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Considere o texto abaixo para responder às dez próximas questões. 
 

Poluição e desperdício reduzem a água disponível no Brasil 

 
Se o assunto é água, o Brasil é um país privilegiado. Sozinho, detém 12% da água doce de superfície do mundo, o rio de 
maior volume e um dos principais aquíferos subterrâneos, além de invejáveis índices de chuva. Mesmo assim, falta água 
no semiárido e nas grandes capitais, porque a distribuição desse recurso é bastante desigual. Cerca de 70% da reserva 
brasileira de água está no Norte, onde vivem menos de 10% da população. Enquanto um morador de Roraima tem 
acesso a 1,8 milhão de litros de água por ano, quem vive em Pernambuco precisa se virar com muito menos - o padrão 
mínimo que a ONU considera adequado é de 1,7 milhão de litros ao ano. A situação pode ser pior nas regiões populosas, 
nas quais o consumo é muito maior e a poluição das indústrias e do esgoto residencial reduz o volume disponível para o 
uso. É o caso da bacia do rio Tietê, na região metropolitana de São Paulo, onde os habitantes têm acesso a um volume 
de água menor do que o recomendado para uma vida saudável.  
Além da poluição, o que preocupa a maior metrópole do país é a ocupação irregular das margens de rios e represas, 
como a de Guarapiranga, que mata a sede de 3,7 milhões de paulistanos. A seu redor, vivem cerca de 700 mil habitantes. 
Com o desmatamento das margens para a construção das casas, grande quantidade de sedimentos foi arrastada para a 
represa, que perdeu sua capacidade de armazenamento e ainda recebe o esgoto de muitas residências. O problema se 
repete na represa Billings, também responsável pelo abastecimento de São Paulo. Esse manancial é destino final das 
águas poluentes que são bombeadas dos rios Tietê e Pinheiros para manter seu curso. A alternativa foi trazer água de 
uma bacia hidrográfica vizinha, a do rio Piracicaba-Jundiaí-Capivari, que abastece a metade da metrópole paulistana. Isso 
acabou gerando uma disputa regional. No total, 58 municípios compartilham esse manancial, e a solução foi criar o Banco 
das Águas, um acordo que estabelece cotas de captação para a região metropolitana de São Paulo (31 metros cúbicos 
por segundo) e para o conjunto dos municípios da região de Piracicaba (5 metros cúbicos por segundo). Nesse sistema, 
tanto um lado como o outro podem ir além desses limites como compensação, caso tenha retirado menor quantidade de 
água em períodos anteriores.  

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/conteudo_345578.shtml. 
Acesso em 20/11/2015. 

 
 
 
1. Segundo o texto, é correto afirmar que: 

 
A) não há falta de água em nenhuma região do país, em virtude das riquezas naturais abundantes. 
B) a região metropolitana de São Paulo apresenta ótimo volume para o abastecimento da população. 
C) a poluição não influencia na disponibilidade da água e sua distribuição. 
D) falta água no semiárido e nas grandes capitais, porque a distribuição desse recurso é bastante desigual. 
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2. Considere o trecho abaixo.  
 

“A situação pode ser pior nas regiões populosas, nas quais o consumo é muito maior e a poluição das indústrias e do 
esgoto residencial reduz o volume disponível para o uso. É o caso da bacia do rio Tietê, na região metropolitana de 
São Paulo, onde os habitantes têm acesso a um volume de água menor do que o recomendado para uma vida 
saudável”. 
 

Os termos grifados poderiam ser substituídos, sem alteração substancial do sentido, respectivamente, por: 
 

A) disponibilidade, excede e destinado.  
B) condição, restringe e indicado. 
C) restrição, induz e importado. 
D) desculpa, minimiza e aconselhado. 
 

3. Considere o termo grifado no trecho abaixo.  
 

“A alternativa foi trazer água de uma bacia hidrográfica vizinha, a do rio Piracicaba-Jundiaí-Capivari, que abastece a 
metade da metrópole paulistana”.  
 

O uso das vírgulas se justifica por tratar-se: 
 

A) da introdução de uma enumeração. 
B) da introdução de um adjunto adnominal deslocado. 
C) da introdução de uma explicação. 
D) da separação de um sujeito do seu predicado. 
 

4. Considere o seguinte trecho: 
 

“É o caso da bacia do rio Tietê, na região metropolitana de São Paulo, onde os habitantes têm acesso a um volume 
de água menor do que o recomendado para uma vida saudável”.  
 

Se o trecho fosse transposto para o pretérito imperfeito do indicativo, a construção ficaria: 
 

A) “Era o caso da bacia do rio Tietê, na região metropolitana de São Paulo, onde os habitantes tinham acesso a um 
volume de água menor do que o recomendado para uma vida saudável”. 

B) “Fora o caso da bacia do rio Tietê, na região metropolitana de São Paulo, onde os habitantes tiveram acesso a 
um volume de água menor do que o recomendado para uma vida saudável”. 

C) “Seria o caso da bacia do rio Tietê, na região metropolitana de São Paulo, onde os habitantes teriam acesso a 
um volume de água menor do que o recomendado para uma vida saudável”. 

D) “Foi o caso da bacia do rio Tietê, na região metropolitana de São Paulo, onde os habitantes tiveram acesso a um 
volume de água menor do que o recomendado para uma vida saudável”. 

 

5. Considere o termo grifado no trecho abaixo. 
 

“Se o assunto é água, o Brasil é um país privilegiado”.  
 

O termo grifado dá ideia de: 
 

A) exclusão. 
B) tempo. 
C) finalidade. 
D) condição. 
 

6. Na frase abaixo, considere as palavras grifadas: 
 

“A situação pode ser pior nas regiões populosas”.  
 

O termo grifado exerce a função sintática de: 
 

A) objeto direto. 
B) objeto indireto. 
C) sujeito. 
D) adjunto adnominal. 
 

7. Considere a palavra grifada: “Sozinho, detém 12% da água doce de superfície do mundo, o rio de maior volume e um 
dos principais aquíferos subterrâneos, além de invejáveis índices de chuva”. O termo grifado, no período destacado, 
considerando-se sua posição e função no texto, recupera: 
 

A) rio. 
B) Brasil. 
C) desmatamento. 
D) recurso. 
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8. Considere a palavra grifada no trecho abaixo. 
 
“Além da poluição, o que preocupa a maior metrópole do país é a ocupação irregular das margens de rios e represas, 
como a de Guarapiranga, que mata a sede de 3,7 milhões de paulistanos”.  
 
O termo grifado, considerando o contexto em que se encontra empregado, classifica-se como: 
 
A) um substantivo. 
B) um advérbio. 
C) uma conjunção. 
D) um adjetivo. 
 

9. Considere a palavra grifada no trecho abaixo. 
 
“Enquanto um morador de Roraima tem acesso a 1,8 milhão de litros de água por ano, quem vive em Pernambuco 
precisa se virar com muito menos”.  
 
O termo grifado, considerando o contexto em que se encontra empregado, classifica-se como: 
 
A) um adjetivo. 
B) um advérbio. 
C) uma conjunção. 
D) um substantivo. 
 

10. Considere as palavras grifadas no trecho abaixo. 
 
“Além da poluição, o que preocupa a maior metrópole do país é a ocupação irregular das margens de rios e represas, 
como a de Guarapiranga, que mata a sede de 3,7 milhões de paulistanos”.  
 
O termo grifado, considerando o contexto em que se encontra empregado, poderia ser substituído, sem prejuízo do 
sentido, por: 
 
A) Não obstante à. 
B) Apesar da. 
C) Embora a. 
D) Destarte a. 
 

11. O acento indicativo de crase está corretamente empregado em: 
 
A) As obras terão início à partir de amanhã. 
B) Os desenhos referem-se à outro projeto do setor. 
C) As obras destinavam-se à população carente. 
D) A contabilidade remeteu cobranças à várias pessoas. 
 

12. A concordância está INCORRETAMENTE empregada em: 
 
A) É necessário maior esclarecimento sobre a proposta. 
B) É necessária preencher a reclamação adequadamente para ser julgado. 
C) Desgastados, o técnico e o morador chegaram a um entendimento. 
D) É proibida a entrada de pessoas desautorizadas.  
 

13. A concordância está INCORRETAMENTE empregada em: 
 
A) Haviam vários desenhos espalhados na bancada. 
B) Há dois dias, o projeto foi despachado pelo secretário. 
C) Faz duas horas que aquele senhor está esperando. 
D) Nenhum dos problemas foi resolvido até agora. 
 

14. Considerando-se a norma-padrão da língua, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente. 
 
A) boeiro, detequitar, escassez. 
B) boeiro, detectar, escasses. 
C) bueiro, detectar, escassez. 
D) bueiro, detequitar, escassês. 
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15. Considerando-se a norma-padrão da língua, assinale a alternativa em que todas as palavras estão separadas 
corretamente. 
 
A) fa-s-cí-cu-lo, ab-sces-so, ca-ch-o. 
B) fas-cí-cu-lo, abs-ce-sso, cac-ho. 
C) fa-scí-cu-lo, abs-ce-sso, ca-cho. 
D) fas-cí-cu-lo, abs-ces-so, ca-cho. 
 

16. Em casa tenho duas caixas d’água. O volume de água que elas comportam estão na razão de 5 para 8. A caixa 
maior mede 1,4 m x 1,2 m x 0,9 m. O volume da caixa menor é de: 
Obs.: 1 dm³ = 1L. 
  
A) 935 L. 
B) 945 L. 
C) 895 L. 
D) 925 L. 
 

17. Uma loja anunciou um celular por R$ 980,00 a ser pago em 3 prestações. Mas, se o cliente pagasse à vista receberia 
um desconto de 20%. Sabendo-se que na realidade o preço é o valor com o desconto, a porcentagem real que a loja 
cobrava vendendo o produto parcelado, era de: 
 
A) 25%. 
B) 20%. 
C) 22,5%. 
D) 25,25%. 
 

18. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
Uma pista de atletismo tem forma circular com 600 m de diâmetro. Um atleta que está correndo nela a uma 
velocidade de 314 m por minuto e der 10 voltas ao seu redor nesse ritmo, demorará ________ para fazer essa 
corrida. 
Obs.:π = 3,14 
 
A) 1 h 
B) 58 min 
C) 56 min 
D) 1 h e 5 min 
 

19. Para abrir uma vala em uma rua, 3 funcionários, trabalhando 3 horas fizeram 2/5 da obra, no período da manhã. À 
tarde vieram mais 2 funcionários e concluíram o serviço que faltava  em: 
 
A) 2 h e 52 min. 
B) 2 h e 32 min. 
C) 2 h e 42 min. 
D) 3 h e 10 min. 
 

20. Um funcionário tinha uma quantidade de horas para descontar. Usou esse tempo para ir ao shopping onde tomou um 
lanche; cortou o cabelo e foi ao supermercado. O tempo destinado a essas 3 atividades é inversamente proporcional 
a 5, 4 e 2, respectivamente. No supermercado gastou 2 horas e 30 minutos. Para tomar lanche e cortar o cabelo, 
gastou: 
 
A) 2 h e 05 min. 
B) 2 h e 25 min. 
C) 2 h e 15 min. 
D) 2 h. 
 

21. Estabelece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (6ª ed.) que: 
 
A) no âmbito da entidade pública, a não continuidade está vinculada ao estrito cumprimento da destinação social do 

seu patrimônio, ou seja, a continuidade da entidade se dá enquanto perdurar sua finalidade. 
B) o Princípio da Entidade se afirma, para o ente público, pela autonomia e responsabilização do patrimônio a ele 

pertencente. A autonomia patrimonial tem origem na destinação social do patrimônio e a responsabilização pela 
obrigatoriedade da prestação de contas pelos agentes públicos. 

C) o Princípio da Competência 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. 

D) o Princípio da Prudência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos 
períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. 
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22. Tratando de Receita Pública, indique (V) para verdadeiro ou (F) para falso, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
(   ) Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º da lei nº 4.320/64 serão classificadas como receita 

orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações 
de crédito, ainda que não previstas no Orçamento. 

(   ) Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, a receita pode ser apenas efetiva. 
(   ) Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas, 

registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o 
erário, ou ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias. 

 
A) V, V, V. 
B) F, F, V. 
C) V, F, V. 
D) F, F, F. 
 

23. Conforme o §2º do art. 11 da Lei nº 4.320/64, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939/82, Receitas de Capital 
são: 
 
A) as provenientes tanto da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão, 

em espécie, de bens e direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e 
destinados a atender despesas classificáveis em Despesas Corrente. 

B) receitas arrecadadas dentro do exercício financeiro, que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado, 
em geral com efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido e constituem instrumento para financiar os objetivos 
definidos nos programas e ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas. 

C) as provenientes tanto da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão, 
em espécie, de bens e direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e 
destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital. 

D) receitas arrecadadas dentro do exercício financeiro, que diminuem as disponibilidades financeiras do Estado, em 
geral com efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido e constituem instrumento para financiar os objetivos 
definidos nos programas e ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas. 

 
24. De acordo com MCASP, Receitas da Dívida Ativa são: 

 
A) os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, exigíveis em virtude do transcurso do 

prazo para pagamento. Este crédito é cobrado por meio da emissão de certidão de dívida ativa da Fazenda 
Pública da União, inscrita na forma da lei, com validade de título executivo. Isso confere à certidão da dívida 
ativa caráter líquido e certo, embora se admita prova em contrário. 

B) recursos oriundos de convênios, com finalidade específica, firmados entre entidades públicas de qualquer 
espécie, ou entre elas e organizações particulares, para realização de objetivos de interesse comum dos 
partícipes e destinados a custear despesas correntes. 

C) receitas provenientes da fruição do patrimônio de ente público, como por exemplo, bens mobiliários e imobiliários 
ou, ainda, bens intangíveis e participações societárias. São classificadas no orçamento como receitas. 

D) são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente 
público em títulos e contratos. 

 
25. Não devem ser reconhecidos como receita orçamentária os recursos financeiros oriundos de (MCASP, 6ª ed.): 

 
A) Déficit Financeiro. 
B) Cancelamento de Despesas Inscritas em Restos a Receber.    
C) Cancelamento de Receitas Inscritas em Restos a Pagar. 
D) Superávit Financeiro. 
 

26. As etapas da receita orçamentária são: 
 
I- Planejamento, que se dá pela Previsão. 
II- Execução, que se dá pelos: Lançamento, Arrecadação e, Recolhimento. 
 
No que diz respeito à Arrecadação está correto afirmar que: 
 
A) Corresponde à transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela 

administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando-se o princípio da unidade de 
tesouraria ou de caixa, conforme determina a Lei nº 4.320, de 1964. 

B) Corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores, por meio dos 
agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente. 

C) É o procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 
determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, 
propõe a aplicação da penalidade cabível. Uma vez ocorrido o fato gerador, procede-se ao registro contábil do 
crédito tributário em favor da fazenda pública em contrapartida a uma variação patrimonial aumentativa. 

D) Compreende a previsão de arrecadação da receita orçamentária constante da Lei Orçamentária Anual (LOA), 
resultante de metodologias de projeção usualmente adotadas, observada as disposições constantes na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). 
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27. Tratando de Despesa Pública, analise as afirmativas abaixo, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
I- A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e 

manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. 
II- Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de 

dotação orçamentária, para ser efetivada. 
III- Os dispêndios são tipificados em orçamentários e extraorçamentários. Dispêndio extraorçamentário é aquele que 

não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas de numerários decorrentes de 
depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de receita e recursos 
transitórios. 

 
A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
B) Apenas a afirmativa II está correta. 
C) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
D) As afirmativas I, II e III estão incorretas. 
 

28. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Na despesa orçamentária a classificação funcional é representada por seis dígitos. 
B) Em geral, a despesa orçamentária efetiva é despesa corrente. Entretanto, pode haver despesa corrente não 

efetiva como, por exemplo, a despesa com a aquisição de materiais para estoque e a despesa com 
adiantamentos, que representam fatos permutativos. 

C) A despesa não efetiva normalmente se enquadra como despesa de capital. Entretanto, há despesa de capital 
que é efetiva como, por exemplo, as transferências de capital, que causam variação patrimonial diminutiva e, por 
isso, classificam-se como despesa efetiva. 

D) Despesa Orçamentária Não Efetiva é aquela que, no momento da sua realização, não reduz a situação líquida 
patrimonial da entidade e constitui fato contábil permutativo. 

 
29. Tratando do Balanço Orçamentário, leia as afirmativas abaixo, em seguida assinale a alternativa correta. 

 
I- O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. 
II- O déficit demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. 
III- Considera-se despesa orçamentária executada a despesa liquidada. 
IV- Despesas Correntes são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um 

bem de capital. 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas a afirmativa III está incorreta. 
C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 

30. Preencha as lacunas abaixo com a alternativa correta. 
 
O __________________ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios 
_________________, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início 
do exercício seguinte. O __________________ é composto por um único quadro que evidencia a movimentação 
financeira das entidades do setor público. 
 
A) Balanço Financeiro   /   orçamentário   /   Balanço Orçamentário 
B) Balanço Orçamentário   /   orçamentário   /   Balanço Financeiro 
C) Balanço Orçamentário   /   extraorçamentários   /   Balanço Orçamentário 
D) Balanço Financeiro   /   extraorçamentários   /   Balanço Financeiro 
 

31. A demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública 
por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em 
contas de compensação (natureza de informação de controle) é denominada (MCASP, 6ª ed.): 
 
A) Balanço Financeiro. 
B) Balanço Orçamentário. 
C) Balanço Patrimonial. 
D) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
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32. Tratando da Demonstração das Variações Patrimoniais, analise as afirmativas abaixo dando valor de (V) para 
verdadeiro ou (F) para falso, em seguida, indique a alternativa correta. 
 
(   ) A DVP será elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais 

aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou 
do ente.  

(   ) A DVP deverá ser acompanhada de notas explicativas quando os itens que compõem as Variações Patrimoniais 
Aumentativas e as Variações Patrimoniais forem relevantes. 

(   ) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e 
indicará o resultado patrimonial do exercício. 

 
A) F, F, F. 
B) V, F, V. 
C) F, V, F. 
D) V, V, V. 
 

33. Com base na Lei Complementar 101/00, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no 

respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação 
pelos cidadãos e instituições da sociedade. 

B) São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios 
eletrônicos de acesso privado: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas 
e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e 
as versões simplificadas desses documentos. 

C) A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais 
de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos 
e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscais e da seguridade social e, no caso 
das agências financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício. 

D) O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por esfera de 
governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por 
meio eletrônico de acesso público. 

 
34. Tratando do Relatório da Execução Orçamentária da L/C nº101/00, serão apresentadas justificativas, quando for o 

caso:  
 
A) da limitação de empenho; da frustração de despesas, especificando as medidas de combate à sonegação e à 

evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança. 
B) da eliminação de empenho; da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à 

evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança. 
C) da ampliação do empenho; da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à 

evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança. 
D) da limitação de empenho; da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à 

evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança. 
 

35. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 da L/C nº 101/00 
Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo: 
 
I- Chefe do Poder Executivo. 
II- Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos 

dos órgãos do Poder Legislativo. 
III- Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente, 

conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário. 
IV- Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) II e IV apenas. 
 



 

8 
 

 

36. No que se refere à LRF, leia o enunciado abaixo, analise as afirmativas, dando o valor de (V) para verdadeiro ou (F) 
para falso, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 
 
O relatório de Gestão Fiscal conterá o comparativo com os limites de que trata a L/C nº 101/00, dos montantes: 
 
(   ) da despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas. 
(   ) das dívidas consolidada e mobiliária. 
(   ) da concessão de garantias. 
(   ) das operações de crédito, inclusive com a receita postecipada. 
 
A) F, F, V, F. 
B) F, V, F, F. 
C) V, F, V, V. 
D) V, V, V, F. 
 

37. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada 
Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas da L/C nº 101/00, com ênfase no que se refere 
a: 
  
(   ) atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias. 
(   ) limites e condições para realização de operações de débito e inscrição em Restos a Pagar. 
(   ) medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite nos termos dos artigos 22 e 

23 desta Lei Complementar. 
(   ) destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as 

desta Lei Complementar. 
(   ) providências tomadas, conforme o disposto no artigo 31 desta Lei Complementar, para recondução dos 

montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites. 
(   ) cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. 
 
De acordo com as informações acima, marque (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso, e assinale a alternativa correta. 

 
A) V, F, V, F, V, F. 
B) V, F, V, V, V, V. 
C) V, F, F, V, F, V. 
D) F, F, V, F, V, V. 
 

38. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. 
B) A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. 
C) Em casos de superávit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado 

a utilizar para atender os seus gastos. 
D) A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica 

financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos aos princípios de unidade universalidade e 
anualidade. 

 
39. Estabelece a Lei nº 4.320/64 que a proposta orçamentária conterá: 

 
A) o programa anual atualizado dos investimentos, inversões financeiras e transferências previstos no Quadro de 

Recursos e de Aplicação de Capital. 
B) o programa semestral atualizado dos investimentos, inversões financeiras e transferências previstos no Quadro 

de Recursos e de Aplicação de Capital. 
C) o programa semestral atualizado dos financiamentos, inversões administrativas e transferências previstos no 

Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital. 
D) o programa trimestral atualizado dos financiamentos e transferências previstos no Quadro de Recursos e de 

Aplicação de Capital. 
 

40. Tratando da Lei nº 4.320/64, indique a alternativa INCORRETA. 
 
A) Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos 

Municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente. 
B) Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar demonstrações mensais da receita 

arrecadada, segundo as rubricas, para servirem de base a estimativa da receita, na proposta orçamentária. 
C) As propostas parciais de orçamento guardarão restrita conformidade com a política econômico-financeira, o 

programa semestral de trabalho do Governo e, quando fixado, o limite global mínimo para o orçamento de cada 
unidade administrativa. 

D) As propostas orçamentárias parciais serão revistas e coordenadas na proposta geral, considerando-se a receita 
estimada e as novas circunstâncias. 
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41. Conforme a Lei nº 4.320/64, analise as afirmativas abaixo. 
 
I- Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro 

distinguindo-se as processadas das não processadas. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com 
vigência plurienal, que não tenham sido liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no último ano de 
vigência do crédito. 

II- As despesas de exercícios não encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, 
com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a 
Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício 
correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por 
elementos, obedecida, sempre que possível, à ordem cronológica. 

III- Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício financeiro; quando a anulação ocorrer após o 
encerramento deste considerar-se-á receita do ano em que se efetivar. 

IV- Os débitos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como despesa do 
exercício em que forem gastos nas respectivas rubricas orçamentárias. 

 
Com base nas informações acima, indique a alternativa correta. 
 
A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III. 
B) Todas as afirmativas estão corretas. 
C) Estão corretas apenas as afirmativas I e III. 
D) Todas as afirmativas estão incorretas.  
 

42. Estabelece a Lei nº 8.666/93 que as licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo 
por motivo de interesse público, devidamente justificado. O aviso publicado conterá a indicação do local em que os 
interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação. O prazo mínimo 
até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de: 
 
A) trinta dias para o concurso. 
B) quinze dias úteis para convite. 
C) cinco dias corridos para convite. 
D) quarenta e cinco dias para concurso. 
 

43. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 

escolhidos e convidados em número mínimo de 5 pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 48 horas da apresentação das 
propostas. 

B) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu 
objeto. 

C) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. 

D) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a 
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, 
prevista no artigo 19 da Lei nº 8.666/93, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

 
44. Referente à NBC T 16.6 que trata das Demonstrações Contábeis, leia o enunciado abaixo, analise as afirmativas, em 

seguida, indique a alternativa correta. 
 
Para efeito da NBC T 16.6, entende-se por: 
 
I- Circulante, o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis até doze meses da data das 

demonstrações contábeis. 
II- Conversibilidade, a qualidade do que pode ser conversível, ou seja, característica de transformação de bens e 

direitos em moeda. 
III- Demonstração contábil, a técnica contábil que evidencia, em período determinado, as informações sobre os 

resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio de 
entidades do setor público e suas mutações.  

 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
B) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas a afirmativa III está correta. 
D) As afirmativas I, II e III estão incorretas. 
 



 

10 
 

 

45. Conforme a NBC T 16.6, preencha a lacuna com a alternativa correta. 
 
Nas demonstrações contábeis, as contas semelhantes podem ser agrupadas; os pequenos saldos podem ser 
agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem ______ do valor do respectivo grupo de contas, 
sendo ___________ a compensação de saldos e a utilização de designações genéricas. 
 
A) 15% – incluídas 
B) 20% – vedadas 
C) 10% – vedadas 
D) 25% – incluídas 
 

46. A 48º Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados foi  realizada em Brasília em julho do 
corrente ano. Além dos presidentes do Brasil, da Argentina, do Paraguai e da Venezuela, também participaram da 
reunião os presidentes: 
 
A) da Guiana e da Bolívia. 
B) da Colômbia e do Peru. 
C) do Peru e do Equador. 
D) do Chile e da Guiana. 
 

47. Atualmente há um grande esforço entre os países para conter a degradação do meio ambiente e as atenções se 
voltam para a preservação das regiões de matas e de recursos hídricos. O Brasil é privilegiado, pois possui, em seu 
território uma região compreendida pela grande bacia do rio Amazonas, a maior bacia hidrográfica do planetacom 25 
mil quilômetros de rios navegáveis. A área abrange seis países: Brasil, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e 
Venezuela. No Brasil, o conceito de Amazônia Legal foi criado em 1966 e dela fazem parte os seguintes estados 
brasileiros:  
 
A) Amazonas, Pará, Acre, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins e Ceará. 
B) Amazonas, Acre, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. 
C) Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Piauí, Mato Grosso, Maranhão, Amazonas. 
D) Amazonas, Pará, Acre, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará.  
 

48. A Secretaria Municipal de Cultura do Município de São Caetano do Sul abrange: 
 

 o Departamento de Cultura. 

 a Fundação das Artes (Teatros Paulo Machado de Carvalho e Santos Dumont).  

 a Fundação Pró-Memória (Centro de Documentação Histórica, Museu Histórico e Pinacoteca Municipal).  

 a Coordenadoria Municipal da Juventude – Comjuv (Estação Jovem).   

 a Escola Municipal de Bailado. 
 
São itens corretos: 
 
A) apenas quatro dos citados. 
B) apenas três dos citados. 
C) apenas dois dos citados. 
D) todos os citados. 
 

49. O Departamento de Águas e Esgoto de São Caetano do Sul – DAE é: 
 

A) uma empresa privada. 
B) uma fundação subvencionada pela prefeitura municipal. 
C) uma autarquia municipal. 
D) uma autarquia estadual. 

 
50. Sobre o serviço de coleta seletiva de lixo em São Caetano do Sul: 

 
1- A cidade possui um sistema de coleta seletiva universalizada, ou seja, atende a 100% do município. 
2- É feita, atualmente, no modelo porta a porta, onde os resíduos secos são colocados em sacos amarelos nas 

calçadas, em dias previamente definidos, e recolhidos pela Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura. 
3- Todo o material recolhido é direcionado para a Central de Triagem da Coleta Seletiva, onde é separado, 

colocado em fardos e, posteriormente, comercializado, em leilão aberto e feito pelo município. 
 
São afirmações corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 

 

 




