SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A – LAFEPE
CONCURSO PÚBLICO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Não deixe de preencher as informações a seguir:
Prédio

Sala

Nome

Nº de Identidade

Órgão Expedidor

UF

Nº de Inscrição

ANALISTA CONTÁBIL
ATENÇÃO
 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla
escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 questões de Conhecimentos da Língua
Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico e 20 questões de Conhecimentos Específicos.
 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,
imediatamente, ao Fiscal.
 Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o Nome do Prédio e o
Número da Sala, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da
Federação e o Número de Inscrição.
 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões das provas, você receberá um Cartão-Resposta
(Leitura Ótica). Verifique se o Número de Inscrição impresso, em ambos os cartões, coincide com o
seu Número de Inscrição.
 As bolhas do Cartão-Resposta (Leitura Ótica) devem ser preenchidas totalmente, com caneta
esferográfica azul ou preta.
 O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.
 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 01 para as questões de 01 a 05
Medicamentos vencidos serão recolhidos no Parque das Nações Indígenas no sábado
Campo Grande (MS) - O grupo de escoteiros Zilda Arns vai fazer orientações e recolhimento de medicamentos
vencidos neste sábado (8), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A iniciativa que tem o apoio do
CRF/MS (Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul) faz parte do XXII Muteco (Mutirão
Escoteiro de Ação Ecológica).
A destinação ecologicamente correta dos medicamentos vencidos ficará a cargo da empresa Oxinal Ambiental,
parceira do CRF/MS e do evento no recolhimento e destinação final.
Desde dezembro de 2010, a Lei Municipal n°168/10 indicada pelo Conselho autorizava o poder público a
implantar pontos de coleta de medicamentos vencidos. A lei aprovada por unanimidade e sancionada pela prefeitura
ainda não foi regulamentada.
“Precisamos orientar e alertar a população do grande risco que ela corre quando descarta os medicamentos
sem qualquer cuidado com o Meio Ambiente, porque eles, em contato com o lençol freático e as águas de superfície,
provocam contaminação e acabam voltando para as nossas residências. As estações de tratamento de água não
eliminam esses produtos; então, a cada vez que abrimos uma torneira, saem, junto com a água, hormônios, antiinflamatórios, antibióticos, agrotóxicos e toda a sorte de produtos químicos”, explica o presidente do CRF/MS,
Ronaldo Abrão.
Os escoteiros, neste sábado, darão início a uma campanha que deve se estender ao longo do ano, no bairro
Aero Rancho. O recolhimento será das 8 às 17h.
Disponível em: www.radiowebs.com.br

01. Observe os termos sublinhados nos itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.

"medicamentos vencidos neste sábado (8)"; "no Parque das Nações Indígenas"
"autorizava o poder público a implantar pontos"; do XXII Muteco (Mutirão Escoteiro de Ação Ecológica).
"em contato com o lençol freático"; "água, hormônios, anti-inflamatórios, antibióticos".
"e toda a sorte de produtos químicos"; "anti-inflamatórios, antibióticos, agrotóxicos".
"saem, junto com a água, hormônios, anti-inflamatórios"; "A destinação ecologicamente correta dos medicamentos
vencidos ficará a cargo".

Assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas nos itens I e III, os termos sublinhados são proparoxítonos.
B) No item II, a tonicidade do segundo termo sublinhado recai na penúltima sílaba.
C) No item III, o segundo termo sublinhado se acentua porque o "i" forma hiato.
D) No item IV, a tonicidade de ambos os termos sublinhados recai na penúltima sílaba.
E) No item V, apenas a tonicidade de um dos termos sublinhados recai na penúltima sílaba.
02. Observe os períodos abaixo:
I.
II.

"ficará a cargo da empresa Oxinal Ambiental, parceira do CRF/MS e do evento no recolhimento e destinação final.
"que deve se estender ao longo do ano, no bairro Aero Rancho”.

Em relação ao emprego das vírgulas, está CORRETO o que se afirma em
A) No item I, a vírgula é facultativa.
B) No item II, a vírgula se justifica por separar termos explicativos.
C) No item I, a vírgula poderia ser permutada por um ponto-e-vírgula, e isso não implicaria desobediência às normas
gramaticais vigentes.
D) No item II, a vírgula se justifica por separar elementos de mesma função sintática.
E) Em ambos os itens, as vírgulas isolam termos explicativos.
03. Observe o trecho abaixo:
“Precisamos orientar e alertar a população do grande risco"
Se os verbos sublinhados fossem permutados por INFORMAR, estaria CORRETO o que se afirma em
A) Precisamos informar a população o grande risco.
B) Precisamos informar a população do grande risco.
C) Precisamos informar à população no grande risco.

D) Precisamos informar à população ao grande risco.
E) Precisamos informar a população no grande risco.
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04. Sobre Concordância Verbal, assinale a alternativa CORRETA.
A) "saem, junto com a água, hormônios, anti-inflamatórios, antibióticos" - se os termos sublinhados estivessem no singular, a
forma verbal "saem" poderia ficar no singular ou no plural.
B) "alertar a população do grande risco que ela corre quando descarta" - se o termo sublinhado estivesse no plural, estaria
correto o trecho: alertar as populações do grande risco que ela corre quando descarta.
C) "A iniciativa que tem o apoio do CRF/MS faz parte do XXII Muteco” - se o termo sublinhado estivesse no plural, estaria
correto o trecho: As iniciativas que tem o apoio do CRF/MS fazem parte do XXII Muteco.
D) "A lei aprovada por unanimidade e sancionada pela prefeitura ainda não foi regulamentada" - se ao termo "lei" fosse
acrescido "artigo", estaria correto o trecho: A lei e o artigo aprovados por unanimidade e sancionados pela prefeitura ainda
não foram regulamentadas.
E) "explica o presidente do CRF/MS, Ronaldo Abrão" - se ao termo "presidente" fosse acrescido "diretor", obrigatoriamente o
verbo se flexionaria no plural, concordando com ambos os sujeitos.
05. Observe os termos sublinhados dos itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.

"acabam voltando para as nossas residências"
"As estações de tratamento de água não eliminam esses produtos"
"e sancionada pela prefeitura ainda não foi regulamentada"
"A iniciativa que tem o apoio do CRF/MS"
"agrotóxicos e toda a sorte de produtos químicos"

Em que item(ns) o termo sublinhado NÃO se classifica como PRONOME?
A) I e V.

B) II e III.

C) II.

D) I, III e V.

E) III.

06. Observe o trecho abaixo:
"Quando você deseja uma coisa, todo o universo conspira para que possa realizá-la."
Sobre os conectivos sublinhados, está CORRETO o que se afirma em
A) O primeiro exprime uma circunstância modal.
B) O segundo exprime uma circunstância condicional.
C) O primeiro poderia ser substituído por " no entanto" e seria mantido o sentido original.
D) O segundo indica finalidade e poderia ser substituído por "a fim de que", sem causar prejuízo ao sentido original.
E) O segundo poderia ser permutado por "à medida que", preservando-se o sentido original.
TEXTO 02 para as questões de 07 a 10
Não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário.
Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas.
Se achar que precisa voltar, volte!
Se perceber que precisa seguir, siga!
Se estiver tudo errado, comece novamente.
Se estiver tudo certo, continue.
Se sentir saudades, mate-a.
Se perder um amor, não se perca!
Se o achar, segure-o!
Fernando Pessoa
07. Sobre os verbos sublinhados no poema acima, está CORRETO o que se afirma na alternativa
A) Todos estão conjugados no imperativo afirmativo.
B) Todos têm o mesmo sujeito: tu.
C) Apenas um deles não está conjugado no imperativo afirmativo.
D) Se o sujeito estivesse na 1ª pessoa do plural, estaria correto: revoltemo-nos, sigamos, continuemos, matemos e não se
percamos.
E) Se o sujeito fosse "vós", estaria correto: revoltai-vos, sigais, continuais, mateis e não te percais.
08. Assinale a alternativa que contém uma mensagem NÃO declarada no poema de Pessoa.
A) O ser humano precisa se manter passivo diante das situações cotidianas.
B) O recomeço, às vezes, se faz necessário.
C) É importante nutrir esperanças, embora a elas se deva dar limites.
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D) Saudade é sentimento que deve ser vivido quando o momento o exige.
E) Há momentos em que o retorno é saudável.
09. Observe o trecho abaixo:
"Não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário."
Dito de outra forma, mantendo-se, no entanto, o sentido original, o trecho CORRETO está indicado na alternativa
A) É importante manter a rotina de vida, mesmo que os fatos o causem revolta.
B) Revoltar-se sempre é atitude que denota o quanto a pessoa é feliz.
C) Quando julgarem oportuno, as pessoas podem protestar diante de coisas ou fatos que não as fazem felizes.
D) A felicidade está atrelada a fatos que desencadeiam revoltas.
E) Ser feliz significa estar atento aos fatos e protestar levianamente, sem se preocupar com as consequências.
10. Observe que, no termo em parênteses de cada alternativa, existe uma lacuna. Em qual das alternativas, essa lacuna
deve ser preenchida com a(s) letra(s) maiúscula(s) do termo sublinhado?
A) "Se achar que preciSa voltar, volte!" (Cori_a)
B) "quando julgar neceSSário." ( Admi_ ível)
C) "Alague seu coração de esperanÇas" (Eficá _ia)

D) "Se aCHar que precisa voltar, volte! (Fa_ina)
E) "com o que não o faz feliZ"(Mi_antropo)

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Assinale a alternativa que apresenta a negação de: Saxofone é um instrumento de corda ou piano é um instrumento de
sopro.
A) Saxofone não é um instrumento de corda.
B) Saxofone não é um instrumento de corda ou piano não é um instrumento de sopro.
C) Saxofone não é um instrumento de corda e piano é um instrumento de sopro.
D) Saxofone não é um instrumento de corda e piano não é um instrumento de sopro.
E) Saxofone é um instrumento de corda e piano não é um instrumento de sopro.
12. Em um painel, as luzes brancas piscam 10 vezes por minuto, e as vermelhas piscam 15 vezes por minuto. Se as luzes
piscam simultaneamente em um dado instante, após quantos segundos, piscarão juntas novamente?
A) 15

B) 12

C) 9

D) 6

E) 3

13. Uma distribuidora tem 12 encomendas para transportar. Essas encomendas, todas com peso diferente, pesam entre
3 e 14 quilos. A empresa precisa acondicionar 6 encomendas em uma única embalagem, de forma que 1 encomenda
tenha exatamente 10 quilos, 3, menos de 10 quilos, e as demais, mais que 10 quilos. Quantas embalagens diferentes
podem ser feitas com essas encomendas?
A) 35

B) 38

C) 70

D) 140

E) 210

14. Em um congresso com 400 participantes, 120 falam inglês, 90 falam espanhol, 70 falam francês, 40 falam inglês e
espanhol, 35 falam inglês e francês, 25 falam espanhol e francês, e 7 falam os três idiomas. Assinale a alternativa que
apresenta, CORRETA e respectivamente, o número de participantes que falam, apenas, inglês, os que falam apenas
espanhol, os que falam apenas francês e os que não falam nenhum dos idiomas.
A) 52, 32, 17, 213
B) 52, 32, 17, 187
C) 120, 90, 40, 150

D) 120, 90, 40, 0
E) 202, 162, 112, 0

15. Assinale a alternativa que completa a sequência
7D
5B
3A

11 G
13 K

......

A) 15 O
B) 15 P
C) 17 O
D) 17 P
E) 19 Q
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16. Assinale a alternativa que completa a sequência de dominós.

A)

B)

C)

D)

E)
17. Há três suspeitos de um crime: o motorista, o barbeiro e o jardineiro. Sabe-se que o crime foi cometido por um ou
mais de um dos suspeitos e que: 1. se o motorista é inocente, então o barbeiro é culpado; 2. ou o jardineiro é culpado
ou a barbeiro é culpado, não os dois; 3. o jardineiro não é inocente. Logo
A) somente o barbeiro é culpado.
B) somente o jardineiro é o culpado.
C) o barbeiro e o jardineiro são os culpados.

D) o motorista e o jardineiro são os culpados.
E) o barbeiro e o motorista são os culpados.

18. Se Nathalia é dentista, então Eugênia é médica. Se Eugênia é médica, então Eduarda é advogada. Se Eduarda é
Advogada, então Gabriela é engenheira. Ora, Gabriela é engenheira, então
A) Eugênia não é médica e Nathalia não é dentista.
B) Eduarda não é advogada e Eugênia é médica.
C) Eugênia é médica e Nathalia é dentista.
D) Eduarda é advogada e Eugênia é médica.
E) Eugênia não é médica e Nathalia é dentista.
19. Se é verdade que “alguns sapatos são vermelhos” e que “nenhum chinelo é vermelho”, então também é
necessariamente verdade que
A) nenhum chinelo é branco.
B) nenhum sapato é azul.
C) algum sapato é azul.

D) algum chinelo é branco.
E) algum sapato não é azul.

20. Em uma festa, há 10 crianças, sendo 6 meninos e 4 meninas. 3 brindes serão sorteados para as crianças. A
probabilidade de as 3 crianças ganhadoras dos brindes serem do mesmo sexo é
A) 10%

B) 15%

C) 20%

D) 25%

E) 30%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. “Determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento”.
A qual dos Princípios Fundamentais da Contabilidade estamos nos referindo?
A) Princípio do Registro pelo Valor Original
B) Princípio da Continuidade
C) Princípio da Oportunidade
D) Princípio da Competência
E) Princípio da Prudência
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22. No Princípio da Entidade, o patrimônio pertence à entidade ______________________.
A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em uma nova entidade, mas
_____________________________.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas desse texto.
A) assim como a entidade pertence ao patrimônio / se mantém na mesma entidade
B) mas a recíproca não é verdadeira / numa entidade de natureza econômico-contábil
C) porém, com algumas ressalvas / numa entidade similar
D) pelo valor justo adquirido / numa nova entidade contábil
E) que também pode pertencer a uma outra entidade associada / mantém as características da entidade anterior
23. Sobre as diversas bases de mensuração que são empregadas em diferentes graus e em variadas combinações nas
demonstrações contábeis, associe a 1ª coluna de acordo com a 2ª.
I. Custo histórico

( )

Os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de
caixa que teriam de ser pagos, se esses ativos ou ativos equivalentes
fossem adquiridos na data do balanço. Os passivos são reconhecidos
pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que
seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço.

II. Custo corrente

( )

Os ativos são registrados pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa
ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos que são
entregues para adquiri-los na data de aquisição. Os passivos são
registrados pelos valores dos recursos que foram recebidos em troca da
obrigação.

III. Valor realizável

( )

Os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo futuro
de entrada líquida de caixa que se espera seja gerado pelo item no curso
normal das operações da entidade. Os passivos são mantidos pelo valor
presente, descontado do fluxo futuro de saída líquida de caixa que se
espera seja necessário para liquidar o passivo no curso normal das
operações da entidade.

IV. Valor presente

(

)

Os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa
que poderiam ser obtidos pela venda, numa forma ordenada. Os passivos
são mantidos pelos valores de liquidação, isto é, pelos valores em caixa
e equivalentes de caixa, não descontados, que se espera seriam pagos
para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das
operações da entidade.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) I, III, IV e II.
B) III, I, II e IV.
C) II, I, IV e III.
D) IV, III, II e I.
E) II, III, IV e I.
24. De acordo com o Art. 41, da Lei 4.320//64, os créditos adicionais classificam-se em
A) suplementares, especiais e extraordinários.
B) ordinários, complementares, especiais.
C) suplementares, ordinários e especiais.
D) financeiros, extraordinários e complementares.
E) suplementares, extraordinários e financeiros.
25. Com relação ao Controle Interno, o Art. 76, da Lei 4.320/64 determina que o Poder Executivo exercerá os três tipos
de controle a que se refere o Artigo 75 (a legalidade dos atos; a fidelidade funcional dos agentes da administração e o
cumprimento do programa de trabalho), sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
Assim, a verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será
A) prévia.
B) concomitante.
C) prévia e concomitante.
D) concomitante e subsequente.
E) prévia, concomitante e subsequente.
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26. “É a relação de contas, com suas respectivas movimentações e saldos, extraídas dos registros contábeis, em uma
determinada data. E contém graus de detalhamento voltados a sua finalidade, como analítico e sintético”.
Trata-se da definição de
A) Balanço Patrimonial.
B) Balancete de Verificação.
C) Demonstração do Valor Adicionado.
D) Demonstração dos Fluxos de Caixa.
E) Demonstração do Resultado do Exercício.
27. A empresa controlada pelo poder público incluirá, em seus balanços trimestrais, nota explicativa em que informará
I.

Fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, comparando-os com os
praticados no mercado.

II.

Recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação.

III.

Venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos
ou condições diferentes dos vigentes no mercado.

Está CORRETO o que se afirma em
A) I e II, apenas.

B) II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.

E) I e III, apenas.

28. Dada a seguinte demonstração de resultados, calcule a taxa da margem de contribuição.
Vendas ....................................................
Custos variáveis .....................................
Margem de contribuição .......................
Custos fixos ............................................
Lucro líquido ..........................................

R$ 150.000,00
R$ 90.000,00
R$ 60.000,00
R$ 45.000,00
R$ 15.000,00

Em qual alternativa se encontra a taxa?
A) 45%

B) 60%

C) 40%

D) 90%

E) 15%

29. A partir da demonstração do resultado do exercício, apresentada na questão anterior (28), e da taxa da margem de
contribuição encontrada, assinale a alternativa cujo valor corresponde ao volume de vendas no ponto de equilíbrio.
A) R$ 112.500,00
B) R$ 150.000,00
C) R$ 75.000,00

D) R$ 100.000,00
E) R$ 37.500,00

30. Um restaurante apresenta os seguintes dados:
Pratos servidos: 4.500 por mês
Custos fixos: R$ 18.000,00
Custos variáveis: R$ 22.500,00
Preço de venda: R$ 15,00 por prato
Capacidade: 7.500 pratos por mês
Assinale a alternativa que apresenta o custo por prato.
A) R$ 10,00

B) R$ 4,50

C) R$ 15,00

D) R$ 7,50

E) R$ 9,00

31. Sobre exemplos de investimento, despesa, perda e custo, associe os itens da 1ª coluna aos da 2ª.
I.

Investimento

( )

Incêndios e desabamentos

II.

Despesa

( )

Matéria-prima utilizada na formação do produto

III.

Perda

( )

Comissão de representantes sobre as vendas efetuadas

IV.

Custo

( )

Aquisição de máquinas e equipamento, móveis e ferramentas

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) III, II, I, IV

B) II, III, I, IV

C) III, I, IV, II
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D) III, IV, II, I

E) IV, III, II, I

32. O Princípio da Estática Instantânea determina que o balanço deve demonstrar ________________________ e
_______________________ de todos os elementos patrimoniais em um dado momento.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas do texto.
A) as receitas / as despesas
B) a composição qualitativa / a expressão quantitativa
C) os direitos / as obrigações
D) a composição dos bens / a composição das obrigações
E) o somatório dos bens e direitos / a dedução das obrigações
33. Pela natureza das contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, os aumentos ou as diminuições devem se
processar conforme demonstrado em uma das alternativas a seguir. Assinale-a.
A)

Contas do Ativo
(+)
(–)
Debitar
Creditar

Contas do Passivo
(–)
(+)
Debitar
Creditar

Contas do Patrim. Líquido
(–)
(+)
Debitar
Creditar

B)

Contas do Ativo
(–)
(+)
Debitar
Creditar

Contas do Passivo
(+)
(–)
Debitar
Creditar

Contas do Patrim. Líquido
(–)
(+)
Debitar
Creditar

C)

Contas do Ativo
(–)
(+)
Debitar
Creditar

Contas do Passivo
(+)
(–)
Debitar
Creditar

Contas do Patrim. Líquido
(+)
(–)
Debitar
Creditar

D)

Contas do Ativo
(+)
(–)
Debitar
Creditar

Contas do Passivo
(–)
(+)
Debitar
Creditar

Contas do Patrim. Líquido
(+)
(–)
Creditar
Debitar

E)

Contas do Ativo
(+)
(–)
Creditar
Debitar

Contas do Passivo
(–)
(+)
Creditar
Debitar

Contas do Patrim. Líquido
(–)
(+)
Creditar
Debitar

34. Considerando as operações a seguir, identifique os débitos e créditos que estão corretamente registrados no
lançamento de cada operação:
I.

As aplicações financeiras foram integralmente resgatadas (valor de R$ 30.000,00).
Débito – Caixa
R$ 30.000,00
Crédito – Aplicações Financeiras
R$ 30.000,00

II.

Pagamento a fornecedores (valor de R$ 10.000,00)
Débito – Fornecedores
Crédito – Caixa

R$ 10.000,00
R$ 10.000,00

III.

O saldo a receber de clientes, no valor de R$ 36.000,00, foi totalmente recebido.
Débito – Clientes
R$ 36.000,00
Crédito – Caixa
R$ 36.000,00

IV.

Foram pagos R$ 20.000,00 por conta de amortização (pagamento parcial) de empréstimos.
Débito – Empréstimos
R$ 20.000,00
Crédito – Caixa
R$ 20.000,00

Estão CORRETOS os lançamentos dos itens
A) I, II, III e IV.
B) II, III e IV.
C) I, II e IV.

D) III e IV.
E) I, II e III.
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35. “É a lei orçamentária que define as ações de governo para um período igual ao do mandato presidencial e evidencia,
em quadros demonstrativos, quais serão os programas de trabalho a serem implementados pelos gestores públicos
durante esse período”.
Trata-se da definição do(da)
A) Plano Plurianual (PPA).
B) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
C) Lei Orçamentária Anual (LOA).

D) Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
E) Lei Financeira e Orçamentária (LFO).

36. Sobre a execução orçamentária, assinale com V as afirmativas Verdadeiras e com F as Falsas.
( )

A execução orçamentária e a financeira ocorrem concomitantemente, por estarem atreladas uma à outra.
Havendo orçamento e não existindo o financeiro, não poderá ocorrer a despesa. Por outro lado, pode haver
recurso financeiro, mas não se poderá gastá-lo, se não houver a disponibilidade orçamentária.

( )

Em consequência, pode-se definir execução orçamentária como sendo a utilização dos créditos
consignados no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual - LOA. Por outro lado, a execução financeira
representa a utilização de recursos financeiros, visando atender à realização dos projetos e/ou atividades
atribuídas às Unidades Orçamentárias pelo Orçamento.

( )

Executar o Orçamento é, portanto, realizar as despesas públicas nele previstas, seguindo à risca os três
estágios da execução das despesas, previstos na Lei nº 4320/64: tributação, arrecadação e pagamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V, F, V

B) V, V, F

C) F, F, V

D) F, V, V

E) V, V, V

37. Na administração pública, nenhuma compra será feita ____________________ e _________________________ para
seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas do texto.
A) sem autorização do ordenador de despesa / sem os recursos necessários
B) sem autorização dos tribunais de contas / sem os recursos orçamentários
C) aleatoriamente / sem os recursos financeiros
D) sem um cronograma de desembolso financeiro / sem um agendamento
E) sem a adequada caracterização do seu objeto / sem a indicação dos recursos orçamentários
38. “É o conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de estabelecer o fluxo de caixa da União para determinado
período, tendo como parâmetros a previsão da receita, os limites orçamentários da despesa e sua demanda e a tendência
de resultado (déficit*, equilíbrio ou superávit*) considerada para o mesmo período”.
Trata-se da definição de
A) Planejamento estratégico.
B) Execução orçamentária.
C) Programação financeira.

D) Execução financeira e orçamentária.
E) Estratégia financeira.

39. Na área pública, o regime contábil é
A) um regime misto, ou seja, regime de competência para a despesa e de caixa para a receita.
B) apenas um regime de competência.
C) apenas um regime de caixa.
D) um regime misto, ou seja, regime de competência para a receita e de caixa para a despesa.
E) dois regimes independentes, em que teremos regime de competência para a receita e de caixa para a despesa.
40. Na contabilidade pública, as mutações patrimoniais serão
A) passivas, se decorrentes de diminuições de passivos e de diminuições de ativo, ou serão ativas, se oriundas de aumentos de
ativos e aumentos de passivos.
B) ativas, se decorrentes de aumentos de ativo ou de diminuições de passivos, ou serão passivas, se oriundas de diminuições de
ativos e aumentos de passivos.
C) ativas, se decorrentes de aumentos de passivos ou de diminuições de ativo, ou serão passivas, se oriundas de diminuições de
ativos e aumentos de passivos.
D) ativas, se decorrentes de aumentos de ativo ou de diminuições de passivos, ou serão passivas, se oriundas de diminuições de
passivos e aumentos de ativos.
E) passivas, se decorrentes de aumentos de ativo e de aumentos de passivos, ou serão ativas, se oriundas de diminuições de
ativos e diminuições de passivos.
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