
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
CADASTRO DE RESERVAS EM 

EMPREGOS  
Edital nº 01/2013 

 

ASSISTENTE FINANCEIRO                        
Código 204 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.  
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno. 

3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

 
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 
 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta 
solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será 
computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas 
ou questões rasuradas. 

 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 

 
ATENÇÃO - Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de 
decorridas 2 (duas) horas do início das provas. (item 11.7.5) [...] somente poderá levar os Cadernos de 
Questões das Provas Objetiva ao deixar em definitivo a sala de realização das provas nos últimos 30 (trinta) 
minutos que antecedem o término das provas. (item 11.7.6) O tempo de duração das provas abrange a 
distribuição das provas, assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas do Caderno de 
Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas [...]. Será proibido durante a realização das provas, 
fazer uso ou portar, mesmo que desligados relógios [...] quaisquer equipamentos eletrônicos [...] ou de 
instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] entre outros. (item 
11.7.22). “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar arma(s) no local de realização das 
provas [...]; deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...].” (subitem 11.7.32), alíneas “d”, 
“e” e “i”). Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua 
prova, devendo todos assinar a Ata de Sala. (item 11.7.34) 

              

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

Data: ____/____/______ 
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A T E N Ç Ã O 
 
 

Sr.(a) Candidato(a). 
 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas  cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: 

10 (dez) questões de Português, 5 (cinco) questões de 

Informática Básica, 5 (cinco) questões de Saúde Pública no 

Brasil e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos, 

todas perfeitamente legíveis. 

 
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador 

de provas para que ele tome as providências necessárias. 

 
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá 

qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Português 
 
 
 
INSTRUÇÕES – As questões de 1 a 10 referem-se ao texto abaixo.  
                            Leia-o com atenção antes de responder às questões. 
 

Paixão, amor, casamento... 
    

Você já se imaginou vivendo 10, 20 ou 50 anos com a mesma pessoa? Sentindo 
sempre o mesmo prazer em sua companhia, o mesmo conforto em seus braços? Se a 
perspectiva parece interessante, agradeça ao seu cérebro (e se não agrada, a culpa é 
dele, também). De certa forma, é curioso que laços afetivos fortes, como os amorosos, 
sejam tão importantes para nossa espécie. Tecnicamente, viver em sociedade, ou mesmo 
em pares, não é obrigatório para a sobrevivência de nenhum animal. Observem-se tantos 
mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par somente para o acasalamento e, 
imediatamente depois, segue cada um o seu caminho. 

Se gostamos de formar pares a ponto de investir boa parte de nossa energia, 
tempo e esforços cognitivos em convencer um belo exemplar do sexo interessante de que 
nós somos a pessoa mais sensacional e desejável na face da Terra, é porque o sistema 
cerebral humano, como o de outros animais sociais, é capaz de atribuir um valor positivo 
à companhia alheia. Isso é função do sistema de recompensa, conjunto de estruturas no 
centro do cérebro especializadas em detectar quando algo interessante acontece, 
premiar-nos com uma sensação física inconfundível de prazer e satisfação e ainda 
associar esse prazer com o que levou a ele – o que pode ser uma ação, uma situação, 
um objeto ou... alguém. 

À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que 
atribuímos a ela é reforçado, enquanto torcemos para que o mesmo aconteça no cérebro 
dela, associando um valor cada vez mais positivo à nossa própria companhia, claro. É o 
que fazemos no período de namoro, quando conversas interessantes, passeios 
agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferecem prazeres que vão sendo 
associados à companhia do outro. Se “rolar” sexo, melhor ainda: o prazer do orgasmo 
funciona como uma cola extraordinária para o sistema de recompensa, que atribui 
(corretamente!) a satisfação incrível àquela pessoa específica (mas é verdade que isso 
não funciona tão bem em alguns cérebros...).  

Com a repetição, o sistema de recompensa vai aprendendo a ficar ativado não 
apenas em resposta, mas também em antecipação à presença daquela pessoa. Esse 
prazer antecipado é a motivação, que nos dá forças para alterar compromissos, abrir 
espaço na agenda e ficar acordado madrugada adentro. Essa é a paixão, estado de 
motivação enorme em que se faz tudo em nome de mais tempo na presença do ser 
amado. 

Quando vira amor? Essa questão é complicada, mas existe ao menos uma 
definição operacional curiosa: passado o ardor da paixão, descobre-se que se ama 
alguém quando o fato de pensar no que seria da vida sem a pessoa causa angústia 
sincera e profunda. O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está 
vinculada à presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida. 
Nesse estado, desejar o casamento é apenas natural. 

Se é para sempre? Depende de vários fatores, alguns deles fora de nosso alcance, 
como ser traído (e não apenas sexualmente). A boa notícia da neurociência sobre a 
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longevidade dos relacionamentos amorosos é que eles não estão necessariamente 
fadados ao esgotamento: é, sim, possível se sentir apaixonado décadas a fio pela mesma 
pessoa. E não é mero acaso de sorte: você pode fazer sua parte. É uma questão de 
continuar inventando e descobrindo novos prazeres a dois. Tudo para manter o sistema 
de recompensa do outro interessado em você... 
 

(Herculano-Houzel, S., Scientific American - Cérebro e Mente, out/2010. 

 
 
Questão 1 

A definição do amor, segundo o texto, associa-se à ideia de que 
 
A) a felicidade do indivíduo requer a presença e a felicidade do ser amado. 

B) a felicidade é condicionada pelo processo de autoestima: o indivíduo, além de 
depender do outro, deve amar a si próprio. 

C) a felicidade prescinde da presença do outro e se sustenta no bem-estar do ser amado. 

D) a felicidade tem como  pré-requisito absoluto a felicidade alheia, sobretudo dos entes 
que compõem o entorno do  indivíduo. 

 
 
 
Questão 2 

Assinale a alternativa que contém uma afirmativa que NÃO pode ser confirmada pelo 
texto. 
 
A) Há relação entre o cérebro e a capacidade humana de estabelecer relações afetivas 

duráveis. 

B) Na perspectiva do cérebro e da postura humana, paixão e amor são sentimentos 
simultâneos e idênticos. 

C) No que se refere às relações afetivas, não existe, entre os seres vivos, um padrão 
único de comportamento. 

D) O cérebro é capaz de vincular momentos prazerosos com a pessoa e com a situação 
que, de alguma forma, propiciaram aquele momento ou dele participaram. 

 
 
 
Questão 3 

O texto pretende trazer uma abordagem 
 
A) fictícia, especulativa e emocional. 

B) deliberadamente romântica e etérea. 

C) predominantemente etnológica e sociológica 

D) informativa com características aparentemente científicas 
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Questão 4   

“[...] passado o ardor da paixão, descobre-se que se ama alguém quando o fato de 
pensar no que seria da vida sem a pessoa causa angústia sincera e profunda.” 
 
Mantém-se o sentido básico do trecho, se o fragmento destacado for substituído por 
 
A) conquanto passe o ardor da paixão. 

B) contanto que passe o ardor da paixão. 

C) depois que passa o ardor da paixão. 

D) já que passou o ardor da paixão. 

 
 
Questão 5 

“Tecnicamente, viver em sociedade, ou mesmo em pares, não é obrigatório para a 
sobrevivência de nenhum animal.” 
 
Assinale a alternativa em que a nova redação está gramaticalmente CORRETA. 
 
A) A vida em sociedade – ou até mesmo em pares – não é, tecnicamente, obrigatória 

para a sobrevivência de animal algum. 

B) Não é tecnicamente obrigatória que viva-se em sociedade, ou mesmo em pares, para 
a sobrevivência de qualquer animal. 

C) Para que um animal sobreviva, não são obrigatórios, tecnicamente, a vida em 
sociedade nem tampouco a vida em pares. 

D) Viver em sociedade ou viver em pares não são tecnicamente obrigatórias para que 
algum animal sobreviva. 
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Questão 6 

“Se é para sempre? Depende de vários fatores, alguns deles fora de nosso alcance, como 
ser traído (e não apenas sexualmente).” 
 
Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa que contém uma nova 
redação gramaticalmente CORRETA do fragmento acima. 
 
A) Depende, para que seja para sempre, de vários fatores, alguns dos quais estão fora 

do alcance do indivíduo, como ser traído, não apenas sexualmente, mas também de 
outras formas.  

B) De vários fatores depende, para ser para sempre, cujos alguns deles estão fora de 
nosso alcance, como, por exemplo, a possibilidade de ser traído, seja sexualmente, 
seja por outro modo. 

C) Para que seja considerado eterno, dependem de vários fatores, onde alguns deles 
estão fora de nosso alcance, como acontece com a possibilidade de traição, inclusive 
- mas não somente - a sexual. 

D) Se é para sempre, isso depende de vários fatores, nos quais parte deles estão fora de 
nosso controle, como as possibilidades de traição, que podem ou não ser sexual. 

 
 
 
Questão 7  

Assinale a alternativa em que o verbo destacado NÃO está na forma de infinitivo. 
 
A) “[...] a felicidade está vinculada à presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz 

dá novo sentido à  vida.” 

B) “[...] quando algo interessante acontece, premiar-nos com uma sensação física 
inconfundível de prazer e satisfação [...].” 

C) “Se ‘rolar’ sexo, melhor ainda: o prazer do orgasmo funciona como uma cola 
extraordinária para o sistema de recompensa [...].” 

D) “Tudo para manter o sistema de recompensa do outro interessado em você...” 
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Questão 8 

Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses NÃO corresponde à expressão 
destacada.   
 
A) “A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos é 

que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].” (relacionamentos 
amorosos). 

B) “À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que 
atribuímos a ela é reforçado [...].” (companhia). 

C) “O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à 
presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida.” (o outro). 

D) “Se a perspectiva parece interessante, agradeça ao seu cérebro (e se não agrada, a 
culpa é dele, também).” (do cérebro). 

 
 
Questão 9 

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa em que a nova redação 
NÃO apresenta ERRO de concordância verbal, 
 
A)  “A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos 

é que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].”    
A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos 
são que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...]. 
 

B)  “De certa forma, é curioso que laços afetivos fortes, como os amorosos, sejam tão 
importantes para nossa espécie.”  
De certa forma, são curiosos que laços afetivos fortes, como os amorosos, seja tão 
importante para nossa espécie. 
 

C)  “É o que fazemos no período de namoro, quando conversas interessantes, passeios 
agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferecem prazeres que vão sendo 
associados à companhia do outro.”  
É o que fazemos no período de namoro, quando coisas como conversas 
interessantes, passeios agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferece um 
tipo de prazer que vai sendo associado à companhia do outro. 
 

D)  “Observem-se tantos mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par 
somente para o acasalamento e, imediatamente depois, segue cada um o seu 
caminho.”  
Observe-se como existem mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par 
somente para o acasalamento e que, imediatamente depois, seguem o seu próprio 
caminho. 
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Questão 10 

Em qual das alternativas abaixo o uso do acento grave indicativo de crase é facultativo? 
 
A) “À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que 

atribuímos a ela é reforçado [...]. 

B) “[...] associando um valor cada vez mais positivo à nossa própria companhia, claro.” 

C) “[...] e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida”. 

D) “O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à 
presença e à felicidade do outro [...].” 
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Informática Básica 
 

Questão 11 

Relacione os requisitos básicos de segurança às suas características 
 
               COLUNA I                                        COLUNA II 
 
1. Autenticação. 

2. Autorização. 

3. Integridade. 

(     ) Determinar as ações que a entidade pode executar. 

(     ) Verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. 

(     ) Proteger a informação contra alteração não 
autorizada. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 1 3 2. 

B) 2 1 3.  

C) 3 1 2. 

D) 3 2 1. 

 
 
Questão 12 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o protocolo utilizado para 
sistemas de informação de hipermídia, distribuído e colaborativo que é a base para a 
comunicação de dados da WWW. 
 
A) HTML. 

B) PPP. 

C) TCP. 

D) HTTP. 

 
 
Questão 13 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o método disponível no MS Excel 
que é usado para localizar e trabalhar, fácil e rapidamente, um subconjunto de dados em 
um intervalo de células ou de tabela. 
 
A) Filtragem dos dados. 

B) Classificação dos dados. 

C) Organização dos dados. 

D) Formatação dos dados. 
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Questão 14 

Analise o seguinte texto redigido no MS Word: 
 
Lista de compras: produto 1, produto 2 e produto 3 
 
Assinale a alternativa que apresenta o estilo da fonte utilizado para destacar o produto 1. 
 
A) Itálico. 

B) Sublinhado. 

C) Tachado. 

D) Negrito. 

 
 
Questão 15 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o aplicativo do Windows 7 que 
permite configurar as opções de segurança. 
 
A) Desfragmentador de disco. 

B) Firewall do Windows. 

C) Paint. 

D) Monitor de recursos. 
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Saúde Pública no Brasil 
 
 
Questão 16 

O conselho nacional de seguros privados tem como integrantes os seguintes membros, 
EXCETO: 
 
A) Ministro da saúde ou seu representante legal. 

B) Ministro do trabalho ou seu representante legal. 

C) Presidente do banco central do Brasil ou seu representante legal. 

D) Ministro da justiça ou seu representante legal. 

 
 
Questão 17 

É vedado em todas as esferas da gestão do SUS, EXCETO: 
 
A) O pagamento de procedimento clínico de uso não autorizado pela ANVISA. 

B) O ressarcimento ou reembolso de cirurgia experimental de uso não autorizado pela 
ANVISA. 

C) O reembolso de produto importado, mesmo sendo registrado na ANVISA. 

D) Dispensação de medicamento importado não registrado na ANVISA.  
 
 
Questão 18 

A epidemiologia é frequentemente utilizada para descrever o estado de saúde de grupos 
populacionais. O conhecimento da carga de doenças que subsiste na população é 
essencial para as autoridades em saúde já que permite melhor utilização de recursos por 
meio da identificação de programas curativos e preventivos prioritários à população. 
Várias medidas da ocorrência de doenças são baseadas nos conceitos fundamentais de 
incidência e prevalência.  
 
Segundo Beaglehole, R.; Bonita, R.; Kjellstrom, T. epidemiologia básica são 
características das medidas de prevalência, EXCETO: 
 
A) Numerador- número de casos existentes (novos e velhos) de uma doença em um 

ponto do tempo. 

B) Denominador-população em risco. 

C) Utilização-expressa o risco de tornar-se doente, é a principal medida para doenças ou 
condições agudas, mas pode, também, ser utilizada para doenças crônicas, mais útil 
em estudos de causalidade. 

D) Foco-presença ou ausência de doença, o período de tempo é arbitrário, pode ser um 
curto espaço de tempo. 
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Questão 19 

São características do Pacto pela Vida, de acordo com a portaria n. 399/GM de 22 de 
fevereiro de 2006, que Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e 
aprova as diretrizes operacionais do referido pacto, EXCETO: 
 
A) É o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam 

impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. 

B) A definição de prioridades deve ser estabelecida através de metas nacionais, 
estaduais, regionais ou municipais. Prioridades estaduais ou regionais podem ser 
agregadas às prioridades nacionais, conforme pactuação local. 

C) Os estados/região/município devem pactuar as ações necessárias para o alcance das 
metas e dos objetivos propostos. 

D) São cinco as prioridades pactuadas (saúde do idoso; controle do câncer de colo de 
útero e de mama; redução da mortalidade infantil e materna; fortalecimento da 
capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 
hanseníase, tuberculose, malária e influenza e promoção da saúde). 
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Questão 20 

A portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, define a organização de Redes de Atenção 
à Saúde (RAS) como estratégia para um cuidado integral e direcionado as necessidades 
de saúde da população. As RAS constituem-se em arranjos organizativos formados por 
ações e serviços de saúde com diferentes configurações tecnológicas e missões 
assistenciais, articulados de forma complementar e com base territorial, e têm diversos 
atributos, entre eles destaca-se: a atenção básica estruturada como primeiro ponto de 
atenção e principal porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que 
cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado, e atendendo as suas 
necessidades de saúde.  
 
Nesse sentido, a atenção básica deve cumprir algumas funções para contribuir com o 
funcionamento das redes de atenção à saúde, são elas, EXCETO: 
 
A) Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado 

grau de centralização, cuja participação no cuidado se faz sempre necessário. 

B) Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e 
articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma 
clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e 
sanitariamente efetivas, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos 
indivíduos e grupos sociais. 

C) Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, 
bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção 
das RAS. Atuando como o centro de comunicação entre os diversos pontos de 
atenção responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos 
através de uma relação horizontal, contínua e integrada com o objetivo de produzir a 
gestão compartilhada da atenção integral. 

D) Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua 
responsabilidade, organizando as necessidades dessa população em relação aos 
outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação dos serviços 
de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários. 
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Conhecimentos Específicos 

 

Questão 21 

De conformidade com a Constituição Brasileira de 1988, leis de iniciativa do poder 
executivo devem estabelecer os seguintes instrumentos de planejamento: PPA, LDO e 
LOA. 
 
Sobre esses instrumentos, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A função da LDO é definir, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as 

metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.  

B) Um dos orçamentos componentes da LOA é o da seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, 
bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.  

C) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem 
podem ser aprovadas caso indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os 
provenientes de anulação de despesa, excluídas, dentre outras, as que incidam sobre 
transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal.  

D) O orçamento fiscal e o orçamento de investimentos das empresas estatais, 
compreendidos pela LOA, compatibilizados com o PPA, terão, entre suas funções, a 
de reduzir desigualdades inter-regionais segundo critério populacional. 

  
 
Questão 22 

Analise a seguinte afirmativa sobre contratos administrativos consoante dispositivos da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, 
bem como nas dispensas e inexigibilidades independentemente de seu valor e facultativo 
nos demais em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais 
como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de 
execução de serviço. 
 
Com base nessa análise, assinale a alternativa CORRETA. 
    
A) A afirmativa é falsa, porque o contrato também é obrigatório no caso de convite não 

citado na afirmativa. 

B) A afirmativa é falsa, porque o contrato é obrigatório nas dispensas e inexigibilidades 
cujos preços estejam compreendidos nos limites das modalidades concorrência e 
tomada de preços. 

C) A afirmativa é falsa, porque o contrato não pode ser substituído por ordem de 
execução de serviço. 

D) A afirmativa é verdadeira em sua totalidade. 
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Questão 23 

Analise as afirmativas a seguir sobre gestão de contratos administrativos baseadas na   
Lei nº 8.666/1993 e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da administração especialmente designado, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a 
essa atribuição. 

(     ) A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo 
que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

(     ) Por motivo de omissão ou atraso de providências a cargo da administração, 
devidamente autuados em processo, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 
aos responsáveis, os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de 
entrega poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do contrato e 
assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro. 

(     ) Quando for conveniente a substituição da garantia de execução, mediante acordo 
entre as partes  e com as devidas justificativas, os contratos administrativos 
poderão ser alterados unilateralmente pela administração. 

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

B) V V F V.  

C) F V V F. 

D) V V V V.  
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Questão 24 

Sobre os dispositivos relativos à fiscalização contábil, financeira e orçamentária previstos 
na Constituição Brasileira de 1988, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O exercício do controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 

direitos e haveres da União integram as finalidades do controle externo.  

B) O controle externo da administração pública federal será exercido pelo Tribunal de 
Contas da União com o auxílio do sistema de controle interno dos poderes legislativo, 
executivo e judiciário.   

C) O sistema de controle interno tem, entre suas finalidades, a de comprovar a 
legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da administração 
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.  

D) O Tribunal de Contas da União será integrado por de sete ministros, os quais serão 
escolhidos pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 
três alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao 
tribunal, indicados em lista tríplice pelo tribunal, segundo os critérios de antiguidade e 
merecimento. 

 
 
Questão 25 

Analise as seguintes afirmativas sobre instrumentos de transparência da gestão fiscal 
previstos na Lei Complementar nº 101/2000. 
 
I. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do tesouro nacional e das 

agências financeiras oficiais de fomento, incluído o BNDES, especificando os 
empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social e, no caso das agências financeiras, avaliação 
circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício.  

II. As contas apresentadas pelo chefe do poder executivo ficarão disponíveis, durante 
sessenta dias, no respectivo poder legislativo e no órgão técnico responsável pela sua 
elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.   

III. As versões simplificadas do relatório resumido da execução orçamentária e do 
relatório de gestão fiscal integram os instrumentos de transparência da gestão fiscal, 
aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 
público.  

 
A partir dessa análise, estão CORRETAS as afirmativas 
 
A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III.  
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Questão 26 

Analise as afirmativas a seguir sobre princípios orçamentários e assinale com V diante 
das verdadeiras e com F diante das falsas. 
 
(     ) De acordo com a concepção do princípio da totalidade orçamentária, múltiplos 

orçamentos são elaborados de forma independente, sofrendo, no entanto, a 
consolidação que possibilita o conhecimento do desempenho global das finanças 
públicas. 

(     ) Constitui exceção, autorizada pela Constituição de 1988, ao princípio 
orçamentário da exclusividade constar na lei do orçamento a autorização para 
abertura de créditos especiais com os recursos de anulação de despesa. 

(     ) O princípio da universalidade, incorporado na Constituição de 1988, estabelece 
que o orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à 
fixação de despesa. 

(     ) O princípio do orçamento bruto, expressamente previsto no texto constitucional 
de 1988, veda, sem ressalvas, a vinculação da receita de quaisquer espécies 
tributárias a órgão, fundo ou despesa. 

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

B) V F V V.  

C) F F F F. 

D) V V V V. 
 
 
Questão 27 

Dentre os tributos a seguir, é CORRETO afirmar que se consideram vinculados 
 
A) à taxa de coleta de lixo domiciliar. 

B) ao imposto sobre a renda e os proventos de qualquer natureza. 

C) ao imposto sobre as operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários. 

D) ao imposto sobre os serviços de qualquer natureza. 
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Questão 28 

De conformidade com a Constituição Brasileira de 1988, a seguridade social será 
financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante 
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos 
municípios e das seguintes contribuições sociais, EXCETO 
 
A) do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 

incidentes sobre:  a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem 
vínculo empregatício; a receita ou o faturamento; e o lucro. 

B) do exportador de bens ou serviços para o exterior ou de quem a lei a ele equiparar. 

C) do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo 
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201 da Constituição.  

D) sobre a receita de concursos de prognósticos. 
 
 
 
Questão 29 

Sobre mecanismos retificadores do orçamento, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Constitui competência exclusiva do poder legislativo a abertura de créditos 

extraordinários por lei complementar que deles dará imediato conhecimento ao poder 
executivo sobre a providência tomada.  

B) O excesso de arrecadação, utilizado como fonte de recursos na abertura de créditos 
suplementares e especiais, é constituído pelo saldo positivo das diferenças 
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada.  

C) Os créditos adicionais se referem às autorizações de despesas expressamente 
dotadas na lei de orçamento.  

D) Os créditos suplementares destinam-se a despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica.  
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Questão 30 

Analise as seguintes afirmativas sobre os projetos de lei do PPA, LDO e LOA. 
 
A comissão mista de senadores e deputados, a que se refere o Art. 166 da Constituição 
Federal de 1988, não encerra sua participação no ciclo orçamentário com a aprovação do 
parecer ao projeto de lei orçamentária e seu encaminhamento ao plenário das duas casas 
do Congresso Nacional. 
  
O Poder Executivo deve encaminhar ao poder legislativo, até 31 de agosto de cada ano, o 
projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro seguinte e, nos termos da            
Lei nº 4.320/1964, caso o poder executivo não cumprir o prazo fixado, o poder legislativo 
considerará como proposta a lei de orçamento vigente. 
  
Os prazos para que o poder executivo encaminhe os projetos de lei do PPA, da LDO e da 
LOA ao poder legislativo e para que esse os devolva para sanção estão definidos em lei 
complementar.  
 
A partir dessa análise, estão CORRETAS as afirmativas 
 
A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III.  
 
 
 
Questão 31 

Sobre a estrutura do balanço patrimonial, é CORRETO afirmar que a Lei nº 4.320/64 
prevê que a parte do passivo será composta dos seguintes títulos. 
 
A) Mutações patrimoniais e receitas de capital.  

B) Passivo circulante, passivo exigível ao longo prazo e patrimônio líquido.  

C) Passivo circulante e passivo não circulante. 

D) Passivo financeiro, passivo permanente, saldo patrimonial e passivo compensado.  
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Questão 32 

Sobre descentralização de créditos, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A descentralização de crédito é o mecanismo adequado e perfeitamente aceitável 

para a distribuição de parcelas de crédito orçamentário entre unidades administrativas 
ou unidades gestoras que constituem determinada unidade orçamentária.  

B) Destaque é a cessão de crédito orçamentário entre unidades orçamentárias ou 
unidades gestoras integrantes de diferentes órgãos (ministérios) ou entidades. 

C) O mecanismo de descentralização de créditos não se aplica às empresas públicas 
federais que não integram os orçamentos fiscal e da seguridade social, mas que 
atuam como agentes financeiros de programas governamentais. 

D) Provisão é a denominação dada à cessão de crédito orçamentário entre unidades 
orçamentárias ou unidades gestoras do mesmo órgão (ministério) ou entidades 
integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social. 

 
 
 
Questão 33 

Nos eventos que constituem a gestão financeira federal, a nomenclatura aplicada às 
instituições participantes é diferente da utilizada na fase orçamentária, sendo que, em 
lugar de órgão e unidade orçamentária, se utilizam Órgão Setorial de Programação 
Financeira (OSPF) e Unidade Gestora (UG). 
 
Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Cota é o montante de recursos financeiros que, em cada período, a Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) coloca à disposição do OSPF.   

B) Mensalmente, a UG encaminha sua Proposta de Programação Financeira (PPF) ao 
respectivo OSPF, para que esse reúna as propostas recebidas e encaminhe a PPF 
setorial à STN.  

C) No atendimento das solicitações contidas na PPF pela STN, somente deverão ser 
consideradas como prioritárias para pagamento as despesas com pessoal e encargos 
sociais e as aposentadorias e pensões da previdência social.  

D) Sub-repasse representa a liberação financeira do OSPF para as unidades de sua 
jurisdição e entre unidades gestoras de um mesmo ministério, órgão ou entidade.  
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Questão 34 

Analise as afirmativas a seguir sobre restos a pagar e assinale com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 
 
(     )
  

 

Os empenhos que correm por conta de créditos com vigência plurianual que não 
tenham sido liquidados somente serão computados como restos a pagar no último 
ano de vigência do crédito.  
 

(     )
  

 

Os restos a pagar de despesas processadas são os decorrentes de contratos em 
execução, cujas despesas ainda não foram liquidadas e para as quais não existe o 
direito líquido e certo do credor.  
 

(     )
  

 

Os restos a pagar são registrados por credor, independentemente do exercício a 
que se referem, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. 

(     )
  

 

Todo orçamento anual contempla dotação específica destinada a fazer face aos 
pagamentos de despesas resultantes de compromissos gerados em exercícios 
financeiros anteriores. 

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

B) F V V F.  

C) F F F V. 

D) V F F V.  
 
 
 
Questão 35 

Sobre o regime de adiantamento, também conhecido com suprimento de fundos, 
consoante aos dispositivos da Lei nº 4.320/1964, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Em vista da natureza emergencial das despesas pagas mediante suprimento de 

fundos, admite-se que, ao se utilizar desse instrumento, não sejam observados os 
estágios da despesa pública.  

B) O montante total de recursos concedidos ao título de suprimentos de fundos deve ser 
contabilizado como despesa, independentemente de haver ou não restituição.  

C) O regime de adiantamento ou suprimento de fundos pode ser utilizado para atender 
despesas eventuais, inclusive em viagens ou com serviços especiais que exijam o 
pronto pagamento.  

D) Um servidor público, que não preste contas no prazo estabelecido ou não tenha 
aprovadas as contas em virtude de aplicação do adiantamento em despesas que não 
aquelas para as quais foi fornecido, será considerado em alcance.  
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Questão 36 

Analise as seguintes afirmativas sobre etapas da receita orçamentária. 
 
I. Estágio da arrecadação é a transferência dos valores para a conta específica do 

tesouro, responsável pela administração e controle da arrecadação e programação 
financeira, observando-se o princípio da unidade de caixa.  

II. Estágio do lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a 
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente a determinar a matéria 
tributável, a calcular o montante do tributo devido, a identificar o sujeito passivo e, 
sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.  

III. No âmbito federal, a metodologia de projeção de receitas orçamentárias busca 
assimilar o comportamento da arrecadação de determinada receita em exercícios 
anteriores, a fim de projetá-la para o período seguinte, com o auxílio de modelos 
estatísticos e matemáticos.  

 
A partir dessa análise, estão CORRETAS as afirmativas. 
 
A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III.  
 
 
 
Questão 37 

Sobre dispositivos do capítulo relativo à receita pública constantes na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A LRF contém dispositivos que regulamentam as situações em que o montante 

previsto para as receitas de operações de crédito poderá ser superior ao das 
despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.     

B) A renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa de impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
exercícios seguintes.  

C) À União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios cabe instituir, prever e 
efetivamente arrecadar todos os tributos de sua competência institucional.  

D) Tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto a Lei do Orçamento Anual deverão 
conter um demonstrativo da estimativa e das medidas de compensação da renúncia 
de receita.  
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Questão 38 

De conformidade com os dispositivos presentes na Lei nº 4.320/1964, relativos ao registro 
dos elementos patrimoniais, é CORRETO afirmar que serão avaliados 
 
A) os bens móveis, pelo seu custo de produção ou de aquisição, dos dois o maior.  

B) os débitos e créditos em moeda estrangeira, pelo seu valor atualizado no dia da 
ocorrência do fato contábil correspondente.  

C) os bens do almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras.  

D) os títulos de renda, pelo seu valor de face, permitida a realização de provisão para 
adequá-los ao valor de mercado, se este for menor. 

 
 
 
Questão 39 

As receitas da indústria mineral, das operações de crédito internas, das concessões e 
permissões e da dívida ativa das amortizações de empréstimos e financiamentos 
classificam-se, RESPECTIVAMENTE, em 
 
A) correntes, correntes, de capital e correntes.  

B) de capital, correntes, de capital e correntes.  

C) de capital, de capital, correntes e de capital.  

D) correntes, de capital, correntes e de capital.  
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Questão 40 

Analise as afirmativas a seguir sobre a conciliação bancária e assinale com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) Com o uso do instrumento da conciliação bancária, que confronta os valores 

registrados no extrato bancário com os lançamentos efetuados na organização, 
pode-se apontar possíveis divergências nos registros e corrigi-las em tempo hábil. 

(     ) Na conciliação bancária, se um cheque emitido pela empresa não for contabilizado 
pelo banco, o saldo do extrato bancário será menor que o saldo contábil. 

(     ) No processo de conciliação bancária, a principal causa das divergências entre o 
saldo bancário e o saldo contábil é a defasagem entre as datas de escrituração da 
empresa e do banco. 

(     ) Uma despesa bancária debitada pelo banco e ainda não contabilizada pela 
empresa no período levará a um saldo contábil da conta do banco maior que o do 
extrato referente à mesma conta. 

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

B) V F F V. 

C) F F V F. 

D) F V F V. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE 
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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