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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 13.

Peste Alada

Mosquitos são criaturas terríveis. Estima-se
que eles tenham sido responsáveis por metade de
todas as mortes de seres humanos ao longo da
história. Ou seja, mataram mais gente do que
qualquer outra coisa. Isso acontece porque, como se
multiplicam rápido e em enormes quantidades, são
excelentes transmissores de doenças - como a
dengue, que é causada por um vírus chamado DENV.
O mosquito pica uma pessoa infectada, adquire o
vírus, e o espalha para outras pessoas ao picá-las
também. A dengue é uma doença séria, que pode
matar, e um grande problema no Brasil: em 2013, o
Ministério da Saúde registrou 1,4 milhão de casos,
mais que o dobro do ano anterior. Tudo culpa do
Aedes aegypti. Ele é um mosquito de origem africana,
que chegou ao Brasil via navios negreiros, na época
do comércio de escravos. E hoje, impulsionado pela
globalização, levou a dengue a mais de cem países
(na década de 1970, apenas nove tinham epidemias
da doença). Os números mostram que, mesmo com
todos os esforços de combate e campanhas de
educação e prevenção, o mosquito está ganhando a
guerra.

Entra em cena o OX513A, que foi criado pela
Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele é idêntico
ao Aedes aegypti - exceto por dois genes
modificados, colocados pelo homem. Um deles faz as
larvas do mosquito brilharem sob uma luz especial
(para que elas possam ser identificadas pelos
cientistas). O outro é uma espécie de bomba-relógio,
que mata os filhotes do mosquito. A ideia é que ele
seja solto na natureza, se reproduza com as fêmeas
de Aedes e tenha filhotes defeituosos - que morrem
muito rápido, antes de chegar à idade adulta, e por
isso não conseguem se reproduzir. Com o tempo,
esse processo vai reduzindo a população da espécie,
até extingui-la. Recentemente, a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança, um órgão do Ministério
da Ciência e Tecnologia, aprovou o mosquito. E o
Brasil se tornou o primeiro país do mundo a permitir a
produção em grande escala do OX513A - que agora
só depende de uma última liberação da Anvisa. A
Oxitec, empresa criada pela Universidade de Oxford
para explorar a tecnologia, acredita que isso vai
ocorrer. Tanto que acaba de inaugurar uma fábrica
em Campinas para produzir o mosquito.

O OX513A já foi utilizado em testes na
Malásia, nas Ilhas Cayman (no Caribe) e em duas
cidades brasileiras: Jacobina e Juazeiro, ambas na
Bahia. Deu certo. Em Juazeiro, a população deAedes
aegypti caiu 94% após alguns meses de tratamento
com os mosquitos transgênicos. Em Jacobina, 92%.

Assinale a opção correta com relação ao texto.

A) A nova tecnologia que produz os mosquitos
transgênicos inviabilizou os outros métodos para
controle da dengue.

B) A fábrica para produção do mosquito transgênico
foi inaugurada antes mesmo da aprovação da
nova tecnologia pelaAnvisa.

C) A certeza de que os mosquitos transgênicos
ajudaram a erradicar a dengue no Brasil é uma
unanimidade entre os cientistas.

D) Desde que foi comprovado o aumento do número
de pessoas infectadas pelo vírus, o mosquito
transgênico tornou-se um problema no país.

E) Na época do comércio de escravos, os brasileiros
conseguiram disseminar a doença pelo mundo
inteiro.

Questão 01

As outras formas de combate, como mutirões de
limpeza, campanhas educativas e visitas de agentes
de saúde, continuaram sendo realizadas. “Nós não
paramos nenhuma ação de controle. Adicionamos
mais uma técnica”, diz a bióloga Margareth Capurro,
da USP, coordenadora técnica das experiências. Há
indícios de que o mosquito transgênico funciona. Mas
ele também tem seu lado polêmico.
[...]

Mas, e se o mosquito OX513A sofresse uma
mutação, e se tornasse imune ao gene letal? Afinal, é
assim que a evolução funciona. Mutações são
inevitáveis. [...] A Oxitec diz que não há risco. Ela
estima que até 5% dos filhotes transgênicos poderão
sobreviver ao gene letal, e chegar à idade adulta. Mas
eles serão menores e mais fracos do que os
mosquitos “selvagens”, e por isso não conseguirão se
reproduzir. Mesmo se conseguirem, em tese não
terão nenhuma característica que os torne mais
perigosos que o Aedes comum. Além disso, como
eles são criados em laboratório, seu DNA pode ser
monitorado. “Os dois genes [que foram] inseridos são
muito estáveis. A linhagem OX513A foi criada em
2002, e até agora teve mais de cem gerações em
laboratório, sem nenhuma mudança nos genes
inseridos”, afirmou a empresa em nota enviada à
SUPER.

Revista Superinteressante, edição 337, set de 2014
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O pronome relativo destacado em: “Ele é um
mosquito de origem africana, QUE chegou ao Brasil
via navios negreiros, na época do comércio de
escravos.” funciona como elemento de coesão que,
no texto, retoma o termo:

A) mosquito.
B) origem.
C) africana.
D) navios.
E) escravos.

Questão 06

O substantivo destacado em: “outras formas de
COMBATE” foi formado pelo processo de:

A) composição por justaposição.
B) composição por aglutinação.
C) derivação prefixal.
D) derivação sufixal.
E) derivação regressiva.

Questão 03

Em: “Além disso, COMO ELES SÃO CRIADOS EM
LABORATÓRIO, seu DNA pode ser monitorado.”, a
oração destacada expressa ideia de:

A) tempo.
B) causa.
C) consequência.
D) condição.
E) concessão.

Questão 04

No trecho: “Ou seja, mataram mais gente do que
qualquer outra coisa.”, a vírgula foi empregada para:

A) separar o sujeito do predicado.
B) separar o vocativo.
C) separar o aposto.
D) separar uma expressão explicativa.
E) indicar a omissão de um termo.

Questão 05

De acordo com a norma culta da língua, a frase:
“(para que elas possam ser identificadas pelos
cientistas).” na voz ativa, deve assumir a seguinte
forma:

A) para que elas identifiquem os cientistas.
B) para que os cientistas identifiquem elas.
C) para que elas identificassem os cientistas.
D) para que os cientistas possam identificá-las.
E) para que elas possam identificá-los.

Questão 07

Apenas uma opção apresenta palavras acentuadas
segundo a mesma regra.Assinale-a.

A) vírus - última
B) também - técnica
C) época - além
D) séria - até
E) saúde - país

Questão 08

No fim do segundo parágrafo, o pronome destacado
em: “A Oxitec, empresa criada pela Universidade de
Oxford para explorar a tecnologia, acredita que ISSO
vai ocorrer.” se refere ao termo:

A) mosquito.
B) tecnologia.
C) liberação.
D) empresa.
E) país.

Questão 02

A conjunção que inicia o trecho: “se o mosquito
OX513Asofresse uma mutação” expressa ideia de:

A) conformidade.
B) tempo.
C) causa.
D) consequência.
E) condição.

Questão 09
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Assinale a opção em que o A deve receber acento
grave como em: “chegar à idade adulta.”

A) Eles se referiam a esta doença.
B) Os ecologistas temem danos a natureza.
C) Os cientistas procuram combater a nova doença.
D) Entregamos a eles o protótipo do mosquito.
E) É preferível criar o mosquito a contrair dengue.

Questão 13

As palavras destacadas em: “a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança, um órgão do Ministério
da Ciência e Tecnologia, aprovou O MOSQUITO.”
Exercem, juntas, a função sintática de:

A) objeto direto.
B) objeto indireto.
C) predicativo.
D) adjunto adverbial.
E) complemento nominal.

Questão 10

Assinale o trecho em que a palavra destacada foi
empregada no sentido conotativo.

A) “como a dengue, que é causada por um VÍRUS”
B) “na época do COMÉRCIO de escravos.”
C) “o mosquito está ganhando a GUERRA.”
D) “exceto por dois GENES modificados”
E) “Um deles faz as LARVAS do mosquito brilharem”

Questão 11

Assinale a figura de linguagem que se identifica em:
“Entra em cena o OX513A, que foi criado pela
Universidade de Oxford, na Inglaterra.”

A) metáfora
B) eufemismo
C) antítese
D) catacrese
E) metonímia

Questão 12

No contexto da charge, percebe-se uma crítica:

A) à saúde pública.
B) aos planos de saúde.
C) a um gênero musical.
D) ao fato de uma paciente gostar de dançar.
E) à incompetência de alguns médicos.

Texto para responder às questões 14 e 15.

Questão 14

Na charge, a oração introduzida pela conjunção MAS
classifica-se como:

A) subordinada adverbial comparativa.
B) subordinada substantiva completiva nominal.
C) subordinada substantiva apositiva.
D) coordenada sindética adversativa.
E) coordenada sindética conclusiva.

Questão 15
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No navegador Google Chrome, usa-se qual
combinação de teclas para entrar em “Nova janela
anônima”?

A) CTRL+A
B) SHIFT+B
C) CTRL+SHIFT+T
D) CTRL+SHIFT+N
E) ALT+F

Questão 16

INFORMÁTICA BÁSICA

Considere os periféricos a seguir.

I. Impressora
II. Monitor
III. Teclado
IV. Mouse
V. Caixa de som

Das alternativas, quais são periféricos de SAÍDA?

A) I, II e III.
B) I, IV e V.
C) I, II e V.
D) II, III e IV.
E) III, IV e V.

Questão 17

No Internet Explorer, para ativar o Bloqueador de
Pop-ups, é necessário acessar:

A) Opções da internet -> Privacidade
B) Opções da internet -> Segurança
C) Gerenciar complementos -> Proteção contra

rastreamento
D) Segurança -> Navegação InPrivate
E) Configurações do Modo de Exibição de

Compatibilidade

Questão 18

Linus Torvalds criou o sistema operacional Linux com
base em que linguagem de programação?

A) Haskel
B) Pascal
C) Fortran
D) Clipper
E) C

Aquantos bytes equivalem 2 megabytes?

A) 2
B) 2
C) 2
D) 2
E) 2

20

21

22

23

24

Questão 19

Questão 20

Dentre as alternativas a seguir, qual é conhecida
como rede social profissional?

A) Twitter
B) Facebook
C) Google+
D) LinkedIn
E) Badoo

Questão 21

Com relação a webmail, considere as afirmações a
seguir.

I. Permite acessar o e-mail em qualquer dispositivo
com acesso à internet.

II. O usuário não irá ocupar espaço no computador
com as mensagens do e-mail.

III. É possível acessar o e-mail mesmo sem conexão
com a internet.

IV. É necessário possuir um programa específico
para a leitura ou envio de mensagens.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) II, III e IV.
E) I, III e IV.

Questão 22
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Para que um computador possa se conectar a uma
rede sem fio, é necessário que ele tenha um(a):

A) impressora a laser.
B) adaptador wireless.
C) plotter.
D) cabo de rede.
E) placa de som.

Asigla HTTP significa:

A) Hypertext Transfer Protocol
B) Hypertext Translator Past
C) Hypertext Treatment Permanent
D) Hypertext Transitory Portable
E) Hypertext Transfer Port

Para salvar as modificações feitas em um documento
do Word usa-se as teclas:

A) CTRL+C
B) CTRL+A
C) CTRL+B
D) CTRL+S
E) CTRL+D

Em Excel, os símbolos +, -, * e /, são operadores:

A) lógicos.
B) de comparação.
C) de referência.
D) aritméticos.
E) relativos.

Questão 23

Questão 24

Questão 25

Questão 26

O PowerPoint 2007 apresenta três modos de
apresentação:

A) normal, exibição e apresentação.
B) normal, exibição e representação.
C) normal, classificação e apresentação.
D) exibição, classificação e representação.
E) classificação, apresentação e representação.

Questão 27

Em relação à memória de computador, marque C
(CORRETO) e I (INCORRETO), nas afirmações a
seguir.

( ) Memória ROM é a deAcessoAleatório.

( ) Memória RAM é a deAcesso Randômico.

( ) Cache é um bloco de memória para o
armazenamento temporário de dados.

( ) Setores são as divisões de trilhas em que os
dados são armazenados fisicamente.

Asequência correta é:

A) ICCI.
B) CICI.
C) CIIC.
D) CIII.
E) ICCC.

Questão 28

A repartição administrativa que se usa para separar
ou agrupar os arquivos, para facilitar a organização
deles dentro do local de armazenamento para leitura
no computador é chamada:

A) janela.
B) atalho.
C) área de trabalho.
D) pasta.
E) arquivo.

Questão 29

Os dispositivos que enviam dados à unidade central
de processamento são chamados:

A) memória principal.
B) entrada.
C) memória secundária.
D) periférico.
E) saída.

Questão 30
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Na administração pública brasileira, de acordo com a
Constituição Federal em seu art. 165, estão as
principais disposições que tratam das Finanças
Públicas. Dentre os dispositivos de planejamento
governamental ali referidos, aquele que trata dos
aspectos de receita e despesa nas dimensões fiscal,
seguridade social e investimentos das empresas
estatais, é denominado:

A) Desregulamentação das Receitas da União
(DRU).

B) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
C) Lei OrçamentáriaAnual.
D) Plano Plurianual.
E) Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD).

O PPA constitui a síntese dos esforços de
planejamento de toda a administração pública
brasileira, orientando a elaboração dos demais
planos e programas de governo. Existe um
controvertido componente do PPA, que se refere a
ações de natureza finalística e que também pode ser
conceituado com os seguintes enunciados:
“…definidos como gastos correntes das atividades
incluídas em subprogramas tipicamente voltados
para ações-fim” ou “…as ações que resultam em
serviços prestados a comunidade passíveis de
quantificação, excluídas as ações de manutenção
administrativa”. O componente ao qual se está
referindo é:

A) programa de integração nacional.
B) programa de duração continuada.
C) programa de integração social.
D) plano nacional de desenvolvimento.
E) plano regional de integração.

Questão 31

Questão 32

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O conteúdo da LDO é estabelecido em dispositivos
da Constituição Federal e, também, a partir do ano
2000, por meio da chamada Lei de Responsabilidade
Fiscal. A LDO deve ser acompanhada de Anexos.
O Anexo que apresenta a evolução do patrimônio
líquido, também nos últimos três exercícios,
destacando a origem e a aplicação dos recursos
obtidos com a alienação de ativos, é denominado:

A) Metas Fiscais.
B) Transferências Voluntárias.
C) Política deAplicação de Recursos.
D) Riscos Fiscais.
E) Estrutura e Organização do Orçamento.

Questão 33

Os Princípios Orçamentários visam estabelecer
regras norteadoras básicas, a fim de conferir
racionalidade, eficiência e transparência para os
processos de elaboração, execução e controle do
orçamento público. Válidos para os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes
federativos – União, Estados, Distrito Federal e
Municípios – são estabelecidos e disciplinados por
normas constitucionais, infraconstitucionais e pela
doutrina. O princípio orçamentário previsto pelo art.
6º da Lei nº 4.320/1964, que obriga registrarem-se
receitas e despesas na LOA pelo valor total, sendo
vedadas quaisquer deduções, é denominado:

A) universalidade.
B) exclusividade.
C) legalidade.
D) orçamento bruto.
E) não vinculação da receita.

Questão 34

As etapas do ciclo orçamentário se renovam
anualmente. Por esta razão o processo orçamentário
é mais efetivo quando integrado ao processo de
planejamento. Se for considerado que a discussão,
votação e aprovação da lei orçamentária compõem,
em conjunto, uma das etapas do ciclo orçamentário, a
execução orçamentária constitui qual das seguintes
etapa:

A) segunda.
B) sexta.
C) quinta.
D) quarta.
E) terceira.

Questão 35
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O suprimento de fundos é caracterizado por ser um
adiantamento de valores a um servidor para futura
prestação de contas. Esse adiantamento constitui
despesa orçamentária, ou seja, para conceder o
recurso ao suprido é necessário percorrer os três
estágios da despesa orçamentária: empenho,
liquidação e pagamento. Dentre os registros
contábeis, conforme o Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público, observe o seguinte lançamento e
assinale a alternativa que mostra a que momento da
operação ele se refere:

D 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de
Recursos (DDR)
C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho

A) Da liquidação e reconhecimento do direito e a
natureza da informação é orçamentária.

B) Do empenho da despesa e a natureza da
informação é orçamentária.

C) Do empenho da despesa e a natureza da
informação é de controle.

D) Da liquidação e reconhecimento do direito e a
natureza da informação é de controle.

E) Do pagamento ao suprido e a natureza da
informação é patrimonial.

Em sentido amplo, os ingressos de recursos
financeiros nos cofres do Estado denominam-se
receitas públicas. Os recursos financeiros de caráter
temporário, do qual o Estado é mero agente
depositário, são denominados:

A) Receitas Orçamentárias Efetivas.
B) Ingressos extraorçamentários.
C) Receitas de Operações Intraorçamentárias.
D) Fatos contábeis modificativos exigíveis.
E) Receitas Orçamentárias Não Efetivas.

Na execução da despesa orçamentária, quando for
efetuada a movimentação de parte do orçamento,
mantidas as classificações institucional, funcional,
programática e econômica, para que outras unidades
administrativas possam executar a despesa
orçamentária, ocorrem as:

A) execuções da disponibilidade de recursos.
B) transferências.
C) transposições.
D) programações orçamentária e financeira.
E) descentralizações de créditos orçamentários.

O ponto de partida para qualquer área do
conhecimento humano deve ser sempre os princípios
que a sustentam. Esses princípios espelham a
ideologia de determinado sistema, seus postulados
básicos e seus fins. Dessa forma, é preciso
interpretar os princípios de contabilidade sob a
perspectiva do setor público, em conformidade com a
Resolução CFC nº. 750/1993 sobre os princípios de
contabilidade, com a Redação dada pela Resolução
CFC nº 1.367/2011. Nesse sentido, há um princípio
que determina a adoção do menor valor para os
componentes do ativo e do maior para os do passivo,
sempre que se apresentem alternativas igualmente
válidas para a quantificação das mutações
patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. O
trecho refere-se ao seguinte princípio de
contabilidade:

A) materialidade.
B) denominador comum monetário.
C) conservadorismo.
D) prudência.
E) competência.

Questão 38

Questão 39

Questão 37

Questão 36
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O atendimento do enfoque patrimonial da
contabilidade compreende o registro e a
evidenciação da composição patrimonial do ente
público. Existem recursos controlados pela entidade
como resultado de eventos passados e do qual se
espera que resultem para a entidade benefícios
econômicos futuros ou potencial de serviços. Nesse
sentido, os créditos e valores realizáveis
independentemente de autorização orçamentária e
os valores numerários, são elementos que
integram o:

A) ativo financeiro.
B) ativo permanente.
C) saldo patrimonial.
D) passivo financeiro.
E) passivo permanente.

O reconhecimento da receita orçamentária ocorre no
momento da arrecadação, conforme art. 35 da Lei nº
4.320/1964 e decorre do enfoque orçamentário dessa
lei, tendo por objetivo evitar que a execução das
despesas orçamentárias ultrapasse a arrecadação
efetiva. Considerando a aprovação de um orçamento
de uma determinada entidade pública e a
arrecadação de certa receita, o registro da previsão
da receita, no momento da aprovação da Lei
Orçamentária, envolve os seguintes lançamentos
contábeis:

A) D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Executar
C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada

B) D 5.2.1.1.x.xx.xx Previsão Inicial da Receita
C 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar

C) D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de
Recursos
C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação
de Recursos (DDR)

D) D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar
C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada

E) D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de
Recursos
C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Execução
de Recursos

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos
usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e
elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno
da capacidade de manutenção do regular
financiamento dos serviços públicos. Os ingressos,
inclusive decorrentes de receitas originárias e
derivadas, e os desembolsos relacionados com a
ação pública, caracterizam o seguinte fluxo de caixa:

A) dos investimentos.
B) dos financiamentos.
C) das operações.
D) dos custos e despesas identificados com a

execução da ação pública.
E) do resultado econômico apurado.

Questão 41

Questão 42

Questão 43

As variações patrimoniais são transações que
promovem alterações nos elementos patrimoniais da
entidade do setor público, mesmo em caráter
compensatório, afetando ou não o seu resultado.
Quando deixar de existir o correspondente valor
ativo, por transferência de sua propriedade para
terceiro, fica caracterizada a ocorrência de uma
variação patrimonial do tipo:

A) quantitativa diminutiva.
B) qualitativa permutativa.
C) qualitativa diminutiva.
D) quantitativa aumentativa.
E) qualitativa aumentativa.

Questão 40
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O art. 14 da LRF trata especialmente da renúncia de
receita, estabelecendo medidas a serem observadas
pelos entes públicos que decidirem pela concessão
ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita. A
espécie mais usual de renúncia e define-se como a
dispensa legal, pelo Estado, do débito tributário
devido, é denominada:

A) anistia.
B) abolição.
C) anulação.
D) isenção.
E) remissão.

Questão 44

No plano de contas aplicado ao setor público, o
elemento de despesa tem por finalidade identificar os
objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens
fixas, juros, diárias, e outros que a administração
pública utiliza para a consecução de seus fins.
A descrição dos elementos pode não contemplar
todas as despesas a eles inerentes, sendo, em
alguns casos, exemplificativa. As despesas
orçamentárias com a aquisição de condecorações,
bem como com o pagamento de valores decorrentes
de sorteios lotéricos, caracterizam o seguinte
elemento de despesa:

A) 32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita.

B) 41 – Contribuições.
C) 30 – Material de Consumo.
D) 48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas

Físicas.
E) 31 – Premiações Culturais,Artísticas, Científicas,

Desportivas e Outras.

Questão 45

A Lei nº 8666/1993 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. Quando a União tiver que intervir no
domínio econômico para regular preços ou
normalizar o abastecimento, fica caracterizada a
seguinte situação:

A) trata-se de licitação fracassada.
B) trata-se de licitação deserta.
C) a licitação é dispensada.
D) a licitação é inexigível.
E) a licitação é dispensável.

Questão 46

De acordo com a NBC T 16.6, o Balanço
Orçamentário evidencia as receitas e as despesas
orçamentár ias, por categoria econômica,
confrontando o orçamento inicial e as suas alterações
com a execução. Além disso, demonstra o resultado
orçamentário e discrimina:

A) a receita orçamentária realizada por destinação
de recurso.

B) a despesa orçamentária executada por
destinação de recurso e o montante não pago
como parcela retificadora.

C) os recebimentos e os pagamentos extra-
orçamentários.

D) as despesas por grupo de natureza.
E) as transferências ativas e passivas decorrentes,

ou não, da execução orçamentária.

Questão 47

A dívida ativa é o conjunto de créditos tributários e
não tributários em favor da Fazenda Pública. É uma
fonte potencial de fluxos de caixa e é reconhecida
contabilmente no ativo. A inscrição em dívida ativa
poderá ser realizada por meio do procedimento
apresentado a seguir.

D 7.3.1.x.x.xx.xx Controle do Encaminhamento de
Créditos para Inscrição em DívidaAtiva
C 8.3.1.1.x.xx.xx Créditos a Encaminhar para a
DívidaAtiva

Neste caso, é correto afirmar que o lançamento
anterior trata do(a):

A) registro do crédito a ser encaminhado para
inscrição em dívida ativa e a Natureza de
informação é de controle.

B) recebimento do crédito decorrente da inscrição
em dívida ativa e a Natureza de informação é
patrimonial.

C) transferência do crédito em virtude da inscrição
em dívida ativa e a Natureza de informação é
patrimonial.

D) recebimento do crédito para inscrição em Dívida
Ativa e a Natureza de informação é de controle.

E) encaminhamento do crédito para inscrição em
Dívida Ativa e a Natureza de informação é de
controle.

Questão 48
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No fim do exercício, as despesas orçamentárias
empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a
pagar. O que deve ser feito com relação às Despesas
não liquidadas, nessa ocasião?

A) Será assumido um passivo financeiro
orçamentário.

B) Devem ser inscritas ao encerramento do
exercício como restos a pagar não processados.

C) Devem ser inscritas ao encerramento do
exercício como restos a pagar em liquidação.

D) Devem ser inscritas ao encerramento do
exercício como restos a pagar processados.

E) Será assumido um passivo financeiro
patrimonial.

Questão 49

As Despesas de Exercícios Anteriores são despesas
fixadas, no orçamento vigente, decorrentes de
compromissos assumidos em exercícios anteriores
àquele em que deva ocorrer o pagamento. O art. 37
da Lei nº 4.320/1964 dispõe que as despesas de
exercícios encerrados, para as quais o orçamento
respectivo consignava crédito próprio, com saldo
suficiente para atendê-las, que não se tenham
processado na época própria. Assinale a alternativa
que caracteriza as despesas que não se tenham
processado na época própria.

A) São os compromissos reconhecidos após o
encerramento do exercício correspondente.

B) Trata-se dos compromissos cuja obrigação de
pagamento foi criada em virtude de lei, mas
somente reconhecido o direito do reclamante
a p ó s o e n c e r r a m e n t o d o e x e r c í c i o
correspondente.

C) São aquelas cujo empenho tenha sido
considerado insubsistente e anulado no
encerramento do exercício correspondente, mas
que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha
cumprido sua obrigação.

D) São os restos a pagar cancelados, mas ainda
estando vigente o direito do credor.

E) Trata-se dos restos a pagar com prescrição
interrompida.

Questão 50


