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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2017 - NÍVEL SUPERIOR

PERITO CRIMINAL - AREA 7
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 16 (dezesseis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 90 (noventa) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (07 questões), Noções básicas de Direito Penal 
e Processual Penal (07 questões), Noções básicas de Direito Administrativo (07 questões), Legislação (07 questões), 
Noções de Medicina Legal (07 questões), Conhecimentos Específicos (55 questões) e uma prova discursiva.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI. As respostas da Prova Discursiva deverão conter no mínimo 25 (vinte e cinco) e no máximo 40 (quarenta) linhas. 

Transcreva-as, com caneta azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço da questão correspondente.
VII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
XI.  Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
XIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo 

recursal contra gabarito.
XIV. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!
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31  26 32  27  33  28 34  29 35 30 36       37  38 39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

1  2  3  4  5 6       7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  2117  2218  2319  2420  25  

76  77  78  79  80 81       82  83 84  85 86  87 88 89  90  

51  52  53  54  55 56       57  58 59  60  61  62  63  64  65  66  7167  7268  7369  7470  75  



RASCUNHO



1IBFC_13

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I 

O médico que ousou afirmar que os médicos erram – 
inclusive os bons

 Em um mesmo dia, o neurocirurgião Henry Marsh fez duas 
cirurgias. Operou o cérebro de uma mulher de 28 anos, grávida 
de 37 semanas, para retirar um tumor benigno que comprimia 
o nervo óptico a ponto de ser improvável que ela pudesse 
enxergar seu bebê quando nascesse. Em seguida, dissecou 
um tumor do cérebro de uma mulher já na casa dos 50 anos. 
A cirurgia era mais simples, mas a malignidade do tumor não 
dava esperanças de que ela vivesse mais do que alguns 
meses. Ao final do dia, Marsh constatou que a jovem mãe 
acordara da cirurgia e vira o rostinho do bebê, que nascera em 
uma cesárea planejada em sequência à operação cerebral. O 
pai do bebê gritara pelo corredor que Marsh fizera um milagre. 
A seguir, em outro quarto do mesmo hospital, Marsh descobria 
que a paciente com o tumor maligno nunca mais acordaria. 
Provavelmente, ele escavara o cérebro mais do que seria 
recomendável – e apressara a morte da paciente, que teve uma 
hemorragia cerebral. O marido e a filha da mulher o acusaram 
de ter roubado os últimos momentos juntos que restavam à 
família.
 É esse jogo entre vida e morte, angústia e alívio, comum 
à vida dos médicos, que Marsh narra em seu livro Sem causar 
mal – Histórias de vida, morte e neurocirurgia (...), lançado 
nesta semana no Brasil. Para suportar essa tensão, Marsh 
afirma que uma boa dose de autoconfiança é um pré-requisito 
necessário a médicos que fazem cirurgias consideradas por 
ele mais desafiadoras do que outras. Não sem um pouco de 
vaidade, Marsh inclui nesse rol as operações cerebrais, nas 
quais seus instrumentos cirúrgicos deslizam por “pensamentos, 
emoções, memórias, sonhos e reflexões”, todos da consistência 
de gelatina. [...]

(Disponível em: http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/06/o-
medico-que-ousou-afirmar-que-os-medicos-erram-inclusive-os-bons.

html. Acesso em 01/01/17)

1) O texto acima apresenta um caráter mais objetivo e 
sugere ter como finalidade central: 
a)  desvalorizar o trabalho dos médicos diante dos 

pacientes.
b)  explicar que existem cirurgias mais simples do que 

outras. 
c)  apresentar aos leitores o livro escrito pelo neurocirurgião.  
d)  descrever a rotina diária de um médico em seu trabalho. 
e)  mostrar como os pacientes podem ser ingratos. 

2) Em adequação à ideia apresentada no título, nota-
se que o primeiro parágrafo do texto apresenta duas 
histórias que são contrastadas, sobretudo, em função: 
a)  das idades das mulheres serem tão diferentes.
b)  dos históricos de vida das duas pacientes.
c)  de o neurocirurgião ser um profissional experiente. 
d)  da reação das famílias com o resultado das cirurgias.
e)  do nível de complexidade de cada cirurgia. 

3) Embora o texto seja marcado pela impessoalidade, 
percebe-se a presença de uma avaliação, um juízo de 
valor, por parte do enunciador do  texto, na seguinte 
passagem: 
a)  “Em um mesmo dia, o neurocirurgião Henry Marsh fez 

duas cirurgias.” (1º§).
b)  “Em seguida, dissecou um tumor do cérebro de uma 

mulher já na casa dos 50 anos.” (1º§).
c)  “O pai do bebê gritara pelo corredor que Marsh fizera 

um milagre.” (1º§).
d)  “É esse jogo entre vida e morte, angústia e alívio, 

comum à vida dos médicos, que Marsh narra em seu 
livro” (2º§).

e)  “Não sem um pouco de vaidade, Marsh inclui nesse rol 
as operações cerebrais,” (2º§).

Considere o período abaixo para responder às questões 
4 e 5. 

“Operou o cérebro de uma mulher de 28 anos, grávida de 37 
semanas, para retirar um tumor benigno que comprimia o nervo 
óptico a ponto de ser improvável que ela pudesse enxergar seu 

bebê quando nascesse.”(1º§)
 

4) A complexidade da estrutura do período em análise 
deve-se:
a)  ao predomínio de orações subordinadas. 
b)  ao uso expressivo de frases nominais.   
c)  à forte ausência de sinais de pontuação. 
d)  à presença exclusiva do mecanismo de coordenação.
e)  à repetição de conectivos de mesmo valor semântico.

5) A preposição destacada no trecho acima contribui para 
a coesão do texto introduzindo o valor semântico de: 
a)  concessão. 
b)  finalidade. 
c)  adversidade. 
d)  explicação.
e)  consequência. 

6) O pronome relativo destacado em “as operações 
cerebrais, nas quais seus instrumentos cirúrgicos 
deslizam” (2º§)  poderia ser substituído, sem prejuízo 
de sentido e adequando-se à norma, por: 
a)  o qual. 
b)  das quais.
c)  que. 
d)  as quais.
e)  em que. 

Texto II 

Base do crânio explodiu, descreve legista

 A autópsia no corpo de Ayrton Senna começou a ser feita 
ontem às 10h locais (5h de Brasília) pelos legistas Michele 
Romanelli e Pierludovico Ricci, do Instituto Médico Legal 
de Bolonha. O laudo oficial tem 60 dias para ser preparado. 
A Folha conversou com uma médica do IML que viu o corpo de 
Senna na segunda-feira de manhã e ontem – antes e depois da 
autópsia. Segundo sua descrição, no dia seguinte ao acidente 
o rosto do piloto estava desfigurado. A médica pediu para que 
seu nome não fosse revelado.
 Muito inchada, a cabeça quase se juntava aos ombros. 
Os médicos concluíram, após a autópsia, que Senna teve 
morte instantânea na batida a 290 km/h na curva Tamburello. 
Teve também parada cardíaca naquele momento e circulação 
praticamente interrompida.
 Quando os médicos o reanimaram – ativando os 
batimentos cardíacos e a circulação artificialmente –, o piloto 
já havia morrido. A atividade cerebral era inexistente. Não há 
possibilidade de sobrevivência nesses casos. [...]

(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/5/04/
esporte/9.html. Acesso em: 01/02/17) 

7) O texto acima é uma notícia cujo objetivo é informar. 
Contudo, uma análise atenta do título revela seu caráter: 
a)  técnico. 
b)  formal. 
c)  sensacionalista. 
d)  critico. 
e)  sofisticado. 
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NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO PENAL E 
PROCESSUAL PENAL

8) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre as espécies de infração penal.
a) Crime e contravenção penal são sinônimos
b) No caso de contravenção penal, admitem-se penas de 

reclusão e detenção, enquanto que, para os crimes, 
admite-se prisão simples

c) No caso de crime, admitem-se penas de reclusão e 
detenção, enquanto que, para as contravenções penais, 
admite-se prisão simples

d) No caso de contravenção penal, admite-se pena de 
reclusão, enquanto que, para os crimes, admite-se 
detenção

e) No caso de contravenção penal, admite-se pena de 
detenção, enquanto que, para os crimes, admite-se 
reclusão

9) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre a legítima defesa.
a) Entende-se em legítima defesa quem, usando 

moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem

b) Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente ou não dos meios de que dispuser, 
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu 
ou de outrem

c) Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito próprio e não de 
outrem

d) Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente ou não dos meios de que dispuser, 
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito 
próprio e não de outrem

e) Entende-se em legítima defesa quem, usando dos 
meios de que dispuser, repele injusta agressão ou 
persegue quem a praticou, atual ou iminente, a direito 
próprio e não de outrem

10) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre a imputabilidade penal.
a) São inimputáveis os menores de dezoito anos e 

semi-imputávies aqueles que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 
eram, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento

b) São imputáveis os menores de dezoito anos e semi-
imputávies aqueles que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 
eram, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento

c) São inimputáveis os menores de dezoito anos e aqueles 
que, por doença mental ou desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado, eram, ao tempo da ação ou da 
omissão, inteiramente incapazes de entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento

d) São imputáveis os menores de dezoito anos e 
inimputáveis aqueles que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 
eram, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 
incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento

e) São imputáveis os menores de dezoito anos e 
inimputáveis aqueles que, em virtude de perturbação de 
saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto 
ou retardado, não eram inteiramente capazes de 
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento

11) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre a figura legal ligada à noção 
de que quem, de qualquer modo, concorre para o crime 
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade.
a) Concurso de crimes
b) Concurso de pessoas
c) Crime continuado
d) Crime formal
e) Crime consumado

12) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa em que não conste crime contra a pessoa.
a) Homicídio
b) Aborto
c) Feminicídio
d) Indução a suicídio
e) Extorsão

13) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre a pena cabível contra quem 
fizer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como 
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em 
processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, 
ou em juízo arbitral.
a) Detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa
b) Reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa
c) Prisão simples de 2 (dois) a 3 (três) anos, apenas
d) Reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, apenas
e) Detenção de 3 (três) a 4 (quatro) anos e multa

14) Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre o inquérito policial.
a) A polícia judiciária será exercida pelas autoridades 

judiciais no território de suas respectivas circunscrições 
e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua 
autoria

b) Nos crimes de ação pública, o inquérito policial só será 
iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou 
do Ministério Público

c) Logo que tiver conhecimento da prática da infração 
penal, a autoridade policial deverá, se possível e 
conveniente, dirigir-se ao local, providenciando para 
que se não alterem o estado e conservação das coisas, 
enquanto necessário

d) Logo que tiver conhecimento da prática da infração 
penal, a autoridade policial deverá apreender os objetos 
que tiverem relação com o fato, após liberados pelos 
peritos criminais

e) Todas as peças do inquérito policial serão, num só 
processo, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste 
caso, rubricadas pelo perito

NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO

15) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre como se reputa todo aquele que exerce, ainda 
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função na Administração Pública.
a) Mandatário
b) Agente político
c) Funcionário público
d) Empregado público
e) Agente público
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16) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre atos de improbidade.
a) Constitui ato de improbidade administrativa que causa 

prejuízo ao erário receber, para si ou para outrem, 
vantagem econômica indireta de quem tenha interesse 
que possa ser atingido ou amparado por ação ou 
omissão decorrente das atribuições do agente público

b) Constitui ato de improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito permitir ou facilitar a aquisição, 
permuta ou locação de bem ou serviço por preço 
superior ao de mercado

c) Constitui ato de improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito realizar operação financeira sem 
observância das normas legais e regulamentares ou 
aceitar garantia insuficiente ou inidônea

d) Constitui ato de improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito receber, para si ou para outrem, 
dinheiro, bem móvel ou imóvel, a título de comissão, 
de quem tenha interesse que possa ser atingido 
ou amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público

e) Constitui ato de improbidade administrativa que causa 
prejuízo ao erário usar, em proveito próprio, bens, 
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades da Administração Pública

17) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre a pena aplicável ao agente público que se 
recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo 
determinado, ou que a prestar falsa.
a) Será punido com a pena de multa
b) Será punido com a pena de prisão
c) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço 

público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis
d) Será punido com a pena de perda de direitos políticos
e) Será punido com a pena de suspensão

18) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta sobre 
o que constitui a representação por ato de improbidade 
contra agente público ou terceiro beneficiário, quando 
o autor da denúncia o sabe inocente.
a) Contravenção penal
b) Infração administrativa
c) Ato infracional
d) Ilícito funcional
e) Crime

19) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre a responsabilidade objetiva do Estado.
a) As pessoas jurídicas de direito público responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros

b) As pessoas jurídicas de direito público responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros com dolo

c) As pessoas jurídicas de direito público responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros com culpa

d) As pessoas jurídicas de direito público responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, não havendo direito de regresso

e) As pessoas jurídicas de direito público responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros só havendo direito de regresso no 
caso de dolo

20) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre a associação sindical.
a) É direito de livre exercício garantido a qualquer servidor 

público civil
b) É direito vedado a qualquer servidor público civil
c) É direito de livre exercício garantido apenas ao servidor 

público civil da administração indireta
d) É direito vedado a qualquer servidor público civil da 

administração indireta
e) É direito vedado a qualquer servidor público civil da 

administração indireta com menos de 10 anos de serviço

21) Considere as regras básicas aplicáveis no Direito 
Administrativo para assinalar a alternativa correta 
sobre o tempo necessário para que os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude 
de concurso público adquiram estabilidade.
a) Um ano
b) Três anos
c) Cinco anos
d) Dois anos
e) Quatro anos

LEGISLAÇÃO

22) Considere as normas da Constituição Federal sobre 
o rol expresso de penas vedadas no ordenamento 
constitucional brasileiro para assinalar a alternativa 
correta.
a) Não haverá penas, salvo em caso de guerra declarada, 

de caráter perpétuo, de trabalhos forçados ou cruéis
b) Não haverá penas, salvo em caso de guerra declarada, 

de caráter perpétuo, de morte, de trabalhos forçados, de 
banimento ou cruéis

c) Não haverá penas de trabalhos forçados, salvo em caso 
de guerra declarada, nem de caráter perpétuo, morte ou 
de banimento

d) Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, nem de caráter perpétuo, de trabalhos 
forçados, de banimento ou cruéis

e) Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, de banimento ou cruéis

23) Considere as normas da Constituição Federal sobre 
tratados e convenções internacionais para assinalar a 
alternativa correta.
a) Os tratados e as convenções internacionais sobre 

quaisquer temas que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por dois quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais

b) Os tratados e as convenções internacionais sobre direito 
empresarial que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por cinco oitavos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais

c) Os tratados e as convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às leis complementares

d) Os tratados e as convenções internacionais sobre 
quaisquer temas que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por dois quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às leis ordinárias

e) Os tratados e as convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais
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24) Considere as normas da Constituição Federal para 
assinalar a alternativa correta sobre elegibilidade.
a) Para o cargo de Presidente da República, são condições 

de elegibilidade, entre outras, ter idade mínima de 35 
anos e ter nacionalidade brasileira

b) Para o cargo de Presidente da República, são condições 
de elegibilidade, entre outras, ter idade mínima de 35 
anos e ser brasileiro nato

c) Para o cargo de senador são condições de elegibilidade, 
entre outras, ter idade mínima de 21 anos e ser brasileiro 
nato

d) Para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, 
são condições de elegibilidade, entre outras, ter idade 
mínima de 30 anos e ter nacionalidade brasileira

e) Para o cargo de vereador, são condições de 
elegibilidade, entre outras, ter idade mínima de 21 anos 
e ser brasileiro nato

25) Considere as normas da Lei Federal nº 8.069, de 
13/07/1990, para assinalar a alternativa correta sobre 
os direitos à vida e à saúde.
a) A gestante e a parturiente têm direito a 2 (dois) 

acompanhantes de sua preferência durante o período do 
pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato

b) A gestante tem direito a 2 (dois) acompanhantes de 
sua preferência durante o período do pré-natal e a 
parturiente tem direito a 1 (um) acompanhante de sua 
preferência durante o período do trabalho de parto

c) A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) 
acompanhante de sua preferência durante o período do 
pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato

d) A gestante tem direito a 1 (um) acompanhante de 
sua preferência durante o período do pré-natal e a 
parturiente tem direito a 2 (dois) acompanhantes de sua 
preferência durante o período do trabalho de parto

e) A gestante e a parturiente têm direito a quantos 
acompanhantes desejarem durante o período do pré-
natal e a 2 (dois) acompanhantes de sua preferência 
durante o período do trabalho de parto e do pós-parto 
imediato

26) Considere as normas da Lei Federal nº 8.069, de 
13/07/1990, para assinalar a alternativa correta sobre 
adoção.
a) O adotando deve contar com, no máximo, dezesseis 

anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda 
ou tutela dos adotantes

b) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos 
à data do pedido, mesmo se já estiver sob a guarda ou 
tutela dos adotantes

c) O adotando deve contar com, no máximo, vinte anos 
à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou 
tutela dos adotantes

d) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos 
à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou 
tutela dos adotantes

e) O adotando deve contar com, no máximo, dezesseis 
anos à data do pedido, mesmo se já estiver sob a 
guarda ou tutela dos adotantes

27) Considere as normas da Lei Federal nº 8.069, de 
13/07/1990, para assinalar a alternativa INCORRETA 
sobre autorização para viajar.
a) A autorização não será exigida quando se tratar de 

comarca contígua à da residência da criança, se na 
mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma 
região metropolitana

b) Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma 
criança ou adolescente nascido em território nacional 
poderá sair do País em companhia de estrangeiro 
residente ou domiciliado no exterior

c) A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou 
responsável, conceder autorização válida por cinco 
anos

d) Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização 
é dispensável, se a criança ou adolescente viajar na 
companhia de um dos pais, autorizado expressamente 
pelo outro por meio de documento com firma reconhecida

e) Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização 
é dispensável, se a criança ou adolescente estiver 
acompanhado de ambos os pais ou responsável

28) Considere as normas da Lei Federal nº 8.069, de 
13/07/1990, para assinalar a alternativa correta sobre 
remissão.
a) Em qualquer momento do procedimento judicial para 

apuração de ato infracional, o representante do Ministério 
Público poderá conceder a remissão, como forma de 
exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e 
consequências do fato, ao contexto social, bem como 
à personalidade do adolescente e sua maior ou menor 
participação no ato infracional

b) A remissão não implica necessariamente o 
reconhecimento ou a comprovação da responsabilidade, 
nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo 
incluir eventualmente a aplicação de qualquer das 
medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime 
de semi-liberdade e a internação

c) A remissão não implica necessariamente o 
reconhecimento ou a comprovação da responsabilidade, 
nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo 
incluir eventualmente a aplicação de qualquer das 
medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime 
de semi-liberdade

d) A medida aplicada por força da remissão só poderá 
ser revista judicialmente mediante pedido expresso do 
Ministério Público

e) A medida aplicada por força da remissão só poderá 
ser revista judicialmente mediante pedido expresso do 
Adolescente ou de seu Representante

MEDICINA LEGAL

29) Considere a Traumatologia para assinalar a alternativa 
correta sobre o tipo de lesão caracterizada por 
infiltração e coagulação do sangue extravasado nas 
malhas dos tecidos.
a) Equimose
b) Escoriação
c) Toda e qualquer contusão
d) Escoriação puntiforme
e) Crosta hemática

30) Considere a Traumatologia para assinalar a alternativa 
INCORRETA sobre uma ferida incisa causada por 
instrumento cortante.
a) Caracteriza-se pelo seu modo de ação em que atuam 

por pressão e deslizamento
b) Fundo da lesão sem pontes ou esmagamento
c) Comprimento menor que a largura e profundidade
d) Cauda de escoriação ou de saída
e) Aspecto em “V” ao corte perpendicular
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31) Considere a Traumatologia para assinalar a alternativa 
correta sobre o espectro equimótico de Legrand du 
Saulle entre o quarto e o sexto dias.
a) Violáceo
b) Vermelho
c) Azul
d) Amarelado
e) Esverdeado

32) Considere a traumatologia para assinalar a alternativa 
INCORRETA sobre as características da ferida contusa.
a) Forma, fundo e vertentes irregulares
b) Ausência de escoriação das bordas
c) Hemorragia menor que nas feridas incisas
d) Retalhos em forma de ponte unindo as margens
e) Nervos, vasos e tendões conservados no fundo da 

lesão

33) Considere a traumatologia para assinalar a alternativa 
correta sobre as características gerais externas da 
morte por asfixia.
a) Cogumelo de espuma (exceto no afogado) e equimose 

conjuntival
b) Hipóstases cadavéricas mais claras e procidência da 

língua (apenas no estrangulamento)
c) Cianose de face e hipóstases cadavéricas mais claras
d) Cianose de face e equimose conjuntival
e) Equimose conjuntival e hipóstases cadavéricas mais 

claras

34) Considere a traumatologia para assinalar a alternativa 
correta sobre a forma de asfixia da esganadura.
a) Asfixia por constrição do pescoço
b) Asfixia por sufocação direta
c) Asfixia por sufocação indireta
d) Asfixia por oclusão dos orifícios externos das vias 

aéreas
e) Asfixia por oclusão das vias aéreas

35) Considere a traumatologia para assinalar a alternativa 
INCORRETA sobre as características na morte por 
enforcamento.
a) A cabeça pende sempre para o lado oposto ao nó
b) Otorragia (eventual)
c) Hipóstases na metade inferior do corpo
d) Turgescência peniana e ejaculação
e) Rigidez cadavérica precoce

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36) Com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade e de 
acordo com a Estrutura Conceitual para Elaboração e 
Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral 
pelas Entidades do Setor Público, assinale a alternativa 
correta.
a) No setor público, a principal razão de se manterem ativos 

imobilizados e outros ativos é voltada para o potencial 
de serviços desses ativos e para a sua capacidade de 
gerar fluxos de caixa

b) As empresas estatais não dependentes são empresas 
controladas que recebem do ente controlador recursos 
financeiros para pagamento de despesas com pessoal, 
despesas de custeio em geral ou despesas de capital, 
excluídos, no último caso, aqueles provenientes de 
aumento de participação acionária

c) A informação sobre os fluxos de caixa do governo ou 
de outra entidade do setor público contribui para as 
avaliações do desempenho e da liquidez e da solvência 
da entidade

d) A divulgação de informações não financeiras e de 
informações financeiras das atividades de prestação 
de serviços, desempenho e/ou os resultados durante 
o exercício, fornecem insumos para avaliações da 
periodicidade, da tempestividade e da eficácia das 
operações da entidade

e) As características quantitativas das informações 
incluídas no Relatório Contábil de Propósito Geral 
das Entidades do Setor Público são a relevância, a 
representação fidedigna, a compreensibilidade, a 
tempestividade, a comparabilidade e a verificabilidade

37) Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC 
TG 01 (R3)) que versa sobre a Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos, assinale a alternativa incorreta.
a) Valor depreciável, amortizável e exaurível é o custo 

de um ativo, ou outra base que substitua o custo nas 
demonstrações contábeis, menos seu valor residual

b) Depreciação, amortização e exaustão é a alocação 
sistemática do valor depreciável, amortizável e exaurível 
de ativos durante sua vida útil

c) Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor 
contábil de um ativo ou de unidade geradora de caixa 
excede seu valor recuperável

d) Valor em uso é o valor presente de fluxos de caixa 
futuros esperados que devem advir de um ativo ou de 
unidade geradora de caixa

e) Valor recuperável de um ativo ou de unidade geradora 
de caixa é o maior ou menor montante entre o seu valor 
justo bruto de despesa de venda e o seu valor em uso

38) Preencha as lacunas com a alternativa correta e 
conforme a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC 
PG 100, 2014) que versa sobre a aplicação geral aos 
profissionais da contabilidade.

 Uma marca característica da profissão contábil é a 
____________ da responsabilidade de agir no interesse 
público. Portanto, a responsabilidade do profissional 
da contabilidade ______ exclusivamente satisfazer 
as necessidades do contratante. Ao agir no interesse 
público, o profissional da contabilidade deve observar 
e cumprir a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC PG 
100, 2014). O não cumprimento de parte desta Norma 
por determinação legal ou regulamentar ____________ 
o profissional do cumprimento daquilo que não for 
vedado.
a) Aceitação / não é / não desobriga
b) Aceitação / é / desobriga
c) Aceitação / não é / desobriga
d) Repulsão / não é / desobriga
e) Repulsão / é / desobriga
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39) Uma determinada sociedade empresária no mês 04/
X1 adquiriu mercadorias para revenda. Neste período 
ocorreram as seguintes transações:
9 Preço das mercadorias   R$75.000,00
9 ICMS de 18% incluído no  R$13.500,00
 preço da mercadoria  
9 PIS e COFINS recuperáveis  R$6.937,50

 Sabendo que a empresa está sujeita à não cumulativa 
do PIS e da COFINS e com direito ao crédito tributário 
referente ao ICMS pago na aquisição das mercadorias, 
o valor do custo total a ser reconhecido no estoque da 
empresa é de:
a) R$61.500,00
b) R$54.562,50
c) R$68.062,50
d) R$75.000,00
e) R$88.500,00

40) Uma determinada sociedade empresária industrial 
possui as seguintes informações em determinado 
período:
9 Vendas de produtos por R$325.000,00.
9 ICMS de R$58.500,00 incluso na venda.
9 IPI de R$25.000,00 incluso na venda.
9 Esta operação resultou em lucro bruto de R$70.000,00.

 Com base nos dados apresentados, os valores da 
Receita Líquida e do Custo dos Produtos Vendidos 
foram, respectivamente de:
a) R$241.500,00 e R$83.500,00
b) R$325.000,00 e R$196.500,00
c) R$266.500,00 e R$196.500,00
d) R$300.000,00 e R$230.000,00
e) R$241.500,00 e R$171.500,00

41) Analise abaixo as informações de uma determinada 
Sociedade Empresária no mês de outubro de 2.016:
9 O valor do estoque inicial de mercadorias era de 

R$25.000,00;
9 Houve aquisição de mercadorias para revenda no valor 

de R$90.000,00.
9 O PIS/COFINS a recuperar sobre a aquisição das 

mercadorias foi de R$8.325,00
9 O valor do estoque final das mercadorias foi de 

R$10.000,00.
9 Venda de mercadorias, a vista, no valor de R$150.000,00;
9 Venda de mercadorias, a prazo, a receber em dezembro 

de 2.016 no valor de R$90.000,00;
9 Considere a alíquota de 17% para o cálculo dos tributos 

incidentes sobre a venda.
 Com base nas informações apresentadas, o Lucro/

Prejuízo Bruto apurado no mês foi de:
a) R$27.825,00
b) R$21.975,00
c) R$19.500,00
d) R$102.525,00
e) R$94.200,00

42) Analise os seguintes registros contábeis abaixo de 
determinada empresa societária em sua folha de 
pagamento e assinale a alternativa incorreta:
a) D – Folha de Pagamento (Despesa com pessoal) 

R$1.850.000,00
 C – Salários e Ordenados a Pagar (Obrigações 

trabalhistas) R$1.850.000,00
b) D – Adiantamento de Salários (Adiantamento a 

empregados) R$ 45.250,00
 C – IRRF a Recolher (Impostos a recolher) R$ 250,00
 C – Banco Conta Movimento (Disponibilidades) R$ 

45.000,00
c) D – FGTS sobre a Folha de Pagamento (Despesa com 

encargo trabalhista) R$148.000,00
 C – FGTS a Recolher (Encargos trabalhistas a pagar) 

R$148.000,00
d) D – Salários e Ordenados a Pagar (Obrigações 

trabalhistas) R$1.850.000,00
 C – Banco Conta Movimento (Disponibilidades) 

R$1.850.000,00
e) D – Salários e Ordenados a Pagar (Obrigações 

trabalhistas) R$740.000,00
 C – Adiantamento de Salários (Adiantamentos a 

empregados) R$740.000,00

43) Quanto a registros contábeis sobre operações 
comerciais e bancárias de uma sociedade empresaria. 
Assinale a alternativa correta.
a) Em uma aplicação financeira:
 D – Aplicações Financeiras
 C - Bancos Conta Movimento
b) Pelo recebimento de juros na cobrança de clientes:
 C – Bancos Conta Movimento
 D – Juros Recebidos
c) Pelo pagamento de fornecedores com cheque:
 C – Fornecedores
 D – Bancos Conta Movimento 
d) Relativo a juros de um empréstimo bancário:
 D – Empréstimo Bancário 
 C – Juros Passivos 
e) Pelo recebimento de uma conta a receber de clientes 

em banco:
 D – Clientes
 C – Bancos Conta Movimento

44) Com relação à consolidação das demonstrações 
financeiras, assinale a alternativa incorreta.
a) Exige-se que a entidade (controladora) que controle 

uma ou mais entidades (controladas) apresente 
demonstrações consolidadas

b) A controladora deve elaborar demonstrações 
consolidadas utilizando políticas contábeis uniformes 
para transações similares e outros eventos em 
circunstâncias similares

c) A controladora deve apresentar as participações de 
não controladores no balanço patrimonial consolidado, 
dentro do patrimônio líquido, incluso no patrimônio 
líquido dos proprietários da controladora

d) Demonstrações consolidadas são as demonstrações 
contábeis de grupo econômico, em que os ativos, 
passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e 
fluxos de caixa da controladora e de suas controladas 
são apresentados como se fossem uma única entidade 
econômica

e) A consolidação da investida se inicia a partir da data em 
que o investidor obtiver o controle da investida e cessa 
quando o investidor perder o controle da investida
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45) Assinale a alternativa correta. No balanço patrimonial 
da companhia, os investimentos em coligadas ou em 
controladas e em outras sociedades que façam parte 
de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum 
serão avaliados pelo:
a) Método de Custo
b) Valor Justo
c) Valor Atual
d) Método de Custeio
e) Método de Equivalência Patrimonial

46) As transações com partes relacionadas e saldos 
existentes com outras entidades de grupo econômico 
devem ser divulgados nas demonstrações contábeis 
da entidade. Com base nestas transações, analise as 
afirmativas abaixo e coloque V para Verdadeiro e F para 
Falso e assinale a alternativa com a sequência correta, 
de cima para baixo:
(  ) Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que está 

relacionada com a entidade que está elaborando suas 
demonstrações contábeis.

(  ) A participação de controladora ou controlada em plano 
de benefícios definidos que compartilha riscos entre 
entidades de grupo econômico é considerada uma 
transação entre partes relacionadas.

(  ) Os itens de natureza similar podem ser divulgados 
de forma agregada, inclusive quando a divulgação 
em separado for necessária para a compreensão dos 
efeitos das transações com partes relacionadas nas 
demonstrações contábeis da entidade.

(  ) Se a entidade tiver realizado transações entre partes 
relacionadas durante os períodos cobertos pelas 
demonstrações contábeis, a entidade deve divulgar a 
natureza do relacionamento entre as partes relacionadas, 
assim como as informações sobre as transações e 
saldos existentes, incluindo compromissos, necessários 
para a compreensão dos usuários do potencial efeito 
desse relacionamento nas demonstrações contábeis.

a) V, F, V, F
b) F, V, F, V
c) F, F, V, V
d) V, V, F, V
e) V, V, F, F

47) De acordo com a Lei nº. 6.404/76 e com as características 
e natureza da Companhia ou Sociedade Anônima, 
analise as afirmativas abaixo.
I. A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar 

as companhias abertas em categorias, segundo as 
espécies e classes dos valores mobiliários por ela 
emitidos negociados no mercado, e especificará as 
normas sobre companhias abertas aplicáveis a cada 
categoria.

II. A companhia pode ter por objeto participar de outras 
sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a 
participação é facultada como meio de realizar o objeto 
social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.

III. Consideram-se ações em circulação no mercado todas 
as ações do capital da companhia aberta inclusive as de 
propriedade do acionista controlador, de diretores, de 
conselheiros de administração e as em tesouraria. 

 Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas
b) I e III, apenas
c) II e III, apenas
d) II, apenas
e) I, II e III

48) Conforme a Lei nº 6.404/76 e de acordo com a 
responsabilidade do subscritor, assinale a alternativa 
que completa correta e respectivamente as lacunas.

 A responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas 
que contribuírem com bens para a formação do capital 
social será idêntica à do________. Quando a ________ 
consistir em crédito, o subscritor ou acionista 
responderá pela solvência do __________.
a) Comprador / saída / devedor
b) Comprador / entrada / credor
c) Vendedor / entrada / devedor
d) Vendedor / saída / devedor
e) Vendedor / entrada / credor

49) Assinale a alternativa correta. Com base na 
negociabilidade das ações e na Lei 6.404/76, a 
companhia aberta somente poderá negociar suas 
ações depois de realizados:
a) 10% do preço de emissão
b) 15% do preço de emissão
c) 20% do preço de emissão
d) 25% do preço de emissão
e) 30% do preço de emissão

50) Assinale a alternativa correta. Com base na Lei 
6.404/76 e na suspensão dos serviços de certificados, 
a companhia aberta pode, mediante comunicação às 
bolsas de valores em que suas ações forem negociadas 
e publicação de anúncio, suspender, por períodos que 
não ultrapassem, cada um:
a) 15 dias, nem o total de 90 dias durante o ano, os 

serviços de transferência, conversão e desdobramento 
de certificados

b) 15 dias, nem o total de 120 dias durante o ano, os 
serviços de transferência, conversão e desdobramento 
de certificados

c) 30 dias, nem o total de 90 dias durante o ano, os 
serviços de transferência, conversão e desdobramento 
de certificados

d) 45 dias, nem o total de 90 dias durante o ano, os 
serviços de transferência, conversão e desdobramento 
de certificados

e) 45 dias, nem o total de 120 dias durante o ano, os 
serviços de transferência, conversão e desdobramento 
de certificados

Utilize as seguintes informações para responder as 
questões 51 e 52.

Uma Sociedade Empresária apresentou em sua 
contabilidade as seguintes informações referentes à 
fabricação de um produto em um determinado mês:

51) O valor do Custo do Produto Vendido no mês foi de:
a) R$185.000,00
b) R$200.700,00
c) R$223.000,00
d) R$193.000,00
e) R$99.300,00
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52) Sabendo que a empresa opta pelo lucro real trimestral 
(RIR/99), o valor para provisão do Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no período 
foi, respectivamente, de:
a) R$44.438,00 e R$15.750,00
b) R$15.750,00 e R$44.438,00
c) R$12.765,00 e R$9.250,00
d) R$10.325,00 e R$7.268,00
e) R$14.075,00 e R$5.787,00

Utilize as seguintes informações para responder as 
questões 53 e 54.

Uma sociedade empresária apresentou em determinado 
mês os seguintes dados:

• Custos com materiais diretos no valor de R$120,00 por 
unidade.

• Custos com mão de obra direta no valor de R$80,00 por 
unidade.

• Custos fixos totais do período de R$500.000,00.
• Preço de venda unitária de R$250,00.
• Sabe-se que a empresa produz no mês 20.000 unidades 

totalmente acabadas.

53) Calcule custo unitário de produção pelo Método do 
Custeio por Absorção, de Custeio Variável e o ponto 
de equilíbrio contábil, e assinale a alternativa com a 
resposta correta, respectivamente.
a) R$200,00 – R$225,00 – 20.000 unidades
b) R$50,00 – R$46,00 – 10.000 unidades
c) R$225,00 – R$58,00 – 15.000 unidades
d) R$200,00 – R$225,00 – 10.000 unidades
e) R$156,00 – R$200,00 – 15.000 unidades

54) Sabendo que a empresa almeja um lucro de R$200.000,00 
no mês, assinale a alternativa que apresenta quantas 
unidades a empresa necessita vender para atingir seu 
objetivo:
a) 10.000 unidades
b) 20.000 unidades
c) 14.000 unidades
d) 18.000 unidades
e) 16.000 unidades

55) A Lei nº 15.608/07 estabelece as normas sobre 
licitações, contratos administrativos e convênios no 
âmbito dos Poderes do Estado do Paraná, observando 
as normas gerais sobre a matéria, expedidas pela 
União. Subordinam-se às normas desta lei:
I. Os órgãos da administração direta.
II. As autarquias, exceto as em regime especial e as 

fundações públicas.
III. Os fundos especiais, não personificados, pelo seu 

gestor.
IV. As sociedades de economia mista, empresas públicas e 

demais entidades de direito privado, controladas direta 
ou indiretamente pelo Estado do Paraná, prestadoras 
de serviço público.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV
b) I, III e IV, apenas
c) I e III, apenas
d) II e III, apenas
e) III e IV, apenas

56) Analise as afirmativas dando valor de V para Verdadeiro 
ou F para Falso, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta de cima para baixo.

 Para os fins da Lei nº. 15.608/07 considera-se autoridade 
máxima do órgão ou entidade:
(  ) No Poder Executivo Estadual, o Governador do Estado 

do Paraná.
(  ) No Poder Legislativo Estadual, o Presidente da 

Assembleia Legislativa.
(  ) No Poder Judiciário, o Presidente do Tribunal de Justiça.
(  ) No Ministério Público Estadual, o Presidente. 
(  ) No Tribunal de Contas do Estado, o Procurador-Geral 

de Justiça.
(  ) Nas autarquias, nas fundações públicas, nas sociedades 

de economia mista, nas empresas públicas e demais 
entidades privadas controladas direta ou indiretamente 
pelo Estado do Paraná, o Prefeito.

a) V, V, V, F, F, F
b) V, V, V, V, F, V
c) V, V, V, V, V, V
d) F, F, F, F, V, F
e) F, F, F, F, V, V

57) Assinale a alternativa correta. Declara a Lei nº 15.608/07 
que os órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual que realizem frequentemente licitações 
manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, 
na forma regulamentar e válidos por, no máximo:
a) 36 meses
b) 24 meses
c) 18 meses
d) 12 meses
e) 6 meses

58) Com relação à Lei de Orçamento, assinale a alternativa 
correta:
a) Consignará auxílio para investimentos que se devam 

incorporar ao patrimônio das empresas privadas sem 
fins lucrativos

b) Não consignará auxílio para empréstimos que se devam 
incorporar ao patrimônio das empresas privadas com 
fins lucrativos

c) Não consignará auxílio para investimentos que se 
devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas 
de fins lucrativos

d) Consignará auxílio para investimentos que se devam 
incorporar ao patrimônio das empresas privadas com 
fins lucrativos

e) Não consignará auxílio para investimentos que se 
devam incorporar ao patrimônio das empresas públicas

59) Tratando das previsões plurianuais que constam na Lei 
nº 4.320/64, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta.
I. As receitas e despesas de capital serão objeto de 

um Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, 
aprovado por decreto do Poder Judiciário, abrangendo, 
no mínimo um biênio.

II. A proposta orçamentária conterá o programa bianual 
atualizado dos investimentos, inversões financeiras e 
transferências previstos no Quadro de Recursos e de 
Aplicação de Capital.

III. Os programas constantes do Quadro de Recursos e 
de Aplicação de Capital sempre que possível serão 
correlacionados a metas objetivas em termos de 
realização de obras e de prestação de serviços. 
Consideram-se metas os resultados que se pretendem 
obter com a realização de cada programa.

a) Estão incorretas as afirmativas I e II, apenas
b) Estão incorretas as afirmativas I e III, apenas
c) Estão corretas II e III, apenas
d) Estão corretas I, II e III
e) Estão incorretas I, II e III
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60) De acordo com a Lei nº. 4320/64, assinale a alternativa 
que completa correta e respectivamente as lacunas.

 As despesas de exercícios encerrados, para as quais 
o orçamento respectivo consignava________________, 
com saldo suficiente para atendê-las, que não se 
tenham processado na época própria, bem como 
os ___________ com prescrição interrompida e os 
compromissos reconhecidos após o encerramento do 
exercício correspondente ___________ ser pagos à 
conta de dotação específica consignada no orçamento, 
discriminada por elementos, obedecida, sempre que 
possível, a ordem cronológica.
a) receita / restos a pagar / deverão
b) crédito extraordinário / restos a pagar / não deverão
c) créditos ordinários / a receber / não poderão
d) crédito próprio / a receber / não poderão
e) crédito próprio / restos a pagar / poderão

61) Tratando de Receita Pública analise as afirmativas 
abaixo, dando valor de V para Verdadeiro ou F para 
Falso e, em seguida assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta de cima para baixo.
(  ) Receita Orçamentária Efetiva é aquela em que os 

ingressos de disponibilidade de recursos não foram 
precedidos de registro de reconhecimento do direito e 
não constituem obrigações correspondentes.

(  ) Receita Orçamentária Não Efetiva é aquela em que 
os ingressos de disponibilidades de recursos foram 
precedidos de registro do reconhecimento do direito ou 
constituem obrigações correspondentes, como é o caso 
das operações de crédito.

(  ) Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros 
de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente 
depositário. Sua devolução se sujeita à autorização 
legislativa, portanto, integram a Lei Orçamentária Anual 
(LOA). Por serem constituídos por ativos e passivos 
exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, 
têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade.

(  ) Receitas Orçamentárias Correntes são arrecadadas 
dentro do exercício financeiro, diminuem as 
disponibilidades financeiras do Estado e constituem 
instrumento para financiar os objetivos definidos 
nos programas e ações orçamentários, com vistas a 
satisfazer finalidades públicas.

a) F, F, V, V
b) V, V, V, V
c) V, V, F, F
d) V, F, F, V
e) F, F, F, F

62) Assinale a alternativa correta. As receitas públicas 
orçamentárias podem ser resumidas em:
a) Lançamento, arrecadação e empenho, apenas
b) Arrecadação, recolhimento e lançamento, apenas
c) Recolhimento e lançamento, apenas
d) Previsão e arrecadação, apenas
e) Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento

63) Assinale a alternativa correta. A classificação 
institucional da despesa pública orçamentária reflete a 
estrutura de alocação dos:
a) Créditos orçamentários e está estruturada em dois 

níveis hierárquicos: órgão extraorçamentário e unidade 
extraorçamentária

b) Créditos orçamentários e está estruturada em dois 
níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade 
orçamentária

c) Débitos orçamentários e está estruturada em dois 
níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade 
orçamentária

d) Débitos orçamentários e está estruturada em dois 
níveis hierárquicos: órgão extraorçamentário e unidade 
orçamentária

e) Débitos orçamentários e está estruturada em dois 
níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade 
extraorçamentária

64) Com base no Decreto Federal nº 93.872/86 e na 
prestação e tomada de contas, analise as afirmativas 
abaixo, dando valor de V para verdadeiro ou F para 
falso e, em seguida assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta de cima para baixo.
(  ) Terão sua situação perante a Fazenda Nacional 

evidenciada na tomada de contas anual, o ordenador 
de despesas, o agente recebedor ou pagador e o 
responsável pela guarda ou administração de valores e 
outros bens da União, ou pelos quais esta responda.  

(  ) Integra a tomada de contas, relatório de atividades da 
unidade gestora, firmado pelo respectivo responsável, 
e do órgão de contabilidade sobre o controle que lhe 
cabe, no caso de regularidade, à defesa do indiciado.

(  ) Está sujeito à tomada de contas especial todo aquele 
que deixar de prestar contas da utilização de recursos 
públicos, no prazo e forma estabelecidos, ou que 
cometer ou der causa a desfalque, desvio de bens ou 
praticar qualquer irregularidade de que resulte prejuízo 
para a Fazenda Nacional.

(  ) Diante do exame de auditoria, o órgão setorial de controle 
interno emitirá parecer avaliando a eficiência e a eficácia 
da gestão, bem como quanto à economia na utilização 
dos recursos públicos, ou sobre as irregularidades 
apuradas, quando for o caso, submetendo a tomada 
de contas ou prestação de contas à consideração do 
Ministro de Estado, que se pronunciará a respeito, 
remetendo o processo, em seguida, ao Tribunal de 
Contas da União, para os fins constitucionais e ilegais.  

a) V, F, V, F
b) F, V, V, V
c) F, V, F, V
d) V, F, F, V
e) V, V, V, V

65) No que diz respeito ao SIAFI (Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal) analise 
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Consiste no principal instrumento utilizado para registro, 

acompanhamento e controle da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial do Governo Federal.

II. Tem como um dos objetivos padronizar métodos e rotinas 
de trabalho relativas à gestão dos recursos públicos, 
sem implicar rigidez ou restrição a essa atividade, uma 
vez que ele permanece sob total controle do ordenador 
de despesa de cada unidade gestora.

III. O SIAFI é um sistema de informações centralizado em 
Brasília, ligado por teleprocessamento aos órgãos dos 
Governos Estaduais distribuídos no país e no exterior.

a) As afirmativas I, II e III estão corretas
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
e) As afirmativas I, II e III estão incorretas
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66) Com base na Contabilidade Internacional, analise as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Considerando-se que cada país tem seu conjunto de 

leis, regras, filosofias, procedimentos, objetivos (buscam 
proteger os seus interesses nacionais), é razoável supor 
que os sistemas contábeis de cada país venham a ser 
impactados por tais medidas, dependendo do seu grau 
de influência sobre outros.

II. Como a contabilidade é usualmente mencionada 
como linguagem de comunicação, a regra contábil 
também pode se enquadrar na comparação de que a 
compreensão das regras internacionais é muito difícil por 
que as regras têm diferentes significados: Na Alemanha, 
tudo é proibido a menos que esteja explicitamente 
permitido na lei, enquanto que na Inglaterra tudo é 
permitido a menos que esteja explicitamente proibido 
na lei.

III. A contabilidade é produto de uma complexa interação 
de fatores sociais, econômicos e institucionais de um 
país. Dez fatores são provavelmente importantes para 
modelar o desenvolvimento da contabilidade: 1) o tipo de 
mercado de capitais; 2) o tipo de regimes ou critérios de 
estrutura e apresentação de demonstrações contábeis; 
3) o tipo de empresas; 4) o tipo de sistema legal; 5) o 
nível de exigência; 6) o nível de inflação; 7) vinculação 
econômica e política com outros países; 8) status ou 
amadurecimento da profissão contábil; 9) existência de 
um arcabouço teórico e conceitual e 10) qualidade da 
educação contábil. 

a) Todas as afirmações estão incorretas
b) Apenas as afirmações I e III estão corretas
c) Todas as afirmações estão corretas
d) Apenas a afirmação II está correta
e) Apenas as afirmações II e III estão incorretas

67) Com base na Contabilidade Internacional, assinale a 
alternativa incorreta.
a) A expressão sistemas contábeis é adotada para 

caracterizar financial reporting, ou seja, como funcionam 
os procedimentos para preparação e apresentação das 
demonstrações financeiras das empresas

b) A contabilidade, por ser ciência exata, não é produto 
do ambiente em que atua. Como cada país tem seu 
próprio ambiente político, social, cultural e econômico, 
e não sendo a contabilidade produto dessa complexa 
interação, classificar sistemas contábeis nacionais 
de uma forma objetiva é uma tarefa fácil para os 
pesquisadores

c) De acordo com renomados autores da área de 
contabilidade internacional o número de tentativas 
que têm sido feitas para classificar sistemas contábeis 
nacionais é o mesmo esforço que os biólogos tentam 
fazer para classificar fauna e flora, o que demonstra a 
dificuldade e possivelmente o grau de arbitrariedade 
que envolvem tentativas para classificação de países 
ou grupos de países, segundo seus sistemas contábeis

d) O modelo Anglo-Saxão de classificação contábil é 
composto por países como Grã-Bretanha, Austrália, 
Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Malásia, 
Índia, África do Sul e Cingapura, cujas características 
predominantes são: 1) existência de uma profissão 
contábil forte e atuante; 2) sólido mercado de capitais; 
3) pouca interferência governamental na definição de 
práticas contábeis; e 4) as demonstrações financeiras 
buscam atender, em primeiro lugar, os investidores

e) O modelo Continental de classificação contábil é 
composto por países como França, Alemanha, Itália, 
Japão, Bélgica, Espanha, países da América do Sul, 
entre outros, e as características predominantes são: 
1) profissão contábil fraca e pouco atuante; 2) forte 
interferência governamental no estabelecimento de 
padrões contábeis, notadamente a de natureza fiscal; 
3) as demonstrações financeiras buscam atender 
primeiramente os credores e o Governo em vez dos 
investidores; e 4) importância de bancos e outras 
instituições financeiras (inclusive governamentais) em 
vez de recursos provenientes do mercado de capitais 
como fonte de captação pelas empresas

68) Com base na padronização e harmonização contábil, 
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F).

 Quanto maior for a estrutura legal nos países, maior 
será a dificuldade para a harmonização das normas 
contábeis. No entanto, são muitas as vantagens de se 
proceder à harmonização contábil, conforme segue:
(  ) aumenta os investimentos de gerenciamento para os 

sistemas contábeis locais.
(  ) facilita o trabalho de consolidação de demonstrações 

contábeis da matriz e de todas as subsidiárias no 
exterior, que normalmente requereriam ajustes por 
diferenças normativas.

(  ) aumenta os investimentos para a realização da auditoria 
das demonstrações contábeis.

(  ) facilita e permite a compreensão das demonstrações 
contábeis pelos usuários internacionais.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V – F – V – F
b) F – F – V – V
c) F – V – F – V
d) V – V – V – V
e) F – V – F – F

69) Com base nas Normas Internacionais de Contabilidade, 
assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.

 ________________________ são normas de 
contabilidade emitidas com o objetivo principal de 
padronizar as demonstrações contábeis em todo 
o mundo. Até o ano de 2001, eram conhecidas 
como International Accounting Standards (IAS), ou 
traduzindo, Padrões Internacionais de Contabilidade.
a) As normas internacionais denominadas IFRS
b) BR – GAAP
c) CPC
d) Sistema Geral de Preferência (SGPC)
e) ALADI

70) Analise as afirmações abaixo relacionadas a algumas 
diferenças entre a norma internacional IAS 1 e as 
normas brasileiras.
I. A norma IAS 1 exige a apresentação da Demonstração 

do Valor Adicionado, sendo que essa demonstração 
deixou de ser obrigatória para as companhias abertas 
brasileiras com o advento da Lei 11.638 de 2.007. O 
objetivo principal dessa lei foi a convergência das 
normas brasileiras às normas internacionais.

II. De acordo com as normas internacionais, a 
apresentação da Demonstração do Resultado do 
Exercício pode ser feita com as contas de receitas e 
de despesas discriminadas por função ou natureza e, 
seguindo as normas brasileiras, essa demonstração 
deve ser apresentada por função.

III. Seguindo as normas internacionais, a participação 
dos acionistas não controladores é evidenciada no 
Patrimônio Líquido. Já de acordo com as normas 
brasileiras, é apresentada entre o Passivo Exigível a 
Longo Prazo e o Patrimônio Líquido.

 Assinale a alternativa correta.
a) Todas as afirmações estão incorretas
b) Apenas a afirmação III está correta
c) Apenas a afirmação II está incorreta
d) Apenas a afirmação I está incorreta
e) Todas as afirmações estão corretas
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71) Com base na análise das demonstrações contábeis, 
analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. A análise vertical, também denominada análise de 

estrutura, ou método de percentagens verticais, consiste 
em determinar a participação percentual dos diversos 
elementos que compõem as demonstrações financeiras 
com relação ao total de que é parte. O instrumento de 
comparação é um coeficiente ou percentual.

II. A análise horizontal é o processo que objetiva a 
medição percentual de cada componente em relação 
ao total de que faz parte. A proporção de cada parte 
em relação ao total é definida mediante aplicação da 
regra de três simples. A determinação da porcentagem 
de cada elemento patrimonial em relação ao conjunto 
indica o coeficiente dos diversos grupos patrimoniais, 
fornecendo, assim, ideia precisa de distribuição dos 
valores no conjunto patrimonial.

III. A análise horizontal, também denominada análise de 
evolução, ou método de percentagens horizontais, 
consiste em verificar a evolução, através do tempo, 
dos diversos itens que compõem as demonstrações 
financeiras.

IV. A análise vertical corresponde ao estudo das variações 
ocorridas, em períodos de tempos consecutivos nos 
itens que compõem os demonstrativos contábeis.

a) Todas as afirmações estão corretas
b) Apenas a afirmação II está correta
c) Apenas a afirmação IV está correta
d) Apenas as afirmações II e IV estão corretas
e) Apenas as afirmações I e III estão corretas

72) Considerando “V” para verdadeiro e “F” para falso, 
analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta.
(  ) O Capital Circulante Líquido (CCL) é a diferença 

absoluta entre o Ativo e o Passivo.
(  ) Se o Ativo Circulante for maior do que o Passivo 

Circulante, significa que a empresa está operando com 
capital de giro próprio, ou Capital Circulante Líquido 
(CCL) positivo.

(  ) Se o Passivo circulante for maior do que o Ativo 
Circulante significa que a empresa está operando com 
capital de giro de terceiros, ou Capital Circulante Líquido 
(CCL) negativo.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F – F – V
b) F – V – V
c) F – V – F
d) V – F – F
e) F – F – F

73) A Norma Brasileira de Contabilidade (NBC PA 290 
(R1)), que versa sobre a auditoria independente, 
estabelece que a prestação de serviços contábeis e de 
escrituração contábil a um cliente de auditoria, como 
elaboração de registros contábeis ou demonstrações 
contábeis, cria ameaça de autorrevisão quando a firma 
posteriormente audita as demonstrações contábeis. 
Todavia, o processo de auditoria necessita de diálogo 
entre a firma e a administração do cliente de auditoria, 
que pode envolver:
I. A aplicação de normas ou políticas contábeis e requisitos 

de divulgação de demonstrações contábeis.
II. A adequação do controle e dos métodos financeiros 

e contábeis usados na determinação dos valores 
declarados de ativos e passivos.

III. Proposta de ajuste de lançamentos no livro diário. 
Essas atividades são consideradas como parte normal 
do processo de auditoria e, geralmente, não criam 
ameaças à independência.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas
b) I e III, apenas
c) II e III, apenas
d) II, apenas
e) I, II e III

74) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F).

 A Norma Brasileira de Contabilidade (NBC PA 290 (R1)) 
pondera que a execução de serviços de avaliação para 
cliente de auditoria pode criar ameaça de autorrevisão. 
A norma ressalta também que a existência e a 
importância de qualquer ameaça dependem de fatores 
como:  
(  ) Se a avaliação terá efeito relevante sobre as 

demonstrações contábeis.
(  ) A extensão do envolvimento do cliente na determinação 

e aprovação da metodologia de avaliação e outras 
questões de julgamento importantes.

(  ) A indisponibilidade de metodologias e orientações 
profissionais estabelecidas.

(  ) O grau de dependência em futuros eventos de tal 
natureza que poderia criar volatilidade inerente 
significativa nos valores envolvidos.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V, V, F, V
b) F, F, V, F
c) F, V, F, V
d) V, V, V, V
e) V, F, V, F

75) De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade 
(NBC PP 01), de 2015 que versa sobre perícia contábil, 
analise as afirmativas abaixo e, em seguida assinale a 
alternativa correta.
I. Perito é o contador, regularmente registrado em 

Conselho Regional de Contabilidade, que exerce a 
atividade pericial de forma impessoal, devendo ser 
mero conhecedor, por suas qualidades e experiências, 
da matéria periciada.

II. Perito oficial é o nomeado pelo juiz, árbitro, autoridade 
pública ou privada para exercício da perícia contábil.  

III. Perito-assistente é o investido na função por lei e 
pertencente a órgão especial do Estado destinado, 
exclusivamente, a produzir perícias e que exerce a 
atividade por profissão.

a) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas
b) Está correta a afirmativa II, apenas
c) Está correta a afirmativa III, apenas
d) Estão incorretas as afirmativas I, II e III
e) Estão corretas as afirmativas I, II e III
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76) Com base na Norma Brasileira de Contabilidade (NBC 
TA 200 (R1)) que trata de auditoria independente de 
demonstrações contábeis, assinale a alternativa 
incorreta.
a) O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança 

nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. 
Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião 
pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis 
foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, 
em conformidade com uma estrutura de relatório 
financeiro aplicável. No caso da maioria das estruturas 
conceituais para fins gerais, essa opinião expressa 
se as demonstrações contábeis estão apresentadas 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em 
conformidade com a estrutura de relatório financeiro. A 
auditoria conduzida em conformidade com as normas 
de auditoria e exigências éticas relevantes capacita o 
auditor a formar essa opinião

b) As demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as 
da entidade, elaboradas pela sua administração, com 
supervisão geral dos responsáveis pela governança. 
As NBCs TA não impõem responsabilidades à 
administração ou aos responsáveis pela governança 
e se sobrepõe às leis e regulamentos que governam 
as suas responsabilidades. Todavia, a auditoria em 
conformidade com as normas de auditoria é conduzida 
com base na premissa de que a administração e, 
quando apropriado, os responsáveis pela governança 
têm conhecimento de certas responsabilidades que 
são fundamentais para a condução da auditoria. A 
auditoria das demonstrações contábeis exime dessas 
responsabilidades a administração ou os responsáveis 
pela governança

c) Como base para a opinião do auditor, as NBCs TA 
exigem que ele obtenha segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis como um todo estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causadas 
por fraude ou erro. Asseguração razoável é um nível 
elevado de segurança. Esse nível é conseguido quando 
o auditor obtém evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para reduzir a um nível aceitavelmente 
baixo o risco de auditoria, isto é, o risco de que o 
auditor expresse uma opinião inadequada quando 
as demonstrações contábeis contiverem distorção 
relevante. Contudo, asseguração razoável não é um 
nível absoluto de segurança porque há limitações 
inerentes em uma auditoria, as quais resultam do fato 
de que a maioria das evidências de auditoria em que 
o auditor baseia suas conclusões e sua opinião, é 
persuasiva e não conclusiva

d) A opinião do auditor considera as demonstrações 
contábeis como um todo e, portanto, o auditor não é 
responsável pela detecção de distorções que não sejam 
relevantes para as demonstrações contábeis como um 
todo

e) Ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, 
um dos objetivos gerais do auditor é que, em todos os 
casos onde não for possível obter segurança razoável 
e a opinião com ressalva no relatório do auditor for 
insuficiente nas circunstâncias para atender aos 
usuários previstos das demonstrações contábeis, as 
NBCs TA requerem que o auditor se abstenha de emitir 
sua opinião ou renuncie ao trabalho, quando a renúncia 
for possível de acordo com lei ou regulamentação 
aplicável

77) Conforme estabelece a Norma Brasileira de 
Contabilidade (NBC TP 01, 2015) o planejamento da 
perícia contábil tem como objetivos:
I. Conhecer o objeto e a finalidade da perícia, a fim de 

permitir a adoção de procedimentos que conduzam à 
revelação da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro 
ou o interessado a tomar a decisão a respeito da lide.

II. Identificar potenciais problemas e riscos que possam vir 
a ocorrer no andamento da perícia.

III. Identificar fatos importantes para a solução da demanda, 
de forma que passem despercebidos ou não recebam a 
atenção necessária.

IV. Identificar a legislação aplicável ao objeto da perícia.
V. Estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre 

os membros da equipe de trabalho, sempre que o perito 
necessitar de auxiliares.

VI. Definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos 
procedimentos a serem aplicados, em consonância com 
o objeto da perícia.

VII. Facilitar a execução e a revisão dos trabalhos.
 Estão corretas as afirmativas:

a) Todas as afirmativas
b) As afirmativas I, II, III, V e VI, apenas
c) As afirmativas I, II, IV, V, VI e VII, apenas
d) As afirmativas II, IV, V, VI e VII, apenas
e) As afirmativas III, V, VI e VII, apenas

78) Com base na administração financeira e orçamentária 
e no orçamento público, assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna.

 A ação planejada do Estado, quer na manutenção de 
suas atividades, quer na execução de seus projetos, 
materializa-se através ____________________, que é o 
instrumento de que dispõe o Poder Público (em qualquer 
de suas esferas) para expressar, em determinado 
período, seu programa de atuação, discriminando a 
origem e o montante dos recursos a serem obtidos, 
bem como a natureza e o montante dos dispêndios a 
serem efetuados.
a) do plano de governo
b) da Lei de Responsabilidade Fiscal
c) do orçamento público
d) do Plano Plurianual
e) da Constituição Federal de 1988

79) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F).

 O sistema de Planejamento Integrado, no Brasil também 
conhecido como Processo de Planejamento-Orçamento, 
consubstancia-se nos seguintes instrumentos, aliás, 
atendendo a mandamento constitucional estabelecido 
no artigo 165:
(  ) Plano Plurianual.
(  ) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(  ) Lei de Orçamentos Anuais.
(  ) Lei de Responsabilidade Fiscal.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V – V – V – F
b) V – F – F – V
c) V – V – V – V
d) F – F – F – V
e) F – V – V – F
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80) Com base na administração financeira e orçamentaria 
governamental, assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna.

 Entende-se por ________________ aquele que 
discrimina as despesas segundo sua natureza, dando 
ênfase aos fins (e não aos meios), de modo a demonstrar 
em que e para que o governo gastará, e também quem 
será responsável pela execução de seus programas. 
As grandes áreas de atuação são classificadas como 
funções, desdobradas em subfunções, programas, 
atividades, projetos e operações especiais, tudo de 
acordo com a classificação funcional e a estrutura 
programática estabelecida na legislação pertinente.
a) Plano Plurianual
b) Orçamento base zero
c) Custo corrente
d) Custo de capital
e) Orçamento-programa

81) Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta.

 A Constituição de 1988, em seu artigo 165, parágrafo 5º, 
determina que a lei orçamentária anual compreenderá 
os seguintes orçamentos:
I. O fiscal, referente aos Poderes da União (Legislativo, 

Executivo e Judiciário), seus fundos, órgãos e entidades 
da administração direta e indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público.

II. O de investimentos das empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto (excluída, portanto, a parte 
referente ao custeio).

III. 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.

a) Apenas as afirmações I e III estão corretas
b) Todas as afirmações estão corretas
c) Apenas a afirmação I está incorreta
d) Apenas a afirmação II está correta
e) Todas as afirmações estão incorretas

82) Assinale a alternativa correta. O orçamento, embora 
seja anual, não pode ser concebido ou executado 
isoladamente do período imediatamente anterior e 
do posterior, pois sofre influências condicionantes 
daquele que o procede, assim como constitui uma 
base informativa para os futuros exercícios. Daí a 
necessidade de compreensão do Ciclo Orçamentário, 
que é a sequência das etapas desenvolvidas pelo 
processo orçamentário, assim, consubstanciadas:
a) Fixação – empenho – liquidação – pagamento
b) Programação – unidade – clareza – equilíbrio
c) Elaboração – estudo e aprovação – execução – 

avaliação
d) Unidade – universalidade – anualidade – exclusividade
e) Sistema financeiro – sistema patrimonial – sistema de 

compensação – sistema orçamentário

83) Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. De acordo com a Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal, o resultado do Banco Central do Brasil, apurado 
após a constituição ou reversão de reservas, constitui 
receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o 
décimo dia útil subsequente à aprovação dos balanços 
semestrais.

II. De acordo com a Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o resultado negativo do Banco Central do Brasil 
constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco 
Central do Brasil e será consignado em dotação 
específica no orçamento.

III. De acordo com a Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o impacto e o custo fiscal das operações realizadas 
pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados 
trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de 
diretrizes orçamentárias da União.

a) Todas as afirmações estão incorretas
b) Apenas a afirmação II está incorreta
c) Apenas as afirmações I e II estão corretas
d) Todas as afirmações estão corretas
e) Apenas a afirmação III está correta

84) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F).
(  ) De acordo com a Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal, constituem requisitos essenciais da 
responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 
previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da 
competência constitucional do ente da Federação.

(  ) De acordo com a Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal, as previsões de receita observarão as normas 
técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações 
na legislação, da variação do índice de preços, do 
crescimento econômico ou de qualquer outro fator 
relevante e serão acompanhadas de demonstrativo 
de sua evolução nos últimos três anos, da projeção 
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

(  ) De acordo com a Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal, reestimativa de receita por parte do Poder 
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou 
omissão de ordem técnica ou legal.

(  ) De acordo com a Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o montante previsto para as receitas de operações 
de crédito pode ser superior ao das despesas de capital 
constantes do projeto de lei orçamentária.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V – V – V – F
b) F – V – F – V
c) V – F – V – F
d) F – F – V – V
e) V – V – F – F

85) Assinale a alternativa correta. Uma empresa recebeu 
um empréstimo bancário de R$ 120.000,00 por 1 ano, 
pagando o montante de R$ 180.000,00. A taxa anual de 
juros desse empréstimo foi de:
a) 0,5% ao ano
b) 5 % ao ano
c) 5,55 % ao ano
d) 150% ao ano
e) 50% ao ano

86) Assinale a alternativa correta. Um investidor aplicou R$ 
10.000,00 num fundo de investimentos por 3 meses. No 
1º mês o fundo rendeu 2%, no 2º mês rendeu 3% e no 
3º mês rendeu 2%. Considerando que (1,02)² = 1,0404 e 
que os valores estão arredondados, o montante ao final 
dos três meses foi de:
a) R$ 10.702
b) R$ 11.226
c) R$ 10.716
d) R$ 10.404
e) R$ 10.506
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87) Assinale a alternativa correta. Uma pessoa comprou um 
vídeo game de última geração em uma loja, parcelando 
em 12 prestações mensais de 140,00 cada uma, sem 
entrada. Sabendo-se que a taxa de juros compostos 
cobrada pela loja foi de 3% ao mês, sendo que os 
valores estão arredondados e que:
(1,03)12 = 1,4258
(1,03)12 x 0,03 = 0,0428
0,4258/0,0428 = 9,95

 O valor do vídeo game era de:
a) R$ 1.393
b) R$ 1.820
c) R$ 1.680
d) R$ 1.178
e) R$ 1.423

Com base na Lei que 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, 8.666/93, responda 
as questões 88 a 90.

88) Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.

 “Para os fins desta Lei, considera-se ___________ 
todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que haja um 
acordo de vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 
denominação utilizada”.
a) convênio
b) acordo
c) formado
d) contrato
e) distrato

89) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F).
(  ) O procedimento licitatório previsto na lei 101 caracteriza 

ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer 
esfera da Administração Pública.

(  ) As normas de licitações e convênios devem privilegiar o 
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas 
e empresas de pequeno porte na forma da lei.

(  ) Projeto Básico é o conjunto dos elementos necessários 
e suficientes à execução completa da obra, de acordo 
com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V, V, F
b) F, F, F
c) F, V, F
d) V, F, V
e) V, V, V

90) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
incorreta:
a) Produtos manufaturados nacionais são produtos 

manufaturados, produzidos no território nacional de 
acordo com o processo produtivo básico ou com as regras 
de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal

b) Contratado é a pessoa física ou jurídica signatária de 
contrato com a Administração Privada

c) Administração Pública é a administração direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 
personalidade jurídica de direito privado sob controle 
do poder público e das fundações por ele instituídas ou 
mantidas

d) Administração é o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera 
e atua concretamente

e) Imprensa Oficial é o veículo oficial de divulgação da 
Administração Pública, sendo para a União o Diário 
Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, o que for definido nas respectivas leis


