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______________________________________________________
NOME DO CANDIDATO
________________________
INSCRIÇÃO
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
1. Este Boletim contém o comando da Redação, 37 (trinta e sete) questões objetivas (10 de Língua
Portuguesa, 5 de Noções de Informática e 22 de Conhecimentos Específicos) e 2 (duas) analíticodiscursivas.
2. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, das quais apenas uma é correta.
3. Confira se a prova está completa e, caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao
fiscal de sala.
4. As respostas das questões devem ser assinaladas no Cartão-Resposta, fornecido especificamente
para este fim.
5. O desenvolvimento das questões discursivas e a Redação devem ser feitos no FORMULÁRIO
específico para esse fim.
6. Para o assinalamento das respostas às questões objetivas, desenvolvimento das discursivas e da
Redação utilize caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul, pois NÃO serão
consideradas respostas e Redação a lápis.
7. O Cartão-Resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer
registro fora dos locais destinados às respostas. Não é permitida a utilização de qualquer espécie
de corretivo.
8. O Cartão-Resposta só será substituído se contiver falha de impressão.
9. Assine seu nome na lista de presença do mesmo modo como foi assinado no seu documento de
identificação.
10. Esta prova terá duração de 5 horas, com início às 8 e término às 13.(horário de Belém).
11. Ao término da prova, devolva ao fiscal de sala todo o material que a compõe.
BOA PROVA!
ÓRGÃO EXECUTOR
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MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 01 A 40.
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 10.
ECONOMIA DAS MERCÊS
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O serviço público brasileiro se caracteriza pela nomeação de parentes (nepotismo), amigos e
correligionários. Malgrado leis que procuram estancar esses jogos espúrios e malgrado políticos que atuam com
probidade e ética, a prática é adotada por todos os partidos políticos. Num país sério, funções públicas nãoeletivas são ocupadas por concursados ou formados por escolas de administração pública. Numa instituição
religiosa como a Ordem Dominicana, há oitocentos anos o fim do mandato de um superior se traduz na
demissão compulsória de todos por ele nomeados. Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista político, e
o carreirismo, do ponto de vista administrativo.
Na administração pública brasileira pode-se mapear, em detrimento do decoro, frondosas árvores
genealógicas. E são mais frondosas e galhadas as dos nomeados por razões políticas, ainda que incompetentes
e despreparados.
De olho na única moeda que tem valor a seus olhos – o voto – o político instaura a dinastia familiar, de
modo que filhos e descendentes percorram a mesma trajetória. Basta que o neto ostente o sobrenome do avô
famoso para que as urnas lhe sorriam.
Álvaro de Araújo Antunes, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, ressalta a documentada
“economia das mercês” ou do “dom” e as “redes clientelares” na administração pública no século 18.
Hoje, essa “economia das mercês” explica a presença, no governo federal, de ministros que até ontem
lhe faziam acirrada oposição e até o consideravam “o mais corrupto da história do Brasil” (Mangabeira Unger).
Assim, o projeto político cede lugar aos interesses eleitoreiros; a ideologia ao pragmatismo; e os
princípios éticos são sacrificados em benefício de quem suga e dilapida os recursos públicos.
Se nossos desmandos têm origem na colônia, isso não significa que nós, brasileiros, somos
irremediavelmente macunaímicos, sem caráter. De olho nas eleições municipais deste ano e nas majoritárias de
2010, há que incluir na pauta política a urgente reforma do Estado, de modo a vedar os buracos desse imenso
queijo suíço das instituições públicas, pelos quais trafegam imunes e impunes as ratazanas devotas do verso
franciscano de que “é dando que se recebe”.
Frei Beto, Revista “Caros Amigos”, fevereiro 2008 (texto adaptado).

1
O tema de que trata o texto “Economia das
mercês” está relacionado à(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

exploração da classe operária brasileira.
atividades ilícitas na política econômica
brasileira.
reforma político-econômica do Estado brasileiro.
nomeações para o serviço público brasileiro.
venda fraudulenta de cargos no setor público
brasileiro.

2
Julgue as afirmações que são feitas, abaixo,
sobre o conteúdo do texto.
I
O título “A economia das mercês” justifica-se pelo
fato de o texto tratar de cotas de cargos públicos.
II
No segundo parágrafo, expõe-se a idéia de que,
no Brasil, a nomeação familiar de políticos é uma prática
irreversível.
III
Do terceiro parágrafo, compreende-se que, na
política brasileira, o nome familiar de um candidato pode
lhe garantir a eleição.
IV
No último parágrafo, afirma-se que todos os
políticos brasileiros são corruptos.
Estão corretas as afirmativas
(A)
I e II
(B)
I e III
(C)
II e III
(D)
I e IV
(E)
III e IV
3
Considerando as idéias expostas no texto, a
respeito do nepotismo no serviço público brasileiro, podese inferir que o autor manifesta uma atitude de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

conformismo frente à falta de ética do servidor
público.
não aceitação ao continuísmo e ao carreirismo.
descrença no poder do Estado para coibir o
nepotismo.
credibilidade nos candidatos às próximas eleições
municipais.
certeza sobre a demissão imediata dos nomeados
por razões políticas.

4
O trecho cuja formulação NÃO envolve palavra
de sentido figurado é
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

“Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista
político, e o carreirismo, do ponto de vista
administrativo”. (linhas 6-7)
“Na administração pública brasileira pode-se
mapear, em detrimento do decoro, frondosas
árvores genealógicas”. (linhas 8-9)
“De olho na única moeda que tem valor a seus
olhos – o voto – o político instaura a dinastia
familiar, de modo que filhos e descendentes
percorram a mesma trajetória”. (linhas 11-12)
“Basta que o neto ostente o sobrenome do avô
famoso para que as urnas lhe sorriam”. (linhas 1213)
“... há que incluir na pauta política a urgente
reforma do Estado, de modo a vedar os buracos
desse imenso queijo suíço das instituições
públicas...”. (linhas 22-23)

2
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5
Em relação ao sentido das palavras/expressões
do texto, é correto afirmar que
(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

no primeiro parágrafo, a palavra “probidade” (linha
3) poderia ser substituída por “sabedoria”.
da expressão “funções públicas não-eletivas” (linha
3), compreende-se
“funções públicas sem
remuneração”.
a expressão “demissão compulsória” (linha 6)
poderia ser substituída por “demissão obrigatória”.
na expressão “o político instaura a dinastia
familiar” (linha 11), o item em destaque poderia ser
substituído por “ampara”.
o item “macunaímicos” (linha 21) refere-se à
pessoa que gosta de se envolver em questões
políticas.

(D)

(E)

8

caráter” (linhas 20-21), a forma verbal “têm”
poderia ser grafado sem acento.
No enunciado “De olho nas eleições municipais
deste ano e nas majoritárias de 2010, há que
incluir na pauta política a urgente reforma do
Estado...” (linhas 21-22), é facultativo a grafia com
inicial maiúscula do item em destaque
No trecho “... há que incluir na pauta política a
urgente reforma do Estado...” (linha 22), o item em
destaque expressa exigência obrigatória.
Do item em destaque no enunciado

“De olho na única moeda que tem valor a seus olhos – o
voto – o político instaura a dinastia familiar, de modo que
filhos e descendentes percorram a mesma trajetória”
(linhas 11-12),

6
Considerando a relação de idéias expressa no
enunciado, está correto o que se afirma na alternativa

é correto afirmar que o referido item

(A)

(A)
(B)

(B)

(C)

(D)

(E)

No enunciado “Malgrado leis que procuram
estancar esses jogos espúrios e malgrado
políticos que atuam com probidade e ética, a
prática é adotada por todos os partidos políticos”
(linhas 2-3), o trecho em destaque expressa, em
relação ao que se afirma em seguida, a idéia de
concessão.
No enunciado “E são mais frondosas e galhadas
as dos nomeados por razões políticas, ainda que
incompetentes e despreparados”. (linhas 9-10),
a oração em destaque expressa, em relação à
anterior, a idéia de conformidade.
No enunciado “De olho na única moeda que tem
valor a seus olhos – o voto – o político instaura a
dinastia familiar, de modo que filhos e
descendentes percorram a mesma trajetória”
(linhas 11-12), a oração em destaque expressa,
em relação à anterior, a idéia de causa.
No enunciado “Basta que o neto ostente o
sobrenome do avô famoso para que as urnas lhe
sorriam” (linhas 12-13), a oração em destaque
expressa, em relação à anterior, a idéia de
condição.
No enunciado “Se nossos desmandos têm
origem na colônia, isso não significa que nós,
brasileiros,
somos
irremediavelmente
macunaímicos, sem caráter” (linhas 20-21), a
oração em destaque expressa, em relação à
segunda oração, a idéia de conseqüência.

7
A alternativa que apresenta um comentário
adequado sobre fatos/regras de escrita da língua é
(A)

(B)

(C)

No enunciado “Na administração pública brasileira
pode-se mapear, em detrimento do decoro,
frondosas árvores genealógicas” (linhas 8-9), seria
incorreto, do ponto de vista da norma culta,
substituir-se a locução em destaque por “podemse mapear”.
No trecho “Assim, o projeto político cede lugar aos
interesses eleitoreiros...” (linha 18), não haveria
mudança de sentido caso o item em destaque
fosse substituído pelo artigo definido “um”.
No enunciado “Se nossos desmandos têm origem
na colônia, isso não significa que nós, brasileiros,
somos irremediavelmente macunaímicos, sem

(C)
(D)
(E)

é um pronome oblíquo que indica posse.
é um artigo definido que restringe o sentido do
substantivo “olhos”.
poderia ser substituído pela locução “até para”,
sem prejuízo de sentido.
deveria estar grafado com o acento indicador da
crase.
é uma preposição, que estabelece uma relação de
regência entre um termo regente e outro regido.

9
As vírgulas foram usadas para separar um termo
explicativo (aposto) na alternativa
(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

“Numa instituição religiosa como a Ordem
Dominicana, há oitocentos anos o fim do mandato
de um superior se traduz na demissão compulsória
de todos por ele nomeados”. (linhas 4 a 6)
“Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista
político, e o carreirismo, do ponto de vista
administrativo”. (linhas 6-7)
“Na administração pública brasileira pode-se
mapear, em detrimento do decoro, frondosas
árvores genealógicas.”. (linhas 8-9)
“Hoje, essa ‘economia das mercês’ explica a
presença, no governo federal, de ministros que até
ontem lhe faziam acirrada oposição e até o
consideravam ‘o mais corrupto da história do Brasil’
(Mangabeira Unger)”. (linhas 16-17)
“Se nossos desmandos têm origem na colônia, isso
não significa que nós, brasileiros, somos
irremediavelmente macunaímicos, sem caráter”.
(linhas 20-21)

10
No quarto parágrafo, o autor empregou as aspas
em “economia das mercês”, “dom” e “redes clientelares”
para destacar termos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

próprios do meio político.
peculiares a uma fase da administração pública.
indicadores da indignação do autor em face do
clientelimos no serviço público.
empregados em sentido irônico.
importados de outra língua.

3
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REDAÇÃO
Há uma expressão - “Mateus, primeiro aos teus” – de origem bíblica, que encerra mensagem de certa forma egoísta: cuidar
primeiro dos mais chegados, dos parentes e amigos, só depois tratar dos outros. Esse princípio egoísta infelizmente
caracteriza a política brasileira: a nomeação de parentes, amigos e correligionários para o serviço público tem sido uma
prática corriqueira e é um lamentável exemplo de uma conduta aética da maioria de nossos políticos. Mas esse desmando e
tantos outros precisam ser denunciados e combatidos para que a administração pública brasileira cumpra verdadeiramente
seu papel e tenha, assim, mais credibilidade.
Considerando as reflexões ensejadas pelo texto “Economia das Mercês”, desenvolva o seguinte tema:
A ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

4
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14
Sobre
arquitetura
e
organização
de
computadores, julgue como V (verdadeira) ou F(falsa) as
afirmativas:

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
11
Das afirmações abaixo sobre técnicas
organização de arquivos, a única CORRETA é:
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

de

Arquivos randômicos são aqueles em que a
determinação do endereço de um registro é
baseada no conteúdo de determinado campo
daquele registro.
A organização em árvore B+ é uma forma de
organização aceitável para arquivos pequenos, já
que, para grandes arquivos, o desempenho das
buscas se torna sua principal desvantagem
relativa.
Nos arquivos seqüenciais, em geral, as exclusões
de registros são feitas inicialmente de forma lógica
(marcação de um campo de controle), para
posterior exclusão física, realizada em momento de
baixa carga do sistema.
Arquivos organizados segundo a técnica de hash
são aqueles indexados por vários campos.
Índices multiníveis são aqueles que não estão
relacionados
à
chave
primária
(atributo
identificador) do arquivo.

I
Uma arquitetura de processador de 32 bits
significa que as palavras da memória principal são
também de 32 bits.
II
Um byte possui 7 bits.
III
Um caractere ASCII pode ser representado num
byte.
Está correta a alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
15

VVV.
FFF.
FFV.
FVV.
VFV.
Considere a planilha abaixo.

12
Acerca de procedimentos de segurança no uso
de programas leitores de mensagens eletrônicas (e-mail),
identifique a recomendação INCORRETA:
(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

Não acessar diretamente links que, eventualmente,
apareçam no conteúdo da mensagem.
Desconfiar de arquivos anexos à mensagem, salvo
os enviados por pessoas ou instituições
conhecidas.
Somente abrir/executar programas anexos após
verificá-los com um antivírus devidamente
atualizado.
Desligar o modo de visualização de mensagens
em formato HTML.
Desligar as opções de execução de JavaScript e
de programas Java.

13
Sobre os dispositivos de armazenamento, a
opção, abaixo, em que se listam os dispositivos na ordem
de mais rápidos para mais lentos (em termos de tempo de
acesso) é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

memória cache, memória principal, HD e disco
ótico.
disco ótico, memória cache, memória principal e
HD.
memória principal, HD, disco ótico e memória
cachê.
HD, disco ótico, memória cachê e memória
principal.
HD, disco ótico, memória principal e memória
cachê.

Copiando-se a fórmula da célula C2 mostrada, acima,
para as células C3, C4 e C5, teremos nestas células,
respectivamente, os valores:
(A)
10,00; 10,00; 0,00.
(B)
33,33; 66,66; 0,00.
(C)
66,66; 10,00; 10,00.
(D)
3,00; 2,00; 0,00.
(E)
0,00; 33,33; 66,66.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(CONTADOR)
16
São quatro os sistemas em que a Contabilidade
Pública, utilizando uma metodologia e planos de contas
próprios, realiza o registro dos atos e fatos administrativos
ocorridos nas entidades de direito público: A alternativa
que corresponde a esses quatro sistemas é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Financeiro, Contábil, Licitatório e Reditual.
Contábil, Orçamentário, de Planejamento e de
Controle.
De Compensação, Atuarial, Orçamentário e
Contábil.
Contábil, Atuarial, de Controle Interno e Licitatório.
Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de
Compensação.

5
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17
A alternativa que contém, na sua íntegra, a
definição de Exercício Financeiro, como hoje é adotado no
Brasil, é:
(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

É o período de tempo que contempla o ano
financeiro mais o período adicional.
É o período de tempo em que se exercem todas as
atividades administrativas e financeiras relativas à
execução do orçamento e que coincide com o ano
civil.
É o período de tempo no qual se elabora e se
aprova a Lei Orçamentária Anual.
É o período de tempo no qual se recebem todas as
receitas e se pagam todas as despesas constantes
do orçamento.
É o período que vai da data da publicação no DOU
da Lei Orçamentária até o dia 31 de dezembro
deste mesmo ano.

18
Segundo a Lei Federal 4.320/64, os regimes
contábeis de escrituração, adotados no Brasil, para a
aplicação da Contabilidade Pública, são:

21
Constitui despesa pública de um exercício
financeiro:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Operação de crédito a ser resgatada no exercício.
Depósito recebido em caução como garantia de
fornecimento.
Consignação retida em folha de pagamento de
pessoal.
Compra de móveis diversos para uso na unidade.
Despesa empenhada legalmente no exercício
anterior.

22
Considere os dados, abaixo, de um determinado
exercício financeiro, em que se apuraram os seguintes
saldos, ao final do período, em Reais:
Despesa Realizada: $ 140
Receita Arrecadada: $ 170
Receita Prevista: $ 150
Despesa paga: $ 110
Despesa Fixada: ?
Esta correta a alternativa:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Regime de Caixa para as Receitas e Regime de
Competência para as despesas.
Regime de Caixa e de Competência para as
Receitas e Despesas.
Regime de Caixa só para a execução da Lei
Orçamentária.
Regime de Competência só para a execução da
Lei Orçamentária.
Regime de Caixa para a Lei Orçamentária e de
Competência para as Receitas e Despesas Extra
Orçamentárias.

19
A Contabilidade Pública, no Brasil, tem algumas
peculiaridades em relação à Contabilidade Empresarial.
Entre as características comuns à Contabilidade Pública e
à Contabilidade Empresarial, podemos apontar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O reconhecimento dos encargos da depreciação.
A apropriação da receita quando esta é auferida.
O provisionamento das obrigações a pagar.
A adoção do regime de competência para a
receita.
A classificação, como permanente, do material
com vida útil superior a um ano.

20
Uma despesa de um exercício nele não
processada, embora tivesse saldo suficiente, pode ser
atendida no exercício seguinte por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Crédito Especial.
Dotação para isso suplementada no exercício
seguinte.
Despesas de exercícios anteriores, após
reconhecida.
Restos a pagar, restabelecidos.
Dotação dessa mesma despesa, do exercício
seguinte.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Houve excesso de arrecadação de $ 60.
Houve excesso de despesa de $ 30.
Houve economia de despesa de $ 10.
Houve “déficit” de $ 20.
Houve desequilíbrio de $ 10.

23

São consideradas receitas extra-orçamentárias:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aluguéis.
Empréstimos obtidos.
O reconhecimento da dívida ativa.
As decorrentes da alienação de bens inservíveis.
Cauções em dinheiro efetuadas por prestadores de
serviços.

24
Em relação ao Balanço Financeiro, as despesas
devem figurar:
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

por categoria econômica e pelo montante
efetivamente pago.
por
função
e
pelo
montante
realizado
independentemente de terem sido pagas ou não.
por categoria econômica e pelo montante
realizado, independentemente de terem sido pagas
ou não.
por função e pelo montante efetivamente pago.
por unidade orçamentária e pelo montante
efetivamente pago.

25
No Balanço Orçamentário, o “superávit” apurado
decorre de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

receita arrecadada maior do que receita prevista.
despesa realizada menor do que despesa fixada.
despesa orçamentária maior do que despesa
extra-orçamentáia.
receita arrecadada maior do que despesa
realizada.
despesa fixada menor do que receita estimada.

6
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26
Com base no critério de verdadeiro (V) ou falso
(F), julgue as afirmações sobre Restos a Pagar:
( )Na inscrição de Restos a Pagar as despesas
processadas são distinguidas das não processadas.
( )Restos a Pagar são somente as despesas liquidadas e
não pagas até 31 de dezembro.
( )No Balanço Financeiro, os Restos a Pagar do exercício
serão computados na receita extra-orçamentária para
compensar a sua inclusão na despesa orçamentária.
A alternativa que indica a seqüência correta é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V, F
V, F, V
V, V, V
F, V, V
F, F, V

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

(B)
28
De acordo com os dados abaixo, identifique o
valor a ser inscrito em Restos a Pagar não processados:
400
280
300
250

(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20
100
50
300
30

29
A principal diferença entre Operações de
Créditos e Operações de Créditos por antecipação da
Receita na Contabilidade Pública e a que está expressa
na alternativa
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ativa

cancelamento da Dívida Ativa e Alienação de
Títulos e Valores Mobiliários.
cobrança da Dívida Ativa e Ágio sobre Ações.
desincorporação de Bens e Cobrança da Dívida
Ativa.
incorporação de bens e inscrição de Dívida Ativa.
alienação de Bens e Desincorporação de Bens.

32
Quanto ao Balanço Patrimonial exigido pela Lei
4.320/64, é correto afirmar:

Dívida Consolidada
Dívida Fundada
Dívida Suplementar
Dívida Ativa
Dívida Flutuante

> Orçamento da Despesa
> Despesa empenhada liquidada
> Despesa empenhada
> Despesa Paga

Investimentos.
Material permanente.
Inversões financeiras.
Outras despesas correntes.
Equipamentos.

31
Considera-se
Variação
Patrimonial
independente da Execução Orçamentária o(a)
(A)

27
A Dívida Pública contraída a curto prazo, para
fazer face a despesas imediatas de Caixa, denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

30
A aquisição de um material permanente
(computador em uso), a título do grupo da natureza das
despesas públicas, é classificada como

A primeira é receita corrente e a segunda é receita
de capital.
A primeira é receita corrente e a segunda é receita
extra-orçamentária.
A primeira é de curto prazo e a segunda, é de
longo prazo.
A primeira é receita orçamentária e a segunda é
receita extra-orçamentária.
A primeira supre o “deficit” financeiro e a segunda
o “déficit” orçamentário.

O saldo patrimonial é obtido pela comparação de
ativo financeiro e permanente com passivo
financeiro e permanente.
No Passivo Financeiro encontram-se contas que
serão utilizadas para definir o valor a ser
acrescentado ao orçamento como crédito
adicional.
No Permanente devem ser demonstrados os
valores referentes à dívida flutuante.
No ativo e passivo compensado são demonstrados
os valores do orçamento aprovado.
O Balanço Patrimonial possui estrutura idêntica à
do demonstrado, exigido pela Lei 4.320/64.

33
No
Orçamento
Público,
os
recursos
correspondem à receita (estimada ou orçada), classificada
segundo categorias econômicas. No que se refere às
receitas de capital, NÃO é correto afirmar que pertencem
a essa categoria:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Receitas por mutação patrimonial.
Receitas provenientes da realização de recursos
financeiros oriundos de contituição de dívidas.
Receitas de conversão, em espécie, de bens e
direitos.
Receitas de amortização de empréstimos
anteriormente concedidos.
Receita Imobiliária.
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34

A Prefeitura da cidade de Brinco D’Ouro apresentou, durante o exercício de 2004, a movimentação seguinte:
Receitas arrecadadas, em Reais
Tributos
Transferências Correntes
Depósitos de Terceiros
Amortização de Empréstimos
Despesas executadas, em Reais
Pessoal
Material Permanente
Serviços de Terceiros
Consignações

Com base nas informações acima, o Resultado do
Orçamento corrente, em Reais, é o que está indicado na
alternativa
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
35
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Deficit” de 10.000,00.
“Deficit” de 30.000,00.
“Superavit” de 10.000,00.
Superavit” de 30.000,00.
“Superavit” de 20.000,00.
O regime orçamentário da receita é determinado:
pela sua arrecadação.
pela inscrição como dívida ativa.
pelo seu reconhecimento.
segundo a discussão em plenário.
pela sua previsão.

60.000,00
110.000,00
30.000,00
80.000,00
100.000,00
90.000,00
40.000,00
20.000,00
36
O Projeto do Plano Plurianual de um mandato
presidencial, com duração de quatro exercícios
financeiros, encaminhado ao Poder Legislativo quatro
meses antes do encerramento do seu primeiro exercício
financeiro e devolvido para sanção quatro meses antes do
encerramento da sessão legislativa e sancionado no
prazo, será aplicado pelo presidente em exercício, durante
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

48 meses.
42 meses.
36 meses.
24 meses.
12 meses.

37
A verificação do direito adquirido pelo credor
corresponde ao estágio?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

À liquidação
À fixação
Ao empenho
À licitação
Ao pagamento
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RESOLVA AS DUAS QUESTÕES DISCURSIVAS NO FORMULÁRIO ESPECÍFICO QUE SERÁ ENTREGUE JUNTO COM O
CARTÃO-RESPOSTA E O BOLETIM DE QUESTÕES.
QUESTÃO 01
O § 1º do Artigo 1º da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – diz textualmente:
“§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e
despesas e na obediência a limites e condições no que tange à renúncia da receita, geração de despesas de pessoal, da
seguridade social e outros, dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita,
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.”
A expressão grifada no texto destaca o dever que os poderes públicos têm, a partir dessa Lei, de utilizarem uma ação
planejada e transparente na gestão fiscal mediante a adoção do Sistema de Planejamento Integrado, conhecido no Brasil,
como Processo de Planejamento-Orçamento. Escreva sobre o que é esse Processo, em termos constitucionais, e liste e
descreva os principais instrumentos que o compõem em nosso País.

QUESTÃO 02
Analise os principais aspectos conceituais e operacionais do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI.
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