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LÍNGUA PORTUGUESA____________ 10 (questões)

As questões de 01 a 10 dizem respeito ao TEXTO. 
Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO

Cientistas criam curativo que pulsa para tratar 
sequelas de corações infartados

1 Os médicos costumam dizer que quando alguém 
sofre um ataque cardíaco, "o tempo é músculo".
O coração depende de um fornecimento contínuo 
de oxigênio proveniente das artérias coronárias. Se 

5 elas entopem e o abastecimento para, as células 
musculares do órgão começam a morrer em 
questão de minutos.
Em muitos casos, a menos que os cirurgiões 
consigam aliviar a obstrução dentro de uma hora, 

10 mais de 1 bilhão de células musculares são 
irreversivelmente perdidas.
Os pacientes que sobrevivem costumam 
desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca 
permanente. E, cinco anos após o ataque, 50% 

15 deles não estarão mais vivos. No Brasil, cerca de 
50 mil pacientes morrem anualmente em 
decorrência de insuficiência cardíaca, de acordo 
com a Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Nos próximos cinco anos, no entanto, a medicina 

20 regenerativa poderá oferecer uma nova alternativa 
radical: curativos para o coração, preparados em 
laboratório.

(Fonte adaptada: https://g1.globo.com>acesso em 28 de maio de 2018)

01. Sobre o Texto, é incorreto afirmar que:

a) “O tempo é músculo” é a expressão que os 
médicos costumam dizer quando alguém sofre um 
ataque cardíaco.

b) O coração depende de um fornecimento contínuo 
de oxigênio.

c) Se as artérias coronárias entopem e o 
abastecimento para, as células musculares do 
coração começam a morrer em questão de 
minutos.

d) Cerca de 50 mil brasileiros morrem anualmente em 
decorrência de insuficiência cardíaca.

e) Curativos para o coração -  preparados em 
laboratório -  podem ser uma nova alternativa 
radical oferecida pela medicina regenerativa nos 
próximos cinco anos.

02. Assinale a alternativa que apresenta uma 
substituição possível do termo do Texto, que mantém o 
sentido original, a correção gramatical ou que corrige 
erro existente:

a) “músculo” (linha 2) por “minúsculo”.
b) “para” (linha 5) por “pára”.
c) “sobrevivem” (linha 12) por “sobrevívem”.
d) “anualmente” (linha 16) por “por ano”.
e) “regenerativa” (linha 20) por “degenerativa”.

03. Acerca da partícula “que” presente no período 
abaixo retirado do Texto, é correto afirmar que:
“Os pacientes que sobrevivem costumam desenvolver 
um quadro de insuficiência cardíaca 
permanente.” (linhas 12 a 14).

a) Exerce função morfológica de pronome 
relativo, além de exercer a função de sujeito 
simples da oração a que pertence.

b) É um termo anafórico de coesão, no entanto, não 
estabelece um elo entre duas orações.

c) Classifica-se como conjunção integrante, não 
possuindo, portanto, função sintática própria.

d) Poderia ser corretamente substituída por 
“às quais”, sem quaisquer outras alterações no 
período.

e) Classifica-se sintaticamente como pronome
relativo, não possuindo, portanto, 
função morfológica própria.

04. “Os médicos costumam dizer que quando alguém 
sofre um ataque cardíaco, ‘o tempo é músculo’.” (linhas 
1 e 2). É correto afirmar que o termo destacado no 
trecho do Texto introduz uma:

a) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
b) Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
c) Oração subordinada substantiva predicativa.
d) Oração subordinada substantiva completiva 

nominal.
e) Oração subordinada adjetiva restritiva.

05. “Se elas entopem e o abastecimento para, as 
células musculares do órgão começam a morrer em 
questão de minutos.” (linhas 4 a 7). Assinale a 
alternativa que justifica corretamente o porquê de o 
termo destacado não ter sido craseado:

a) O termo “a” não foi craseado, pois não há 
preposição exigida por regência nominal de 
“começam”.

b) O termo “a” não foi craseado, pois não há 
preposição exigida por regência verbal de 
“começam”.

c) O termo “a” não foi craseado, pois antecede o 
verbo “morrer” e, diante de verbos, não há crase.

d) O termo “a” sem crase está incorreto, o correto é 
“à” (craseado), pois recebe o acento grave o “a” 
inicial das locuções adverbiais como em “à morrer”.

e) O termo “a” sem crase está incorreto, o correto é 
“à” (craseado), pois recebe o acento grave o “a” 
inicial das locuções conjuntivas como em “à 
morrer”.
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06. Assinale a alternativa que apresenta o termo 
retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 
preposição sublinhada, devido à sua regência:
“O coração depende de um fornecimento contínuo de 
oxigênio proveniente das artérias coronárias.” (linhas 3 
e 4)

a) “Depende”.
b) “Fornecimento”.
c) “Contínuo”.
d) “Oxigênio”.
e) “Artérias coronárias”.

07. Sobre o Texto, analise as afirmativas abaixo:

I- A expressão “ataque cardíaco” (linha 2) pode 
ser substituída, sem prejuízos para a correção do texto, 
por “ataque pulmonar”;

II- O termo “a” (linha 19) poderia ser 
corretamente substituída por “à”, mantendo a correção 
e o sentido original do texto;

III- O termo responsável pela regência da 
preposição “de” (linha 3) é “depende” (linha 3).

Dos itens acima:

a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas o item II está correto.
c) Apenas o item III está correto.
d) Apenas os itens II e III estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.

08. “No Brasil, cerca de 50 mil pacientes morrem 
anualmente em decorrência de insuficiência cardíaca, 
de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. ” 
(linhas 15 a 18). Sobre concordância verbal, analise o 
trecho sublinhado e assinale a alternativa que 
representa a regra de concordância que rege tal trecho:

a) Quando o sujeito é formado por expressões que 
indicam quantidade aproximada seguidas de um 
numeral, o verbo concordará com este numeral que 
acompanha as expressões.

b) Quando o sujeito é formado por expressões que 
indicam quantidade aproximada seguidas de um 
numeral, o verbo permanecerá sempre no singular.

c) Assim como a expressão “Mais de um”, as 
expressões que indicam quantidade aproximada 
seguidas de um numeral devem ficar no singular.

d) Quando o sujeito é formado por numerais 
percentuais ou fracionários seguidos de uma 
especificação, o verbo poderá concordar tanto com 
o numeral quanto com a expressão especificativa.

e) Quando o sujeito é formado por expressões 
partitivas o verbo poderá concordar, no singular, 
com o núcleo dessas expressões ou com o termo 
da expressão explicativa ou especificativa que as 
acompanha.

09. Acerca da partícula “que” (linha 1) presente no 
Texto, é correto afirmar que:

a) É uma partícula de realce, não possuindo 
importância semântica ou morfossintática.

b) É um termo anafórico de coesão que estabelece um 
elo entre duas orações.

c) Classifica-se morfologicamente como um pronome
relativo.

d) Classifica-se morfologicamente como uma
conjunção integrante.

e) Possui função sintática de sujeito composto da
oração a que pertence.

10. Acerca da ortografia, coesão textual e pontuação, 
assinale a alternativa incorreta.

a) O verbo “costumam” (linha 1) está corretamente 
empregado, pois faz referência à palavra “médicos” 
(linha 1), no plural.

b) As aspas utilizadas na linha 2, estão corretamente
empregadas, pois utiliza-se aspas, neste caso,
para enfatizar um termo, uma palavra ou uma 
expressão dentro da estrutura oracional.

c) Os dois pontos utilizados na linha 21 estão
corretamente empregados, pois utiliza-se dois
pontos, neste caso, para separar expressões que 
explicam ou completam o que foi dito 
anteriormente.

d) A vírgula imediatamente após a palavra “cardíaca” 
(linha 17) está corretamente empregada, pois 
utiliza-se vírgula, neste caso, para isolar o aposto 
ou qualquer elemento de valor meramente 
explicativo.

e) As vírgulas utilizadas para isolar o termo “no
entanto” (linha 19), estão corretamente 
empregadas, pois isolam o vocativo.

MATEMÁTICA 10 (questões)

11. Uma pessoa irá dividir R$ 22.500,00 entre outras 
três pessoas de forma diretamente proporcional à idade 
de cada uma. A primeira pessoa possui 10 anos, a 
segunda pessoa possui 15 anos e a terceira pessoa 
possui 20 anos. Com base nisso, é correto afirmar que 
a terceira pessoa recebeu um valor de:

a) R$ 4.625,00
b) R$ 6.687,50
c) R$ 6.781,25
d) R$ 7.500,00
e) R$ 10.000,00

12. Uma pessoa possui uma reserva de R$ 6.500,00 e 
economiza, por mês, a quantia de R$ 1.500,00 para 
conseguir adquirir seu carro próprio. Considerando que 
o carro que a pessoa deseja comprar custa R$ 
45.500,00, é correto afirmar que o tempo total 
necessário para reunir o valor faltante será de:

a) 30 meses.
b) 26 meses.
c) 36 meses.
d) 40 meses.
e) 45 meses.
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13. As provas e trabalhos realizados por um aluno ao 
longo de um semestre, bem como seus respectivos 
pesos seguem mostrados na tabela abaixo.

Dado: para aprovação na disciplina, o aluno precisa 
possuir média maior ou igual a 6.

Avaliação Nota Peso
Prova 1 6 1
Prova 2 8 2
Prova 3 5,4 3
Trabalho 1 8,8 2
Trabalho 2 5,7 2
Média aritmética ponderada >= 6 para aprovação

d)
e)

16. As notas de seis alunos de estatística são 
fornecidas a seguir:

4 - 2 - 8 - 4 - 6 - 10

Considerando a média aritmética, a mediana e a moda 
dessas notas, analise as alternativas a seguir e 
assinale a incorreta:

a) A média aritmética é igual à mediana.
b) A distribuição é unimodal.
c) A moda é menor que a mediana.
d) A mediana é igual a 5.
e) A mediana é igual a 7.

Analisando as notas do aluno e calculando a média
aritmética ponderada, é correto afirmar que:

a) O aluno não foi aprovado na disciplina, pois sua 
média final foi de 5,45.

b) O aluno não foi aprovado na disciplina, pois sua 
média final foi de 5,95.

c) O aluno foi aprovado na disciplina, pois sua média 
final foi de 6,72.

d) O aluno foi aprovado na disciplina, pois sua média 
final foi de 7,16.

e) O aluno foi aprovado na disciplina, pois sua média 
final foi de 7,29.

14. Analise o triângulo abaixo. Em seguida, assinale a 
alternativa que representa corretamente a área do 
triângulo retângulo ACD:

a)

b)
c)
d)

A  _  ( b l xh )
2

A = (x x b 1) + h 
A2 = B2 + C2

e) A  _  (b 2x h )

15. Analise o triângulo retângulo abaixo. Em seguida, 
assinale a alternativa contendo o valor correto de x:

a) x = 14
b) x = 10
c) x = 8

17. Paulo pretende aplicar seu capital de R$ 16.000,00 
à taxa de juros simples de 2% ao mês por um período 
de 10 meses. Com base nisso, é correto afirmar que o 
rendimento dessa aplicação será de:

a) R$ 3.000,00
b) R$ 3.100,00
c) R$ 3.200,00
d) R$ 3.500,00
e) R$ 3.600,00

18. Equações do segundo grau são do tipo ax2 + b x +
c = . Com base nisso, na equação , os
valores de “a”, “b” e “c” são, respectivamente

a) -3 / 2 / 0.
b) 3 / 2 / 0.
c) 2 /-3  / 1.
d) -3 / 2 / 1.
e) 1 /-3  / 2.

19. Ao comprar 4 tipos de chaleiras, o valor total gasto
foi de R$ 620,85. Com base nos valores de cada tipo 
de chaleira, analise a tabela abaixo:

Tipo de Chaleira Descrição
Inox -

Elétrica Custou R$ 22,00 a mais que a 
chaleira de Inox

Porcelana Custou o triplo da chaleira Elétrica

Cerâmica Custou metade do valor da chaleira 
de Porcelana

É correto afirmar que o valor pago pela chaleira de
Cerâmica foi de

a) R$ 76,90
b) R$ 95,30
c) R$ 98,55
d) R$ 128,35
e) R$ 148,35
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20. Uma estrada possui 2,5 quilômetros. Com base 
nisso, é correto afirmar que, em centímetros, essa 
distância equivale a:

a) 2500000 cm
b) 250000 cm
c) 25000 cm
d) 2500 cm
e) 250 cm

NOÇÕES DE INFORMÁTICA_________05 (questões)

21. No Microsoft Excel 2010 o usuário deve utilizar as 
seguintes teclas de atalho para realizar a função de 
“DESFAZER”:

a) CTRL+Z
b) CTRL+A
c) CTRL+X
d) CTRL+P
e) CTRL+B

22. Assinale a alternativa correta sobre o uso da uso da 
Mala Direta digital:

a) É uma ferramenta de segurança para e-mails.
b) Pode ser utilizada para divulgar produtos e 

serviços, através do envio de e-mails.
c) Trata-se de um software básico para edição e 

formatação de cartas.
d) É uma ferramenta digital para elaboração de 

imagem para redes sociais.
e) Trata-se de malware desenvolvido para criação e 

edição de e-mails.

23. Sobre a impressão em rede, analise:

I -  A impressão em rede pode facilitar e 
otimizar as impressões no ambiente de trabalho;

II -  Para impressão em rede é necessário que 
o modelo da impressão seja a laser;

III -  A impressão em rede gera custos 
adicionais com Wi-fi e com provedores externos.

Dos itens acima:

a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Apenas os itens I e III estão corretos.
c) Apenas os itens II e III estão corretos.
d) Apenas o item I está correto.
e) Todos os itens estão corretos.

24. Assinale a alternativa incorreta sobre o Sistema 
Operacional Linux:

a) O Linux foi desenvolvido para realizar a função de 
Spyware.

b) O Linux é um sistema operacional complexo e 
possui muitas falhas, por este motivo é inseguro 
para utilização.

c) O Linux é um software livre e gratuito.
d) O pacote Office é compatível com o Linux.

e) O Linux é essencialmente um software bancário.

25. No Microsoft Word 2010, o hiperlink tem como 
função:

a) Criar um link de controle padrão para realização de 
backup.

b) Criar um link de acesso para planilhas do Excel.
c) Criar um link para acesso remoto para a página do 

documento Word.
d) Criar um link de acesso para as pastas de arquivos 

do computador.
e) Criar um link de acesso direto para uma página 

web.

CONHECIMENTOS GERAIS_________ 05 (questões)

26. Complete a lacuna corretamente.

O presidente Michel Temer editou no dia 20 de junho 
de 2018, o decreto que transferiu a Secretaria Nacional 
de Políticas para Mulheres e o Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher para o _________________. A
secretaria, que já foi um ministério durante o governo 
Dilma Rousseff, estava vinculada à Secretaria de 
Governo, cujo titular é Carlos Marun, desde agosto de 
2017. Ainda no governo Temer, a secretaria das 
mulheres foi vinculada ao Ministério da Justiça.

(Fonte adaptada: https://istoe.com.br >acesso em 21 de junho de
2018)

a) Ministério da Cultura.
b) Ministério do Direito Nacional.
c) Ministério da Integração Social.
d) Ministério dos Direitos Humanos.
e) Ministério da Casa Civil.

27. O Período Regencial ocorreu na História do Brasil 
entre os anos de 1831 e 1840. O fato gerador do 
Período Regencial foi a abdicação ao trono por parte 
do imperador D. Pedro I no ano de 1831, seu filho e 
herdeiro do trono D. Pedro de II tinha apenas 5 anos de 
idade, não podendo assumir o trono do país em 
substituição ao pai. Segundo determinava a 
Constituição Brasileira do período, neste caso, o país 
deveria ser governado por regentes, até o herdeiro 
atingir a maioridade. O período regencial do Brasil pode 
ser dividido em:

(_)- Regência Trina Provisória;
(_)- Regência Trina Permanente;
(_)- Regência Una do Padre Feijó;
(__)- Regência Una de Barão de Mauá.

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para 
as falsas e em seguida marque a alternativa que 
apresenta a ordem correta de cima para baixo:

a) V-F-F-V.
b) F-V-V-V.
c) F-F-V-V.
d) V-V-V-F.
e) V-V-F-F.
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28. Um caso da Febre do Nilo Ocidental confirmado em 
um cavalo, no município de São Mateus, no norte do 
Espírito Santo, está colocando em alerta as 
autoridades sanitárias do País. O primeiro caso em 
humano foi registrado em 2014, em um vaqueiro de 
Aroeiras do Itaim, no interior do Piauí. Ele se curou, 
mas ficou com sequelas.

(Fonte adaptada: https://saude.estadao.com.br >acesso em 21 de
junho de 2018)

Sobre a Febre do Nilo Ocidental é correto afirmar que:

a) A doença é transmitida por mosquitos infectados, 
principalmente do gênero Culex.

b) Trata-se de uma doença bacteriana altamente 
contagiosa.

c) Uma das maneiras de contrair a doença é através 
do consumo da carne bovina infectada.

d) A doença provocou a morte de milhares de 
pessoas na Europa Ocidental no ano de 2017.

e) O homem e os equídeos são considerados 
hospedeiros primários durante o ciclo de 
transmissão, podendo transmitir a doença 
diretamente de pessoa para pessoa.

29. Geograficamente o Brasil faz fronteira com outros 
dez países da América do Sul. Com base nesta 
informação, analise:

I-  Na região norte do Brasil o país é fronteiriço 
com o Suriname, a Guiana, a Venezuela e um território 
pertencente à França, a Guiana Francesa;

II- O estado do Rio Grande do Sul faz fronteira 
com Bolívia e Uruguai;

III- O Peru faz fronteira com o Brasil no estado 
do Mato Grosso do Sul;

IV- O Chile faz fronteira com o Brasil no estado 
de Santa Catarina.

Dos itens acima:

a) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
c) Apenas os itens II e IV estão corretos.
d) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
e) Apenas o item I está correto.

30. Estudiosos italianos anunciaram no mês de junho 
de 2018 a descoberta da primeira pintura de Leonardo 
da Vinci, segundo as informações ele teria pintado a 
obra quando tinha dezenove anos de idade. Datada de 
1471, trata-se de uma obra feita em um ladrilho 
quadrado de terracota que retrataria o Arcanjo Gabriel, 
mas também seria um autorretrato de Da Vinci.

O pintor Leonardo Da Vinci é considerado uma das 
figuras mais importantes do:

a) Cubismo.
b) Surrealismo.
c) Renascimento.
d) Expressionismo.
e) Realismo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30 (questões)

31. As entidades do setor público abrangidas pelo 
campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público devem observar as NBC TSP, com 
exceção das seguintes entidades:

a) Tribunais de Contas.
b) Ministérios Públicos.
c) Fundações instituídas e mantidas pelo poder 

público.
d) Serviços sociais autônomos.
e) Empresas estatais dependentes.

32. O objeto da contabilidade pública é o patrimônio 
público, que envolve:

a) Fornecer informações sobre os resultados 
alcançados.

b) Instrumentalizar o controle social.
c) Procedimentos administrativos que visam adquirir 

materiais, bem como contratar obras e serviços.
d) A mensuração, a estruturação e as variações que 

afetam o patrimônio.
e) Os bens públicos de uso comum, de uso especial e 

dominicais.

33. O Orçamento Público é uma ferramenta de 
planejamento que possui como objetivo equilibrar as 
arrecadações previstas com as despesas fixadas. Essa 
ferramenta é de iniciativa:

a) Privativa do Poder Executivo.
b) Exclusiva do Poder Legislativo.
c) Privativa do Poder Executivo, Legislativo e 

Judiciário.
d) Privativa do Poder Executivo e Legislativo.
e) Concorrente do Poder Executivo, Legislativo, 

Judiciário e do Ministério Público.

34. Na execução orçamentária de determinado ente, 
verificou-se que não existia dotação orçamentária para 
determinada despesa. Deste modo, foi autorizado a 
abertura de crédito adicional, sendo utilizado como 
fonte de recurso a economia de despesas, que ocorre 
quando a despesa executada durante o exercício é 
menor que a despesa fixada na lei orçamentária. A 
classificação do crédito adicional deste caso e a fonte 
de recurso utilizada são, respectivamente:

a) Suplementar, mas apenas após o cancelamento de 
resto a pagar economizado que se poderia usá-lo 
como fonte de recursos.

b) Extraordinário, que não precisa indicar a fonte de 
recursos.

c) Especial, mas a economia de despesas não é fonte 
de recursos.

d) Suplementar, mas a economia de despesas não é 
fonte de recursos.

e) Complementar, que possui como fonte de recursos 
a contingência de despesas.
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35. Com relação ao orçamento público, é correto 
afirmar que integram as receitas orçamentárias:

a) As transferências correntes, com vistas ao 
financiamento público da saúde e educação.

b) As receitas patrimoniais, como os rendimentos 
sobre investimentos do ativo permanente.

c) Outras receitas correntes, como os suprimentos de 
fundos.

d) As receitas de serviços, como as fianças e 
consignações.

e) As operações de créditos, como as emissões de 
moedas.

36. A classificação da receita orçamentária por fonte de 
recursos e indicador de resultados primários visam, 
respectivamente:

a) Identificar se a fonte de recursos é ordinária ou 
vinculada; identificar a receita como primária ou 
financeira.

b) Identificar a origem segundo o fato gerador; 
identificar quais receitas compõem o resultado 
primário.

c) Identificar se o impacto no patrimônio é efetivo ou 
não efetivo; identificar a procedência do resultado 
em originárias e derivadas.

d) Identificar se a fonte de recursos é corrente ou de 
capital; identificar a receita como periódicos ou 
esporádicos.

e) Identificar a origem segundo o impacto patrimonial; 
identificar a receita como financeira ou patrimonial.

37. Considerando-se os estágios da receita 
orçamentária, é correto afirmar que:

a) O reconhecimento da receita pública ocorre com o 
seu recolhimento, representando o cumprimento do 
regime de caixa das receitas públicas.

b) As receitas públicas previstas bem como seu futuro 
lançamento são etapas obrigatórias que sempre 
devem ocorrer.

c) É objeto de lançamento das rendas com 
vencimento determinado em lei, regulamento ou 
contrato.

d) O recolhimento corresponde à entrega dos 
recursos devidos ao Tesouro Nacional pelos 
contribuintes ou devedores, mediante instituições 
financeiras.

e) O lançamento corresponde à verificação e 
transferência de valores à conta específica do 
Tesouro Nacional.

38. Assinale a alternativa que corresponde a uma 
despesa classificada no grupo Outras Despesas 
Correntes:

a) Concessão de empréstimos.
b) Amortização da dívida.
c) Pagamento de restos a pagar.
d) Auxílio-alimentação.
e) Juro de mora.

39. A classificação da despesa que reflete a estrutura 
de alocação de créditos orçamentários e que está 
estruturada nos seguintes níveis hierárquicos: órgão e 
unidade orçamentária, é denominada:

a) Por natureza.
b) Por categoria econômica.
c) Institucional.
d) Funcional.
e) Programática.

40. A respeito dos estágios da despesa pública, 
analise:

I- Quando a descentralização envolver 
unidades gestoras de um mesmo órgão tem-se a 
descentralização interna, também chamada de 
provisão;

II- O empenho ordinário é utilizado para 
despesas contratuais, sujeitas a parcelamento, como 
por exemplo, compromissos com aluguéis;

III- A liquidação da despesa consiste na 
verificação do direito adquirido pelo credor tendo por 
base os títulos e documentos comprobatórios do 
respectivo crédito.

Dos itens acima:

a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas os itens I e III estão corretos.
c) Apenas os itens II e III estão corretos.
d) Apenas os itens I e II estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.

41. Uma determinada autarquia municipal realizou 
diversas operações. Dentre estas, assinale aquela que 
corresponde a uma variação patrimonial diminutiva:

a) Aquisição de bens móveis.
b) Devolução de cauções.
c) Baixa de material de consumo.
d) Aquisição de estoque.
e) Concessão de fiança.

42. Acerca do plano de contas aplicado ao setor 
público (PCASP), os registros e alterações de ativos e 
passivos permanentes são feitas nas contas de 
natureza:

a) Financeira.
b) Orçamentária.
c) Controle.
d) Patrimonial.
e) Compensação.

43. Em uma determinada prefeitura foram registrados 
os seguintes eventos, em R$:

- Lançamento de impostos: 200.000
- Arrecadação de impostos: 120.000
- Aquisição de software à vista com instalação 
imediata: 10.000
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- Contabilização da folha de pessoal: 20.000 (sendo 
80% pagos no exercício e 20% inscritos em restos a 
pagar)
- Empenho e liquidação de despesas com água e luz: 
2.000

Considerando as informações acima, é correto afirmar 
que será reconhecido como despesa orçamentária do 
exercício, em reais:

a) 10.000
b) 20.000
c) 26.000
d) 28.000
e) 32.000

44. Em uma autarquia estadual foram observadas as 
seguintes informações referentes ao encerramento de 
um exercício financeiro, em R$:

- Aprovação da lei orçamentária anual, com receitas 
previstas e despesas fixadas: 70.000
- Lançamento de impostos: 30.000 (com arrecadação 
de 50% do valor dos impostos lançados)
- Compra de computadores à vista com recebimento 
imediato: 10.000
- Contratação, empenho e liquidação de serviços de 
manutenção dos computadores: 2.000 (sendo 100% 
inscritos em restos a pagar)
- Recebimento de mesas para os computadores 
mediante doação: 3.000

Com base nestas informações, é correto afirmar que no 
balanço orçamentário desse exercício o Resultado 
Orçamentário teve, em R$:

a) Déficit de 2.000
b) Déficit de 12.000
c) Superávit de 3.000
d) Superávit de 6.000
e) Superávit de 21.000

45. O Resultado Patrimonial, no setor público, é obtido 
através do(a):

a) Demonstração das Variações Patrimoniais.
b) Balanço Financeiro.
c) Balanço Patrimonial.
d) Demonstração dos Fluxos de Caixa.
e) Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido.

46. Assinale a alternativa que indica o grupo que deve 
ser controlado pelo sistema de informação de natureza 
orçamentária:

a) Ativo Circulante.
b) Restos a pagar.
c) Pessoal e encargos.
d) Riscos fiscais.
e) Variações Patrimoniais.

47. As emendas parlamentares ao projeto de lei do 
orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem 
podem ser aprovadas caso:

a) Indiquem os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de economia de despesas, 
excluídas as que incidam sobre dotações para 
pessoal e seus encargos.

b) Indiquem os recursos necessários, admitidos
apenas os provenientes de anulação de despesa, 
ainda que incidam sobre dotações para pessoal e 
seus encargos.

c) Indiquem os recursos necessários, admitidos
apenas os provenientes de anulação de despesa, 
desde que compatíveis com o anexo de metas 
fiscais estabelecidos no projeto de lei orçamentária 
anual.

d) Indiquem os recursos necessários, admitidos
apenas os provenientes de anulação de despesa, 
excluídas as que incidam sobre serviço da dívida.

e) Indiquem os recursos necessários, admitidos
apenas os provenientes de excesso de 
arrecadação, excluídas as que incidam sobre 
transferências tributárias constitucionais para 
Estados, Municípios e Distrito Federal.

48. Analise o trecho e assinale a alternativa que 
completa respectivamente as lacunas:

As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária
serão aprovadas no limite de _______ da receita
corrente _______ prevista no projeto encaminhado pelo
Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual 
será destinada a ações e serviços públicos de

a) 0,6%; líquida; saúde.
b) 0,8%; bruta; educação.
c) 1,2%; líquida; saúde.
d) 1,2%; líquida; educação.
e) 1,5%; bruta; educação.

49. No que tange ao orçamento público previsto na
Constituição Federal, é correto afirmar que é vedado:

a) A transposição de recursos de uma categoria de 
programação para outra, no âmbito das atividades 
de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo 
de viabilizar os resultados de projetos restritos a 
essas funções, mediante ato do Poder Executivo, 
sem prévia autorização legislativa.

b) A realização de operações de créditos que 
excedam o montante das despesas de capital, 
ainda que autorizadas mediante créditos 
suplementares ou especiais com finalidade precisa, 
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria.

c) A abertura de crédito extraordinário sem prévia 
autorização legislativa.

d) A instituição de fundos de qualquer natureza, sem 
prévia autorização judiciária e legislativa.
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e) A realização de despesas ou a assunção de 
obrigações diretas que excedam os créditos 
orçamentários ou adicionais.

50. Acerca do orçamento-programa, analise:

I- Prevê a justificativa detalhada do orçamento, 
havendo compromisso com o valor orçamentário inicial, 
mas sem considerar os valores previstos no programa 
anterior;

II- Caracteriza-se por apresentar ênfase no 
objeto do gasto e no programa de trabalho contendo as 
ações desenvolvidas;

III- Visa controlar e avaliar a eficiência das 
ações governamentais.

Dos itens acima:

a) Apenas o item III está correto.
b) Apenas os itens I e III estão corretos.
c) Apenas os itens II e III estão corretos.
d) Apenas os itens I e II estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.

a) Atividade.
b) Projeto.
c) Operações especiais.
d) Função não efetiva.
e) Subvenção específica.

52. Considerando os aspectos previdenciários contidos 
no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
e na Lei de Responsabilidade Fiscal, é incorreto afirmar 
que:

a) Somente para suprir a excepcionalidade dos 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), o 
Balanço Orçamentário dos entes públicos poderá 
incluir recursos arrecadados em exercícios 
anteriores para fins de equilíbrio orçamentário.

b) A escrituração das contas públicas observará que 
as receitas e despesas previdenciárias serão 
apresentadas em demonstrativos financeiros e 
orçamentários específicos.

c) Na forma constitucionalmente prevista, é criado o 
Fundo do Regime Geral de Previdência Social, 
vinculado ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social, com a finalidade de prover 
recursos para o pagamento dos benefícios do 
regime geral da previdência social.

d) O ente da Federação que mantiver ou vier a 
instituir regime próprio de previdência social para 
seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e 
o organizará com base em normas de

contabilidade e atuária que preservem seu 
equilíbrio financeiro e atuarial.

e) Os déficits previdenciários podem ser financeiros, 
quando representam valores necessários ao 
equilíbrio financeiro futuro do regime, ou atuariais, 
quando correspondem a insuficiências financeiras 
presentes para o pagamento dos benefícios 
previdenciários de cada mês.

53. Na forma da Portaria MPS n° 402, de 10 de 
dezembro de 2008, os Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS) terão caráter contributivo e 
solidário, mediante contribuição do ente federativo, dos 
servidores ativos, inativos e pensionistas, sendo correto 
afirmar que:

a) A alíquota de contribuição dos segurados ativos 
destinada ao RPPS poderá ser inferior à dos 
servidores titulares de cargos efetivos da União.

b) Quando o beneficiário for portador de doença 
incapacitante, conforme definido pelo ente 
federativo e de acordo com laudo médico pericial, a 
contribuição incidirá apenas sobre a parcela de 
proventos de aposentadoria e de pensão que 
supere o triplo do limite máximo estabelecido para 
os benefícios do RPPS.
Os segurados ativos contribuirão sobre o décimo 
terceiro salário, exceto sobre os benefícios de 
salário-maternidade e auxílio-doença, e os inativos 
e pensionistas sobre a gratificação natalina ou 
abono anual.

d) Se a lei do ente federativo não excluir o valor do 
benefício de auxílio-doença da base de cálculo de 
contribuição do ente federativo durante o 
afastamento do servidor, as contribuições 
correspondentes continuarão a ser repassadas 
pelo ente à unidade gestora do RPPS.

e) É vedada a existência de mais de um RPPS para 
os servidores titulares de cargos efetivos, no 
entanto, admite-se mais de uma unidade gestora 
do respectivo regime em cada ente federativo.

54. Na forma da Portaria MPS n° 402, de 10 de 
dezembro de 2008, para a organização do RPPS 
devem ser observadas as seguintes normas de 
contabilidade, exceto:

a) A escrituração contábil do RPPS deverá ser distinta 
da mantida pelo ente federativo.

b) Os bens, direitos e ativos de qualquer natureza 
devem ser avaliados em conformidade com a Lei n° 
4.320, de 1964, sendo vedada as reavaliações 
periódicas na forma estabelecida em norma 
específica do MPS.

c) Deverão ser adotados registros contábeis 
auxiliares para apuração de depreciações, de 
avaliações e reavaliações dos bens direitos e 
ativos, inclusive dos investimentos e da evolução 
das reservas.

d) Os demonstrativos contábeis devem ser 
complementados por notas explicativas e outros 
quadros demonstrativos necessários ao minucioso

51. De acordo com a classificação estrutura 
programática, as despesas que não contribuem para 
manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações 
de governo, das quais não resulta um produto, e não 
gera contraprestação direta sob a forma de bens ou 
serviços é denominada:

c)
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esclarecimento da situação patrimonial e dos 
investimentos mantidos pelo RPPS.

e) Os títulos e valores mobiliários integrantes das 
carteiras do RPPS devem ser registrados pelo 
valor efetivamente pago, inclusive corretagens e 
emolumentos e marcados a mercado, no mínimo 
mensalmente.

55. Na forma da Portaria MPS n° 204, de 10 de julho de 
2008, que regula a emissão do Certificado de 
Regularidade Previdenciária (CRP) dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, o CRP será exigido 
nos seguintes casos, exceto:

a) Realização de transferências voluntárias de 
recursos pela União.

b) Concessão de benefícios previdenciários para a 
constituição de fundos, mediante lei.

c) Celebração de acordos, contratos, convênios ou 
ajustes, bem como recebimento de empréstimos, 
financiamentos, avais e subvenções em geral de 
órgãos ou entidades da Administração direta e 
indireta da União.

d) Liberação de recursos de empréstimos e 
financiamentos por instituições financeiras federais

e) Pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral 
de o Previdência Social (RGPS), em razão da 
compensação financeira com o regime próprio de 
previdência social.

56. Conforme a Portaria MPS n° 519, de 24 de agosto 
de 201 que dispõe sobre as aplicações dos recursos 
financeiros dos Regimes Próprios de Previdência 
Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, é correto afirmar que:

a) É admitido o pagamento de taxa de performance 
quando o resultado do valor da aplicação for 
inferior ao seu valor nominal inicial ou ao valor na 
data da última cobrança.

b) O relatório da política anual de investimentos e 
suas revisões, a documentação que os 
fundamenta, bem como as aprovações exigidas 
deverão permanecer à disposição dos órgãos de 
acompanhamento, supervisão e controle pelo 
prazo de cinco anos.

c) Os entes políticos, em relação a seus RPPS, 
comprovarão a elaboração da política anual de 
investimentos de que trata a Resolução do 
Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a 
aplicação dos recursos dos RPPS, mediante o 
envio à Secretaria de Políticas de Previdência 
Social (SPPS), do Demonstrativo da Política de 
Investimentos.

d) As aplicações que apresentem prazos para 
desinvestimento, inclusive prazos de carência e 
para conversão de cotas de fundos de 
investimentos, deverão ser precedidas de lei, 
evidenciando a sua compatibilidade com as 
obrigações presentes e futuras do regime.

e) Será considerado investidor qualificado, para os 
fins da normatização estabelecida pela CVM, o

RPPS que atenda apenas o requisito de possuir 
Certificado de Regularidade Previdenciária.

57. Salvo disposição em contrário da Constituição 
Federal, o RPPS não poderá conceder benefícios 
distintos dos previstos no RGPS, ficando restrito, 
quanto ao dependente, aos seguintes:

a) Auxílio-doença e salário-família.
b) Salário-família e auxílio-reclusão.
c) Salário-maternidade e pensão por morte.
d) Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença.
e) Pensão por morte e auxílio-reclusão.

58. A Secretaria de Políticas de Previdência Social, 
quando da emissão do CRP, examinarão cumprimento, 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos 
critérios e das exigências abaixo relativas aos Regimes 
Próprios de Previdência Social:

a) Cobertura exclusiva a servidores públicos titulares 
de cargos efetivos e a militares e seus respectivos 
dependentes.

b) Utilização de recursos previdenciários apenas para 
o pagamento de benefícios.

c) Observância do caráter contributivo, que será 
cumprido por meio de repasse parcial dos valores 
devidos.

d) Manutenção de contas bancárias destinadas aos 
recursos financeiros do regime juntamente com as 
contas do tesouro do ente federativo.

e) Vedação ao pleno acesso dos segurados às 
informações relativas à gestão do regime.

59. No que tange ao regime previdenciário dos 
servidores públicos de cargo efetivo previsto na 
Constituição Federal, é correto afirmar que:

a) Serão aposentados compulsoriamente, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
aos setenta anos de idade, na forma de lei 
complementar.

b) É vedada a adoção de requisitos e critérios 
diferenciados para a concessão de aposentadoria, 
ressalvados somente os portadores de deficiência.

c) É assegurado o reajustamento dos benefícios para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor 
real, conforme critérios estabelecidos em lei.

d) Lei complementar poderá estabelecer formas 
restritas de contagem de tempo de contribuição 
fictício.

e) É vedada a percepção de mais de uma 
aposentadoria à conta do regime de previdência 
dos servidores públicos, ainda que decorrentes de 
cargos constitucionalmente acumuláveis.

60. Sob os aspectos da previdência social, analise:

I- É vedada a filiação ao regime geral de 
previdência social, na qualidade de segurado 
facultativo, de pessoa participante de regime próprio de 
previdência;
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II- O regime de previdência privada, de caráter 
complementar e organizado de forma autônoma em 
relação ao regime geral de previdência social, será 
facultativo, baseado na constituição de reservas que 
garantam o benefício contratado, e regulado por lei 
complementar;

III- É vedado o aporte de recursos a entidade 
de previdência privada pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista e 
outras entidades públicas, salvo na qualidade de 
patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, 
sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.

Dos itens acima:

a) Apenas o item III está correto.
b) Apenas os itens I e III estão corretos.
c) Apenas os itens II e III estão corretos.
d) Apenas os itens I e II estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.

-  10 -


