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Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo:
1. Verifique se este Caderno de Provas está completo, se é para o cargo que você está concorrendo
e se não possui alguma falha de impressão.
2. Preencha neste Caderno de Provas, de forma legível e à caneta, seu nome completo e o número
de sua inscrição.
3. Assine este Caderno de Provas, a Lista de Presença e a Folha de Respostas à caneta.
4. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas.
5. Não será permitida durante as provas qualquer espécie de comentário, consultas ou a utilização
de calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, etc.
6. Deixe sobre a mesa apenas cédula de identidade, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e
borracha.
7. Ao terminar a prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno de Provas para Folha de
Respostas, à caneta (azul ou preta).
8. Será anulada a questão que contiver rasuras, entrelinhas, mais de 1 (uma) resposta assinalada,
nenhuma resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta.
9. A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas.
10. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Aplicador de Provas a Folha de Respostas e este
Caderno de Provas, devidamente preenchidos e assinados.
11. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Aplicador de Provas.
12. Ao encerrar a prova, a Folha de Rascunho do gabarito que está no final deste caderno de provas
poderá ser destacada pelo candidato.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 05.
Texto 1

Vaidade é uma qualidade sim!
Vaidade, segundo o dicionário Aurélio, é a "qualidade do que é vão, ilusório. Desejo
imoderado de atrair admiração" e há muito tempo deixou de ser um atributo exclusivo de
mulheres. Hoje crianças e homens também se preocupam muito com sua aparência exterior.
Sem falar em adolescentes e jovens que sonham com uma carreira promissora no mundo da
5 moda, na qual a vaidade é essencial.
Querer se sentir bonita (o), vestir-se bem, cuidar do corpo, melhorar aqueles pontos
nem tão positivos são desejos saudáveis de todo o ser humano, uns mais outros menos. Não
ter vaidade nenhuma não é um bom sinal, pois a vaidade pode demonstrar o cuidado que
temos conosco, nossa auto-estima.
10
O perigo acontece quando deixamos de investir em outros atributos e deixamos que o
mundo exterior domine nossos padrões, estabeleça metas incompatíveis com nossa realidade
ou inalcançáveis, nos tornando escravos de padrões externos, o que acaba por ocasionar
diversas dificuldades ou mesmo patologias, tais como individualidade excessiva, narcisismo,
competições desnecessárias, anorexia, bulimia, depressão, transtornos de ansiedade. O
15 vaidoso excessivo não consegue lidar com uma aparência menos do que "perfeita". (...)
O segredo encontra-se no equilíbrio. Saber dosar o desejo de se cuidar com os
exageros exigidos pela mídia, sociedade, enfim, o meio em que estamos inseridos; saber
investir em outros pontos, como inteligência, personalidade, empatia, não deixando que o
externo se torne mais importante que o nosso interior, para não se tornar alguém superficial,
20 narcisista.
Sabe por quê? Porque tudo isso é muito vulnerável. As coisas que realmente ficam ao
longo de nossa vida são nossa saúde física e emocional, nossos relacionamentos, nosso
amor-próprio, o que só conseguimos ao buscar qualidade de vida. Isso é ser feliz!
Fonte: http://www.tvcv.com.br. Artigo escrito para Revista Mídia Regional. Acessado em 20 de maio de 2010.

QUESTÃO 01
Em relação ao assunto do texto, é INCORRETO afirmar que:
A) Pode-se deduzir que a vaidade é vista como algo capaz de revelar o cuidado que o ser humano tem

consigo mesmo.
B) A ausência de vaidade é um ponto negativo, já que isso pode demonstrar baixa auto-estima.
C) Há pessoas que se tornam submissas aos padrões de beleza impostos pela mídia, e tal fato é visto
como um fator prejudicial.
D) O autor afirma que a vaidade é duradoura e sua presença é essencial ao longo de nossas vidas.
QUESTÃO 02
Dificuldades e patologias como individualidade excessiva, narcisismo, competições desnecessárias,
anorexia, bulimia, depressão, transtornos de ansiedade, dentre outros, têm como causa, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

O privilégio da essência interior em detrimento da aparência exterior.
O desejo de alcançar marcos que não condizem com a real condição em que se encontra.
A adoção de uma postura de sujeição às influências externas.
Não investir em outros atributos como inteligência e personalidade.
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QUESTÃO 03
Ainda em relação ao Texto 1, analise os itens que se seguem sobre as estratégias argumentativas
utilizadas pelo autor:
I- Aproximar-se do leitor através do emprego de construções como: “Sabe por quê?” (linha 21), que
aciona diretamente o interlocutor, e uso de primeira pessoa, como em “nossos relacionamentos”
(linha 22).
II- Explicitar claramente sua opinião sobre os fatos, o que pode ser percebido no uso das seguintes
expressões, dentre outras: “não é um bom sinal” (linha 8), “mais importante” (linha 19), e no
próprio título.
III- Lançar mão de exemplos e enumerações.
IV- Usar definição do dicionário para contextualizar e esclarecer o assunto.
Assinale a alternativa cuja sequência está CORRETA.
A)
B)
C)
D)

Estão corretas apenas as proposições I, II e III.
Estão corretas apenas as proposições II e IV.
Estão corretas apenas as proposições I e IV.
Todas estão corretas.

QUESTÃO 04
Assinale a proposição em que haja ALTERAÇÃO de sentido ao se reescrever o fragmento a seguir:
“Querer se sentir bonita (o), vestir-se bem, cuidar do corpo, melhorar aqueles pontos nem tão
positivos são desejos saudáveis de todo o ser humano, uns mais outros menos.” (linhas 06 e 07).
A) São desejos saudáveis de todo o ser humano, ainda que em proporções diferentes: Querer se sentir

bonita (o), vestir-se bem, cuidar do corpo, melhorar aqueles pontos nem tão positivos.
B) Querer se sentir bonita (o), vestir-se bem, cuidar do corpo, melhorar aqueles pontos nem tão
positivos são desejos saudáveis de todo o ser humano, incondicionalmente.
C) Querer se sentir bonita (o), vestir-se bem, cuidar do corpo, melhorar aqueles pontos nem tão
positivos são desejos saudáveis de todo o ser humano. Alguns sentem tais desejos em maior grau,
outros, em menor.
D) São desejos saudáveis de todo o ser humano, mesmo que uns sintam mais vontade e outros, menos:
Querer se sentir bonita (o), vestir-se bem, cuidar do corpo, melhorar aqueles pontos nem tão
positivos.
QUESTÃO 05
Considerando cada proposição, indique V para verdadeira e F para falsa a respeito dos elementos
linguísticos do texto.
I- ( ) “O perigo acontece quando deixamos de investir em outros atributos” (linha 10). A palavra
destacada é uma conjunção subordinativa indicadora de circunstância de tempo.
II- ( ) “Isso é ser feliz!” (linha 23). Esse trecho mostra a opinião do autor em relação ao que foi
exposto anteriormente.
III- ( ) A palavra destacada em “... para não se tornar alguém superficial, narcisista” (linhas 19 e 20)
é uma derivação da palavra Narciso, o que dispensa um conhecimento extratextual para ser
compreendida.
IV- ( ) As palavras incompatíveis, saudáveis e auto-estima resultam do mesmo processo de formação.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA:
A) F– F– V– V.
B) V– V– F– V.
C) V– V– F– F.
D) F– V– V– F.
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INSTRUÇÃO: O fragmento a seguir, retirado do texto intitulado “A vaidade”, serve de base para responder às
questões de 06 a 08.

Texto 2
(...) Como diria Francis Bacon, os vaidosos são os joguetes desprezados dos homens sábios e
discretos, o objeto de admiração dos tolos, os ídolos dos parasitas e os escravos de sua própria
vaidade. A vaidade nada cria e, quanto mais se tem, tem-se a menos. Com a exposição indevida,
comunicam-se os defeitos que o recato encobria e, se não há talento, o sentimento enfraquece a
original essência. A literatura diz-nos que existiam tipos de mármores perfeitos, que não precisavam
de uma camada de cera, aplicada aos defeituosos. Aqueles eram o que eram. Estes, ao contrário,
eram eles e mais uma substância que os fazia parecer o que não eram. Falaz polimento, superficial
sentimento! Deixo ao leitor a reflexão. O mundo anda mesmo pouco atraente. A pungente e cruel
realidade da vaidade e da mediocridade... Tudo parece muito igual, com exceção dos que se põem a
salvo pela poesia diária... Peço licença, então, para dizer-lhes: a moda, agora, é a dos sem-vaidade.
Fonte: MONTEIRO NETO, M. Y. A vaidade. Disponível em http://portalamazonia.globo.com/pscript/artigos . Acesso em
19 de maio de 2010.

QUESTÃO 06
Esse texto:
A)
B)
C)
D)

Reitera o ponto de vista defendido no Texto 1.
Refuta apenas a argumentação utilizada no último parágrafo do primeiro texto.
Trata do tema vaidade sob uma perspectiva negativa, impugnando o que se defende no Texto 1.
Contesta a ideia defendida no Texto 1: a de que a vaidade seja algo nocivo.

QUESTÃO 07
A linguagem utilizada no Texto 2 é predominantemente:
A)
B)
C)
D)

Metafórica e plurissignificativa.
Eufemística e literal.
Denotativa e subjetiva.
Objetiva e impessoal.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa que contém análise INADEQUADA acerca do vocabulário do texto em questão:
A) Em “Falaz polimento, superficial sentimento!”, a palavra em destaque pode ser substituída por

“ilusório”, sem prejuízo de sentido.
B) Em “A pungente e cruel realidade da vaidade e da mediocridade.”, os vocábulos destacados
pertencem ao mesmo campo semântico.
C) Em “... a moda, agora, é a dos sem-vaidade.”, a palavra em destaque é sinônima de “ostentação”.
D) No trecho “Com a exposição indevida, comunicam-se os defeitos que o recato encobria.”, o
vocábulo destacado diz respeito ao “ato de resguardar com cuidado”.
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INSTRUÇÃO: Leia alguns fragmentos retirados da entrevista concedida por Ivo Pitanguy à Revista Istoé, para
responder às questões 09 e 10.

Texto 3
“Nunca pensei em passar por uma plástica”
Aos 80 anos, um dos mais aclamados cirurgiões plásticos do mundo, Ivo Pitanguy fala a
ISTOÉ.
ISTOÉ – O sr. já pensou em passar pelo bisturi?
Ivo Pitanguy – Nunca. O ser humano não tem obrigação de se operar. Quem convive bem com sua
imagem, se tolera ou tem um ego condescendente não há por que fazer. Os menos satisfeitos são
aqueles que se operaram por imposição de terceiros. Deve-se buscar o tratamento para o próprio bemestar, e este não é o meu caso. (...)
ISTOÉ – O sr. acha que existe um exagero na busca por cirurgias plásticas?
Pitanguy – Acho. Há uma procura muitas vezes desnecessária e cabe ao cirurgião sentir se a
pessoa terá ou não benefício, em todas as classes sociais. Não há diferença entre as dondocas e as
mulheres de baixa renda. Hoje está tudo muito democratizado, o que aumenta a importância de os
cirurgiões serem bem treinados, capazes de julgar cada caso. Muitas vezes as pessoas esperam mais da
cirurgia do que podemos dar. (...)
ISTOÉ – O sr. já disse a alguma paciente que ela não precisava de plástica?
Pitanguy – A toda hora. Às quartas-feiras recebo na Santa Casa doentes mais complexos, aqueles
que estão bem e não se vêem bem. Isso se chama morfofobia, a fobia da própria forma. O plástico
também tem de ser psicólogo. (...)
ISTOÉ – Os homens estão procurando mais a cirurgia plástica?
Pitanguy – A procura tem crescido bastante. Acho que, depois de a mulher ter entrado no mercado
de trabalho, o homem passou a se permitir a própria fragilidade, a ter direito ao seu corpo. Agora a
sociedade não condena mais que ele se cuide. (...)
ISTOÉ – Como o sr. chegou aos 80 anos com essa saúde, em plena atividade profissional?
Pitanguy – O que fiz a vida inteira foi dar a cada momento a sua importância total, vivê-lo com
intensidade e procurar tirar dele o que podia ser mais construtivo. Um pouco de equilíbrio ajuda, assim
como um pouco de loucura. O equilíbrio exagerado retira a percepção dos fatos e a vida é muito
surrealista. (...)
Fonte: Revista IstoÉ, 19 de julho de 2006, pp. 7-9 [Fragmentos]. Texto adaptado.

QUESTÃO 09
Ao realizar uma comparação entre os Textos 1 e 3, percebe-se a presença de alguns pontos de vista e
argumentações convergentes. Analise alguns fragmentos retirados dos textos em questão e assinale a
alternativa que NÃO comprova essa convergência.
A) “A vaidade (...) há muito tempo deixou de ser um atributo exclusivo de mulheres” (Texto 1). “Acho

que, depois de a mulher ter entrado no mercado de trabalho, o homem passou a se permitir a
própria fragilidade, a ter direito ao seu corpo” (Texto 3).
B) “O perigo acontece quando deixamos de investir em outros atributos e deixamos que o mundo
exterior domine nossos padrões, estabeleça metas incompatíveis com nossa realidade ou
inalcançáveis...” (Texto 1). “Os menos satisfeitos são aqueles que se operaram por imposição de
terceiros” (Texto 3).
C) “O segredo encontra-se no equilíbrio” (Texto 1). “Há uma procura muitas vezes desnecessária e
cabe ao cirurgião sentir se a pessoa terá ou não benefício, em todas as classes sociais”(Texto 3).
D) “As coisas que realmente ficam ao longo de nossa vida são nossa saúde física e emocional, nossos
relacionamentos, nosso amor-próprio, o que só conseguimos ao buscar qualidade de vida” (Texto
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1). “O que fiz a vida inteira foi dar a cada momento a sua importância total, vivê-lo com
intensidade e procurar tirar dele o que podia ser mais construtivo” (Texto 3).
QUESTÃO 10
Marque a opção que contém análise morfossintática CORRETA:
A) Em “Os menos satisfeitos são aqueles que se operaram por imposição de terceiros.”, a palavra em

destaque funciona, no contexto em que foi utilizada, como adjetivo.
B) Em “Deve-se buscar o tratamento para o próprio bem-estar”, a partícula destacada é classificada

como expletiva ou de realce.
C) Em “Não há diferença entre as dondocas e as mulheres de baixa renda.”, o vocábulo em destaque

funciona como núcleo do sujeito. Portanto, tem-se sujeito determinado simples.
D) Em “... depois de a mulher ter entrado no mercado de trabalho, o homem passou a se permitir a

própria fragilidade...”, é aconselhável que a preposição e o artigo que a precede fiquem separados,
não resultando na forma combinada da (preposição de com artigo a).

PROVA DE LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
São Poderes da União, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

O Legislativo e o Judiciário.
O Executivo e o Legislativo.
O Executivo e o Judiciário.
O Judiciário e o Ministério Público.

QUESTÃO 12
NÃO são considerados princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações
internacionais:
A)
B)
C)
D)

A Igualdade tributária e Legalidade.
Defesa da paz e Solução pacífica dos conflitos.
Não intervenção e Concessão de asilo político.
Autodeterminação dos povos e Igualdade entre os Estados.

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa CORRETA:
A) O princípio constitucional da legalidade prescreve que ninguém será obrigado a fazer algo senão

em virtude de lei que determine um agir por parte do cidadão.
B) O princípio da igualdade significa o tratamento isonômico de todos os cidadãos, sem qualquer

possibilidade de tratamento desigual.
C) É livre a expressão de credo religioso, vedados, porém, cultos e liturgias cujas práticas não estejam

definidas em lei.
D) O direito ao exercício de credo religioso possibilita a escusa em cumprir, sem prestações legais

alternativas, por exemplo, o serviço militar obrigatório.
QUESTÃO 14
As seguintes ações constitucionais são consideradas “Remédios Constitucionais”, EXCETO:
A) Habeas data e mandado de segurança.
B) Mandado de segurança e agravo de instrumento.
C) Mandado de injunção e ação popular.
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D) Mandado de segurança e mandado de injunção.

QUESTÃO 15
Dos direitos a seguir, assinale qual NÃO é considerado como Direito Social:
A)
B)
C)
D)

Moradia.
Educação.
Saúde.
Devido processo legal.

QUESTÃO 16
NÃO fazem parte do processo legislativo a elaboração:
A)
B)
C)
D)

De decretos legislativos e regulamentos.
De emendas à constituição e medidas provisórias.
De medidas provisórias e regimento interno do Supremo Tribunal Federal.
De leis complementares e leis ordinárias.

QUESTÃO 17
É considerada situação de inelegibilidade relativa, EXCETO:
A) A necessidade de desincompatibilização por parte de certos agentes políticos, em determinadas

situações.
B) A inelegibilidade reflexa por motivo de parentesco.
C) A proibição de reeleição por mais de um período subsequente.
D) O analfabetismo.

QUESTÃO 18
NÃO são considerados Direitos Políticos:
A)
B)
C)
D)

A liberdade de manifestação do pensamento e o plebiscito.
O referendo e a iniciativa popular de projetos de lei.
O voto secreto, na forma da Constituição, e o plebiscito.
O referendo e o plebiscito.

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa INCORRETA:
A) A moralidade administrativa exige “atuação ética dos agentes da Administração Pública”.
B) Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo poderão, na forma da lei, ser superiores aos do

Poder Judiciário.
C) A legalidade é considerada tanto princípio afeito aos direitos fundamentais básicos quanto à
Administração Pública.
D) A eficiência e a publicidade são considerados princípios sensíveis a toda Administração Pública.
QUESTÃO 20
NÃO se aplica aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
A) Aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição aos 65 anos para homens, observados outros

requisitos legais.
B) Aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição aos 60 anos para mulheres, observados

outros requisitos legais.
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C) Aposentadoria compulsória aos 65 anos.
D) Requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria de servidores que exerçam, na forma da

lei, atividades consideradas insalubres.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Quanto à categoria econômica, as Receitas, conforme o MTO/2010, se dividem em:
A) Receitas Correntes, Receitas de Capital, Receitas Correntes Orçamentárias e Receitas de Capital

Orçamentárias.
B) Receitas Correntes Ativas, Receitas de Capital Ativas, Receitas Correntes Intra-Orçamentárias e

Receitas de Capital Intra-Orçamentárias.
C) Receitas Correntes, Receitas de Capital, Receitas Correntes Ultra-Orçamentárias e Receitas de

Capital Ultra-Orçamentárias.
D) Receitas Correntes, Receitas de Capital, Receitas Correntes Intra-Orçamentárias e Receitas de

Capital Intra-Orçamentárias.
QUESTÃO 22
Assinale a alternativa CORRETA que representa exemplos de Decréscimos Patrimoniais na
Contabilidade Pública:
A)
B)
C)
D)

As subsistências do ativo e as superveniências do passivo.
As insubsistências do ativo e as superveniências do passivo.
As insubsistências do ativo e as equivalências do passivo.
As equivalências do ativo e as superveniências do passivo.

QUESTÃO 23
É requisito mínimo para a execução da Receita e da Despesa Orçamentárias o registro por meio da
utilização de:
A)Sistemas econômico e ordinário.
B) Subsistemas financeiro e extraordinário.
C) Subsistemas econômico e orçamentário.
D) Subsistemas financeiro e orçamentário.
QUESTÃO 24
Conforme a Lei nº. 4.320/64, assinale a alternativa CORRETA. A Contabilidade aplicada aos entes
públicos deve evidenciar os fatos ligados a:
A)
B)
C)
D)

Administração orçamentária, patrimonial, financeira e industrial.
Administração comerciária, patrimonial, financeira e industrial.
Administração orçamentária, patrimonial, financeira e comercial.
Administração orçamentária, patrimonial, fiscal e industrial.

QUESTÃO 25
A aquisição de bens permanentes e a amortização da dívida externa são exemplos de :
A)
B)
C)
D)

Mutações derivativas.
Mutações reflexivas.
Mutações ativas.
Mutações passivas.
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QUESTÃO 26
Uma entidade pública apurou os seguintes custos na confecção de um armário:
Material - R$200,00

Mão de obra - R$50,00

Energia elétrica- R$30,00

Conforme a Lei nº. 4.320/64, assinale a alternativa CORRETA do valor a ser utilizado para
incorporação patrimonial desse bem:
A)
B)
C)
D)

R$230,00
R$250,00
R$ 50,00
R$280,00

QUESTÃO 27
De acordo com Art.105 da Lei nº4.320/64, o Balanço Patrimonial demonstrará:
A) Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial,

Contas de compensação.
B) Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Financeiro,

Contas de compensação.
C) Ativo Econômico, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial,

Contas de compensação.
D) Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Econômico, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial,

Contas de compensação.
QUESTÃO 28
Sendo: Despesa Corrente > Receita Corrente e Receita de Capital > Despesa de Capital, ocorrerá uma
descapitalização orçamentária; porém, o resultado orçamentário poderá ser :
A)
B)
C)
D)

Insuficiente.
Negativo.
Superavitário.
Excludente.

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa CORRETA, conforme a Lei nº4320/64, no art. 104, que corresponde à
Demonstração das Variações Patrimoniais:
A) Demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.
B) Demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de

natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício
anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.
C) Demonstrará o ativo financeiro, o ativo permanente, o passivo permanente, o saldo patrimonial e as
contas de compensação.
D) Evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução
orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
QUESTÃO 30
É considerada quanto à classificação das Receitas Correntes, nos níveis de origem de recursos,
EXCETO:
A) Receita Tributária.
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B) Receita de Contribuições.
C) Receita Estrutural.
D) Receita Patrimonial.

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa CORRETA, conforme a Lei nº4320/64, no art.102, o Balanço Orçamentário:
A) Demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.
B) Demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de

natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício
anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.
C) Demonstrará o Ativo Financeiro, o Ativo Permanente, o Passivo Permanente, o Saldo Patrimonial e
as Contas de Compensação.
D) Evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução
orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
QUESTÃO 32
São consideradas quanto à classificação das Receitas de Capital, nos níveis de origem de recursos,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Operações de crédito.
Alienação de bens.
Receitas originadas.
Transferência de capital.

QUESTÃO 33
No âmbito da atividade tributária, pode-se utilizar o momento do lançamento como
referência para o reconhecimento da variação patrimonial aumentativa, pois nesse estágio da
execução da receita orçamentária é que, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Verifica-se a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente.
Identifica-se o sujeito administrativo.
Determina-se a matéria tributável.
Calcula-se o montante do tributo devido.

QUESTÃO 34
O Plano Plurianual (PPA) conforme o MTO/2010, é o instrumento de planejamento de médio
prazo do Governo Federal. São princípios básicos que norteiam o (PPA), EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Identificação clara dos objetivos e das prioridades do Governo.
Desnecessidade de integração do planejamento e do orçamento.
Promoção da gestão empreendedora.
Garantia da transparência.

QUESTÃO 35
No Art. 2º da Lei Nº 10.180/01 sobre O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, assinale a
opção INCORRETA quanto a sua finalidade :
A)
B)
C)
D)

Formular o planejamento estratégico nacional.
Formular planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social.
Formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
Gerenciar o processo de escolha e ordenamento federal.
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QUESTÃO 36
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece regras limitando o endividamento dos entes federados, no
Art. 35. Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal
e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a:
Financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes.
Refinanciar dívidas contraídas junto à própria instituição concedente.
Financiar, direta ou indiretamente, despesas opcionais da concedente.
Financiar, direta ou indiretamente, gastos de outras federações.
QUESTÃO 37
São integrantes do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, conforme o Art. 4º da Lei
10.180/01:
A)
B)
C)
D)

I- O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como Órgão central; Órgãos Setoriais; Órgãos
Especiais.
II- O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como Órgão central; Órgãos Setoriais; Órgãos
Eexclusivos.
III- O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como Órgão central; Órgãos Setoriais; Órgãos
Específicos.
Assinale a alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)

Somente a alternativa III está correta.
Todas as alternativas estão erradas.
Todas as alternativas estão corretas.
Somente a I alternativa está correta.

QUESTÃO 38
Conforme o Art. 8º da Lei 10.180/01,
orçamento, EXCETO:

compete às unidades responsáveis pelas atividades de

A) Coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos projetos da lei de diretrizes orçamentárias e

da lei orçamentária da União, compreendendo os orçamentos fiscal, da seguridade social e de
investimento das empresas estatais.
B) Estabelecer normas e procedimentos necessários à elaboração e à implementação dos orçamentos
federais, sem a preocupação em harmonizá-los com o plano plurianual.
C) Realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo
orçamentário federal.
D) Acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira, sem prejuízo da competência atribuída
a outros órgãos.
QUESTÃO 39
Conforme o Art. 15 da Lei 10.180/01 o Sistema de Contabilidade Federal tem por finalidade registrar
os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial da União e
evidenciar, EXCETO:
A) As operações realizadas pelos órgãos ou entidades governamentais e os seus efeitos sobre a

estrutura do patrimônio da União.
B) A situação patrimonial da unidade privada e suas variações.
C) Os custos dos programas e das unidades da Administração Pública Federal.
D) A aplicação dos recursos da União, por unidade da Federação beneficiada.
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QUESTÃO 40
Assinale a alternativa CORRETA em que se verifica uma mutação patrimonial de uma Despesa
Orçamentária.
A)
B)
C)
D)

A amortização de um empréstimo anteriormente concedido.
O pagamento de encargos sobre a dívida.
A concessão de um empréstimo.
As transferências para cobertura de despesas de custeio de outras entidades.
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RASCUNHO
CARTÃO DE RESPOSTAS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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