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LEIA, COM ATENÇÃO, AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 

1. Este boletim de questões é constituído de: 

- 50 (cinquenta) questões objetivas. 

2. Confira se, além desse boletim de questões, você 
recebeu o cartão-resposta destinado à marcação 
das respostas das 50 questões objetivas. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA 

a) Confira seu nome e número de inscrição na 
parte superior do CARTÃO-RESPOSTA que 
você recebeu. 

b) No caso de não coincidir seu nome e número 
de inscrição, devolva-o ao fiscal e peça-lhe o 
seu. Se o seu cartão não for encontrado, 
solicite um cartão virgem, o que não 
prejudicará a correção de sua prova. 

c)  Verifique se o Boletim de Questões está 
legível e com o número de páginas correto. Em 
caso de divergência, comunique ao fiscal de 
sua sala para que este providencie a troca do 
Boletim de Questões. Confira, também, na 
Capa do Boletim de Questões e no rodapé 
das páginas internas, o nome do cargo 
pleiteado. 

d) Após a conferência, assine seu nome no 
espaço correspondente do CARTÃO-
RESPOSTA, do mesmo modo como foi 
assinado no seu documento de identidade, 
utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul. 

e) Para cada uma das questões existem 5 (cinco) 
alternativas, classificadas com as letras a, b, c, 
d, e. Só uma responde corretamente ao 
quesito proposto. Você deve marcar no Cartão-
Resposta apenas uma letra. Marcando mais 
de uma, você anulará a questão, mesmo que 
uma das marcadas corresponda à alternativa 
correta. 

f) O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser 
dobrado, nem amassado, nem rasgado. 

LEMBRE-SE 

4.  A duração desta prova é de 4 (quatro) horas, 
iniciando às 08 (oito) horas e terminando às 12 
(doze horas). 

5. É terminantemente proibida a comunicação entre 
candidatos. 

ATENÇÃO 

6. Quando for marcar o Cartão-Resposta, proceda da 
seguinte maneira: 

a) Faça uma revisão das alternativas marcadas no 
Boletim de Questões. 

b) Assinale, inicialmente, no Boletim de Questões, 
a alternativa que julgar correta, para depois 
marcá-la no Cartão-Resposta definitivamente. 

c) Marque o Cartão-Resposta, usando caneta 
esferográfica com tinta azul ou preta, 
preenchendo completamente o círculo 
correspondente à alternativa escolhida para 
cada questão. 

d) Ao marcar a alternativa no Cartão-Resposta, 
faça-o com cuidado, evitando rasgá-lo ou furá-
lo, tendo atenção para não ultrapassar os limites 
do círculo. 

Marque certo o seu cartão como indicado: 
                CERTO  

e) O gabarito poderá ser copiado, SOMENTE 
nos sessenta minutos que antecedem o 
término da prova, em formulário próprio, 
anexo a este boletim de questões, que 
poderá ser destacado, conforme o subitem 
9.27, do Edital Nº01/2013-SEAD/FAPESPA .  

f) Além de sua resposta e assinatura, nos locais 
indicados, não marque nem escreva mais nada 
no Cartão-Resposta. 

7. Releia estas instruções antes de entregar a prova. 
8. Assine na lista de presença, na linha 

correspondente, o seu nome, do mesmo modo como 
foi assinado no seu documento de identidade. 

BOA PROVA! 

Órgão Executor                                                                                 Belém – Pará 
UEPA – PROGRAD – DAA                                                                  Fevereiro de 2014 
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Leia o Texto I para responder às questões de 1 a 5. 

Texto I 

A democracia e suas brechas 

“É a pior forma de governo, salvo todas as demais.” Quem ofereceu este diagnóstico sobre o sistema 
democrático foi um campeão no combate contra o nazifascismo, a mais infame tirania dos últimos 500 anos: 
Winston Churchill, em 11 de novembro de 1947, há quase 66 anos. 

Os seis ministros do Tribunal Superior Eleitoral que vetaram a criação de mais um partido, a Rede 
Sustentabilidade, cumpriram estritamente o ritual da legalidade: a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva 
não conseguiu o número mínimo de assinaturas exigido pelos estatutos eleitorais. Faltaram 50 mil. A letra da 
lei não pode ser desrespeitada, esta é uma cláusula pétrea do Estado de Direito. 

Os radicais do Partido Republicano que controlam a Câmara dos Deputados dos EUA têm o direito de 
impedir o aumento do teto da dívida pública, de exigir a revogação do plano de saúde do presidente Obama, 
de levar o país ao calote e a uma recessão ainda maior do que a de 2008. Foram eleitos num pleito livre, 
controlam uma das câmaras legislativas e o equilíbrio entre os poderes é um dos pilares do sistema 
representativo. 

E, no entanto, esses dramáticos episódios exibem de forma clara e perturbadora as penosas 
contradições da democracia quando a obediência às leis nas instâncias máximas passa ao largo das 
ilegalidades e aberrações instaladas em sua base. 

O símbolo da justiça deveria mudar, mais apropriado substituí-lo pela jarra de água para lavar as 
mãos. Os meritíssimos do TSE alegam que não cabe a eles verificar a validade das assinaturas, o 
questionamento dos cartórios eleitorais deve ser feito de baixo para cima – pelos líderes da agremiação que 
pretendem fundar ou pelos eleitores cujas assinaturas foram embargadas. Correto: porém o mesmo sistema 
cartorial e a máquina burocrática onde se aninha acabam de aprovar, sem restrições, em uma incrível 
coincidência, a criação de dois novos partidos, o PROS e o Solidariedade, um deles ostensivamente pró-
governo, o outro intransigentemente solidário com o poder. 

Uma minoria fanática, irresponsável, pode levar uma poderosa democracia como a americana à beira 
do abismo. Os radicais do Tea Party abominam o Estado, endeusam o mercado, acreditam que só ele é capaz 
de reparar injustiças. A maioria dos despossuídos e remediados sabe que não é verdade, sujeitam-se. A 
chantagem que a direita está fazendo com o presidente Obama ao exigir que abra mão da implantação do 
seu plano de saúde em troca da ampliação do teto da dívida é uma das maiores imoralidades que a 
democracia já ofereceu. 

André Malraux, brilhante intelectual, combatente antifascista em diversas frentes e ministro da Cultura 
da França, na mesma época também se debruçou sobre os sistemas políticos: “Vi as democracias intervirem 
contra quase tudo. Menos contra os fascismos”. Ele sabia o que dizia: viu o fascismo triunfar na Espanha e 
entregar a França ao facínora Hitler. 

A derrota de Marina Silva e de seus "sonháticos" frente aos pragmáticos não é propriamente 
ideológica. Candidata à Presidência da República pela Rede, a ambientalista evangélica – tão intransigente 
em matéria de ética e coerência que não consegue adaptar-se ao jogo político – teria condições de enfrentar 
a herdeira do imbatível Lula da Silva. 

A democracia dará a última palavra. Se não agora, para 2014, certamente em 2018. Churchill e 
Malraux, nos seus respectivos ceticismos, não levaram em conta a inexorabilidade do calendário eleitoral. 
 

Por Alberto Dines em 05/10/2013 na edição 766, publicado originalmente no Correio Popular (Campinas, SP) e Gazeta do Povo (Curitiba, 
PR), 5/10/2103; Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/a_democracia_e_suas_brechas. Acesso em 20 
setembro 2013. 

 

1. O trecho em destaque em “Os radicais do 
Tea Party abominam o Estado, endeusam 
o mercado, acreditam que só ele é capaz 
de reparar injustiças. A maioria dos 
despossuídos e remediados sabe que não 
é verdade, sujeitam-se”, refere-se a:  

a que os radicais do Tea Party detestam o 
Estado. 

b que somente o mercado é capaz de reparar 
injustiças. 

c que os radicais do Tea Party endeusam o 
mercado. 

d que o Estado é visto pelos radicais do Tea 
Party como a solução. 

e que só o Tea Party pode ajudar a reparar as 
injustiças. 

2. Escolha a alternativa que contém os objetos 
que completam o sentido das formas verbais  

a “[...] vetaram” – “a Rede Sustentabilidade” 
(2º parágrafo) 

b “[...] verificar”- “o questionamento dos 
cartórios eleitorais” (5º parágrafo) 

c “[...] exibem” – “de forma clara e 
perturbadora” (4º parágrafo) 

d “[...] pode levar” – “à beira do abismo” (6º 
parágrafo) 

e “[...] têm” – “o direito de impedir [...], de 
exigir [...], de levar o país [...]” (3º 
parágrafo) 
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3. O adjetivo destacado em “A letra da lei não 
pode ser desrespeitada, esta é uma cláusula 
pétrea do Estado de Direito.” (2º parágrafo) 
pode ser substituído, mantendo o mesmo 
sentido pretendido pelo autor, por: 

a feita de pedra 

b dura 

c que não pode ser extinta 

d insensível 

e desumana 

 

4. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo 
de crase está empregado de acordo com a 
norma-padrão. 

a Marina Silva é apontada, no texto, como 
uma candidata à altura para competir com 
a sucessora de Lula da Silva. 

b O autor do texto “A democracia e suas 
brechas” compara à democracia brasileira à 
democracia americana. 

c Segundo o autor do texto, ‘lavar as mãos’ 
indica à falta de responsabilidade. 

d Nos EUA, os parlamentares têm grandes 
poderes, cabendo à eles vetar os projetos 
do Presidente Obama. 

e O texto “A democracia e suas brechas” 
discorre sobre às questões relativas a 
democracia. 

 

5. Nos termos em destaque em “André Malraux, 
brilhante intelectual, combatente antifascista 
em diversas frentes e ministro da Cultura da 
França, na mesma época também se 
debruçou sobre os sistemas políticos [...]“, 
foi empregada a regência do verbo em 
completo acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa. Assinale a alternativa em 
que a regência verbal esteja de acordo com a 
norma-padrão.  

a Todos assistiram o filme e gostaram muito. 

b Onde quer que os artistas fossem, seriam 
reconhecidos. 

c Deve-se ir no médico pelo menos uma vez 
ao ano. 

d Obedecer as leis de trânsito é uma 
dificuldade dos jovens motoristas. 

e Desconsiderar a letra da Lei pode implicar 
anarquia. 

 

6. No Microsoft Excel, a tecla de atalho ctrl +1: 

a abre a janela Formatar Células 

b cria uma nova planilha 

c abre a janela Inserir Função 

d seleciona a toda a planilha 

e insere um comentário 

 

7. Sobre o Sistema Operacional Windows XP, 
analise as afirmativas abaixo. 
I. Ao deletar um arquivo, este será enviado 

para Lixeira. Para que este arquivo seja 
apagado definitivamente, deve-se abrir a 
lixeira e, no menu arquivo, clicar em 
Esvaziar Lixeira.  

II. A ferramenta Desfragmentação  procura 
no disco erros ou arquivos danificados. 

III. As teclas de atalho Ctrl+Alt+Del abre o 
gerenciador de tarefas 

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e III 
b II e III 
c I, II e III 
d I 
e I e II 
 

8. Os arquivos “fapespa.odp” e “fapespa.odt” 
podem ser abertos respectivamente nos 
seguintes programas do pacote BROffice 2.2: 
a Calc e Writer 
b Calc e Word 
c Impress e Writer 
d Impress e Calc 
e Writer e Impress 
 

9. Sobre os conceitos relacionados à Internet e 
ao navegador Internet Explorer, é correto 
afirmar que: 
a o protocolo IMAP é o responsável pela 

identificação das máquinas e redes na 
Internet e pelo encaminhamento correto e 
confiável de mensagens entre elas. 

b HTTP é o protocolo de transferência de 
hipertexto utilizado pelos navegadores Web. 
A Microsoft criou um novo protocolo que é 
utilizado exclusivamente em seu navegador, 
o Internet Explorer. 

c a WWW (World Wide Web) é um servidor 
Web responsável pelo acesso à Internet. 

d um plug-in na Internet é um software 
instalado no navegador que permite a 
utilização de recursos que não estão 
presentes na linguagem HTML. 

e no Internet Explorer, as teclas de atalho 
Ctrl + N abrem uma nova guia. 

 
10. O Outlook Express é um programa que permite 

enviar, receber e personalizar mensagens de 
e-mail. Uma das vantagens de utilizar esse 
programa é: 
a ler apenas e-mail online. 
b armazenar o e-mail no disco rígido. 
c utilizar somente uma conta de correio 

eletrônico. 
d os programas de antivírus não oferecem 

recursos para verificar os arquivos anexos. 
e não criar uma lista de contatos detalhada. 
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Leia o Texto II para responder à questão 11. 

Texto II 

“Quero trazer à consideração das 
delegações uma questão à qual atribuo a maior 
relevância e gravidade. Recentes revelações 
sobre as atividades de uma rede global de 
espionagem eletrônica provocaram indignação e 
repúdio em amplos setores da opinião pública 
mundial. No Brasil, a situação foi ainda mais 
grave, pois aparecemos como alvo dessa 
intrusão. Dados pessoais de cidadãos foram 
indiscriminadamente objeto de interceptação. 
Informações empresariais --muitas vezes, de alto 
valor econômico e mesmo estratégico-- estiveram 
na mira da espionagem. Também representações 
diplomáticas brasileiras, entre elas a Missão 
Permanente junto às Nações Unidas e à própria 
Presidência da República tiveram suas 
comunicações interceptadas”.  
(Discurso de Abertura da 68ª. Assembléia Geral da ONU 
proferido pela Presidente Dilma Roussef In. Folha de São Paulo. 
Caderno Mundo, em 25 de setembro de 2013). 

11. O fragmento do texto II é de autoria da 
Presidenta Dilma Roussef e ressalta a 
inquietação da Presidência da República em 
decorrência de espionagem praticada pelos 
Estados Unidos nos últimos anos no Brasil. 
Sobre o fato é correto afirmar que: 

a a rede de espionagem praticada pela 
Agência de Segurança Nacional (NSA, na 
sigla em inglês) dos Estados Unidos, a 
partir da rede mundial de computadores, 
divulgou publicamente diversas informações 
de empresas, pessoas e do governo 
brasileiro. 

b a maior preocupação da Presidenta Dilma 
Roussef decorre de que a espionagem 
praticada pela Agência de Segurança 
Nacional dos Estados Unidos coloca em 
risco informações sigilosas de empresas 
brasileiras, como a Petrobrás e do próprio 
governo brasileiro.  

c o discurso da Presidenta Dilma Roussef é 
um claro sinal de desagravo por parte do 
Governo brasileiro à politica norte 
americana, que há décadas vem espionando 
pessoas envolvidas em rede de terrorismo 
no Brasil. 

d a maior preocupação do governo brasileiro 
com a rede de espionagem praticada no 
Brasil diz respeito à divulgação constante e 
pública, pela Agência Nacional de 
Segurança dos Estados Unidos, de 
informações confidenciais de empresas e da 
representação diplomática brasileira. 

e o discurso da Presidenta Dilma Roussef, na 
Assembleia das Nações Unidas, em 
setembro de 2013, demonstra claramente a 
insatisfação do Governo Brasileiro à pratica 
de espionagem dos Estados Unidos, que 
obteve informações sigilosas, devido à 
participação de servidores públicos do 
primeiro escalão do governo federal.  

 

Leia o Texto III para responder à questão 12. 

Texto III 

“Oficiais” ou não, a imagem dos 
insurgentes sofreu mais reveses nestes dias. O 
historiador e politólogo belga Pierre Piccinin e o 
jornalista italiano Domenico Quirico, libertados no 
domingo 8 após cinco meses de cativeiro nas 
mãos das Brigadas Al-Farouk (“islâmicos 
moderados”) revelaram ter sofrido torturas nas 
mãos de seus algozes e ouvido uma conversa por 
Skype deles com supostos membros do Exército 
Livre, na qual admitiam ter realizado o ataque 
químico em busca de uma intervenção ocidental. 
Agnes Mariam el-Salib, madre superiora de um 
convento católico sírio, apareceu na mídia russa 
para afirmar que os vídeos do ataque com gás 
foram encenados. A revista alemã Bild revelou 
várias mensagens interceptadas pela espionagem 
alemã nos últimos quatro meses, nas quais 
militares sírios pedem permissão para usar armas 
químicas várias vezes, com respostas sempre 
negativas. A reportagem sugere que os 
comandantes as usaram sem autorização de 
Assad, mas há outras possibilidades. 
 (Antônio Luiz Costa. A Partilha da pizza? In: Revista Carta 
Capital. Ed. 766. Caderno Nosso Mundo. 19/09/2013). 

12. O fragmento do Texto III deixa claro 
informações sobre uma guerra civil que vem 
assustando o mundo nos últimos anos. Essas 
informações referem-se: 

a ao conflito no Egito, que nos últimos meses, 
atingiu o auge da barbárie com a utilização 
de armas químicas contra civis. 

b ao conflito na Etiópia, onde rebeldes de 
origem muçulmana estão praticando 
constantes sequestros à autoridades civis e 
militares. 

c à guerra civil envolvendo Palestinos e 
Israelenses, a política de Israel que, nos 
últimos meses, começou a utilizar armas 
químicas com a intenção de impedir as 
manifestações favoráveis à criação de um 
Estado Palestino.  

d à guerra civil na Síria que, nos últimos 
meses, teve a utilização de armas de 
destruição em massa, a exemplo de armas 
químicas.  

e à guerra civil no Iraque, à derrubada do 
Regime de Saddan Hussein, que fez 
aumentar o derramamento de sangue no 
país e, últimos meses aumentou a 
quantidade de atentados a bombas, 
sequestros e a utilização de armas químicas 
contra civis.  
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Leia o Texto IV para responder à questão 13. 

Texto IV 

A maior mobilização no Brasil desde 1992 
permanece em curso e em disputa. A primeira 
reivindicação, pontual e popular, a revogação do 
aumento das tarifas do transporte, obteve êxito. 
E, a partir dessa conquista, o movimento 
explodiu, apresentando diversas bandeiras. 
Com pautas difusas, por vezes contraditórias, e 
sem organização centralizada, as demandas 
aclamadas nas ruas impuseram uma nova 
agenda ao poder público. Acuado e ainda 
tentando compreender a dinâmica dos 
protestos, este acenou com mais verbas para a 
educação, saúde, mobilidade urbana e até a 
possibilidade de uma reforma política. 
(Luís Brasilino, Renato Godoy, Cristiano Navarro. Julho de 
2013. In. Jornal Le monde Diplomatique Brasil. Edição 72. 
Julho de 2013). 

13. Sobre as manifestações que tomaram conta do 
Brasil, nos últimos meses, é correto afirmar 
que: 
a as manifestações populares tiveram seu 

inicio em São Paulo, contra a política de 
reajuste das tarifas de transporte público, 
no entanto, nos meses seguintes, atingiram 
praticamente todo o país; a pauta de 
reivindicações é diversificada e envolve 
entre outros pontos: redução das tarifas de 
transporte público, fim da corrupção, maior 
investimento em saúde e educação. 

b as manifestações populares estão 
diretamente ligadas a um movimento 
político dos partidos de oposição aos 
governos estaduais e federal, com o 
objetivo de desestabilizar a “ordem pública” 
e, assim, criar uma situação caótica, o que 
favoreceria a ascensão política desses 
partidos nas eleições de 2014. 

c a pauta de reivindicação das manifestações 
é difusa e contraditória e ao mesmo tempo 
em que luta pela ampliação dos gastos 
públicos nas áreas de saúde, educação e 
segurança, fortalece o discurso que amplia 
os gastos públicos em obras de 
infraestrutura para os mega eventos, como 
Copa do Mundo e Olimpíadas. 

d as manifestações populares ficaram 
concentradas no eixo Sul-Sudeste, devido à 
ampliação da pobreza nessas regiões do 
país, fato esse que vem fazendo surgir 
constantes movimentos reivindicatórios 
principalmente nas capitais estaduais, como 
Rio de Janeiro e São Paulo.  

e o Movimento pelo Passe Livre em São Paulo 
foi o embrião das manifestações populares 
que ocorreram em todo o Brasil; 
inicialmente a pauta de reivindicações era 
contra o aumento das tarifas de transporte 
público mas, nos dias seguintes, se 
diversificou. Temas como: fim da 
corrupção, paralisação da reforma politica e 
ampliação do número de agentes de 
segurança pública nas ruas foram pontos 
comuns em todo o país. 

Leia o Texto V para responder à questão 14. 

Texto V 

“E no contexto do direito à informação, 
enquanto instrumento que dá voz à 
transparência, é irrecusável à menção de sua 
tríplice fisionomia, ou seja, os direitos de 
informar, de se informar e o direito a ser 
informado. Essa referência não é meramente 
classificatória, mas representativa de uma visão 
atual do fenômeno do acesso às informações 
públicas, cuja inerência ao tema da transparência 
é inequívoca." 
(HORMERCHER, Evandro. O princípio da transparência e a 
compreensão da informação. Revista Jurídica da Presidência da 
República, Brasília, Vol.13, n.100, Jul/Set 2011, pg.11)”. 

14. Tendo-se em conta o Texto V, a respeito da Lei 
Complementar 101/2000 (LRF), é correto 
afirmar que: 

a a Lei de Responsabilidade Fiscal é um 
instrumento de controle da dívida pública, 
nesse sentido uma norma de direito 
financeiro, não lhe cabendo dispor sobre 
regras de transparência. 

b a transparência e a publicidade são 
exigências satisfeitas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, dada a 
obrigatoriedade da publicação das leis 
orçamentárias em todos os níveis 
federativos. 

c a adoção de sistema integrado de 
administração financeira e controle, desde 
que atendidos os padrões de qualidade da 
informação, é exigência que visa efetivar o 
direito à informação e é, por isso, 
instrumento de transparência previsto na 
LRF. 

d as contas apresentadas pelo Chefe do Poder 
Executivo ficarão disponíveis, durante um 
mês a cada exercício, no respectivo Poder 
Legislativo e no órgão técnico responsável 
pela sua elaboração, para consulta e 
apreciação pelos cidadãos e instituições da 
sociedade, conforme se demonstre 
interesse próprio na informação. 

e a prestação de contas da União conterá 
demonstrativos do Tesouro Nacional e 
excluídas as agências financeiras oficiais de 
fomento, em razão da privacidade de dados 
das pessoas físicas e jurídicas beneficiárias 
dos programas de crédito governamental. 
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15. Em relação ao instituto da reintegração do 
servidor público estadual, é correto afirmar 
que, segundo o que dispõe o RJU/Pará: 

a reintegração é o reingresso do servidor na 
administração pública, em decorrência de 
decisão administrativa definitiva ou 
sentença judicial transitada em julgado, 
com ressarcimento de prejuízos resultantes 
do afastamento. 

b a reintegração será feita no cargo 
anteriormente ocupado e, se este houver 
sido transformado, o servidor ficará em 
disponibilidade, sem prejuízo da 
remuneração. 

c o servidor reintegrado, mesmo que tenha 
cumprido no afastamento todas as 
condições legais para aposentadoria, deverá 
completar, após a reintegração no cargo, 
pelo menos, doze meses de contribuição 
para reaquisição da qualidade de segurado. 

d encontrando-se regularmente provido o 
cargo para o qual o servidor será 
reintegrado, o seu ocupante será deslocado 
para cargo equivalente, com direito à 
indenização pelos prejuízos resultantes do 
deslocamento. 

e entende-se também por reintegração, o 
deslocamento do servidor, com o respectivo 
cargo ou função, para o quadro de outro 
órgão ou entidade do mesmo Poder, 
sempre no interesse da Administração.  

 

16. O princípio da moralidade da Administração 
Pública conduz o agente público a pautar suas 
decisões por critérios éticos que envolvem: 

a os conceitos de honesto e desonesto. 

b a publicidade dos atos administrativos. 

c a efetividade da ação pública. 

d o cumprimento das competências públicas. 

e a gestão por resultados. 

 

17. A descentralização da Administração Pública, 
determinada em legislação, tem como 
finalidade a melhoria da execução das 
atividades estatais e tem como base: 

a a descentralização como transferência de 
responsabilidades. 

b a outorga da atividade estatal ao ente da 
administração indireta. 

c a valorização da utilidade da atividade 
estatal. 

d a execução imediata dos serviços públicos. 

e a desconcentração como ação de controle. 

 

 

 

 

 

18. As autarquias, que têm função de regular a 
atuação do setor privado prestadores de 
serviços públicos, foram criadas sob regime 
especial, que compreende basicamente: 

a autonomia administrativa, poder 
fiscalizador, dependência financeira. 

b autonomia financeira, independência 
administrativa, poder normativo, outorga 
legal, indefinição de mandato do dirigente. 

c poder normativo, autonomia financeira, 
independência administrativa, poder 
fiscalizador, poder de delegação de 
autoridade. 

d inexistência de mandato fixo do dirigente, 
autonomia financeira, independência 
administrativa, poder normativo, outorga 
legal, indefinição de mandato do dirigente. 

e autonomia administrativa, poder 
fiscalizador, nomeação atemporal do 
dirigente. 

 

19. De acordo com as determinações da Lei 
Complementar Nº 101/2000, é correto afirmar 
que: 

a os órgãos públicos devem divulgar 
informações utilizando também os meios 
eletrônicos.  

b revogou artigos da Lei 4.320/64. 

c determina normas de direito administrativo 
para a Administração Pública. 

d a União promoverá a divulgação das contas 
públicas em outubro de cada ano. 

e exige que o órgão apresente relatório de 
gestão mensalmente. 

 

20. A modalidade de licitação denominada Pregão 
é destinada à aquisição de bens e serviços 
comuns, para o que é exigido: 

a a garantia de proposta pelos licitantes. 

b a escolha do vencedor do certame pelos 
critérios de técnica e preço. 

c a habilitação antecipada do licitante. 

d o Termo de Referência para definição do 
objeto. 

e a abertura de carta-convite e publicação em 
edital. 
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21. Segundo a Lei Nº 6.404/76, a constituição de 
uma companhia ou sociedade anônima 
depende do cumprimento de alguns requisitos 
preliminares. Sobre este assunto, analise os 
itens a seguir e assinale a alternativa correta. 

I. subscrição, pelo menos por duas pessoas, 
de pelo menos 10% (dez por cento) das 
ações em que se divide o capital social 
fixado no estatuto social. 

II. deve haver a integralização, como 
entrada, de 10% (dez por cento), no 
mínimo, do preço de emissão das ações 
subscritas, em dinheiro. Exceto, nas 
companhias para as quais a lei exige 
realização inicial de parte maior do capital 
social. 

III.  depósito, no Banco do Brasil S/A., ou em 
outro estabelecimento bancário autorizado 
pela Comissão de Valores Mobiliários, da 
parte do capital realizado em dinheiro. 

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 

a I 

b II 

c III 

d I e II 

e II e III 

 
22. A Lei n⁰ 6.404/76 define como serão avaliados 

os elementos do ativo e do passivo no Balanço 
Patrimonial. Com relação à avaliação dos 
ativos classificados no ativo não circulante, 
assinale a alternativa correta. 

a Os investimentos permanentes no capital 
de outras sociedades empresárias serão 
avaliados pelo custo de aquisição, 
deduzidos de provisão para perdas 
prováveis, ou pelo método da equivalência 
patrimonial. 

b Os elementos do ativo não circulante 
decorrentes de operações de longo prazo 
serão ajustados ao custo histórico, sendo os 
demais ajustados quando houver efeito 
relevante. 

c Ao adquirir um ativo imobilizado, a 
companhia deverá determinar a vida útil 
econômica estimada para cálculo da 
depreciação, que será mantida 
obrigatoriamente até que o bem esteja 
totalmente depreciado. 

d Os direitos classificados no imobilizado 
serão avaliados pelo custo de aquisição 
deduzido do saldo da respectiva conta de 
despesa de depreciação, amortização ou 
exaustão. 

e A diminuição do valor do ativo intangível 
será registrada periodicamente na conta de 
depreciação, quando corresponder à perda 
do valor do capital aplicado na aquisição de 
direitos da propriedade industrial ou 
comercial. 

23. A sociedade empresária COMPANHIA 
INDUSTRIAL PARAENSE obteve no exercício de 
2012 um lucro, após os tributos e participações 
de R$ 300.000,00. Os estatutos sociais 
preveem a distribuição de dividendos no 
percentual mínimo de 25% previsto no §2⁰ do 
Art. 202 da Lei n⁰ 6.404/1976, calculados 
sobre o valor residual, depois de constituída a 
reserva prevista no artigo 193 da mesma lei.  

A posição do patrimônio líquido, antes da 
apuração do resultado do exercício, era a 
seguinte: 

 
Conta R$ 

Capital Social Integralizado 1.000.000,00 
Reserva Legal 190.000,00 

 
A partir dos dados apresentados, o valor da 
proposta de distribuição de dividendos 
apresentada à Assembleia Geral de Acionistas 
será de:  

 
a R$ 75.000,00 

b R$ 72.500,00 

c R$ 71.250,00 

d R$ 41.500,00 

e R$ 33.750,00 

 
24. A COMPANHIA INDUSTRIAL PARAENSE é uma 

sociedade anônima de capital fechado, 
atualmente ela tem patrimônio líquido de R$ 
1.000.000,00 (Hum milhão de reais). No final 
do exercício social, a empresa será obrigada a 
divulgar as seguintes demonstrações 
financeiras: 

I balanço patrimonial. 

II demonstração dos fluxos de caixa. 

III demonstração do valor adicionado. 

IV demonstração do resultado do exercício. 

V demonstração dos lucros ou prejuízos 
acumulados. 

Sobre este assunto, assinale a alternativa que 
contém todos os itens corretos. 

a I,II e III 

b II, III e IV 

c III, IV e V 

d I, IV e V 

e I, II e V  
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25. O anexo 3 da lei n⁰ 4.320/1964, estabelece a 
discriminação das naturezas de receita 
orçamentária, que devem ser utilizadas por 
todos os entes da federação, em seus registros 
contábeis, considerando a necessidade de 
padronizar os procedimentos contábeis nos 
três níveis de governo, de forma a garantir a 
consolidação das contas exigidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Quanto à 
contabilização no setor público, afirma-se que: 
  
a o imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana (IPTU) lançado mas não 
recebido no prazo de vencimento, inscrito 
em dívida ativa, deve ser contabilizado na 
arrecadação como receita tributária. 

b os juros recebidos associados ao 
empréstimo concedido são classificados 
como receitas de capital, pois eles surgem 
com a amortização do empréstimo, que é 
uma receita de capital. 

c a cessão de servidores de um ente para 
outro, é classificada na espécie 
transferência de pessoas, podendo ser das 
origens transferência corrente ou 
transferência de capital.  

d os estados, o distrito federal e os 
municípios, devem contabilizar em seu 
sistema de contabilidade a arrecadação do 
imposto de renda retido na fonte, como 
receita tributária. 

e as receitas correntes intraorçamentárias e 
receitas de capital intraorçamentárias, 
incluídas pela portaria 163, constituem 
novas categorias econômicas de receita. 

 

26. Sobre o balanço financeiro, cuja previsão legal 
encontra-se no Artigo 103 da Lei n⁰ 4.320/64, 
é correto afirmar que: 
a os restos a pagar inscritos em exercícios 

anteriores e pagos no exercício são 
demonstrados no Balanço Financeiro como 
pagamentos extraorçamentários, pois os 
mesmos não precisam se submeter ao 
processo de execução orçamentária.  

b o Balanço Financeiro é um quadro onde os 
ingressos são os orçamentários e os 
dispêndios são os orçamentários e os 
extraorçamentários, que se equilibram com 
a inclusão do saldo em espécie do exercício 
anterior,  na coluna dos ingressos,  e o 
saldo em espécie para o exercício seguinte,  
na coluna dos dispêndios.   

c o superávit financeiro do exercício 
corresponde à diferença entre o somatório 
dos ingressos orçamentários com os 
extraorçamentários e dos dispêndios 
orçamentários e extraorçamentários. 

d o Balanço Financeiro evidencia a 
movimentação financeira das entidades do 
setor público no período a que se refere, e 
discrimina a receita orçamentária realizada 
por categoria econômica e a despesa 
orçamentária executada por destinação de 
recurso, que pode ser vinculada ou 
ordinária.  

e deverão ser apresentadas as destinações 
ordinárias e as destinações vinculadas. 
Caso o ente resolva agrupar algumas 
vinculações em um grupo chamado de 
“Outras Vinculações”, esse não deverá 
ultrapassar 10% do total da Receita 
Orçamentária, não havendo limite quanto à 
Despesa Orçamentária. 

 

 
27. O Balanço Orçamentário definido no Anexo 12 da Lei n⁰ 4.320/64, deverá demonstrar as receitas e 

despesas previstas, em confronto com as realizadas. Sobre o balanço orçamentário, assinale a alternativa 
correta. 

a O balanço orçamentário apresentará as receitas orçamentárias detalhadas por categoria econômica, 
origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita 
realizada e o saldo da dotação.  

b O balanço orçamentário apresentará as despesas por categoria econômica e grupo de natureza de 
despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas 
empenhadas, as despesas liquidadas, as pagas e o saldo a arrecadar.  

c O balanço orçamentário demonstrará o resultado orçamentário do exercício, que é obtido pela 
comparação da receita arrecadada com a despesa empenhada, podendo obter três resultados possíveis: 
o superávit orçamentário, o déficit orçamentário ou resultado nulo. 

d No plano de contas único, a receita prevista e a despesa fixada são registradas no ativo e passivo 
compensados nos subgrupos de execução financeira da receita e execução financeira da despesas, 
respectivamente, apesar de pertencerem ao balanço patrimonial. 

e Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas deverão constar, em 
conjunto, nas receitas de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e, nesse mesmo 
nível de agregação, nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento. 
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28. O Artigo 105 da Lei n⁰ 4.320/1964 estipula os 
itens que devem ser demonstrados no Balanço 
Patrimonial. O componente do balanço 
patrimonial definido corretamente é: 
a o ativo financeiro compreenderá os débitos  

realizáveis independentemente de 
autorização orçamentária e os valores 
numerários. 

b o ativo permanente compreenderá os bens, 
créditos e valores, cuja mobilização ou 
alienação dependa de autorização 
legislativa. 

c o passivo financeiro compreenderá as 
dívidas fundadas e outros cujo pagamento 
dependa de autorização orçamentária. 

d o passivo permanente compreenderá as 
dívidas fundadas e outras que independam 
de autorização legislativa para amortização 
ou resgate. 

e nas contas de compensação serão 
registrados os bens, valores, obrigações e 
situações não classificáveis como 
ativo/passivo financeiro ou permanente e 
que, imediata ou indiretamente, não podem 
afetar o patrimônio público. 

 
29. O Plano Plurianual (PPA) é um dos 

instrumentos de planejamento, instituídos pelo 
Art. 165 da Constituição Federal (CF). Sobre os 
quesitos do PPA é correto afirmar que: 
a segundo a Constituição Federal, nenhum 

investimento poderá ser iniciado sem a 
prévia inclusão no plano plurianual ou sem 
lei que autorize a inclusão no PPA, sob pena 
de responsabilidade. 

b a lei que instituir o plano plurianual 
estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as 
despesas correntes e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada. 

c programa é o maior nível de agregação das 
diversas áreas de despesas que competem 
ao setor público, que se divide em projetos, 
atividades, operações especiais e outras 
ações, estruturas e pessoas motivadas ao 
alcance de um objetivo comum, sendo 
mensurado por indicadores. 

d o PPA é uma lei de iniciativa dos três 
poderes, cujo projeto deve ser enviado ao 
legislativo até quatro meses antes do 
encerramento do primeiro exercício 
financeiro e devolvido para sanção até o 
encerramento da sessão legislativa com 
vigência até o primeiro ano do mandato 
subsequente.   

e os programas inclusos no plano plurianual 
são o elo de ligação entre a execução 
orçamentária e a lei orçamentária anual 
(LOA), classificados segundo a natureza das 
despesas. 

 
 
 
 
 

30. De obrigatoriedade determinada na 
Constituição Federal, a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) prevê as receitas e fixa as despesas 
para o exercício financeiro. Analise os itens a 
seguir, sobre a LOA. 

I. Na elaboração da LOA deverá conter 
demonstrativo de compatibilidade da 
programação dos orçamentos, com os 
objetivos e metas constantes do anexo de 
metas fiscais do plano plurianual.  

II. A LOA não poderá consignar dotação para 
investimentos cuja execução dure no 
máximo um exercício financeiro que não 
esteja previsto no plano plurianual.  

III. A lei orçamentária anual compreende o 
orçamento fiscal, o orçamento de 
seguridade social e o orçamento de 
investimento das empresas. 

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 

a I 

b II 

c III 

d I e II 

e II e III 
 
31. Correlacione os princípios orçamentários 

explicitados na coluna da esquerda às 
definições da coluna da direita. 

1. Princípio da 
Unidade 

(  ) O orçamento deve conter 
todas as receitas e todas 
as despesas do Estado. 

2. Princípio da 
Universalidade 

(  ) A lei orçamentária não 
deve conter dispositivos 
estranhos à previsão da 
receita e à fixação da 
despesa. 

3. Princípio da 
exclusividade 

(  ) A receita não deve ser 
comprometida para 
atender a certas e 
determinadas demandas. 

4. Princípio da 
Não-Afetação da 
Receita 

(  ) As receitas e despesas 
orçamentárias devem ser 
autorizadas pelo Poder 
Legislativo em parcelas 
discriminadas e não pelo 
seu valor global. 

5. Princípio da 
Especificação 

(  ) Cada ente estatal deve 
possuir apenas um 
orçamento. 

A sequência correta é: 

a 1, 4, 5, 2, 3 

b 2, 3, 4, 5, 1 

c 3, 2, 4, 5, 1 

d 4, 2, 3, 5, 1 

e 5, 3, 4, 2, 1 

 

 

 



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

UEPA Concurso C-168 - - FAPESPA - Nível Superior – Técnico em Administração e Finanças: Ciências Contábeis Pág. 10 
 

32. Ao elaborar a proposta de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) do município de 
Castanha do Pará, em abril de 2013, a equipe 
de planejamento levantou os seguintes dados 
para definir as Metas Fiscais: 

- o município tem uma receita corrente líquida 
de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), 
que deverá se repetir no exercício financeiro 
seguinte. 

- o município tem uma dívida que equivale a 
1,50 vezes a receita corrente líquida. 

- o município deverá pagar no exercício 
financeiro seguinte juros nominais 
equivalentes a 5% da dívida total. 

- o município deverá amortizar a parcela de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) da dívida. 

- não havia reserva de contingência prevista. 

Levando-se em consideração que o município 
pretende reduzir a dívida, e pagar os juros 
anuais da dívida. A partir dos dados 
apresentados é correto afirmar que, no exercício 
de 2014: 

a o valor dos juros nominais será de R$ 
1.000.000,00. 

b a meta de resultado nominal será de R$ 
500.000,00. 

c a meta de resultado primário será de R$ 
1.500.000,00. 

d a dívida ao final do próximo exercício será 
de R$ 28.000.000,00. 

e o limite máximo das despesas não 
financeiras será de R$ 19.500.000,00. 

33. Dívida ativa constituem créditos a favor da 
Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram 
apuradas, e não efetivamente recebidos nas 
datas aprazadas, podendo ser de natureza 
tributária ou não tributária. A inscrição faz-se 
em livro especial, numerado, em termos 
sumários, que contém alguns requisitos que 
são essenciais. Sobre este assunto, analise as 
afirmativas abaixo. 

I. A quantia devida e a maneira de calcular 
os juros de mora acrescidos.  

II. O número do processo administrativo de 
que se originar o crédito, caso haja.  

III. As ações de recuperação de créditos nas 
instâncias administrativas e judicial. 

IV. O nome do devedor e dos 
corresponsáveis, e se possível seus 
domicílios ou residências.  

V. A origem e natureza do crédito, 
mencionada especificamente a disposição 
da portaria em que seja fundado. 

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas e: 

a I,II e III 

� I, II e IV 

c II, III e IV 

d III, IV e V 

e I, IV, e V 

 
34. Correlacione as respectivas classificações das receitas públicas explicitados na coluna da esquerda às 

definições da coluna da direita. 

1. Receitas Correntes 
Originárias 

(  ) São obtidas pelo Estado em função de sua autoridade coercitiva, 
mediante a arrecadação de tributos e multas. 

2. Contribuição de Melhoria (  ) São resultantes da venda de produtos ou serviços colocados à 
disposição dos usuários ou da cessão remunerada de bens e 
valores. 

3. Receitas Correntes 
Derivadas 

(  ) É instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que 
decorra valorização imobiliária. 

4. Amortização de 
Empréstimos 

(  ) Receitas provenientes de multas e juros de mora; indenizações e 
restituições e dívida ativa são espécies dessa origem de receita. 

5. Outras Receitas Correntes (  ) É o ingresso proveniente de recebimento de parcelas de 
empréstimos ou financiamentos concedidos em títulos ou 
contratos. 

A sequência correta é: 

a 3, 1, 2, 5, 4 

b 2, 1, 3, 5, 4 

c 2, 5, 3, 4, 1 

d 3, 5, 2, 4, 1 

e 2, 3, 4, 5, 1 
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35. Determinado ente público adotou os seguintes 
procedimentos em relação à despesa pública: 

I. Empenhou despesa com água e energia 
elétrica por meio de empenhos globais. 

II. Detalhou as despesas na Lei Orçamentária 
Anual até o nível de categoria econômica.  

III. Desdobrou de maneira suplementar os 
elementos de despesas na escrituração 
contábil. 

IV. Autorizou a contabilização de despesa 
extraorçamentária, realizada sem 
autorização na LOA. 

V. Não autorizou empenho de despesa com 
material de limpeza por não haver 
dotação orçamentária. 

A alternativa que contém apenas 
procedimentos corretos adotados pelo ente é: 

a I, II e III 

b II, III e IV 

c I, III e IV 

d II, III e V 

e III, IV e V 

 

36. No âmbito do Governo Federal, o Decreto n⁰ 
93.872/86 e alterações posteriores, estabelece 
as situações para se conceder suprimento de 
fundos a servidor. Com base nessa 
observação, julgue os itens a seguir como 
verdadeiros (V) ou falsos (F) e, em seguida, 
assinale a alternativa CORRETA. 

(  ) para atender despesas eventuais, 
inclusive em viagens e com serviços 
especiais, que exijam pronto pagamento. 

(  ) para atender despesas de pequeno vulto, 
assim entendidas aquelas cujo valor, em 
cada caso, não ultrapassar limite 
estabelecido em Portaria do Ministro da 
Fazenda. 

(  ) quando a despesa se caracterizar de 
caráter sigiloso, conforme se classificar 
em regulamento. 

A sequência correta é: 

a F, F, F 

b F, F, V 

c V, F, V 

d V, V, V 

e V, V, F 

37. Sobre prestações de contas e tomadas de 
contas, analise as afirmativas a seguir: 
I. Ordenador de despesa é todo responsável 

por todos os estágios da despesa e por 
suprimentos de fundos. 

II. As tomadas de contas dos agentes 
ordenadores serão feitas 
obrigatoriamente, no prazo máximo de 
180 dias após o encerramento do 
exercício financeiro, pelos tribunais de 
contas.  

III. Agente responsável é representado pela 
pessoa física que utiliza, arrecada, guarda, 
gerencia ou administra recursos, bens e 
valores públicos em cada ente da 
federação na administração direta ou 
indireta. 

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I 
b II 
c III 
d I e II 
e II e III 

 
38. A modalidade de licitação cabível, qualquer 

que seja o valor de seu objeto, nas concessões 
de direito real de uso e nas licitações 
internacionais, admitindo-se neste último caso, 
observados os limites do artigo 23 da Lei 
8.666/93, a tomada de preços, quando o órgão 
ou entidade dispuser de cadastro internacional 
de fornecedores ou o convite, quando não 
houver fornecedor do bem ou serviço no País, 
é chamada de: 
a leilão 
b pregão 
c concurso 
d concorrência 
e registro de preços 

 

39. Os créditos adicionais se classificam em 
suplementares, especiais e extraordinários e 
sua abertura depende da existência de 
recursos disponíveis para ocorrer a despesa. 
Analise os itens a seguir e assinale a 
alternativa cujo enunciado NÃO representa 
fonte para abertura de crédito adicional. 

a as operações de crédito por antecipação de 
receita orçamentária – ARO. 

b as operações de crédito, autorizadas na 
própria LOA, que se caracterize como dívida 
fundada. 

c o superávit financeiro não comprometido, 
do exercício anterior, apurado no Balanço 
Patrimonial. 

d reserva de contingência para o atendimento 
de passivos contingentes e eventos fiscais 
imprevistos.  

e o saldo positivo das diferenças acumuladas 
mês a mês entre as arrecadações prevista e 
a realizada, considerando-se ainda a 
tendência do exercício. 
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40. O inciso IV do artigo 2⁰ da Lei Complementar 
101/2000 (LRF), estabelece que a Receita 
Corrente que serve para se calcular os limites 
de despesas com pessoal, de dívida, entre 
outros, engloba todas as receitas correntes do 
ente da federação e será apurada somando-se 
as receitas arrecadadas no mês de referência e 
nos onze meses anteriores, menos as 
deduções . Sobre as deduções da receita 
corrente líquida, julgue os itens a seguir como 
verdadeiros (V) ou falsos (F) e, em seguida, 
assinale a alternativa CORRETA. 
(  ) na União e nos Estados, o repasse 

constitucional do executivo para os poderes 
legislativo e judiciário e nos municípios para 
o legislativo. 

(  ) na União, os valores transferidos aos 
Estados e Municípios por determinação 
constitucional ou legal. 

(  ) na União, nos Estados e nos Municípios, a 
contribuição dos servidores para o custeio 
do seu sistema de previdência e assistência 
social.  

A sequência correta é: 
a F,F,F 
b F,F,V 
c F,V,V 
d V,V,V 
e V,V,F 

 

41. A Sociedade Empresaria Comercial Paraense 
Ltda., que atua com comércio varejista, 
adquiriu 1.000 sacas de uma mercadoria da 
Indústria Carioca Ltda., para serem 
revendidas, tendo incorrido nos seguintes 
gastos em R$: 

- Valor da Mercadoria 
adquirida 

R$100.000,00 

- IPI Faturado R$10.000,00 

- Valor total da nota fiscal 
do fornecedor 

R$110.000,00 

- ICMS incluso na nota fiscal R$7.000,00 

Sabe-se que: 
� a compradora também pagou frete para que 

a mercadoria estivesse disponível em seu 
depósito no valor de R$ 10.000,00, 
executado pela Transportadora Fluminense 
Ltda., sobre o qual incidiu ICMS de R$ 
1.000,00. 

� a comercial paraense fez a opção pelo 
pagamento do imposto de renda com base 
no lucro presumido. 

� a comercial paraense comercializa suas 
mercadorias apenas no território nacional. 
Baseado nos dados apresentados, assinale a 
alternativa onde se encontra o valor do custo 
por saca a considerar como valor de entrada 
dessa mercadoria no estoque, se apenas o 
ICMS é recuperável. 
a R$100,00 
b R$103,00 
c R$110,00 
d R$112,00 
e R$113,00 

42. Ao ler algumas anotações em um caderno, um 
técnico em administração e finanças em 
Ciências Contábeis encontrou algumas 
afirmações sobre a matemática financeira que 
são: 
I. A raiz quadrada de 36% é igual a 6%. 
II. Se duas grandezas variáveis, 

representadas por x e y respectivamente, 
são diretamente proporcionais e expressas 
por uma função do tipo: y=f(x)=k.x, onde 
k é um número real constante e, diferente 
de zero.  Então, se o valor da variável x 
aumentar o valor da variável y também 
aumenta. 

III. Sabendo que RENDA ou SÉRIE UNIFORME 
é uma sucessão de depósitos e/ou saques 
ou, ainda, de recebimentos e/ou 
pagamentos, em épocas diferentes, 
destinados a formar um capital 
(capitalização) ou a pagar (ou receber) 
uma dívida (amortização). Então, quanto 
ao "VALOR" podemos classificar a RENDA 
em: imediata e diferida. 

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e II 
b III  
c I, II e III  
d II e III  
e II  
 

43. Uma empresa tem um título de R$ 15.000,00 
com vencimento daqui a 30 meses.  Porém ela 
deseja quitar hoje esta dívida, a uma taxa de 
desconto racional simples de 2% ao mês.  
Então, o valor do resgate deste título é: 

a R$8.375,00 

b R$8.775,00 

c R$9.375,00 

d R$9.775,00 

e R$10.775,00 

 
44. Para comemorar o dia dos pais, um rapaz 

decidiu dar um relógio de presente ao seu pai. 
Ao chegar em uma loja, encontrou um modelo 
que estava sendo anunciado em duas 
prestações mensais e iguais no valor de R$ 
100,00 cada, sendo que o primeiro pagamento 
ocorrerá no ato da compra (entrada). Sabendo 
que a taxa de juro utilizada para o cálculo das 
prestações foi de 10% ao mês. O preço à vista 
deste relógio está no intervalo entre: 

a R$170,00 e R$175,00 

b R$176,00 e R$180,00 

c R$181,00 e R$185,00 

d R$186,00 e R$192,00 

e R$193,00 e R$195,00 
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45. A lei nº 8.666/1993 estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. De acordo 
com o artigo 6° da referida lei é CORRETO 
afirmar que: 

a OBRA: "toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, 
conserto, instalação, montagem, operação". 

b SERVIÇO: "toda construção, reforma, 
fabricação, recuperação ou ampliação, 
realizada por execução direta ou indireta". 

c EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL: "quando 
se contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço certo e total". 

d CONTRATADO: "é o órgão ou entidade 
signatária do instrumento contratual, para 
conservação, adaptação e publicidade". 

e PROJETO EXECUTIVO: "o conjunto dos 
elementos necessários e suficientes, criado 
pela Administração com a função de 
receber, examinar e julgar todos os 
documentos e procedimentos relativos às 
licitações". 

 
46. "Para aquisição de bens e serviços comuns, 

poderá ser adotada a licitação na modalidade 
de pregão, que será regida por esta Lei". Este 
texto encontra-se na lei n° 10520/2002. Com 
base nesta lei, analise as afirmativas e assinale 
a alternativa correta.  

I. Examinada a proposta classificada em 
primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 
caberá ao pregoeiro decidir 
motivadamente a respeito da sua 
aceitabilidade. 

II. O prazo de validade das propostas será de 
60 (sessenta) dias, se outro não estiver 
fixado no edital. 

III. A fase externa do pregão será iniciada 
com a convocação dos interessados e uma 
das regras a ser observada é que o prazo 
fixado para a apresentação das propostas, 
contado a partir da publicação do aviso, 
não será inferior a 6 (seis) dias úteis. 

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I  

b I e II  

c I, II e III  

d II  

e II e III 

 

 

 

 

 

47. Sobre a incidência do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de 
Mercadoria e sobre Prestação de Serviços de 
Transportes Interestaduais e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS), é correto afirmar 
que: 

I. O ICMS incidirá em operação que destine 
mercadoria ao exterior. 

II. O ICMS incidirá sobre operação com papel 
destinado à impressão de livros, jornais e 
periódicos, que tenha sido utilizado em 
situação diversa da prevista. 

III. A saída de mercadoria de estabelecimento 
de contribuinte, inclusive em caso de 
transferência, assim entendida a remessa 
de mercadoria de um estabelecimento 
para outro do mesmo titular, é fato 
gerador do ICMS. 

A alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I 

b II 

c III 

d I e II 

e II e III 
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48. De acordo com as normas aplicáveis ao setor público, existem alguns fatos típicos cuja correta definição é 
imprescindível para o registro adequado. Relacione os fatos típicos na primeira coluna com a respectiva 
definição na segunda coluna e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

1. Dívida Fundada (    ) Créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram 
apuradas, e não efetivamente recebidos nas datas aprazadas. É 
uma fonte potencial de fluxos de caixa, com impacto positivo pela 
recuperação de valores, espelhando créditos a receber, sendo 
contabilmente evidenciada no Ativo. 

2. Despesas de 
Exercícios Anteriores  

(    ) Despesas orçamentárias empenhadas e não pagas, podendo ou 
não ter sido anteriormente liquidadas, inscritas em contas 
específicas no encerramento do exercício. 

3. Dívida Ativa (    ) Reembolso de valores anteriormente gastos em nome de terceiros 
e que estão sendo devolvidos, geralmente resultante de 
procedimentos pactuados entre as partes. Corresponde a uma 
reposição de custos por uma das partes envolvidas, ao utilizar 
meios da outra para alcançar determinado fim.  

4. Restos a Pagar (    ) Despesas sob o enfoque orçamentário fixadas no orçamento 
vigente, decorrentes de compromissos assumidos em exercícios 
anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento. Sequer foram 
empenhadas anteriormente ou, se foram, tiveram seus empenhos 
anulados ou cancelados. 

5. Receita de 
Ressarcimento 

(    ) Corresponde às dívidas contraídas pelo tesouro mediante emissão 
de títulos ou contratos com instituições financeiras, com prazos 
para pagamento superiores a 12 meses, que dependem de prévia 
autorização legislativa. 

 
A sequência correta é: 

a 3, 4, 5, 2, 1 

b 3, 2, 1, 5, 4 

c 1, 2, 5, 4, 3 

d 1, 2, 3, 4, 5 

e 4, 3, 5, 2, 1 

 

49. Correlacione os fatos contábeis explicitados na coluna da esquerda aos lançamentos da coluna da direita. 

1. Arrecadação da Receita de Impostos (    ) Débito em Crédito Empenhado a Liquidar (Sistema 
Orçamentário) e Crédito Empenhado Liquidado (Sistema 
Orçamentário). 

2. Contratação de Operação de Crédito 
recebida 

(    ) Débito em Incorporação de Passivo (Sistema 
Patrimonial) e Crédito em Operação de Crédito (Sistema 
Patrimonial). 

3. Recebimento de imóvel em doação (    ) Débito em Créditos Iniciais (Sistema Orçamentário) e 
Crédito em Créditos Disponíveis (Sistema 
Orçamentário). 

4. Liquidação da Despesa com Material de 
Consumo 

(    ) Débito em Banco Conta Movimento (Sistema Financeiro) 
e Crédito em Receita Corrente - impostos (Sistema 
Financeiro). 

5. Fixação da Despesa (    ) Débito em Imóveis (Sistema Patrimonial) e Crédito em 
Crédito Incorporação de Ativos (Sistema Patrimonial). 

A sequência correta é: 

a 3, 4, 5, 2, 1 

b 4, 2, 5, 1, 3 

c 5, 2, 3, 4, 1 

d 2, 3, 5, 4, 1 

e 3, 2, 1, 5, 4 
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Analise os dados extraídos do balanço orçamentário, sem os saldos da receita a realizar e da dotação, da 
Prefeitura Municipal de Castanha do Pará, para responder à questão 50. 

 
<PREFEITURA MUNICIPAL CASTANHA DO PARÁ>  

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 31.12.2012 
  PREVISÃO  PREVISÃO  RECEITAS   

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  INICIAL  ATUALIZADA  REALIZADAS  
  (a)  (b)   

RECEITAS CORRENTES         700.000         700.000         600.000  
RECEITA TRIBUTÁRIA         400.000         400.000         340.000  
OUTRAS RECEITAS CORRENTES         300.000         300.000         260.000  

RECEITAS DE CAPITAL         800.000         800.000         730.000  
OPERAÇÕES DE CRÉDITO         400.000         400.000         340.000  
ALIENAÇÃO DE BENS         200.000         200.000         200.000  
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL         200.000         200.000         190.000  

TOTAL DAS RECEITAS       1.500.000      1.500.000      1.330.000  

 
<PREFEITURA MUNICIPAL CASTANHA DO PARÁ>  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 31.12.2012 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  
DOTAÇÃO 
INICIAL  

d 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

e 

DESPESAS  
EMPENHADAS 

f 

DESPESAS  
LIQUIDADAS 

g 

DESPESAS 
PAGAS 

h 

DESPESAS CORRENTES  700.000         700.000         535.000         525.000  475.000  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        400.000         400.000         330.000         330.000        300.000  
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA            5.000            5.000             5.000            5.000            5.000  
OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES  

      295.000         295.000         200.000         190.000        170.000  

DESPESAS DE CAPITAL        800.000         800.000         710.000         710.000        700.000  
INVESTIMENTOS        200.000         200.000         105.000         105.000          95.000  
INVERSÕES FINANCEIRAS        200.000         200.000         205.000         205.000        205.000  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        400.000         400.000         400.000         400.000        400.000  

TOTAL DAS DESPESAS        1.500.000      1.500.000      1.245.000      1.235.000      1.175.000  

50. Com base nos dados acima extraídos do balanço orçamentário, assinale a alternativa correta. 

a O Resultado Orçamentário de Capital foi de R$ 65.000,00 superavitário. 

b O Resultado Orçamentário Corrente foi de R$ 20.000,00 superavitário. 

c O valor dos Restos a Pagar não processados é de R$ 85.000,00. 

d O Resultado Orçamentário foi de R$ 95.000,00 superavitário. 

e O valor dos Restos a Pagar processados é de R$ 60.000,00. 
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