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N.º INSCRIÇÃO NOME ASSINATURA 
 
 

 
 

 
 

............................................................................................................................................. 
1 -   11 - 21 - 31 - 41 - 51 - 
2 -  12 -  22 - 32 - 42 - 52 - 
3 -   13 - 23 - 33 - 43 - 53 - 
4 -   14 - 24 - 34 - 44 - 54 - 
5 -   15 - 25 - 35 - 45 - 55 - 
6 -   16 - 26 - 36 - 46 - 56 - 
7 -   17 - 27 - 37 - 47 - 57 - 
8 -   18 - 28 - 38 - 48 - 58 - 
9 -   19 - 29 - 39 - 49 - 59 - 
10 -   20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 
A previsão para a divulgação do gabarito provisório é o próximo dia útil após a realização da prova,  
no site www.tj.pr.gov.br/concurso. O gabarito individual estará disponível no acompanhamento, após 
a divulgação do gabarito oficial. Para obter essa informação, você deverá ter à mão o seu número  
de inscrição e a data de nascimento, para acessar o Acompanhamento de sua inscrição. 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 
2. Confira seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 

perguntas aos Aplicadores de Prova. 
4. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com quatro alternativas cada uma, 

sempre na seqüência a, b, c, d, das quais somente uma deve ser assinalada. 
5. As provas são iguais em conteúdo, porém, a disposição das alternativas e/ou questões 

poderá estar alterada. 
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o número de inscrição e o 

nome nele impressos corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a 
imediatamente ao Aplicador da Prova. 

7. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, 
preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta azul ou preta. Não 
ultrapasse o limite do espaço destinado para cada marcação. 

8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras 
feitas pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão 
resultará na anulação da questão. 

9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), 
inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do 
candidato deste Concurso. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. 
Aguarde autorização para devolver, em separado, o caderno de prova e o cartão-
resposta, devidamente assinados. 

11. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta 
prova. 

12. Anote suas respostas no quadro abaixo e recorte-o na linha pontilhada. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

.  
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1. Acerca do título do texto, é possível afirmar corretamente que: 
 

a) Refere-se, indubitavelmente, ao posicionamento do Ministro das Cidades, já que ele é o autor da proposta 
que prevê a restrição da ingestão de medicamentos pelos motoristas. 

b) Se a colocação das palavras direção e remédio fosse alterada não haveria prejuízo de sentido 
para o leitor. 

c) Lido isoladamente pode ser interpretado de pelo menos duas maneiras: não há mais conserto 
para a direção ou a direção não deve ser associada a medicamentos. 

d) A expressão “sem remédio” é uma locução verbal que pode ser substituída, no contexto, por 
irremediável. 

 
 
2. Leia o excerto do texto e assinale a opção que melhor o reescreve em um só período. 

 
a) As pessoas que tomam medicamentos antiinflamatórios e depressivos e nunca lêem a bula 

acompanhados da ingestão de álcool, comprometem sua capacidade de reação. 
b) Antidepressivos e antiinflamatórios têm sempre uma restrição porque, como o álcool, 

comprometem a capacidade de reação das pessoas, embora muitas das pessoas que tomam 
medicamentos nunca tenham lido a bula. 

c) Embora nunca tenham lido a bula, muitas pessoas que tomam medicamentos antidepressivos e 
antiinflamatórios fazem restrição ao álcool porque este compromete sua capacidade de reação 
na direção. 

d) As pessoas que ingerem medicamentos como antidepressivos e antiinflamatórios precisam ter 
sempre restrições, já que combinados com álcool, esses medicamentos afetam a capacidade de 
reação das pessoas. 

 
 
3. Assinale a opção correta sobre aspectos morfológicos e sintáticos. 
 

a) Em “os antialérgicos, por exemplo, estimulam a produção de melatonina, que induz o sono,” a 
palavra destacada introduz uma oração adjetiva e retoma melatonina. 

b) Em “... para quem vai dirigir ou exercer atividade que exija concentração”, a palavra destacada é 
uma conjunção e introduz uma oração suplementar. 

c) Na oração “Há remédios que atuam diretamente no sistema nervoso”, a palavra destacada 
refere-se diretamente à expressão sistema nervoso. 

d) Em “... incluir um dispositivo que imponha restrições a motoristas que tomam determinados medicamentos”, 
os termos em destaque exercem funções sintáticas diferentes. 

 
 
4. Assinale a opção em que a reescrita do período não mantém o mesmo sentido da frase 

original. 
 

a) “Remédios podem alterar os reflexos de quem dirige.” 
Os reflexos de quem dirige podem ser alterados pelos remédios. 

b) “Há remédios que atuam diretamente no sistema nervoso. É o caso dos antidepressivos e 
calmantes.” 
Há remédios que atuam diretamente no sistema nervoso – é o caso de antidepressivos e 
calmantes. 

c) “Para os motoristas que se submetem a tratamento de diabetes, há um risco sério de sofrer uma 
hipoglicemia, que faz as pessoas perderem a atenção.” 
Os motoristas que se submetem a tratamento de diabetes sofrem um sério risco de terem uma 
hipoglicemia, que faz as pessoas perderem a atenção. 

d) “Ministro das Cidades quer impor restrições a motoristas que tomam certos medicamentos.” 
Ministro das Cidades imporá restrições a motoristas que tomam certos medicamentos. 

Muitas pessoas tomam medicamentos, mas nunca leram a bula. Antidepressivos e 
antiinflamatórios têm sempre uma restrição porque comprometem a capacidade de reação 
das pessoas, assim como o álcool. 
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5. Assinale a opção em que a explicação não atende à norma padrão da língua. 
 
a) “Temos discutido o assunto com Lula nos encontros no ...”  – a locução verbal pode ser 

substituída, com acerto, por “Discutimos”. 
b) As palavras antialérgicos, antidepressivos , antiinflamatórios podem, também, ser escritas, 

corretamente, com hífen. 
c) “A maneira como a restrição será imposta ainda está em fase de discussão, mas, segundo 

Fortes, o tema conta com a simpatia do presidente Lula...”  os elementos destacados podem ser, 
corretamente, substituídos por contudo e de acordo com . 

d) “... aliado ao abuso ou dependência de álcool e outras substâncias, eleva consideravelmente o 
risco de acidentes...”  O verbo destacado pode ser substituído por um substantivo;   o advérbio, 
por um adjetivo,  desde que se façam as devidas alterações. 

 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

 

6. O Excel é uma planilha eletrônica capaz de realizar uma série de cálculos. com os respectivos 
conteúdos: A1=10, B1=2, C1=5. Aplicando na célula A2 a seguinte fórmula: (A1^(1/2))+(C1^B1). 
O resultado será: 

 
a) A fórmula está incorreta. 
b) 10 
c) 20 
d) 30 

 

 

7. Para preservar a privacidade dos destinatários, após a conclusão de uma mensagem que deve 
ser encaminhada via correio eletrônico sem identificação dos destinatários, deverá ser 
utilizado o campo  

 
a) Não existe possibilidade de enviar uma mensagem sem identificar o(s) destinatário(s) 
b) "Cc" da ferramenta de correio eletrônico.  
c) "Para" da ferramenta de correio eletrônico.  
d) "Cco" da ferramenta de correio eletrônico.  

 
 
8. Na célula C1 foi escrito =A1+$B$1, depois de arrastar pela Alça de Preenchimento, atingimos, 

na célula C5, a seguinte fórmula: 
 

a) =A5+$B$5 
b) =A5+$B$1 
c) =A5+B5 
d) =A5+$B5 
 
 

9. Existem vários tipos de CD. Uma vantagem de um CD-RW sobre um CD-R é que o primeiro  
 

a) possui maior capacidade de processamento. 
b) pode ser gravado diversas vezes, desde que em áreas diferentes. 
c) permite sucessivas gravações, inclusive na mesma área 
d) apresenta melhor desempenho para arquivos MP3. 

 
 
10. Nome dado ao dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma 

política de segurança a um determinado ponto de controle da rede. Sua função consiste em 
regular o tráfego de dados entre redes distintas e impedir a transmissão e/ou recepção de 
acessos nocivos ou não autorizados de uma rede para outra.  O termo que designa esta 
medida de segurança é:  

 
a) Backbone 
b) Firewall 
c) Backup 
d) Criptografia 
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LEGISLAÇÃO 
 
 
11. Quais das opções abaixo não constituem os objetivos fundamentais da República Federativa: 
 

a) construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
b) garantir o desenvolvimento nacional 
c) promovem o bem de todos, sem preconceitos de origem, sexo, cor, idade, e quais outras formas 

de discriminação. 
d) promover o debate político nos moldes da democracia mundial. 

 
 
12. Na licitação para garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e para 

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, quais são os princípios básicos 
nos processos de licitação: 

 
a) legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa. 
b) legalidade, conservadorismo, moralidade, competência, publicidade, igualdade e probidade 

administrativa. 
c) legalidade, impessoalidade, moralidade, conservadorismo, cumprimento dos prazos, igualdade e 

probidade administrativa. 
d) legalidade, conservadorismo, moralidade, cumprimento dos prazos, publicidade, igualdade e 

probidade administrativa. 
 
 
13. “A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público 

devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:” Baseando-se 
no texto, qual das alternativas abaixo está INCORRETA: 

 
a) quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e 

entidades autárquicas e fundacionais e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, 
dependerá de avaliação prévia de licitação na modalidade de concorrência, dispensadas em 
situações especiais. 

b) quando imóveis, dependerá de autorização da administração executiva comunicando para 
órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e, para todos, inclusive as 
entidades paraestatais, sendo diretamente, valorizada e realizado o leilão público, com 
publicação via decreto num prazo de 15 dias. 

c) quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e 
entidades autárquicas e fundacionais e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, 
dependerá de avaliação prévia de licitação na modalidade de concorrência, sendo diretamente 
valorizada e realizado o leilão público, com publicação via decreto num prazo de 45 dias. 

d) quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e 
entidades autárquicas e fundacionais e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, sendo 
diretamente valorizada e realizado o leilão público, com publicação via decreto e publicado no 
diário oficial do estado. 

 
 
14. Qual alternativa abaixo está INCORRETA em relação aos princípios e objetivos do Estado do 

Paraná. 
 

a) o respeito à unidade da Federação, a Constituição Estadual, à Constituição Federal e à 
inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais por ela estabelecidos. 

b) a fiscalização dos municípios. 
c) a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. 
d) a defesa dos direitos humanos. 

 
 
15. Conforme a Constituição do Estado do Paraná, as funções de confiança exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão a serem 
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos 
em lei destinam-se apenas às atribuições de: 

 
a) Auxiliar ao servidor de carreira efetiva. 
b) Direção, chefia e assessoramento. 
c) Assessoramento ao chefe do executivo. 
d) Assessoramento ao chefe do executivo e legislativo. 
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16. A Constituição do Estado do Paraná afirma que “independentemente da remuneração e o 
subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta, 
autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes do Estado e dos Municípios, 
dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou 
outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie”, 
Tomando como base o texto, a qual alternativa abaixo o texto está se referindo: 

 
a) Chefe do Executivo Federal 
b) Chefe do Executivo Estadual 
c) Ministros do Supremo Tribunal Federal 
d) Chefe do Poder Judiciário Estadual 

 
 
17.  A Constituição do Estado do Paraná afirma que “é vedada a acumulação remunerada de 

cargos públicos exceto quando houver compatibilidade de horários.” Com base nas 
alternativas abaixo qual delas está INCORRETA: 

 
a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
c) a de dois cargos privativos de médico; 
d) a de três cargos de professor. 

 
 
18. Com relação à fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema 

remuneratório dos servidores públicos civis, qual das opções abaixo está INCORRETA: 
 

a) a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada 
carreira; 

b) a autonomia do executivo ou legislativo para remuneração dos servidores. 
c) as peculiaridades dos cargos; 
d) os sistemas de méritos objetivamente apurados para ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira. 

 
 
19. Com relação aos funcionários da secretária do Tribunal de Justiça, o candidato aprovado em 

concurso público será nomeado por ato do: 
 

a) chefe do poder executivo; 
b) presidente do tribunal de justiça; 
c) chefe do poder legislativo; 
d) chefe do tribunal de contas. 

 
 
20. Dentre as alternativas abaixo, qual delas está INCORRETA nas observâncias das compras 

realizadas: 
 

a) definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e 
utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante técnicas 
adequadas de estimação; 

b) existência de caixa na administração; 
c) especificação das condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material; 
d) compatibilidade do compromisso com os recursos orçamentário-financeiros. 

 
 

CONTABILIDADE GERAL 
 
21. Quais são os Princípios Fundamentais da Contabilidade: 
 

a) Entidade, Continuidade, Oportunidade, Registro pelo Valor Original, Atualização Monetária, 
Competência e Prudência. 

b) Entidade, Continuidade, Conservadorismo, Registro pelo Valor Original, Atualização Monetária, 
Competência e Prudência. 

c) Entidade, Continuidade, Oportunidade, Registro pelo Valor Original, Correção Monetária, 
Competência e Prudência. 

d) Entidade, Continuidade, Oportunidade, Registro pelo Valor Original, Atualização Monetária, 
Confronto das Receitas com as Despesas e Prudência. 
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22. Com relação ao princípio da Continuidade, quais das opções abaixo o contador deve observar 
e tomar as devidas medidas pertinentes para demonstrar a insolvência da entidade. 

 
a) O índice da liquidez Geral, liquidez seca, liquidez corrente estão acima de 1. 
b) Passivo a Descoberto. 
c) O endividamento da empresa está menor que 1. 
d) O capital de terceiros financia 1/3 do ativo. 
 
 

23. Dentre os três métodos de avaliação de estoque permanente qual deles, num contexto de um país 
inflacionário, aplica-se o princípio da prudência com maior segurança. 

 
a) PEPS 
b) UEPS 
c) MPM 
d) CVM = Estoque Inicial + Compras – Estoque Final 

 
 
24. Qual demonstração financeira foi dispensada de sua elaboração a partir da lei 11.638/07. 
 

a) Demonstração do Valor Adicionado. 
b) Demonstração do Valor Agregado. 
c) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. 
d) Demonstração de Fluxo de Caixa método direto. 
 
 

25. Sabendo-se que a liquidez Corrente é 1,25, a Liquidez Seca é 1, o Passivo Circulante é R$ 
80.000, qual é o valor do Estoque? 

 
a) R$ 100.000  
b) R$ 80.000 
c) R$ 20.000 
d) R$ 125.000 

 
 
26. Dentre as alternativas abaixo, qual delas NÃO pertence à realização das Receitas? 

 
a) quando da extinção, parcial ou total de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o 

desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou maior; 
b) pela geração natural de novos ativos independentemente da intervenção de terceiros 
c) nas transações com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem 

compromisso firme de efetivá-lo, quer pela investidura na propriedade de bens anteriormente 
pertencentes à entidade, quer pela fruição de serviços por esta prestados. 

d) quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por transferência de sua propriedade para terceiro. 
 
 
27. Complete a frase: a Aplicação correta do princípio ____________________ exige mesmo que 

se provisionem, com base em fundamentação estatística, certas despesas por ocorrer, mas 
indiscutivelmente ligadas à venda em análise, como as despesas futuras, com garantias 
assumidas em relação a produtos. 

 
a) Prudência 
b) Entidade 
c) Competência 
d) Oportunidade 

 
 
28. Os custos ativados devem ser considerados como despesa no período em que ficar 

caracterizada a impossibilidade de eles contribuírem para a realização dos objetivos 
operacionais da Entidade. Este item refere-se ao princípio da: 

 
a) Prudência 
b) Oportunidade 
c) Entidade 
d) Competência 
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29. Uma determinada empresa contratou um Escritório de Contabilidade no valor de R$ R$ 
1.000,00. Porém no dia em que a empresa foi realizar o pagamento ao Contador ocorreu que o 
valor pago foi inferior ao contratado em função das retenções tributárias. Qual o percentual 
total que foi retido na fonte: 

 
a) 6,15% 
b) 4,65% 
c) 5,15% 
d) 11,15% 

 
 
30. Uma determinada entidade está realizando uma importação de uma máquina para o  ativo 

imobilizado tangível. A empresa já efetuou o pagamento da metade do valor, o bem ainda está 
no navio vindo para o Brasil. Os gastos desta importação devem ser incorporados no: 

 
a) Ativo Circulante – Importações em Andamento. 
b) Ativo Circulante – Adiantamento de Importação do Ativo Imobilização. 
c) Ativo Imobilizado – Importações em Andamento de Máquinas e eEquipamentos 
d) Ativo Imobilizado – Máquinas e Equipamentos 

 
 

CONTABILIDADE PÚBLICA 
 

31. O Ciclo Orçamentário é composto basicamente de: 
 

a) Planejamento e elaboração orçamentária pelo Poder Executivo; estudo e aprovação da proposta 
orçamentária pelo Poder Legislativo; promulgação, publicação, execução e prestação de contas 
do orçamento pelo Poder Executivo; controle pelo Poder Legislativo, Tribunal de Contas, 
Ministério Público, Controle Social e Poder Executivo. 

b) Planejamento e elaboração orçamentária pelo Poder Executivo; estudo e aprovação do 
orçamento pelo Poder Legislativo; Plano Plurianual e Operações de Crédito.   

c) Plano Plurianual;  Lei de Diretrizes Orçamentárias; Créditos Adicionais; execução e prestação de 
contas pelo Poder Legislativo.  

d) Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, execução e 
prestação de contas pelo Poder Judiciário.  

 
 
32. O princípio orçamentário que estabelece que o orçamento deve conter pelos seus totais, 

vedadas quaisquer deduções, todas as receitas e despesas de qualquer natureza, procedência 
ou destino, inclusive fundos, empréstimos e subsídios é denominado princípio: 

 
a) do equilíbrio orçamentário   
b) da exclusividade    
c) da unidade orçamentária    
d) da universalidade   

 
 
33. Os tipos de empenhos segundo a legislação são os denominados “ordinários, estimativos e 

globais”. Analise as seguintes afirmações e indique a opção correta: 
 

I. utiliza-se o tipo estimativo quando se conhece previamente o montante, e a execução e o 
pagamento sujeitos a parcelamento. 

II. utiliza-se o tipo global quando não se conhece, com precisão, o montante, e o pagamento 
poderá ocorrer em uma única vez. 

III. utiliza-se o tipo ordinário quando se conhece previamente o montante, e o pagamento ocorrerá 
em uma única vez. 

IV. utiliza-se o tipo global  quando se conhece previamente o montante, e a execução e o 
pagamento sujeitos a parcelamento. 

V. utiliza-se o tipo estimativo quando não se conhece com precisão o montante, e o pagamento 
poderá ocorrer em uma única vez. 

 
a) I, II, III estão corretas. 
b) II, III, IV estão corretas 
c) III, IV, V estão corretas. 
d) II, IV, V estão corretas. 
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34. Quando se fala “atividades e procedimentos desenvolvidas pela Administração Pública para 
concretizar as metas estabelecidas e aprovadas quando do planejamento, isto é, da 
mobilização de recursos humanos, materiais e financeiros”, está-se falando de: 

 
a) prestação de contas públicas.   
b) execução do orçamento público.   
c) execução da receita pública.   
d) empenho da despesa pública.  
 
 

35. Os mecanismos retificadores do orçamento são denominados Créditos Adicionais. Analise as 
seguintes afirmações e indique a opção correta: 

 
I. classificam-se como suplementares os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária.  

II. classificam-se como extraordinários os destinados a despesas urgentes e imprevistas. 
III. classificam-se como extraordinários os destinados a reforço de dotação orçamentária. 
IV. classificam-se como especiais os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária.  
V. classificam-se como suplementares os destinados a reforço de dotação orçamentária. 

 
a) I, II, III estão corretas 
b) II, IV, V estão corretas 
c) II, III, IV estão corretas 
d) I, III, IV estão corretas 
 
 

36. O estágio da receita denominado “ lançamento” : 
 

a) são os valores originários de estudos, indicados na Lei de Orçamento, como expectativas do que 
se pretende arrecadar. 

b) é o ato de pagamento pelo contribuinte ao agente arrecadado. 
c) é a entrega do numerário arrecadador pelo agente delegado, ao banco oficial do Poder Executivo. 
d) é o ato administrativo, visando identificar e individualizar o contribuinte ou o devedor e os 

respectivos valores, espécies e vencimentos. 
 
 

37. O empenho é o ato emanado pela autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 
pagamento pendente ou não de implemento de condição. Assim pode-se afirmar que suas 
características são: 

 
I. os valores empenhados não poderão exceder o limite dos créditos concedidos 

II. não se admite a realização de despesas sem prévio empenho 
III. ratifica a garantia de pagamento, desde que observadas as cláusulas contratuais ou outros instrumentos  
IV. o empenho se materializa com a emissão do documento denominado “ Nota de Empenho” 
V. instrumento que a Administração Pública utiliza para controlar a execução orçamentária 

 
a) duas alternativas estão corretas; 
b) três alternativas estão corretas; 
c) quatro alternativas estão corretas; 
d) cinco alternativas estão corretas. 
 
 

38. Liquidação de Despesa Pública significa 
 

a) ato do setor competente que, após exames documentais e materiais, torna, em princípio, líquido 
e certo, o direito do credor ao pagamento 

b) ato em que a Administração Publica satisfaz o credor e extingue a obrigação 
c) cheque nominativo, para crédito em conta corrente do credor; 
d) despacho da autoridade competente, determinando que a despesa seja paga   
 
 

39. O princípio orçamentário que preconiza que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo 
estranho à previsão da receita e à  fixação da despesa denomina-se: 

 
a) – Publicidade             
b) – Especialidade          
c) – Universalidade         
d) – Exclusividade         
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40. São exemplos de Despesas de Capital: 
 

I. Obras e instalações 
II. Equipamentos e materiais permanentes 
III. Aquisição de imóveis 
IV. Locação de imóveis 
V. Despesa de viagem do Prefeito de um município do interior do Estado ou da Região 

Metropolitana com finalidade de reunião oficial com o Prefeito da Capital. 
 

a) I, II, V, estão corretas  
b) III, IV, V, estão corretas  
c) II, III, V, estão corretas  
d) I, II, III, estão corretas  

 
 

41. De acordo com a Lei 4.320/64, a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da 
existência de recursos disponíveis para acorrer à despesa e será precedida de exposição 
justificada. Consideram-se recursos, para o fim desses créditos, desde que não 
comprometidos: 

 
I. o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 

II. os provenientes de excesso de arrecadação; 
III. os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais 

autorizados em lei; 
IV. o produto de operações de crédito autorizadas, de forma que, juridicamente, possibilite ao Poder 

Executivo realizá-las; 
V. saldo positivo entre Variação Patrimonial Ativa e a Passiva do exercício imediatamente anterior. 

 
a) somente uma opção está correta; 
b) duas opções estão corretas; 
c) três opções estão corretas; 
d) quatro opções estão corretas. 

 
 
42. Denominar os Sistemas utilizados pelo setor público (segundo a lei 4320/64), conforme 

definições abaixo:  
 

I. Sistema que registra as inscrições, responsabilidades e valores que podem vir afetar o 
patrimônio. Representa direitos e obrigações geralmente provenientes de convênios, contratos 
ou ajustes, ou seja, representa valores de terceiros em poder da Administração, ou valores da 
Administração em poder de terceiros. Em qualquer caso, a propriedade não é transferida. Está 
se descrevendo o Sistema.  

II. Sistema que são registrados, de forma analítica, os valores das Receitas e das Despesas, em 
conformidade com as especificações da Lei de Orçamento, os valores dos créditos 
orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada bem como as dotações 
disponíveis. No encerramento do exercício, via Balanço Orçamentário, é apresentada a 
comparação entre a previsão e a execução orçamentária. Está se descrevendo o Sistema. 

III. Sistema que registra todas as operações de recebimentos a pagamentos (débitos e créditos) da 
natureza financeira resultantes ou não de execução orçamentária. Ao final do exercício, 
apresentará o resultado financeiro apurado oriundo de demonstrações da Receita e Despesa 
realizada, bem como, os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários conjugados com os 
saldos em espécie do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Está 
se descrevendo o  Sistema. 

IV. Sistema que registra todos os bens de caráter permanente (Ativo permanente – bens móveis e 
imóveis, valores e créditos; Passivo permanente – dívida fundada interna e externa), com 
indicação de todas as informações necessárias à caracterização da cada bem, bem como, dos 
agentes responsáveis por sua guarda e administração. Ao final do exercício, é apresentado o 
resultado da gestão econômica. Está se descrevendo o Sistema. 

 
a) Sistema Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Compensação respectivamente; 
b) Sistema Patrimonial, Orçamentário, Compensação e Financeiro respectivamente; 
c) Sistema Financeiro, Compensação, Orçamentário e Patrimonial respectivamente; 
d) Sistema de Compensação, Orçamentário, Financeiro e Patrimonial respectivamente. 
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43. Assinale a alternativa correta: 
 

a) no balanço orçamentário, a receita é demonstrada pela categoria econômica; e a despesa, pelo 
tipo de crédito adicional; 

b) o superávit é a diferença positiva entre a receita arrecadada e a despesa realizada; 
c) a economia orçamentária é a diferença positiva entre a despesa fixada e a despesa realizada; 
d) a, b, c, estão corretas. 

 
 
44. Relativo ao Regime Contábil adotado pelo setor público no Brasil, é correto afirmar: 
 

a) Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele legalmente empenhadas e a despesas nele 
executadas;. 

b) Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas; 
c) Pertencem ao exercício financeiro as receitas previstas e as despesas fixadas; 
d) Pertencem ao exercício financeiro as receitas programadas e as despesas estimadas 

 
 
45. O período da vigência da Lei do Plano Plurianual no Brasil é: 
 

a) Três anos e seis meses 
b) Dois anos 
c) À critério da esfera pública, desde que preconizado na Lei Orgânica (no caso de Município).  
d) Quatro anos. 

 
 
46. Segundo a Lei 4.320/64, sobre o Balanço Patrimonial é INCORRETO afirmar que: 
 

a) O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação 
dependa de autorização legislativa. 

b) O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de 
autorização legislativa para a amortização ou resgate. 

c) Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações, e situações que 
direta e indiretamente, possam vir afetar o patrimônio. 

d) O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis, independentemente de 
autorização orçamentária e valores numerários. 

 
 
47. A LRF, para fins do disposto no caput ao art. 169 da Constituição Federal, estabelece que a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não 
poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados. 

 
a) União 50 %; Estados 54%; Municípios 51,3 %.  
b) União 60 %; Estados 50%; Municípios 40 %. 
c) União 60%; Estados 60%; Municípios 50%. 
d) União 50%; Estados 60%; Municípios 60%. 

 
 
48. Alienação de bens e aquisição de bens permanentes, respectivamente, pertencem a que 

categorias econômicas? 
 

a) Receita de capital e despesa de capital. 
b) Receita de capital e receita corrente. 
c) Despesa corrente e receita corrente. 
d) Despesa de capital e despesa corrente. 

 
 
49. A LRF preconiza que integrará o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias o Anexo de Metas 

Fiscais, o qual deve apresentar os elementos a seguir, exceto: 
 

a) Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. 
b) Metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e 

primário, e montante da dívida pública, para o exercício a que se referir e para os dois seguintes. 
c) Exigências para a realização de transferência voluntária e destinação de recursos públicos para 

o setor privado. 
d) Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os 

resultados pretendidos, comparando-os com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a 
consistência delas com as premissas e objetivos da política econômica social. 
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50. O Departamento de Compras da Prefeitura do município de Comprotudo, via processo 
licitatório adquiriu os seguintes bens. 

 
• Em 01.9: Um computador (micro) modelo X, pelo preço de R$ 3.000, 
• Em 08.9: Uma cadeira adaptada para o consultório dentário do Posto de Saúde, pelo preço de 

R$ 800, 
• Em 12.9: Um computador (micro) modelo Y, pelo preço de R$ 4.200. 
• Em 14.9: Um computador (micro) modelo Z, pelo preço de R$ 5.100. 

  
Considerando essas informações, indique qual o valor que devem ser registrados os 
computadores. 

 
a) Computador modelo X, Y, Z, pela média $ 4.100; 
b) Computadores e Cadeira, pela média $ 3.275 
c) Computador modelo X, $ 3.000; modelo Y, $ 4.200 e modelo Z, $ 5.100 
d) Não há previsão legal de registros individualizados no setor público 
 
 

51. De acordo com a Portaria Interministerial n.º 163 de 04.5.01, que dispõe sobre normas gerais 
de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, a classificação da despesa como Despesa Corrente é aquela que: 

 
a) Não contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Exemplo: 

Pagamento de Pessoal. 
b) Não contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Exemplo: 

Aquisição de suprimentos destinados a atender diversos setores da Administração Pública. 
c) Não contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Exemplo: 

Aquisição de máquinas e equipamentos. 
d) Contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Exemplo: Aquisição 

de imóveis. 
 
 
52. Com relação ao regime misto podemos afirmar que: 
 

a) As Receitas legalmente empenhadas e as Despesas liquidadas. 
b) As Despesas e as Receitas observam o regime de caixa. 
c) A receita lançada e não arrecadada não é apropriada, mas é inscrita no Sistema Patrimonial 

como dívida ativa. 
d) Nas Despesas Empenhadas adota-se o regime de caixa. 

 
 
53. Com relação à despesa consideram-se como despesas de Capital: 

 
a) Investimento, Inversões Financeiras e Transferências de Capital 
b) Despesas de Custeio, Transferências de Capital 
c) Inversões Financeiras , Transferências Correntes 
d) Transferências Correntes e Transferências de Capital 

 
 
54. Com relação às Subvenções Sociais: 

 
a) O valor, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente 

prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de 
eficiência previamente fixados. 

b) O valor, sempre que possível, será calculado com base o orçamento base zero. 
c) O valor, sempre que possível, será calculado com base no orçamento de tendências. 
d) A subvenção não tem limites para prestação de serviços essenciais. 
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55. Qual das opções abaixo NÃO é vedada à realização de despesa sem prévio empenho? 
 

a) Situações especiais previstas na legislação específica. 
b) Calculado por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. 
c) É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas ao parcelamento. 
d) Empreiteiros executando serviços de reformas estruturais para a comunidade. 

 
 
56. Qual das opções abaixo NÃO compreende o controle da execução orçamentária: 
 

a) A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o 
nascimento ou a extinção de direitos e obrigações. 

b) a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos. 
c) o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de 

realização de obras e prestação de serviços. 
d) A metodologia de apuração dos resultados primário e nominal 

 
 
57. A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros: 
 

a) o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à 
conta dos mesmos créditos, e as dotações no orçamento global. 

b) o montante dos créditos orçamentários outorgados, a despesa empenhada e a despesa 
realizada, à conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis. 

c) o montante dos débitos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à 
conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis. 

d) o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à 
conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis. 

 
 
58. Com relação à Contabilidade Patrimonial, qual das alternativas abaixo NÃO se aplica aos bens 

de caráter permanente: 
 

a) A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. 
b) O inventário deverá ser sintético em dada unidade administrativa. 
c) Para fins orçamentários e determinação dos devedores. Ter-se-á o registro contábil das receitas 

patrimoniais, fiscalizando-se sua efetivação. 
d) A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, 

contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços 
públicos. 

 
 
59. Os restos a pagar do exercício, se houver, devem ser computados onde? 
 

a) Na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. 
b) No passivo, para liquidação futura. 
c) Redutora do ativo até sua liquidação plena. 
d) É impossível sobrar restos a pagar de um exercício para outro. 

 
 
60. Com relação ao ativo do Balanço Patrimonial podemos considerar que: 
 

a) O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis dependendo de autorização 
orçamentária e os valores numerários. 

b) O Ativo Financeiro compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação 
dependa de autorização legislativa. 

c) O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis, independentemente de 
autorização orçamentária e os valores numerários. 

d) O Ativo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos independentemente 
de autorização orçamentária. 

 


