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06 de abril de  2014 



Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10: 
Cinquenta tons de rosa 

Carol Castro 

 

Há mais de meio século, a fase das mulheres submissas ficou para trás. Foi depois da Segunda Guerra, quando a população de 
homens andava escassa e o hemisfério norte precisava ser reconstruído, que elas foram convocadas para sair do lar e entrar no 
mercado de trabalho. Já em 1985, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mais de 50% da força de trabalho na 
América Latina vinha das mentes e mãos femininas. No Brasil entre 1976 e 2007, mais de 30 milhões de mulheres entraram no 
mercado de trabalho. 
De lá para cá, o salário delas também cresceu mais do que o deles. Segundo o IBGE, entre 2000 e 2010, o rendimento médio das 
brasileiras cresceu quase três vezes mais do que o dos homens (apesar de elas ainda ganharem 30% a menos do que eles com o 
mesmo nível de instrução). Cada vez mais, elas conseguem cuidar da própria vida, sem depender de um marido. E é bem isso que 
tem acontecido. Elas (e eles) têm passado muito mais tempo solteiras (a exceção está nas famílias de baixa renda - com pouco 
estudo, fica mais complicado conseguir um salário que pague todas as contas; nesses casos, casar ainda funciona como um suple-
mento financeiro).  
Com mais dinheiro no bolso e menos vontade de casar, as mulheres ficaram também mais seletivas na hora de buscar um parcei-
ro. A lógica deixou de ser “procuro marido que possa me sustentar” e passou para “procuro marido que eu não tenha de sustentar”. 
Bonitos, interessantes, com uma vida financeira estável - e educados. A lista de atributos desejáveis não para de crescer. E com 
motivos: pela primeira vez, elas também estudam mais do que eles, em todos os níveis. Segundo o Ministério da Educação, mais 
de 55% das novas matrículas em cursos superiores são preenchidas por mulheres - e 60% dos diplomas são entregues a elas. 
Além disso, elas passam mais tempo nas escolas. A consequência dos anos de estudos a mais é imediata: elas já estão levando a 
melhor na hora de concorrer aos empregos.  

(SUPERINTERESSANTE, janeiro de 2013, p.56-59, adaptação.) 
 
 

01 Assinale a alternativa que reúne a ideia principal do texto: 
 
a) As mulheres, mesmo trabalhando, desejam casar-se a todo custo. 
b) As mulheres entraram para o mercado de trabalho e casam-se cada vez mais tarde.  
c) As mulheres que conseguem cuidar da própria vida não querem casar-se. 
d) Mulheres e homens casam-se mais tarde em função da diferença de salários. 
e) Mulheres e homens com vidas financeiras estáveis são parceiros ideais.  
 
02 A autora desenvolve as ideias do texto de acordo com um plano lógico-temporal, pois 
 
a) equilibra as informações utilizando tanto os verbos no passado (primeiro parágrafo) quanto  os verbos no presente. 
b) começa com uma estrutura semelhante à de conto de fadas “Há mais de meio século”. 
c) resume a situação das mulheres trabalhadoras na América Latina e no Brasil por três décadas. 
d) apresenta argumentos para justificar o aumento da renda média das brasileiras num período de dez anos, segundo o IBGE .  
e) reúne os argumentos utilizando verbos predominantemente no passado. 
 
03 Assinale a alternativa que explica a consequência de anos de estudos a mais na vida das mulheres: 
 
a) Elas estão ficando sem marido que as queiram. 
b) Elas e eles estão retardando o momento de casar. 
c) Elas estão mais exigentes na hora de casar. 
d) Elas estão ganhando três vezes mais do que os homens. 
e) Elas estão assumindo lugares profissionais que antes eram dos homens. 

 
04 Marque a alternativa ERRADA em relação às afirmações, no texto, sobre a população feminina: 
 
a) Entraram no mercado de trabalho por uma necessidade sócio-histórica. 
b) Mantiveram-se no mercado de trabalho por uma imposição sócio-política. 
c) Acreditam no casamento como um investimento financeiro. 
d) Adquiriram independência para a administração da vida financeira 
e) Consideram a relação entre bom emprego a mais tempo de escolarização. 
 
05 Marque a alternativa em que o emprego do termo “suplemento” (segundo parágrafo) tem sentido semelhante: 
 
a) A quantia recebida pelos serviços prestados será um ótimo suplemento para as despesas. 
b) Um bom suplemento para esse conteúdo encontra-se na publicação anterior da autora. 
c) O suplemento da matéria está no outro caderno, de Esportes. 
d) Nem o suplemento da seção de automóveis está atraindo novos consumidores para o jornal. 
e) Com o suplemento dessas aulas, a maioria será aprovada no concurso. 
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06 Assinale a alternativa que reforça a ironia presente nos trechos em destaque “procuro marido que possa me sustentar” e 
“procuro marido que eu não tenha de sustentar”: 
 
a) Na repetição dos verbos procurar e sustentar. 
b) Nos pronomes pessoais eu e me.  
c) Nos verbos poder e ter. 
d) No uso da preposição de . 
e) Na repetição do termo marido.  
 
07. Marque a alternativa que explica a criação do título, baseado em outro, do livro “Cinquenta tons de cinza”: 
 
a) Antonímia. 
b) Polissemia. 
c) Sinonímia. 
d) Paráfrase. 
e) Aliteração. 
 
08 Assinale a alternativa correta em relação ao uso, no texto, do verbo haver em “Há mais de meio século...”: 
 
a) Pessoal, pois assume o verbo principal, no sentido de “conseguir”. 
b) Impessoal, pelo emprego no sentido de “ajustar contas”. 
c) Pessoal, pois funciona como verbo auxiliar. 
d) Impessoal, pela ideia de tempo decorrido. 
e) Pessoal por assumir o sentido de “existir”. 
 
 
09 Considerando as informações dadas no texto, justifica-se o uso das formas verbais “foram”, “entraram” (1º parágrafo) e 
“ficaram” (3º parágrafo), respectivamente, no  
 
a) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo. 
b) Pretérito perfeito do indicativo -  futuro do presente do indicativo -  futuro do presente do indicativo. 
c) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo - futuro do presente do indicativo. 
d) Futuro do presente do indicativo -  pretérito perfeito do indicativo -  pretérito perfeito do indicativo. 
e) Futuro do presente do indicativo -  futuro do presente do indicativo -  futuro do presente do indicativo. 
 
 
10 Assinale a alternativa cuja conjunção substitui os dois pontos, mantendo a mesma relação sintático -  semântica entre as partes.  
“A consequência dos anos de estudos a mais é imediata: elas já estão levando a melhor na hora de concorrer aos empregos.”: 
 
a) Apesar. 
b) Enquanto. 
c) Pois. 
d) Embora. 
e) Enfim. 
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Legislação 

11   A respeito da nacionalidade dos brasileiros, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu   

país; 
II- os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas 

residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; 
III- os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira 

competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a 
maioridade, pela nacionalidade brasileira; 

IV- os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República 
Federativa do Brasil; 

 
Para a Constituição Federal, os brasileiros acima citados são, respectivamente: 
 
a) Natos; Naturalizados; Natos; Naturalizados; 
b) Natos; Natos; Natos; Naturalizados; 
c) Natos; Naturalizados; Natos; Natos; 
d) Naturalizados; Natos, Naturalizados; Naturalizados; 
e) Naturalizados; Naturalizados; Natos; Naturalizados; 
 
 
12  São cargos privativos de brasileiros natos, exceto: 
 
a) de Deputado Federal. 
b) da carreira diplomática; 
c) de Presidente e Vice-Presidente da República. 
d) de Ministro de Estado da Defesa. 
e) de oficial das Forças Armadas. 
 
 
13  Assinale a alternativa que identifica corretamente, as idades mínimas de elegibilidade para os cargos de: 
Presidente; Governador; Deputado Federal; Prefeito; e Vereador, são respectivamente: 
 
a) 35 anos; 35 anos; 35 anos; 21 anos; e 21 anos. 
b) 35 anos; 21 anos; 21 anos; 18 anos; e 18 anos. 
c) 35 anos; 35 anos; 21 anos; 21 anos; e 18 anos. 
d) 35 anos, 35 anos; 21 anos; 18 anos; e 18 anos. 
e) 35 anos; 21 anos; 18 anos; 18 anos; e 18 anos. 
 
 
14  De acordo com a Constituição Federal Brasileira, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa, constantes 
de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, deverá ser impetrado: 
 
a) Habeas Data. 
b) Habeas corpus. 
c) Mandado de injunção. 
d) Mandado de segurança. 
e) nenhuma das respostas. 
 
 
15  No que diz respeito a organização politico-administrativo disposta na Constituição Federal, assinale a alternativa FALSA. 
 
a) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros. 
b) É vedada a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios. 
c) Brasília é a Capital Federal do Brasil. 
d) A transformação dos Territórios Federais em Estado, serão reguladas em lei complementar. 
e) É vedado aos Municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter 

com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 
público. 

 
 
16   São princípios da administração pública, EXCETO: 
 
a) Legalidade.  b) Pessoalidade.  c) Moralidade.  d) Publicidade.  e) Autotutela. 
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17   Sobre concurso público, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I - De acordo com a Constituição Federal, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. 
II - O prazo de validade o concurso público poderá ser prorrogado por uma única vez. 
III - Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e  
      títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. 
 
Está(ão) correta(s) apenas 
 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) II e III.  
e) I, II e III. 
 
 
18  A remuneração e o subsídio dos Prefeitos na forma da lei, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie do(s): 
 
a) Governadores de estado. 
b) Deputados estaduais. 
c) Desembargadores do Tribunal de Justiça. 
d) Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
e) Presidente da República. 
 
 
19  Assinale corretamente, o cargo em que havendo compatibilidade de horários, perceberá vantagens de seu emprego, sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 
 
a) Vereador. 
b) Prefeito. 
c) Governador. 
d) Deputado Estadual. 
e) Deputado Federal. 
 
 
20  Para efeitos da Lei 8666/93, a definição de Serviços é: 
 
a) toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. 
b) toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, 

instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, 
seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 

c) toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 
d) quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. 
e) conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra. 
 
 
21  São modalidades de licitação, conforme a lei 8666/93, exceto: 
 
a) Convite. 
b) Tomada de preços. 
c) Leilão. 
d) Chamada. 
e) Concurso. 
 
 
22  Segundo a lei 8666/93, o instrumento de contrato só é obrigatório nos casos de: 
 
a) Concorrência e Tomada de preços. 
b) Concorrência e Convite. 
c) Concorrência e Concurso. 
d) Tomada de Preços e Concurso. 
e) Concurso e Convite. 
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23  Sobre atos administrativos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I-  Podemos dizer que o poder auferido ao agente da administração para o desempenho de suas funções, refere-se ao requisito de 

finalidade. 
II-  O excesso de poder é um vício do requisito de competência. 
III- A inexistência de motivos é um vício do requisito de objeto. 
 
Está(ão) correta(s) apenas 
 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) I e III. 
 
 
24 A afirmativa de que, “é a qualidade que reveste tais atos de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em 
contrário”, é o conceito de qual atributo dos atos administrativos? 
 
a) Exigibilidade. 
b) Veracidade. 
c) Autoexecutoriedade. 
d) Legitimidade. 
e) Vinculação. 
 
 
25 A extinção do ato administrativo por descumprimento, pelo particular, dos requisitos para continuar se beneficiando do ato, 
denomina-se: 
 
a) Anulação. 
b) Revogação. 
c) Cassação. 
d) Convalidação. 
e) Homologação. 
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Legislação Municipal 

26  Como preceitua o art. 33, do Estatuto do Servidor Público Municipal de Sumé, Posse é o ato que formaliza a investidura em 
cargo público. Dito isto, assinale a afirmativa FALSA: 
 
a) A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias contados da publicação oficial do ato de nomeação. 
b) O prazo de efetivação da posse é improrrogável. 
c) A posse no cargo de provimento em comissão ocorrerá dentro do prazo de cinco dias, contados da publicação do ato de 

nomeação. 
d) Antes ao ato da posse, o servidor nomeado deverá apresentar certidão de justificativa de antecedentes criminais fornecido pelo 

Fórum da Justiça Estadual da Comarca de Sumé. 
e) O órgão colegiado é competente para dar posse aos respectivos membros. 
 
 
27 De acordo com o Decreto Municipal nº 930/2011, proceder limpeza de pisos, vidros, lustres, móveis e instalações sanitárias, é 
uma atribuição de qual cargo? 
 
a) Agente de limpeza e conservação 
b) Auxiliar Administrativo. 
c) Auxiliar de serviço. 
d) Carpinteiro. 
e) Pedreiro. 
 
 
28 O retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando, pela Junta Médica Oficial do Município, forem declarados 
insubsistentes os motivos da aposentadoria, é a denominação de:  
 
a) Reversão. 
b) Readaptação. 
c) Reintegração. 
d) Recondução. 
e) Remoção. 
 
 
29  A lei complementar nº 24 /2013 (Estatuto do Servidor Municipal de Sumé), não disciplina o regime jurídico e estatutário dos(as): 
 
a) servidores públicos da administração direta. 
b) autarquias. 
c) fundações públicas. 
d) servidores do Poder Legislativo. 
e) empregados de empresas públicas. 
 
 
30 A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho do Servidor no Serviço Público, prevista no Estatuto do Servidor Público 
Municipal de Sumé para avaliar o servidor em estágio probatório, será composta por três servidores efetivados ou estabilizados e 
portadores de nível superior. Desta Comissão, não poderão participar alguns parentes. Assinale corretamente, um dos parentes 
listados abaixo, que não haveria impedimento de integrar a comissão supracitada. 
 
a) Cônjuge. 
b) Irmão (ã). 
c) Sobrinho (a). 
d) Avô (ó). 
e) Primo (a). 
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31 “Uma empresa é ré em uma ação trabalhista movida por um ex-empregado, referente a aviso prévio, horas-extra e outras ver-
bas trabalhistas não pagas, que prevê o pagamento de um montante que pode variar entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00. Sabendo 
que essas verbas realmente não foram pagas, a contabilidade da empresa registra o valor de R$ 5.000,00, mesmo que exista uma 
chance de para o valor menor de R$ 3.000,00.” 
 
Assinale a alternativa que corresponda ao Princípio Fundamental de Contabilidade utilizado no exemplo acima: 
 
a) Princípio da Continuidade.  b) Princípio da Oportunidade.  c) Princípio do Registro pelo Valor Original. 
d) Princípio da Competência.  e) Princípio da Prudência. 
 
 
32 “Refere-se à tempestividade e à integralidade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito 
de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que as originam.” 
 
Assinale a alternativa que corresponda ao Princípio Fundamental de Contabilidade a que se refere o texto acima: 
 
a) Princípio da Continuidade.  b) Princípio da Oportunidade.  c) Princípio do Registro pelo Valor Original. 
d) Princípio da Competência.  e) Princípio da Prudência. 
 
 
33 “O retrato da realidade econômica completo deve incluir toda a informação necessária para que o usuário compreenda o fenô-
meno sendo retratado, incluindo todas as descrições e explicações necessárias.” 
 
No que diz respeito às características qualitativas da informação contábil-financeira útil, assinale a alternativa que corresponda ao 
texto apresentado acima: 
 
a) Relevância.   b) Comparabilidade.   c) Representação Fidedigna. 
d) Verificabilidade.   e) Compreensibilidade. 
 
 
34 Analise as assertivas a seguir sobre a escrituração contábil: 
 
I- A documentação contábil compreende documentos, livros, papéis, registros e outras peças que apoiam ou compõem a escritura 
   ção contábil. 
II- A documentação contábil só é hábil quando revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, unicamente defi 
    nidas na legislação ou na técnica contábil.  
III- A documentação contábil pode ser de origem interna quando gerada na própria Entidade, ou externa quando proveniente de  
     terceiros. 
 
Está(ão) correta(s):  
 
a) I, II e III.  b) Apenas I.  c) Apenas I e II.  d) Apenas I e III.  e) Apenas II e III. 
 
 
35 “Podem conceder prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo, e no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele.” 
Tais vantagens se referem às: 
 
a) Ações Nominativas.  b) Ações Ordinárias.   c) Ações Preferênciais. 
d) Ações Endossáveis.  e) Ações Escriturais. 
 
 
36 De acordo com a Lei Nº 6.404/76 e alterações posteriores, no que diz respeito às competências do Conselho de Administração 
das Sociedades Anônimas, analise as assertivas a seguir: 
 
I- Eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o estatuto. 
II- Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria. 
III- Escolher e destituir os auditores independentes, se houver. 
 
Está(ão) correta(s): 
 
a) I, II e III. 
b) Apenas I. 
c) Apenas I e II. 
d) Apenas I e III. 
e) Apenas II e III. 
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37 De acordo com as normas contábeis vigentes, são contas patrimoniais: 
 
a) Duplicatas Descontadas, Juros a Apropriar e Ações em Tesouraria. 
b) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa, Juros Ativos e Seguros a Vencer. 
c) Juros Passivos, Resultado da Equivalência Patrimonial e Despesas Antecipadas. 
d) Duplicatas Descontadas, Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa e Juros Ativos. 
e) Juros Ativos, Juros Passivos e Ações em Tesouraria. 
 
 
38 Uma empresa comercial tem registrado em seu Balanço Patrimonial um total de R$ 3.500,00 em bens e R$ 4.500,00 em direi-
tos. O total de suas obrigações é R$ 10.000,00. Então, é correto afirmar que sua situação patrimonial é: 
 
a) Positiva em R$ 2.000,00.   b) Positiva em R$ 1.000,00.   c) Positiva em R$ 8.000,00. 
d) Negativa em R$ 1.000,00.  e) Negativa em R$ 2.000,00. 
 
 
39 “Uma empresa industrial possuía em seu imobilizado uma máquina adquirida por R$ 50.000,00 à vista em 02/01/2011. A vida 
útil econômica estimada da máquina era 5 anos e seu valor residual era R$ 12.000,00. Em 31/12/2012, a máquina foi vendida por 
R$ 30.000,00, sendo 75% à vista.” 
 
Assinale a alternativa que corresponda ao resultado apurado no exemplo acima: 
 
a) Lucro de R$ 22.500,00.   b) Lucro de R$ 7.200,00.   c) Prejuízo de R$ 300,00. 
d) Prejuízo de R$ 4.800,00.   e) Prejuízo de R$ 20.000,00. 
 
 
40 “Uma empresa comercial estimava que 3% de suas vendas a prazo não seriam recebidas. Com base nisso, ela constituiu uma 
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) no valor de R$ 3.000,00 em 31/12/2012. Em janeiro de 2013, um devedor 
duvidoso no valor de R$ 1.000,00 se tornou incobrável.” 
 
Com base no exemplo acima, assinale a alternativa que expresse a escrituração contábil em janeiro de 2013: 
 
a) Débito em Clientes e crédito em Vendas. 
b) Débito em Despesa com PCLD e crédito em PCLD. 
c) Débito em PCLD e crédito em Clientes. 
d) Débito em Vendas e crédito em Clientes. 
e) Débito em PCLD e crédito em Despesa com PCLD. 
 
 
41 “Deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão 
para a entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com confiabilidade.” 
 
De acordo com a Estrutura Conceitual Básica, o texto apresentado acima corresponde ao reconhecimento do seguinte elemento 
das demonstrações financeiras: 
 
a) Ativo.  b) Passivo.  c) Patrimônio Líquido.  d) Receita.  e) Despesa. 
 
 
42 “Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que teriam de ser pagos se esses mesmos ativos 
ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balanço.” O texto se refere à seguinte base de mensuração dos elementos das 
demonstrações contábeis: 
 
a) Custo Histórico.  b) Custo Corrente.  c) Valor Realizável.  d) Valor Presente.  e) Valor Justo. 
 
 
43 O índice de lucratividade de uma empresa, chamado de Margem Líquida sobre as vendas, é obtido por meio da seguinte  
divisão: 
 
a) Lucro líquido do exercício pela receita bruta de vendas. 
b) Lucro líquido do exercício pela receita líquida de vendas. 
c) Lucro bruto do exercício pela receita bruta de vendas. 
d) Lucro bruto do exercício pela receita  líquida de vendas. 
e) Lucro antes dos impostos pela receita líquida de vendas. 
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44 De acordo com a Lei Nº 4.320/64, exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Pertencem ao exercício financeiro: 
 
a) As receitas nele recebidas e as despesas nele legalmente pagas. 
b) As receitas nele recebidas e as despesas nele legalmente liquidadas. 
c) As receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. 
d) As receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente fixadas. 
e) As receitas nele incorridas e as despesas nele legalmente liquidadas. 
 
 
45 “De acordo com a Lei Nº 4.320/64, no exercício seguinte à elaboração da proposta orçamentária, na vigência da Lei Orçamentá-
ria Anual respectiva, poderá ser verificado que alguma programação se mostrou insuficiente, ou surgirem novos fatos que deman-
dem novas despesas a serem realizadas. Para conciliar essa situação, a Lei permite que sejam abertas novas dotações.”  
 
Assinale a alternativa que corresponda aos créditos a que se refere o texto acima: 
 
a) Créditos Orçamentários. 
b) Créditos Adicionais. 
c) Créditos Suplementares. 
d) Créditos Extraordinários. 
e) Créditos Especiais. 
 
 
46 “Após eleito, o prefeito de um município brasileiro queria vincular 30% dos recursos oriundos do Imposto sobre a propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IPTU) a um Programa de Moradia para Famílias de Baixa Renda.” 
 
Assinale a alternativa que corresponda ao Princípio Orçamentário que seria desrespeitado pelo prefeito no exemplo acima: 
 
a) Princípio da Universalidade. 
b) Princípio da Legalidade. 
c) Princípio da Publicidade. 
d) Princípio da Não-afetação da Receita. 
e) Princípio do Equilíbrio. 
 
 
47 “Se um ente público tem competência constitucional para fiscalizar, arrecadar e cobrar determinado imposto e em seguida entre-
gar parte dele para outro ente público (Município, por exemplo), deve incluir essa receita tributária em seu orçamento por seu total, 
sem qualquer dedução.” 
 
Assinale a alternativa que corresponda ao Princípio Orçamentário citado no texto acima: 
 
a) Princípio da Universalidade. 
b) Princípio da Legalidade. 
c) Princípio da Publicidade. 
d) Princípio da Não-afetação da Receita. 
e) Princípio do Equilíbrio. 
 
 
48 De acordo com a Lei Complementar Nº 101/2000, analise as assertivas abaixo: 
 
I- A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a 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 
a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e 
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e ins-
crição em Restos a Pagar. 

II- Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica podem ser utilizados para atender a objetos distintos daquele de sua 
vinculação, apenas em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

III- A renúncia de receita compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, 
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e ou-
tros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
a) I, II e III.  b) Apenas I.  c) Apenas I e II.  d) Apenas I e III.  e) Apenas II e III. 
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49 De acordo com a Lei Complementar Nº 101/2000, 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, na seguinte proporção: 
 
a) União: 50%, Estados: 50% e Municípios: 50%. 
b) União: 60%, Estados: 60% e Municípios: 60%. 
c) União: 50%, Estados: 60% e Municípios: 60%. 
d) União: 70%, Estados: 60% e Municípios: 50%. 
e) União: 50%, Estados: 60% e Municípios: 70%. 
  
 
50 De acordo com a Resolução CFC Nº 1.133/08 e alterações posteriores, a Demonstração das Variações Patrimoniais deve evi-
denciar as variações: 
 
a) Quantitativas da execução orçamentária. 
b) Qualitativas da execução orçamentária. 
c) Do resultado patrimonial da execução orçamentária. 
d) Qualitativas e quantitativas da execução orçamentária. 
e) Qualitativas, quantitativas e o resultado patrimonial da execução orçamentária. 
 

10 

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  2 0 1 4 - P M S  



 

 

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  2 0 1 4 - P M S  

R
A

S
C
U

N
H

O
 


