
Cidade de

I ®  OSASCO
Prefeitura do Município de Osasco

Estado de São Paulo

Prova Escrita Objetiva

Inpepac
InsLtuto oe cu&uiv, <X»«Rvo<viftxjn!o ecucaoonai 
íxomoçòo humana t> açfto conxnuariJi

_____________CONCURSO P Ú B LIC O  N ° 0 1 /2 0 1 7 __________

ANALISTA FINANCEIRO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

> Este caderno é composto de 40 questões objetivas de múltipla 

escolha, sendo que somente uma alternativa em cada questão 

está correta. Confira se seu caderno possui todas as páginas. 

Qualquer problema, comunique ao fiscal.

>  Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta, não porosa, 

para preencher sua FOLHA DE RESPOSTAS personalizada.

> O campo da alternativa escolhida deverá ser preenchido por 

inteiro, conforme instrução constante na própria Folha de 

Respostas.

> Não haverá troca de Folha de Respostas, portanto, tenha muita 

atenção ao preencher o campo referente à alternativa escolhida.

>  Serão consideradas erradas as questões com dupla marcação ou 

com rasuras.

O CANDIDATO DEVERÁ MANTER SEU CELULAR 

DESLIGADO (COM BATERIA DESACOPLADA DO 

APARELHO) ENQUANTO PERMANECER NO LOCAL DE 

PROVA.

(DESTAQUE AQUI)

>  Duração da prova:

Tempo máximo: 3 (três) horas, já incluído o tempo para 

preenchimento da folha de respostas.

Tempo mínimo: 30 (trinta) minutos.

>  DEPOIS DE TRANSCORRIDAS DUAS HORAS DO INÍCIO DA 

PROVA, O CANDIDATO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE 

QUESTÕES.

> ATENÇÃO: Transcreva no quadro indicado para EXAME 
GRAFOTÉCNICO na sua folha de resposta objetiva, com sua 
caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e 
minúsculas, a seguinte frase:

A esperança é um ingrediente indispensável à vida.

DIVULGAÇÃO DO GABARITO:

A partir de 31/07/2017

www.indeDac.ora.br/concursos e/ou www.osasco.sp.Qov.br

USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO: Anote suas alternativas assinaladas para posterior conferência
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

O Diamante

Em 1933, Jovelino, garimpeiro no interior da Bahia, concluiu 

que ali não havia mais nada a garimpar. Os filhos viviam da mão 

pra boca, Jovelino já não via jeito de conseguir com que prover o 

sustento da família. E resolveu se mandar para Goiás, onde 

Anápolis, a nova terra da promissão, atraía a cobiça dos 

garimpeiros de tudo quanto era parte, com seus diamantes 

reluzindo à flor da terra. Jovelino reuniu a filharada, e com a 

mulher, o genro, dois cunhados, meteu o pé na estrada.

Longa era a estrada que levava ao Eldorado de Jovelino: 

quase um ano consumiu ele em andança com a sua tribo, 

pernoitando em paióis de fazendas, em ranchos de beira 

caminho, em chiqueiros e currais, onde quer que lhe dessem 

pasto e pousada.

Vai daí Jovelino chegou aos arredores de Anápolis depois 

de muitas luas e ali se estabeleceu, firme no cabo da enxada, 

cavando a terra e encontrando pedras que não eram diamantes. 

Daqui para ali, dali para lá, ano vai, ano vem, Jovelino existia de 

nômade com seu povinho cada vez mais minguando de fome. 

Comia como podia — e não podia. Vivia ao deus-dará — e Deus 

não dava. Quem me conta é o filho do fazendeiro de quem 

Jovelino se tornou empregado:

— Ao fim de dez anos ele concluiu que não encontraria 

diamante nenhum, e resolveu voltar com sua família para a Bahia 

onde a vida, segundo diziam, agora era melhorzinha. Não dava 

diamante não, mas o governo prometia emprego seguro a quem 
quisesse trabalhar.

Jovelino reuniu a familia e botou pé na estrada, de volta à 

terra de nascença, onde haveria de morrer. Mais um ano 

palmilhado palmo a palmo em terra batida, vivendo de favor, 

Jovelino e sua obrigação, de vez em quando perdendo um, que 

isso de filho é criação que morre muito. Foi nos idos de 43:

— Chegou lá e se instalou no mesmo lugar de onde havia 

saído. Governo deu emprego não. Plantou sua rocinha e foi se 

aguentando. Até que um dia...

Até que um dia de noite Jovelino teve um sonho. Sonhou 

que amanhava a terra e de repente, numa enxadada certeira, a 

terra escorreu... A terra escorreu e aos seus olhos brilhou, 

reluziu, faiscou, resplandeceu um diamante soberbo, 

deslumbrante como uma imensa estrela no céu — como uma 

estrela no céu? Como o próprio olho de Deus! Jovelino olhou ao

redor de seu sonho e viu que estava em Anápolis, no mesmo sítio 

em que tinha desenterrado a sua desilusão.

E para lá partiu, dia seguinte mesmo, arrastando sua 

cambada. Levou nisso um entreano, repetindo pernoites 

revividos, tome estrada! Deu por si em terra de novo goiana. 

Quem me conta é o filho do fazendeiro:

— Você precisava de ver o furor com que Jovelino procurou 

o diamante de seu sonho. A terra de Goiás ficou para sempre 

revolvida, graças à enxada dele. De vez em quando 

desmoronava, Jovelino ia ver, não era um diamante, era um 

calhau. Até que um dia...

— Encontrou? — perguntei, já aflito.

— Encontrou nada! Empregou-se na fazenda de meu pai, 

o tempo passou, os filhos crescidos lhe deram netos, a mulher já 

morta e enterrada, livre dos cunhados, os genros bem arranjados 

na vida. Um deles é coletor em Goiânia.

O próprio Jovelino, entrado em anos, era agora um velho 

sacudido e bem disposto, que tinha mais o que fazer do que 

cuidar de garimpagens. Mas um dia não resistiu: passou a mão 

na sua enxada, e sem avisar ninguém, o olhar reluzente de 

esperança, partiu à procura do impossível, do irreal, do 

inexistente diamante de seu sonho.
(Fernando Sabino)

1) De acordo com o texto, considere as proposições abaixo.

I. Jovelino, mesmo na velhice, ainda sonhava em 
encontrar o precioso diamante.

II. Jovelino passou dez anos procurando o diamante e 
só resolveu voltar para a Bahia quando recebeu uma 
promissora proposta de trabalho do governo.

III. Jovelino resolveu voltar a Anapólis após a morte de 
um dos seus filhos.

É correto o que se afirma em

a) I, apenas.
b) le  II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

2) Assinale a alternativa em que a palavra destacada possui a
mesma classificação morfológica que a palavra em
destaque na frase abaixo:

“Vivia ao deus-dará — e Deus não dava."

a) "Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta 
continuarei a escrever.” (Clarice Lispector)

b) “Suponho que me entender não é uma questão de 
inteligência e sim de sentir, de entrar em contato..." 
(Clarice Lispector)

c) “E o que o ser humano mais aspira é tomar-se ser 
humano.” (Clarice Lispector)

d) “Ela acreditava em anjo e, porque acreditava, eles 
existiam.” (Clarice Lispector)

Prefeitura do Município de Osasco- Analista Financeiro. 2



3)

4)

5)

6 )

Observe a palavra destacada na frase “Não dava diamante 
não, mas o governo prometia emprego seguro a quem 
quisesse trabalhar.” Assinale a alternativa em que NÃO se 
produz sentido semelhante.

a) “Ainda que o bem que persigo esteja distante, 
contudo existe.” (Confúcio)

b) “Deus criou este mundo. O homem, todavia, entrou a 
desconfiar, cogitabundo...” (Mario Quintana)

c) “Não fazemos aquilo que queremos e, no entanto, 
somos responsáveis por aquilo que somos.” (Jean- 
Paul Sartre)

d) “A esperança é o derradeiro mal; é o pior dos males, 
porquanto prolonga o tormento.” (Friedrich 
Nietzsche)

Assinale a alternativa que substitui corretamente a palavra 
em destaque no trecho abaixo.

“A terra de Goiás ficou para sempre revolvida, graças à 
enxada dele.”

a) danificada
b) reparada

Leia a tirinha abaixo para responder às questões 7 e 8.UL^  COMO 
'TRANSPORTE
PÚSLiCO"...

••
FFiTO POR 
EMPRESAS 
PRiVADAS?

\ T T
E NOS, O PUBLiCO , SOMOS 

PRiVADOS DE UM TRANSPORTE 
C O LE TIV O  DE Q UALIDADE! A

NAO
ENTENDÍ- 
NADA!

c) revirada
d) improdutiva

7) Assinale a alternativa em que a palavra destacada possui a 
mesma classificação morfológica que a palavra em 
destaque no primeiro quadrinho da tirinha.

Assinale a alternativa que apresenta a mesma função
sintática do trecho em destaque.

“Sonhou que amanhava a terra e de repente, numa
enxadada certeira, a terra escorreu...”

a) “A verdade é que a gente não faz filhos. Só faz o 
layout. Eles mesmos fazem a arte-final.” (Luiz 
Fernando Veríssimo)

b) “Os tristes acham que o vento geme; os alegres 
acham que ele canta.” (Luiz Fernando Veríssimo)

c) “Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se 
de que um amador solitário construiu a Arca. Um 
grande grupo de profissionais construiu o Titanic.” 
(Luiz Fernando Veríssimo)

d) “Até onde a revelação do seu dom milagroso seria um 
sinal de que ele tinha uma missão a cumprir na 
Terra?” (Luiz Fernando Veríssimo)

a) Geraldo cortou-se com a faca.
b) Você fez a tarefa de espanhol? Se fiz!
c) Se você vier, faremos o bolo que você adora.
d) Não se esconda das pessoas.

8) Sobre a palavra em destaque no segundo quadrinho da
tirinha, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Estabelece uma relação sintática com outro termo da 
oração.

b) Indica e nomeia o interlocutor a que se está dirigindo 
a palavra.

c) Pode ser explicativo, enumerativo, especificativo, 
recapitulativo ou resumidor, distributivo ou 
comparativo.

d) Pode ou não ser destacado por sinais de pontuação.

Sobre regência verbal, leia as proposições abaixo. 9) Sobre concordância verbal, leia as proposições abaixo.

Os vizinhos, quando chegam do trabalho, agradam a 
barriga do cachorro.
Para não ser deselegante, compareci ao evento da 
Karina.
É importante proteger aos animais.

I. A multidão de grevistas tomaram a avenida principal.
II. Fui eu quem escolheu o repertório da festa.
III. Mais de dez pessoas não esteve presente na 

assembleia geral.

Assinale a alternativa correta.

Assinale a alternativa correta.

a) A regência apresentada na proposição I está
incorreta, pois o verbo “adorar” é transitivo indireto 
quando o sentido é acariciar.

b) A regência apresentada na proposição II está
incorreta, pois o verbo “comparecer” deve ser 
precedido da preposição “em”.

c) A regência apresentada nas proposição II e III estão 
corretas, pois os verbos “comparecer” e “proteger” 
são transitivos indiretos.

d) A regência apresentada na proposição III está
incorreta, pois o verbo "proteger” é transitivo direto.

a) A concordância da proposição I está incorreta, pois o 
verbo “tomar” deveria estar no singular, concordando 
com “a multidão".

b) As concordâncias das proposições I e II estão 
corretas, pois quando o coletivo “multidão" vier 
especificado e o sujeito é o pronome “quem”, os 
verbos podem ficar no singular ou no plural.

c) A concordância da proposição III está correta, pois o 
verbo pode concordar ou não com o numeral.

d) A concordância da proposição II está incorreta, pois o 
verbo deve necessariamente concordar com o 
antecedente do pronome (escolhi).

3 Prefeitura do Município dc Osasco- Analista Financeiro.



Leia o texto abaixo para responder às questões de 10 a 12. O amor que a gente inventa faz um bem danado.

Namorados Angustiados

Por que não há, no Tinder -  ou em qualquer aplicativo que 

queira formar verdadeiros casais -  a opção "descreva as suas 

angústias"?

O que nos une, nos identifica, não são nossos gostos e 

nossas qualidades.

O que nos identifica, na verdade, são as nossas angústias 

em comum.

Freud escreveu que a única emoção sincera que temos é 

ela, a angústia.

Todas as outras características que temos são falsas. 

Invenções de nós a nós mesmos.

Só se conhece alguém de verdade quando se conhece 

suas angústias.

Kierkegaard dizia que a angústia é a possibilidade de 

liberdade -  e o medo desta possibilidade. "O puro sentimento do 

possível".

O melhor namorado, a melhor namorada, é aquele ou 

aquela que tem as mesmas angústias que você.

E os relacionamentos mais duradouros são os baseados na 

afinidade não das levezas, mas das angústias de um casal.

Amor verdadeiro não é aquele no qual os dois gostam de 

praia (ou montanha), do mesmo sabor de sorvete, das mesmas' 

piadas.

Amor verdadeiro é o dos que passam uma noite em claro 

porque o bebê está com febre, ou porque o aluguel está atrasado. 

É dos que já esqueceram a última vez em que tiveram algum 

tempo para, com calma, tomar um sorvete juntos.

Amor verdadeiro não é aquele dos que dormem de 

conchinha e se presenteiam no dia dos namorados.

É o dos que dormem agarrados, angustiados, porque têm 

certeza de que um dia a relação irá terminar. Dos que sabem que 

toda noite é preciosa, porque é uma de um número finito delas.

Amor verdadeiro é o dos que acham, juntos, que o mundo 

vai acabar amanhã.

Não é o dos que gostam de malhar juntos e planejam 

comprar uma casa própria com serenidade e organização 

financeira.

Não é daqueles que vemos uma foto, encontramos num 

jantar, e passamos anos acreditando, felizes, em tudo o que a 

pessoa diz.

Já o amor verdadeiro não faz bem à saúde.

A verdade nos intoxica.

A mentira nos salva.

Amor verdadeiro não é aquele que faz o coração bater mais 

rápido.

Amor verdadeiro é aquele que dá gastrite braba.

Nos dois.

Ao mesmo tempo.

É match de estômago.

É crush de angústias.
(Dodô Azevedo / Fonte: Acesso em 14/6/2017.)

10) Acerca do texto, leia as proposições abaixo.

I. Para o autor, o amor verdadeiro é só daqueles que 
sofrem juntos e têm os mesmos medos.

II. Para o autor, o amor verdadeiro é aquele que nunca 
mente.

III. 0  amor verdadeiro é daqueles que sabem que, por 
medo, jamais haverá separação.

É correto o que se afirma em

a) I, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

11) Assinale a alternativa que substitui corretamente a palavra 
em destaque no trecho abaixo.

“Dos que sabem que toda noite é preciosa, porque é uma 
de um número finito delas.”

a) imensurável.
b) limitado.
c) perfeito
d) duvidoso.

12) Sobre a pontuação do trecho abaixo, assinale a alternativa 
correta.

“0  que nos identifica, na verdade, são as nossas angústias 
em comum."

a) 0  uso das virgulas é justificado para destacar o 
adjunto adverbial.

b) 0  uso das vírgulas é justificado para destacar o 
vocativo.

c) 0  uso das vírgulas é justificado para separar as 
orações intercaladas.

d) 0  uso das vírgulas é justificado para separar as 
orações coordenadas assindéticas.

13) Acerca da concordância nominal, assinale a alternativa 
correta.

Amor verdadeiro é aquele que sabe que nunca dizemos a 

verdade. Nem para nós mesmos. Muito menos para nós 

mesmos.

a)
b)
c)
d)

Salada é boa para saúde.
Esta fruta é bom para saúde.
Luciana os encontrou hoje muito cansados. 
Mariana e Lucas saíram só.
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14) Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam 
empregadas corretamente.

a) Hugo começou hoje uma dieta alimentar para ajudá- 
lo na perca de peso.

b) Bruno saiu mais cedo afim de não perder a primeira 
aula.

c) Quando trouxeram a comida, percebemos logo o mal 
cheiro que vinha do peixe.

d) O euro não está mais ao par do real.

15) Acerca de regência nominal, assinale a alternativa 
IN C O R R E TA .

a) Marco sempre foi muito amoroso aos filhos.
b) Ela está muito ansiosa com a venda da casa.
c) As últimas notícias geraram dúvidas acerca da crise 

econômica.
d) A maioria dos gatos tem horror a banho.

M A TE M Á TIC A

16) A composição em g, presente em 250 ml de certa solução,
1

é dividida da seguinte maneira: -  corresponde à substância
1 2 

X, —  corresponde à substância Y, — corresponde à
substância Z e 5 g corresponde à substância W. Logo, o 
total de gramas contidas em 1 litro desta solução é

a) 40.
b) 50.
c) 60.
d) 70.

17) O número de botões que estão numa caixa está 
compreendido entre 800 e 850. Agrupando-os de 6 em 6, 
de 10 em 10 ou de 14 em 14, sempre resta um botão. A 
soma dos três algarismos do número total de botões é igual 
a

a) 11.
b) 12.
c) 13.
d) 14.

18) O limite de peso que uma estante pode aguentar 
corresponde a 256 livros ou 1.280 revistas. Se esta estante 
já contém 112 livros, o número máximo de revistas que ela 
ainda pode suportar é

a) 720.
b) 700.
c) 680.
d) 640.

Fábio toma 3 comprimidos a cada 6 horas. Sabendo que 
cada comprimido tem 582 mg de certa substância, em 18 
dias, ele terá ingerido, dessa substância, aproximadamente

a) 13 gramas.
b) 56 gramas.
c) 100 gramas.
d) 126 gramas.

20) Transformando 53.720 dm em quilómetros, obtém-se

a) 0,5372 km.
b) 5,372 km.
c) 537,20 km.
d) 53,720 km.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Segundo o art. 145 da Constituição Federal, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir
os seguintes tributos:

I. Impostos.
II. Tarifas, em razão do exercício do poder de polícia ou 

pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição.

III. Taxas de melhoria, decorrente ou não de obras 
públicas.

Estão corretas

a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I, apenas.
d) I, II e III.

22) De acordo com o disposto na Constituição Federal, assinale 
a alternativa INCORRETA.

a) Lei complementar poderá estabelecer critérios 
especiais de tributação, com o objetivo de prevenir 
desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da 
competência de a União, por lei, estabelecer normas 
de igual objetivo.

b) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios estabelecer diferença tributária entre bens 
e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua 
procedência ou destino.

c) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios divulgarão, até o último dia do mês 
subsequente ao da arrecadação, os montantes de 
cada um dos tributos arrecadados, os recursos 
recebidos, os valores de origem tributária entregues e 
a entregar e a expressão numérica dos critérios de 
rateio.

d) Os recursos correspondentes às dotações
orçamentárias, compreendidos os créditos
suplementares e especiais, destinados aos órgãos 
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão 
entregues até o dia 10 de cada mês, em duodécimos.

23) Segundo o artigo 165 da Constituição Federal, Leis de 
iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

o plano plurianual; as diretrizes orçamentárias e as 
emendas parlamentares.

b) os orçamentos anuais; as diretrizes orçamentárias e 
as emendas parlamentares.

c) o plano plurianual; os orçamentos anuais e as 
emendas parlamentares.

d) o plano plurianual; as diretrizes orçamentárias e os 
orçamentos anuais.

a)
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24) De acordo com o disposto na Constituição Federal,
pertencem aos Municípios:

I. o produto da arrecadação do imposto da União sobre 
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na 
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por 
eles, suas autarquias e pelas fundações que 
instituírem e mantiverem.

II. quarenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto da União sobre a propriedade territorial rural, 
relativamente aos imóveis neles situados ou não.

III cinquenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 
automotores licenciados em seus territórios.

IV. vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação; creditadas conforme os seguintes 
critérios: um quarto na proporção do valor adicionado 
nas operações relativas à circulação de mercadorias 
e nas prestações de serviços, realizadas em seus 
territórios; e dois quartos, no mínimo, de acordo com 
o que dispuser lei estadual ou, no caso dos 
Territórios, lei federal.

Estão corretas

a) I, II e III, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e IV, apenas.
d) I, II, III e IV.

25) Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela 
finalidade do que pela forma: o ofício, o aviso e o 
memorando. Com o fito de uniformizá-los, pode-se adotar 
uma diagramação única, que siga o que chamamos de 
padrão oficio. Acerca das especificidades do Ofício, analise 
as assertivas abaixo e marque (V) para Verdadeiro e (F) 
para Falso.

( ) Deve conter, entre outros, o destinatário: o nome e o 
cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. 
Não é preciso incluir o endereço.

( ) Tem como finalidade o tratamento de assuntos 
oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre 
si e, no caso do ofício, também com particulares.

( ) Quanto a sua forma, segue o modelo do padrão ofício, 
com acréscimo do vocativo, que invoca o destinatário 
seguido de vírgula.

( ) Devem constar do cabeçalho ou do rodapé do ofício 
as seguintes informações do remetente: nome do 
órgão ou setor; endereço postal; telefone e endereço 
de correio eletrónico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

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

26) Segundo a Lei Orgânica de Osasco, são Poderes do 
Municipio, independentes e harmônicos entre si:

a) o Poder Legislativo, o Poder Executivo e a OAB 
Regional.

b) o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Tribunal 
de Contas.

c) o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Tribunal 
de Justiça.

d) o Poder Legislativo e o Poder Executivo, apenas.

27) De acordo com o artigo 48 da Lei Orgânica de Osasco, a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial será exercida:

a) pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e 
pelos sistemas de controle interno do Executivo, 
instituído em Lei.

b) pelo Tribunal de Contas do Município mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle interno 
do Executivo, instituído em Lei.

c) pela Controladoria Geral mediante controle externo, e 
pelos sistemas de controle interno do Executivo, 
instituído em Lei.

d) pelo Tribunal de Justiça de São Paulo mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle interno 
do Executivo, instituído em Lei.

28) Analise as assertivas abaixo, acerca do tema Orçamento- 
Programa.
1. é o orçamento cuja competência, para elaboração 

das propostas e envio ao Legislativo, é privativa do 
executivo.

II. é orçamento que compete ao Legislativo a sua 
discussão e aprovação.

III. é o tipo de orçamento democrático em que os 
deputados (representantes do povo) e os senadores 
(representantes dos estados federados) autorizam o 
Executivo a realizar os gastos públicos conforme a 
aprovação da lei.

Estão corretas

a) 1 e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) 1 e III, apenas.
d) 1, II e III.

29) No que se refere à classificação do créditos adicionais, 
analise as proposições abaixo.

1. Especiais: são os destinados a reforço de dotação 
orçamentária.

II. Suplementares: são os destinados a despesas para 
as quais não haja dotação orçamentária específica.

III. Extraordinários: são os destinados a despesas 
urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção 
intestina ou calamidade pública.

Estão corretas

a) 1 e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) III, apenas.
d) 1, II e III.
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30) Consideram-se Restos a Pagar:

a) as receitas empenhadas mas não pagas até o dia 31 
de dezembro, distinguindo-se as processadas das 
não processadas.

b) as despesas empenhadas e pagas até o dia 31 de 
dezembro, distinguindo-se as processadas das não 
processadas.

c)

t

as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 
31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das 
não processadas.

d) as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 
31 de julho, distinguindo-se as processadas das não 
processadas.

31) A Receita Pública classificar-se-á nas seguintes categorias 
econômicas:

a) Receitas Estrangeiras e Receitas de Capital.
b) Receitas Importadas e Receitas de Capital.
c) Receitas Correntes e Receitas de Diretas.
d) Receitas Correntes e Receitas de Capital.

32) Acerca da Despesa Pública, analise as assertivas abaixo e
marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

{ ) Classificam-se como Transferências Correntes as 
dotações para despesas ás quais náo corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive 
para contribuições e subvenções destinadas a 
atender à manifestação de outras entidades de direito 
público ou privado.

( ) São Transferências de Capital as dotações para 
investimentos ou inversões financeiras que outras 
pessoas de direito público ou privado devam realizar, 
independentemente de contraprestação direta em 
bens ou serviços, constituindo essas transferências 
auxílios ou contribuições, segundo derivem 
diretamente da Lei de Orçamento ou de lei 
especialmente anterior, bem como as dotações para 
amortização da dívida pública.

( ) Classificam-se como Despesas de Custeio as 
dotações para manutenção de serviços anteriormente 
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de 
conservação e adaptação de bens imóveis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

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

33) Quanto ao Empenho de Despesa, assinale a alternativa
correta.

a) É o ato emanado de autoridade competente que cria 
para o Estado obrigação de pagamento pendente ou 
não de implemento de condição.

b) Poderá exceder o limite dos créditos concedidos.
c) Não é permitido o empenho global de despesas 

contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.
d) É permitida a realização de despesa sem prévio 

empenho.

34) Acerca das despesas, assinale a alternativa correta.

a) As despesas de exercícios seguintes, 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, a ordem cronológica.

b) As despesas de exercícios encerrados, para as quais 
o orçamento respectivo consignava crédito próprio, 
com saldo insuficiente 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, a ordem cronológica.

c) As despesas de exercícios encerrados, para as quais 
o orçamento respectivo não 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, a ordem 
cronológica.

d) As despesas de exercícios encerrados, para as quais 
o orçamento respectivo consignava crédito próprio, 
com saldo suficiente para atendê-las, que não se 
tenham processado na época própria, 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, a ordem cronológica.

35) Considere o conceito abaixo, apresentado para Política 
Fiscal:

“(...] engloba a intervenção do governo na economia por 
intermédio da arrecadação de tributos e dos gastos 
públicos com o propósito de regular a economia”.

(NASCIMENTO, Edson Ronaldo. Gestão Pública [...]. 2014)

Analise as assertivas abaixo.

I. O governo aumenta seus gastos públicos.
II. O governo reduz a carga tributária.
III. O governo reduz seus gastos públicos.

Assinale a alternativa que aponta o(s) item(ns) que 
apresenta(m) Política Fiscal Expansionista.

a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas
c) III, apenas.
d) I, II e III.
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36) São instrumentos de Política Monetária restritiva:

a) recolhimento compulsório e venda de títulos públicos.
b) diminuição do recolhimento compulsório e venda de 

títulos públicos.
c) compra de títulos públicos e recolhimento 

compulsório.
d) compra e venda de títulos públicos.

37) Relacione as colunas corretamente quanto aos conceitos 
de Políticas alocativas, distributivas e de estabilização.

Coluna I Coluna II

1. Função
alocativa A.

Registra, processa e evidencia os 
atos de gestão cujos efeitos possam 
produzir modificações no patrimônio 
da entidade do setor público, bem 
como aqueles com funções 
específicas de controle.

2. Função
distributiva B.

Refere-se á distribuição, por parte do 
governo, de rendas e riquezas, 
buscando uma adequação àquilo 
que a sociedade acha justo.

3. Função
estabilizadora C.

Corresponde à aplicação de diversas 
políticas econômicas, pelo governo, 
a fim de promover o emprego, o 
desenvolvimento e a estabilidade, 
quando o mercado é incapaz de 
assegurar o alcance dos objetivos.

Assinale a alternativa que apresenta a correta 
correspondência.

a) 1A /2 B /3 C
b) 1 C /2B /3A
c) 1 B /2 C /3A
d) 1C /2A /3B

38) De acordo com o disposto na Lei 4320/64, analise as
proposições abaixo.

I. A cobertura dos déficits de manutenção das 
empresas públicas, de natureza autárquica ou não, 
far-se-á mediante subvenções econômicas 
expressamente incluídas nas despesas correntes do 
orçamento da União, do Estado, do Município ou do 
Distrito Federal.

II. Consideram-se, igualmente, como subvenções 
econômicas: as dotações destinadas a cobrir a 
diferença entre os preços de mercado e os preços de 
revenda, pelo Governo, de gêneros alimentícios ou 
outros materiais; as dotações destinadas ao 
pagamento de bonificações a produtores de 
determinados gêneros ou materiais.

III. A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, 
a qualquer título, a empresa de fins lucrativos, sem 
exceção.

39) De acordo com o disposto na Lei 4320/64, acerca das 
Despesas Correntes, são consideradas Transferências 
Correntes:

a) Subvenções Sociais; Pensionistas; Concessão de 
Empréstimos; Auxílios para Inversões Financeiras.

b) Amortização da Dívida Pública; Salário Família e 
Abono Familiar; Juros da Dívida Pública; Obras 
Públicas.

c) Subvenções Econômicas; Contribuições de 
Previdência Social; Juros da Dívida Pública.

d) Auxílios para Equipamentos e Instalações; Inativos; 
Contribuições de Previdência Social; Material 
Permanente.

40) De acordo com o disposto na Lei de Responsabilidade
Fiscal -  Lei Complementar n° 101, de 2000, sobre a Lei
orçamentária anual, analise as proposições abaixo.

I. Todas as despesas relativas à dívida pública, 
mobiliária ou contratual, e as receitas que as 
atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

II. O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 
adicional.

III. A atualização monetária do principal da dívida 
mobiliária refinanciada não poderá superar a variação 
do índice de preços previsto na lei de diretrizes 
orçamentárias, ou em legislação específica.

IV. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com 
finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

Estão corretas

a) I e III, apenas.
b) II, III e IV, apenas.
c) I e IV, apenas.
d) I, II, III e IV.

Estão corretas

a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) III, apenas.
d) I, II e III.
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