
com prazo superior a doze meses, desde que não
contraídas
para
atender
a
desequilíbrio
orçamentário ou financeiro de obras e serviços.

I (

) Contribuição para o Fundo de Manutenção da
Educação
Básica
e
Valorização
de
Profissionais da Educação;

II (

) Ampliação de Laboratório de Universidade
Federal;

III (

) Valor
concedido
para
aquisição
de
ambulâncias por meio de convênio firmado
com município;

IV (

) Pagamento de remuneração de servidores
proveniente de decisão judicial;

V (

) Aquisição de equipamentos para o laboratório
por meio de convênio com a Universidade
Federal.

A seqüência CORRETA é:
a) I – A; II – P; III – O; IV – O; V – P
b) I – O; II – P; III – P; IV – O; V – P
c) I - O; II – P; III – O; IV – O; V – P
d) I – A; II – P; III – O; IV – A; V – P
e) I – O; II – P; III – O; IV – A; V – P

a) F, F, V, V, V
b) V, V, V, V, V
c) V, V, V, V, F
d) F, F, V, V, F
e) F, V, F, V, F
7
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36

Sobre a classificação das Receitas e das Despesas,
escolha a opção CORRETA.

Considere a seguinte situação hipotética:
O Prefeito do Município de Arthur Azevedo encaminhou
à Câmara de Vereadores, em 18 de março de 2008, o
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2009. Em 27 de março de 2008, após
conclusão do estudo da necessidade de servidores no
quadro efetivo da Secretaria de Orçamento e Finanças
- SOF, o Chefe do Executivo autorizou a realização de
concurso público de provas e títulos com vistas ao
preenchimento das vagas apuradas. Essa Secretaria,
por sua vez, contratou uma entidade para a realização
do concurso e expediu o Edital. Em seguida, ocorreram
os seguintes fatos:
I. O Secretário de Orçamento e Finanças, ao
observar a inexistência de autorização específica
na LDO 2008, enviou mensagem à Câmara de
Vereadores, propondo modificações no texto
dessa lei, com o fito de incluir a autorização para
a admissão do pessoal concursado;
II. Ato contínuo, ao perceber a inexistência de
dotação orçamentária para as despesas, solicitou
ao Prefeito a abertura de Crédito Adicional
Extraordinário, justificando que se tratava de
despesa imprevisível, pois a Secretária não sabia
se haveria autorização para o concurso, e
urgente, pois fazia oito anos que não se realizava
concurso para aquela Secretaria;
III. O pedido de alteração da LDO 2008 foi rejeitado
pela Câmara de Vereadores, sob alegação de que
o prazo para apresentação de pedido de alteração
da LDO 2008 era a data limite para seu
encaminhamento ao Poder Legislativo, ou seja,
até 15.04.2007;
IV. Em 02.04.2008, o Assessor Jurídico da Secretaria
emitiu parecer opinando que o Secretário deveria
encaminhar mais uma mensagem à Câmara,
solicitando alteração no projeto da LDO 2009,
para garantir as admissões a serem realizadas no
próximo exercício. Para tanto, informou que essa
providência poderia ser tomada antes de iniciada
a votação da parte objeto de alteração;
V. O Prefeito desconhecia as providências que
estavam sendo adotadas pela SOF, e, com vistas
a garantir a admissão do pessoal, enviou
mensagem à Câmara de Vereadores para alterar
o projeto da LDO 2009, cuja apreciação e votação
ainda não tinham data prevista para iniciar;
VI. Posteriormente, o Assessor Jurídico do Gabinete
informou que não havia necessidade de inclusão
de autorização para admissão do pessoal na
LDO, bastando que houvesse crédito disponível
na Lei Orçamentária Anual.
Julgue as providências adotadas pelos Agentes
Municipais, à luz dos preceitos constitucionais atinentes
à elaboração e aprovação dos instrumentos de
Planejamento e Orçamento, e escolha a opção
CORRETA:

a) Na estrutura da natureza de despesa a ser
observada na execução orçamentária, o elemento
de despesa corresponde aos sexto e sétimo dígitos.
b) O valor proveniente da arrecadação do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, inscrito na Dívida Ativa da
União, será classificado como Receita Corrente –
Receita Tributária – Impostos.
c) O aumento de capital do Banco do Brasil S.A,
realizado pela União, será classificado como
Despesa de Capital – Investimentos.
d) As multas e os juros de mora acompanharão a
classificação do valor principal. Assim, se
decorrerem da cobrança de COFINS, serão
classificados como Receita Corrente – Receita de
Contribuição, e se decorrerem de atrasos no
pagamento de aluguéis, serão classificados como
Receita Corrente – Receita Patrimonial.
e) As Subvenções Sociais para Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos serão classificadas no
elemento 43 e na modalidade de aplicação 50.

35
Sobre os instrumentos de Planejamento e Orçamento,
escolha a opção CORRETA.
a) Pelo Princípio da Universalidade, todas as
despesas e receitas, inclusive os desembolsos para
pagamento das Operações de Crédito por
Antecipação da Receita, devem estar contidos na
Lei Orçamentária Anual.
b) Os recursos decorrentes de veto do projeto de Lei
Orçamentária Anual poderão ser utilizados não só
para
abertura
dos
créditos
especiais
e
suplementares,
mas
também
para
os
extraordinários.
c) A Lei de Diretrizes Orçamentárias poderá conter
autorização para alteração na legislação tributária
para o exercício seguinte.
d) Os prazos de encaminhamento do Projeto de Lei do
Plurianual a ser obedecido pelo Governo Federal só
poderá ser alterado por meio de Emenda
Constitucional, por se tratar de regra contida na
Constituição.
e) Os Princípios Orçamentários estão definidos na
Constituição Federal, na Lei nº 4.320/1964 e na Lei
de Diretrizes Orçamentárias.

a) Há exatamente dois itens corretos.
b) Nenhum item está correto.
c) Há apenas um item correto.
d) Há exatamente três itens corretos.
e) Há quatro itens corretos.
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Segundo dispõe a Lei nº 4.320/1964, os resultados
gerais do exercício devem ser demonstrados em quatro
peças básicas: Balanço Orçamentário, Balanço
Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das
Variações Patrimoniais. Com relação a esses
demonstrativos, assinale a opção VERDADEIRA.

Considerando a hipótese de o valor de mercado da
Patente adquirida ser R$ 3.500.000,00, em 31.12.2008,
o saldo do grupo correspondente deverá registrar, no
final de 2008,
a) R$ 2.750.000,00
b) R$ 3.500.000,00

a) A Demonstração das Variações Patrimoniais é o
demonstrativo que evidencia as alterações
verificadas
no
patrimônio,
resultantes
ou
independentes da execução orçamentária, e seu
resultado demonstra o superávit ou déficit
patrimonial do período a que se refere a
demonstração.

c) R$ 3.150.000,00
d) R$ 2.475.000,00
e) R$ 750.000,00

40

b) Do Balanço financeiro constam os recebimentos e
os pagamentos de natureza extra-orçamentária,
conjugados com os saldos em espécie provenientes
do exercício anterior, e os que se transferem para o
exercício seguinte. Mas e o montante da despesa
orçamentária presente no Balanço corresponde
apenas ao valor efetivamente pago no período a
que se refere o demonstrativo.

O Balanço Patrimonial levantado pela empresa
Indústrias Reunidas Panaquatira Ltda. registrou os
seguintes valores, em 31 de Dezembro de 2007:
Indústrias Reunidas Panaquatira Ltda.
Balanço Patrimonial – 31.12.2007
Ativo

c) No Balanço Patrimonial, o Ativo Financeiro
compreende
créditos
e
valores
exigíveis,
independentemente de autorização orçamentária,
bem como os valores numerários.

Passivo

Circulante

245.000.000,00 Circulante

Real. a Longo
Prazo

162.000.000,00
Exig. a Longo
Prazo

d) Nas contas de Ativo e Passivo Patrimonial
registram bens, valores e obrigações, realizáveis ou
exigíveis após o término do exercício financeiro a
que se refere o demonstrativo, bem como os atos
que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar
o patrimônio.

340.000.000,00

70.000.000,00

Permanente

e) O resultado orçamentário apurado no Balanço de
mesmo nome, adicionado ao resultado extraorçamentário apurado no Balanço Financeiro, para
o mesmo período, deverá coincidir com o resultado
patrimonial colhido no Balanço Patrimonial.

Investimento

89.000.000,00

Imobilizado

13.000.000,00

Diferido

18.000.000,00

Ativo Total

Patrimônio
Líquido

527.000.000,00 Passivo Total

117.000.000,00

527.000.000,00

No fim do exercício de 2008, a Indústrias Reunidas
Panaquatira Ltda. deverá elaborar as seguintes
demonstrações financeiras:

Enunciado para as questões 38 e 39.

I.

A indústria Fármacos e Químicos Ludovicence S.A.
adquiriu de sua concorrente Química Rio Anil Ltda, em
janeiro de 2008, uma patente de um novo componente
a ser utilizado na cura da catarata, pelo valor de R$
2.750.000,00. O resultado esperado com a operação
está projetado para um período dez anos, a partir da
aquisição.

II.
III.
IV.
V.
VI.

38
Em qual grupo de contas deverá ser registrada a
operação:

Demonstração das Origens e Aplicação de
Recursos.
Demonstração do Valor Adicionado.
Demonstração do Resultado do Exercício.
Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos
Acumulados.
A Indústrias Reunidas Panaquatira Ltda. não está
obrigada a elaborar os demonstrativos financeiros
estabelecidos na Lei nº 6.404/1976 e suas
alterações, por estar constituída sob a forma de
Sociedade Limitada e não sob a forma de
Sociedade por Ações.

Julgue os itens acima e escolha a opção CORRETA.

a) O registro será realizado diretamente à conta de
despesa por se tratar de bem incorpóreo.

a) Há apenas um item correto.

b) Ativo Permanente – Imobilizado.

b) Há exatamente três itens corretos.

c) Ativo Permanente – Diferido.

c) Há apenas dois itens corretos.

d) Ativo Permanente – Investimento.

d) Há exatamente quatro itens corretos.

e) Ativo Permanente – Intangível.

e) Todos os itens são corretos.
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43

Considere os seguintes fatos ocorridos no exercício de
2008:

A Companhia de Alimentação João Lisboa Ltda.
remunera sua mão-de-obra direta a R$ 20,00/hora.
Esses trabalhadores possuem jornada de 44 horas
semanais (seis dias por semana). Considerando um
ano com 365 dias, a existência de 52 domingos e 12
feriados/ano, em dias úteis, o pagamento por férias, por
13º salário, por repousos semanais remunerados e por
feriados; além disso, estimando-se os encargos
trabalhistas em 30%, o custo efetivo da hora de mãode-obra direta será, aproximadamente,

I.

Operação de Crédito contraída para abertura de
créditos adicionais - R$ 63.000,00;
II.
Superávit apurado no Balanço Financeiro do
exercício anterior - R$ 128.000,00;
III. Excesso de arrecadação do período de janeiroabril - R$ 38.000,00;
IV. Crédito Especial aberto no exercício R$ 76.000,00;
V. Pagamento de Despesas de Exercícios
Anteriores - R$ 11.700,00;
VI. Crédito Suplementar aberto no exercício R$ 14.500,00;
VII. Crédito Especial do exercício anterior, reaberto
no exercício - R$ 3.700,00;
VIII. Reserva de Contingência - R$ 46.300,00;
IX. Insuficiência da arrecadação prevista para
junho-agosto - R$ 23.000,00;
X. Valor dos Restos a Pagar do exercício anterior,
pagos no presente exercício - R$ 12.000,00.

a) R$ 35,33
b) R$ 29,15
c) R$ 33,95
d) R$ 38,86
e) R$ 27,19

44
A Sociedade Industrial Itapiracó possui seus custos
variáveis distribuídos na seguinte proporção, em
relação à receita de vendas:

Qual o valor disponível para abertura de créditos
especiais e suplementares?

Matéria-prima
Mão-de-obra
Custos indiretos variáveis
Despesas variáveis

a) R$ 30.100,00

28%
17%
9%
11%

b) R$ 158.100,00
Sabendo-se que a empresa atinge o ponto de equilíbrio
quando fatura R$ 5.300.000,00, o valor dos custos fixos
é

c) R$ 134.400,00
d) R$ 146.100,00
e) R$ 18.100,00

a) R$ 1.395.000,00
b) R$ 1.855.000,00

42

c) R$ 3.445.000,00

A Fábrica Fé em Deus S.A. produz três produtos
diferentes (A, B e C). O custo fixo total de produção é
R$ 2.419.200,00. A margem de contribuição unitária de
A é R$ 12,00, que equivale a um terço da margem de
contribuição unitária de B, que, por sua vez,
corresponde a duas vezes a margem de contribuição
unitária de C. Sabendo que a empresa pretende vender
os três produtos conjuntamente, numa proporção de
40% de C e o restante dividido em partes iguais entre
os dois outros produtos, o ponto de equilíbrio será

d) R$ 3.750.000,00
e) R$ 1.587.000,00

a) 115.000 unidades
b) 110.000 unidades
c) 111.500 unidades
d) 112.000 unidades
e) 113.250 unidades
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A Cia. Ribeirão, empresa de capital aberto com
50.000.000 de ações, cujo valor nominal é de R$
0,20/Ação, apresentava o seguinte patrimônio líquido
em 31/12/2006:

A emissão da Nota de Empenho para formalização do
ato de administrativo resulta em um lançamento
contábil que afeta
a) o Sistema Orçamentário, com débito na Conta de
Crédito Disponível e crédito na Conta de Empenho
a Liquidar.

Capital Social R$ 10.000.000,00
Reservas
R$ 1.800.000,00
Total do PL
R$ 11.800.000,00

b) o Sistema Orçamentário, com débito na Crédito
Empenhado a Liquidar e crédito na Conta de
Crédito Disponível.

A Assembléia decidiu pelo aumento do capital social,
mediante incorporação de 2/3 das reservas, e
conseqüente emissão e distribuição de novas ações
aos acionistas, de modo a manter inalterado o valor
nominal das ações. Com base exclusivamente nessas
informações, assinale a opção CORRETA.

c) o Sistema Orçamentário, com débito em conta de
Despesa Orçamentária e crédito em conta de
Despesa Empenhada.
d) o Sistema Financeiro, com débito em Conta de
Despesa e crédito em Conta de Empenho a
Liquidar.

a) Não é possível aumentar o número de ações da
Cia. sem também reduzir o valor nominal dessas
ações.

e) o Sistema de compensação, com débito em conta
de Despesa Autorizada e crédito em Conta de
Despesa Empenhada.

b) Tal operação não pode ser realizada, pois a Lei das
S/A veda esse tipo de operação.
c) Não é possível aumentar o número de ações da
Cia. sem também aumentar o valor nominal dessas
ações.

48
Abaixo são apresentadas cinco opções que tratam dos
créditos retificadores do orçamento e das fontes de
recursos que podem custeá-los, mas apenas uma está
de acordo com o que determina a Lei nº 4.320/1964.
Assinale-a.

d) O patrimônio líquido da Cia. Ribeirão manteve-se
inalterado e foram emitidas 56.000.000 de novas
ações.
e) O patrimônio líquido da Cia. manteve-se inalterado,
seu capital social aumentou em 12% e foram
emitidas 6.000.000 de novas ações.

a) A abertura dos créditos suplementares, especiais e
extraordinários depende da prévia existência de
recursos financeiros disponíveis para acudir à
despesa.

46

b) São créditos especiais os destinados a cobrir
despesas urgentes e imprevistas, como aquelas
decorrentes de comoção intestina ou calamidade
pública.

Uma mercadoria estava à venda por certo valor.
Fingindo oferecer uma promoção, o comerciante
pretende aumentar o preço de venda inicial em 15%,
para oferecer um desconto à vista de 8%.
Então, é VERDADEIRO afirmar que

c) Os créditos suplementares e especiais são abertos
por lei e autorizados por decreto do Poder
Executivo.

a) O preço da mercadoria irá aumentar em 3,00%.

d) O produto de operações de crédito, autorizadas de
forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las, pode ser considerado como
fonte de recursos para a abertura de créditos
adicionais.

b) O preço da mercadoria irá aumentar em 7,00%.
c) O preço da mercadoria irá aumentar em 5,80%.
d) O preço da mercadoria irá aumentar em 5,20%.
e) O preço da mercadoria se manterá inalterado.

e) Desde que não comprometido, o superávit
patrimonial apurado em balanço financeiro do
exercício anterior é fonte de recurso para a abertura
de créditos adicionais.
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A Cia. Ladeiras e Sobrados adquiriu um bem por
R$ 50.000,00. No 1º ano após a aquisição, gastou
R$ 22.000,00 na sua manutenção; no ano seguinte o
alienou por R$ 84.700,00 (vide fluxo de caixa abaixo).
50.000,00

22.000,00

84.700,00

0

1

2

A Taxa Interna de Retorno na operação foi de
a) 5%
b) 10%
c) 12%
d) 10,5%
e) 8,5%
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Em 30/01/2007, a Cia. Ludovicense adquiriu, à vista,
15% das ações da Cia. Grão-Pará pelo valor de R$
500.000,00. Naquela data, o patrimônio líquido da Cia.
Grão-Pará apresentava a seguinte composição:
Capital Social
Reservas
Lucros Acumulados
Total

R$
R$
R$
R$

2.000.000,00
500.000,00
300.000,00
2.800.000,00

Na transação, a Cia. Ludovicense considerou a
expectativa de resultados futuros, o que justificou o
preço pago.
Tal aquisição deve ser registrada contabilmente pela
Cia. Ludovicense da seguinte forma:
a)

D – Investimentos

R$ 420.000,00

D – Despesas Não Operacionais R$
C – Bancos

b)

R$ 500.000,00

D – Investimentos R$ 500.000,00
C – Bancos

c)

R$ 500.000,00

D – Investimentos

R$ 420.000,00

D – Ágio na Aquisição de Ações R$
C – Bancos

d)

D – Investimentos
C – Bancos
D – Investimentos

R$ 500.000,00
80.000,00

R$ 500.000,00
R$ 500.000,00

C – Provisão com Ágio R$
C – Bancos

80.000,00

R$ 500.000,00

C – Resultados Futuros R$

e)

80.000,00

80.000,00

R$ 500.000,00
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