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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Cód. 05/A

QUESTÃO 16
A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo
nos prazos estabelecidos nas Constituições e Leis Orgânicas dos Municípios
compor-se-á, EXCETO de:
a)
b)
c)
d)

Projeto de Lei de Orçamento.
Acórdãos dos Tribunais Regionais e Superiores.
Tabelas explicativas das estimativas de receita e despesa.
Mensagem com exposição circunstanciada da situação econômica.

QUESTÃO 17
É CORRETO afirmar:
a)
b)
c)
d)

O custeio é uma despesa de capital.
Os investimentos são despesas correntes.
As inversões financeiras são despesas de capital.
As despesas serão classificadas por categorias sociais.

QUESTÃO 18
As receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de
constituição de dívidas são:
a)
b)
c)
d)

Receita Corrente.
Receita de Capital.
Inversões financeiras.
Transferências Correntes.

QUESTÃO 19
Os estágios da receita são:
a)
b)
c)
d)

empenho, liquidação e pagamento.
previsão, arrecadação e pagamento.
empenho, arrecadação e pagamento.
previsão, arrecadação e recolhimento.
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QUESTÃO 20
Todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:
a) A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Receita
Federal.
b) Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por
decreto executivo.
c) O ato de abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a
classificação da despesa, até onde for possível.
d) São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou
insuficientemente dotadas na Lei do Orçamento.
QUESTÃO 21
O orçamento anual referente aos Poderes da União diz respeito
a)
b)
c)
d)

aos três Poderes.
ao Poder Executivo.
ao Poder Judiciário.
ao Poder Legislativo.

QUESTÃO 22
Na elaboração das Propostas Orçamentárias Anual e Plurianual, será aplicada a
classificação:
a)
b)
c)
d)

programática.
derivada-originária.
organizacional-estrutural.
projetiva-explicativa.

QUESTÃO 23
Os créditos especiais, autorizados pela Constituição, dependem de autorização
legislativa, uma vez que tal situação não foi prevista no programa de trabalho do
governo. Essa autorização será expressa em:
a)
b)
c)
d)

Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Decreto do Poder Executivo.
Lei específica.
Lei Complementar.
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QUESTÃO 24
O crédito adicional que, segundo a Lei n. 4.320/64, não precisa da indicação dos
recursos compensatórios como fonte de cancelamento total ou parcial de dotações
orçamentárias para ser aberto é o:
a)
b)
c)
d)

suplementar.
especial.
extra-orçamentario.
extraordinário.

QUESTÃO 25
Em matéria orçamentária, é indispensável prévia autorização legislativa para:
a)
b)
c)
d)

início de programas já incluídos na lei orçamentária anual.
início de projetos já incluídos na lei orçamentária anual.
instituição de fundos de qualquer natureza.
vinculação da receita de impostos a órgãos ou despesa.

QUESTÃO 26
As dotações para despesas às quais não corresponda contraprestação direta de
bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à
manutenção de outras entidades de direito público ou privado, denominam-se:
a)
b)
c)
d)

transferências de capital.
transferências correntes.
inversões financeiras.
despesas de custeio.

QUESTÃO 27
As transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades
beneficiadas recebem o nome de:
a)
b)
c)
d)

subvenções.
operações de crédito.
transferências correntes.
transferências de capital.
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QUESTÃO 28
Quando ocorrer anulação de dotação, após o encerramento do exercício,
considerar-se-á receita do:
a)
b)
c)
d)

exercício anterior.
exercício posterior.
exercício a ser aprovado.
exercício em que se efetivar.

QUESTÃO 29
O exercício financeiro coincidirá com o ano:
a)
b)
c)
d)

civil.
tributário.
legislativo.
orçamentário.

QUESTÃO 30
Quando uma unidade orçamentária for emitir dois empenhos, sendo um para
atender despesas não quantificáveis e outro para atender despesas relativas a um
contrato de manutenção de impressoras no valor de R$ 60.000,00, com duração de
um semestre e pagamento de R$ 10.000,00 por mês, deve classificar os citados
empenhos, respectivamente, nos tipos denominados:
a)
b)
c)
d)

global e estimativa.
estimativa e global.
estimativa e ordinário.
ordinário e estimativa.

QUESTÃO 31
Conforme o parágrafo 2º do art. 60 da Lei nº 4.320/64, quando se tratar de despesa
cujo montante não se possa determinar, deve-se utilizar o empenho:
a)
b)
c)
d)

global.
ordinário.
especial.
estimativa.
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QUESTÃO 32
Os restos a pagar são classificados em:
a)
b)
c)
d)

direto e indireto.
processados e não processados.
orçamentários e extra-orçamentários.
do ano anterior e de outros exercícios.

QUESTÃO 33
A avaliação dos controles internos visa a:
a) obter os elementos necessários ao planejamento dos trabalhos de auditoria.
b) alcançar com efetividade os objetivos propostos para a Administração de
impropriedades e irregularidades.
c) supervisionar todo trabalho de auditoria, desde seu planejamento até a emissão
do parecer e o conseqüente acompanhamento dos resultados.
d) determinar a capacidade e efetividade dos sistemas de controle internos,
contábil, administrativo e operacional das unidades da administração direta e
entidades supervisionadas.

QUESTÃO 34
No tocante aos princípios orçamentários, todas as afirmativas estão incorretas,
EXCETO:
a) A Constituição Federal brasileira criou a possibilidade de vinculação de receitas
como regra geral, desconsiderando o principio da não-afetação das receitas.
b) A lei orçamentária brasileira poderá destinar dotações globais a certos
programas de trabalho relacionados ao custeio de determinadas atividades.
c) Na Constituição brasileira de 1988, foi aberta a possibilidade da existência de
orçamentos desequilibrados, nos quais o déficit deverá figurar nas chamadas
operações de crédito.
d) A lei orçamentária deverá conter apenas matéria financeira relativa à previsão da
receita e à fixação da despesa, excetuadas as autorizações para abertura de
créditos adicionais e a contratação de operações de crédito.

13

14

QUESTÃO 35
No que diz respeito às classificações da despesa pública, todas as afirmativas estão
corretas, EXCETO:
a) As dotações orçamentárias fixadas em lei serão atribuídas exclusivamente a
órgãos públicos, conforme pode ser observado na classificação institucional.
b) Um programa de trabalho pode ser identificado como típico, quando
caracterizado por ações que somente podem ser classificadas em uma única
função.
c) Os projetos, na classificação programática, representam os atos relativos à
implantação, à expansão, à modernização ou ao aperfeiçoamento da ação
governamental.
d) Na classificação funcional, as funções correspondem aos meios e aos
instrumentos de ações organicamente articulados para o cumprimento das metas
governamentais.

QUESTÃO 36
O princípio orçamentário pelo qual as receitas e despesas podem ser autorizadas
em parcelas discriminadas e não englobadas, ou seja, as receitas devem ser
classificadas com um nível de detalhamento tal que facilite a análise por parte das
pessoas denomina-se:
a)
b)
c)
d)

unidade.
especificação.
exclusividade.
universalidade.

QUESTÃO 37
Os postulados ambientais da Contabilidade são:
a)
b)
c)
d)

Entidade e Continuidade.
Entidade e Objetividade.
Materialidade e Entidade.
Objetividade e Continuidade.
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QUESTÃO 38
Dentre as técnicas de auditoria abaixo discriminadas, indique aquela que é utilizada
na obtenção do entendimento dos controles internos e contábeis da empresa:
a)
b)
c)
d)

Exame físico.
Exames de livros auxiliares.
Entrevistas com o pessoal do cliente.
Estabelecimento de correlação entre as contas.

QUESTÃO 39
A evidenciação de operações realizadas entre partes relacionadas é necessária para
atender:
a)
b)
c)
d)

o usuário externo e os atuais acionistas da empresa.
principalmente o acionista minoritário e o usuário externo.
um item da legislação fiscal, o controlador e os financistas.
o acionista majoritário, os credores atuais e o usuário interno.

QUESTÃO 40
O efeito da reavaliação de bens efetuados nas empresas coligadas, quando as
participações societárias são avaliadas pelo método de custo:
a)
b)
c)
d)

gera o reconhecimento de receita não-operacional na investidora.
é também registrado pela investidora imediatamente.
é registrado pela investidora no ano subseqüente ao fato.
não gera nenhum registro contábil na investidora.
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