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LÍNGUA PORTUGUESA

d) apelo urgente e repetido; falta de consciência
ecológica.
e) grau de jurisdição; influência externa.

Leia o texto a seguir, para responder às questões 01
a 03, que a ele se referem:

03. Assinale a alternativa em que o verbo assinalado se
apresenta na forma arrizotônica:

Os discursos escritos sobre a Amazônia apresentam,
frente aos demais discursos da América Latina, a
especificidade do fluvial. Na maioria das vezes, são
discursos conduzidos pela navegação, tanto no caso dos
descobridores, ou aqueles em que a água aparece como
instância prévia e se introduz em seu curso, quanto no caso
dos exploradores científicos. São textualidades que
repousam sobre o decurso, que se desdobram em uma
infinidade de furos, igarapés, lagoas, afluentes, tributários,
numa geografia de águas que, quando não invade tudo, se
faz pressentir a sua volta, em sua permanência, em seu
ritmo. São os discursos de uma nação de águas. Nação no
sentido figurado, de uma área cultural formada por oito
países que compartilham referentes comuns, tendo como
centro o rio e a selva. Tal área sustenta uma relação comum
e intensa com a natureza e o meio ambiente, participando de
uma comunidade imaginária que denomina de diferentes
modos os mesmos fenômenos, pois o que num extremo do
rio se chama curupira, no outro lado, aos pés da cordilheira
andina, na região de nascimento, se chamará chullachaqui.
Com uma imagem às vezes protetora, às vezes hostil,
ambos são temidos por defender a selva dos invasores, seja
pela astúcia de seus gestos, ou por sua figura de pés
defeituosos ou com os pés voltados para trás. Os dois são
figurações de um mesmo perfil: a milenar resistência da
natureza à ingerência do homem. (Do livro As Vozes do rio, de Ana

a)
b)
c)
d)

“oito países que compartilham referentes comuns”
“São textualidades que repousam sobre o decurso”
“na região de nascimento, se chamará chullachaqui”
“a água aparece como instância prévia e se introduz
em seu curso”
e) “Tal área sustenta uma relação comum e intensa
com a natureza”
04. Assinale a alternativa em que a forma verbal
corresponde à seguinte estrutura: radical + vogal
temática + desinência modo-temporal + desinência
número-pessoal:
a)
b)
c)
d)
e)

05. Assinale a alternativa em que a frase está articulada
de modo claro, coeso, coerente e correto:
a) De personalidade contraditória, violenta e ao mesmo
tempo doce, quando se pensa na relação com sua
filha, a quem amava profundamente, o conquistador
castelhano Lope de Aguirre foi objeto de diversas
análises, algumas de natureza psiquiátrico-positivista,
que lhe conferiram certo delírio de reivindicação,
atribuindo sua revolta a um ressentimento.
b) Lope de Aguirre, conquistador castelhano, tinha
personalidade contraditória e violenta, mas ao mesmo
tempo doce, se pensarmos na relação com sua filha, a
qual amava profundamente, sendo por isso objeto de
diversas análises, algumas de natureza psiquiátricopositivista, que lhe que lhe conferiram certo delírio de
reivindicação, atribuindo sua revolta a um
ressentimento.
c) Por ter personalidade contraditória e violenta, embora
ao mesmo tempo doce, se pensarmos na relação com
sua filha que amava profundamente, a Lope de
Aguirre, um conquistador castelhano, diversas
análises, até mesmo de natureza psiquiátricopositivista, lhe conferiram certo delírio de reivindicação,
atribuindo sua revolta a um ressentimento.
d) Embora de personalidade contraditória e violenta,
Lope de Aguirre, um conquistador castelhano que era
ao mesmo tempo doce, haja visto a relação com sua
filha, a quem amava profundamente, apesar de
diversas análises, algumas de natureza psiquiátricopositivista, lhe conferirem certo delírio de reivindicação,
atribuindo sua revolta a um ressentimento.
e) O conquistador espanhol Lope de Aguirre, foi objeto de
diversas análises, algumas de natureza psiquiátricopositivista, que lhe conferiram certo delírio de
reivindicação, atribuindo sua revolta a um
ressentimento, tudo em virtude de sua personalidade
contraditória, violenta e ao mesmo tempo doce, se
pensarmos na relação que tinha com a filha, a qual
amava profundamente.

Pizarro, p. 18-19)

01. Coloque V para verdadeiro e F para falso nas
afirmativas a seguir, feitas a propósito de aspectos
diversos do texto:
(
(
(

(
(

) Observa-se o predomínio da função referencial ou
denotativa.
) Uma ideia secundária que perpassa o texto é a de
que a Amazônia deveria ser um só país.
) Os vocábulos “furos”, “igarapés”, “lagoas”,
“afluentes” e “tributários” se dispõem numa relação
de hiponímia com um termo posterior a eles.
) A lenda do “curupira” nasceu na região dos Andes,
onde esse ser é designado por outro nome.
) A cultura dos povos amazônicos tem distinções,
não só quanto aos termos, mas também quanto às
concepções relativas ao ambiente.

Assinale a alternativa que relaciona a sequência
CORRETA de V e F de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
e)

escreveu
vendesse
esfregava
reciclemos
formulásseis

V–V–F–V–F
V–F–V–F–F
F–F–V–F–V
F–V–V–V–F
F–V–F–F–V

02. De acordo com o conteúdo do texto, os vocábulos
“instância” e “ingerência” (em destaque)podem ter,
respectivamente, o significado de:
a) acidente natural comum; desmatamento.
b) fenômeno geográfico inevitável; destruição levada
a efeito por.
c) em primeiro e mais importante caso; intervenção.
1
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06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada está
empregada em sentido denotativo:

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

a) Como lê muito, dizem que João é uma ilha
cercada de livros por todos os lados.
b) Alessandro rompeu a camisa no arame farpado
que cerca a fazenda.
c) Apenas Édipo encontrou a chave para decifrar o
enigma da Esfinge.
d) A neblina flutua, desfazendo os edifícios e as
árvores da cidade.
e) Quando o sol cair, encerraremos nosso
expediente no banco.

09. Assinale a alternativa em que a pontuação NÃO se
apresenta correta:
a) O curupira, de antiga tradição na região
amazônica, aparece como uma criatura com os
pés ao contrário; já a mula sem cabeça, como um
acéfalo.
b) A interpelação ao desconhecido sempre foi um
atrativo singular e, no momento em que os
espaços se abriam paulatinamente, aparecia com
mais intensidade.
c) Por sua origem quase divina, os heróis tinham a
missão de comunicar o espaço dos homens, o
império do divino, o mundo subterrâneo dos
mortos.
d) Nos tempos antigos, os viajantes tinham como
modelo os heróis, cujas façanhas apareciam nas
mitologias.
e) Se os modernos não acreditam, paciência; mas o
certo é que os mitos falavam de uma cidade toda
banhada em ouro: o Eldorado.

07. Leia os seguintes versos de Manoel de Barros, início
do poema “Os deslimites da palavra”:
Ando muito completo de vazios.
Meu órgão de morrer me predomina.
Estou sem eternidades.
Assinale a alternativa na qual consta a figura de
linguagem expressa no primeiro verso do poema (“Ando
muito completo de vazios”):
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas III e V estão corretas.

Metáfora
Hipérbole
Eufemismo
Paradoxo
Sinestesia

10. Leia o texto a seguir:

08. Leia o “Soneto de fidelidade”, de Vinícius de Moraes:

Depois do golpe militar de 1964, com a queda do
presidente João Goulart, as forças militares ocuparam a
Amazônia brasileira, perseguindo e dispersando os
principais líderes políticos democráticos, o que abriu
caminho para a proposição de um plano de
modernização da região, elaborado no Sul do país. Isto
implicou a entrada de capitais nacional e estrangeiro,
assim como a redefinição do espaço e das condições de
vida da população. Aliás, no final dos anos 1950, a
integração geográfica da Amazônia com o Sul – na
verdade uma proposta geopolítica – já havia começado
através das rodovias. É possível perfilar um núcleo
ligado a indústria automotora, assim como a suas
indústrias
adjacentes.
Esse
polo
industrial
é
intensamente estimulado pelos militares que, sob o
discurso da modernização da Amazônia e sua integração
nacional, tinham promovido seu projeto geopolítico,
mediante a construção de rodovias. Tais ideias e
medidas não conseguiam discriminar as especificidades
do Norte das do resto do país. (Do livro As Vozes do rio, de Ana

De tudo ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto,
Que mesmo em face do maior encanto,
Dele se encante mais meu pensamento.
Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.
E assim, quando mais tarde me procure,
Quem sabe a morte, angústia de quem vive,
Quem sabe a solidão, fim de quem ama,
Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama,
Mas que seja infinito enquanto dure.
Leia as afirmativas a seguir, feitas sobre o texto:
I. No início, observa-se a presença de um hipérbato, já
que houve uma troca na sequência normal dos
termos da oração.
II. No oitavo verso (“Ao seu pesar ou seu
contentamento”),
os
substantivos
antitéticos
expressam uma ideia contraditória.
III. No sétimo verso (“E rir meu riso e derramar meu
pranto”) existe um pleonasmo; porém, devido ao seu
valor enfático, não podemos considerá-lo vicioso.
IV. A palavra “chama”, no penúltimo verso, é uma
metonímia de um termo anteriormente expresso:
amor.
V. O poema, em sua totalidade, expressa o grande
amor do poeta por uma mulher.

Pizarro, p. 166. Texto adaptado.)

Coloque V para verdadeiro e F para falso nas
afirmativas a seguir, feitas a propósito de aspectos
diversos do texto:
(

(
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) A regência no trecho “Isto implicou a entrada de
capitais” NÃO está correta, pois deveria ser
“Isto implicou na entrada de capitais”.
) As palavras “proposição”, “modernização” e
“região”, constantes do primeiro período,
formam um vício de linguagem chamado
barbarismo.
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) No último período, para que o enunciado fique
correto, o vocábulo “discriminar” precisa ser
substituído pelo parônimo “descriminar”.
) Uma ideia que perpassa o texto é a de que as
medidas para o desenvolvimento da Amazônia,
embora não condizentes com a sua realidade,
eram necessárias.
) “Tinham promovido”, no penúltimo período do
texto, está conjugado no pretérito mais-queperfeito composto do indicativo.
) No trecho “É possível perfilar um núcleo ligado
a indústria automotora”, o a deveria levar o
acento indicativo de crase.

ausência de regular processo administrativo. Neste
caso, considerando as regras a respeito do
provimento, vacância, remoção, redistribuição e
substituição, conforme a Lei nº. 8.112/90, é
CORRETO afirmar que Pedro Antônio será:
a) removido para o cargo anteriormente ocupado.
b) reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.
c) aproveitado em novo cargo, desde que em
caráter efetivo.
d) devolvido à atividade diante da ocorrência da
reversão.
e) reintegrado com o ressarcimento de todas as
vantagens.

Assinale a alternativa que relaciona a sequência
CORRETA de V e F de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
e)

13. A respeito dos direitos e vantagens assegurados ao
servidor público federal na Lei nº. 8.112/90, analise
as
afirmativas,
identificando
com “V” as
verdadeiras e com “F” as falsas, assinalando a
seguir a alternativa que possui a sequência
CORRETA de cima para baixo:

V–F–V–V–F–F
V–F–V–F–F–V
V–V–F–F–V–F
F–F–F–F–V–V
F–V–F–V–F–V

(
LEGISLAÇÃO
(
11. Aldebaran da Silva logrou êxito em concurso público
efetivo na esfera federal. Cumpriu todos os trâmites
normais e teve o seu ato de provimento publicado no
dia 01/04/2018. A posse de Aldebaran no cargo estava
marcada para o dia 10/05/2018, mas, dias antes da
posse, ficou acometido por doença infectocontagiosa
que o impossibilitou de comparecer pessoalmente para
o referido ato, outorgando poderes para que seu irmão,
Antônio da Silva, mediante procuração específica
firmada pelo candidato, tome posse em seu nome.
Com a posse, foi realizada a assinatura do respectivo
termo, no qual constaram as atribuições, os deveres,
as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo
ocupado. A esse respeito, conforme a Lei nº. 8.112/90,
é CORRETO afirmar:

(
(

(

a)
b)
c)
d)
e)

a) Constata-se irregularidade na posse, uma vez que
deveria ter ocorrido dentro de lapso temporal menor,
contado da publicação do ato de provimento.
b) A posse encontra-se revestida da legalidade, sem
qualquer irregularidade, uma vez que foram
seguidos os trâmites previstos pela Lei nº.
8.112/1990.
c) Verifica-se irregularidade na posse, uma vez que no
termo de posse não deveriam estar presentes os
direitos inerentes ao cargo ocupado.
d) No ato da posse, Aldebran não precisará
apresentar, por meio de seu procurador, declaração
de bens e valores que constituem seu patrimônio.
e) Houve irregularidade na posse, pois não é permitido
pela lei a posse em cargo público mediante
procuração específica. Trata-se de ato pessoal e
intransferível.

) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens de caráter permanente, é irredutível.
) Mediante autorização do servidor ou judicial,
poderá haver consignação em folha de
pagamento em favor de terceiros, a critério da
administração e com reposição de custos,
sendo certo que o total de consignações
facultativas não excederá a 50% (cinquenta por
cento) da remuneração mensal.
) Nenhum servidor receberá remuneração inferior
ao salário mínimo.
) O vencimento, a remuneração e o provento não
serão objeto de arresto, sequestro ou penhora,
ainda que nos casos de prestação de alimentos
resultante de decisão judicial.
) Além do vencimento, poderão ser pagas ao
servidor vantagens, como as indenizações,
gratificações e adicionais.
V–V–V–F–V
V–V–F–F–V
V–F–V–F–V
F–V–V–F–V
F–F–V–V–F

14. João de Oliveira, servidor público federal, investido no
cargo efetivo de Servidor Técnico-Administrativo em
Educação da UFAM há 1 (um) ano e 8 (oito) meses,
pretende solicitar licença para acompanhar sua
cônjuge, que foi deslocada para outro ponto do
território nacional. Conforme dispõe a Lei nº.
8.112/1990, é CORRETO afirmar a esse respeito que:
a) A licença será por prazo indeterminado e com
remuneração.
b) A licença será por prazo indeterminado e sem
remuneração.
c) A licença será por prazo determinado e com
remuneração.
d) A licença será por prazo determinado e sem
remuneração.
e) O servidor não pode acompanhar o cônjuge,
tendo em vista que se encontra em estágio
probatório.

12. Pedro Antônio é servidor público federal estável e,
em decorrência de denúncia de suposta falta
praticada, foi demitido do cargo que ocupava.
Irresignado, Pedro Antônio recorre ao Poder
Judiciário e obtém decisão favorável ao seu pedido,
determinando a anulação do ato demissional por
3
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15. De acordo com a Lei nº. 8.112/90, sem qualquer
prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:

II. Comunicar imediatamente a seus superiores ato ou
fato que julgar em sua consciência contrário ao
interesse público, exigindo as providências cabíveis.
III. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços
por quem de direito, exceto nos casos em que haja
determinação superior em contrário.
IV. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor
de representar contra qualquer comprometimento
indevido da estrutura em que se funda o Poder
Estatal, salvo se se tratar de seu subordinado, caso
em que poderá exercer a aplicação de penalidades
sensíveis ao cargo que ocupa.
V. Ser cortês, ter urbanidade, sensibilidade e atenção,
respeitando a capacidade e as restrições pessoais
de todos os usuários do serviço público, sem
preconceito ou distinção de raça, gênero,
estereótipos e religião.

I. Por 1 (um) dia, para doação de sangue;
II. Pelo período comprovadamente necessário para
alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado,
em qualquer caso, a 2 (dois) dias.
III. por 10 (dez) dias consecutivos em razão de
casamento;
IV. por 8 (oito) dias consecutivos em razão de
falecimento do cônjuge, companheiro, pais, avós,
filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e
irmãos.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II estão incorretas
Somente as afirmativas I, II e III estão incorretas
Somente as afirmativas II, III e IV estão incorretas
Somente as afirmativas II e IV estão incorretas
Somente as afirmativas III e IV estão incorretas

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

16. Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que
NÃO constitui causa de demissão do servidor
público, nos termos da Lei n°. 8.112/90:

Existe uma assertiva correta
Existem duas assertivas corretas
Existem três assertivas corretas
Existem quatro assertivas corretas
Todas as assertivas estão corretas

19. Marieta Rodrigues, servidora pública federal,
representou à autoridade administrativa competente,
acusando Pedro Teixeira, Diretor de uma unidade, de
ter praticado um ato de improbidade administrativa,
requerendo, dessa forma, a imediata instauração de
investigação. Ocorre que Marieta era conhecedora de
ser o referido Diretor inocente, tendo realizado a
mencionada representação motivada por vingança
pessoal. Após devida apuração dos fatos, a servidora
Marieta foi regularmente processada e condenada
criminalmente à detenção de doze meses e multa. Em
relação aos fatos narrados, de acordo com a Lei nº.
8.429/1992, é CORRETO afirmar que:

a) Inassiduidade habitual.
b) Proceder de forma desidiosa.
c) Quando não satisfeitas as condições do estágio
probatório.
d) Receber presente de qualquer espécie, em razão
de suas atribuições.
e) Utilizar recursos materiais da repartição em
serviços ou atividades particulares.
17. Paulo Castilho é servidor da UFAM, investido no cargo
de Técnico-Administrativo em Educação. Há uma
semana ele recebeu um convite para prestar serviços à
Assembléia Geral da OEA, com sede em Washington,
DC, EUA. Para que ele possa atender ao pedido,
deverá afastar-se de seu cargo na UFAM, mediante
autorização da autoridade competente. Considerando
que Paulo se encontra em estágio probatório, ele:

a) Marieta não cometeu nenhum crime, mas mero
ilícito civil.
b) A pena que Marieta recebeu de detenção está
incorreta, pois não pode superar dez meses.
c) A pena que Marieta recebeu de detenção está
correta, não sendo cabível, na hipótese, a
aplicação de multa.
d) A pena que Marieta recebeu de detenção está
incorreta, sendo apenas cabível, na hipótese, a
aplicação de multa.
e) Na hipótese é cabível, alternativamente, a pena
de reclusão ou multa.

a) não poderá afastar-se de seu cargo até que seja
aprovado no estágio probatório.
b) poderá afastar-se de seu cargo, desde que seja
autorizado pela reitoria da UFAM.
c) poderá afastar-se de seu cargo, condicionado à
perda total de sua remuneração.
d) não poderá afastar-se de seu cargo por estar
situado no estrangeiro o órgão em que vai servir.
e) poderá afastar-se de seu cargo, desde que seja
por período inferior a dois anos.

20. Sobre a estruturação do Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no
âmbito das Instituições Federais de Ensino
vinculadas ao Ministério da Educação, conforme
previsto na Lei nº. 11.091/05, seguem as assertivas:

18. João da Borda é servidor público e, na repartição em
que trabalha, é responsável pelo atendimento ao
público. São deveres fundamentais de João da
Borda, nos exatos termos do Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal, o Decreto Federal nº 1.171/94:

I. Plano de carreira é o conjunto de princípios,
diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento
profissional dos servidores titulares de cargos que
integram determinada carreira, constituindo-se em
instrumento de gestão do órgão ou entidade.

I. Jamais retardar qualquer prestação de contas,
condição essencial da gestão dos bens, direitos e
serviços da coletividade a seu cargo.
4
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II. Nível de classificação é o conjunto de cargos de
mesma hierarquia, classificados a partir do requisito
de escolaridade, nível de responsabilidade,
conhecimentos, habilidades específicas, formação
especializada, experiência, risco e esforço físico
para o desempenho de suas atribuições.
III. Cargo é o conjunto de atribuições e
responsabilidades
previstas
na
estrutura
organizacional que são cometidas a um servidor;
IV. Usuários são pessoas, entes despersonalizados ou
coletividades internas ou externas à Instituição
Federal de Ensino que usufruem direta ou
indiretamente dos serviços por ela prestados,
gratuita ou remuneradamente.

casos expressamente autorizados por Ministro de
Estado ou autoridade de nível hierárquico
equivalente,
desde
que
caracterizada
a
necessidade em despacho fundamentado.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

22. O Plano Plurianual – PPA é o instrumento que
explicita o modo como o governo enxerga e procura
construir o desenvolvimento do ente da federação.
Em relação ao PPA, analise os itens:

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III e V estão corretas.

Existe uma assertiva incorreta
Existem duas assertivas incorretas
Existem três assertivas incorretas
Existem quatro assertivas incorretas
Todas as assertivas estão corretas

I. Anteriormente à Constituição de 1988, havia o
OPI – Orçamento Plurianual de Investimentos,
que planejava os investimentos e estabelecia
as diretrizes, objetivos e metas para a maioria
da administração, mas não abrangia despesas
correntes e de capital e programas de duração
continuada.
II. A Constituição Federal prevê a possibilidade
de planos e programas nacionais, regionais e
setoriais, sendo que todos devem guardar
consonância como o PPA. A adequação
regional do Plano Plurianual possibilita maior
precisão na identificação das políticas
públicas, inclusive quanto à sua intensidade,
pelas diversas regiões do País.
III. A partir do PPA 2012-2015, considerando a
natureza política, a União passou a adotar
outros recortes que coincidem com as regiões
macroeconômicas
na
regionalização
de
determinadas diretrizes, objetivos ou metas do
PPA.
IV. A Constituição Federal dispõe sobre a
organização, forma de apresentação, nível de
detalhamento e processo de elaboração do
PPA.
V. Concluída a elaboração de programas, cabe
aos órgãos setoriais verificar se os programas,
reservam consistência interna, ou seja, se
existe uma relação consistente entre causa e
efeito, entre o problema identificado, os
indicadores, o conjunto de ações, suas metas
e a capacidade técnica, operacional e
financeira das estruturas envolvidas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
21. A Portaria no. 95, de 19 de abril de 1992, do
Ministério da Fazenda, estabelece os limites para
a concessão de suprimento de fundo, tendo como
base os limites fixados pela Lei 8.666/1993 para
as modalidades de licitação, bem como o limite
máximo a ser utilizado para as despesas de
pequeno vulto. Leia, a respeito, as seguintes
afirmativas:
I. Com o intuito de incentivar a utilização do Cartão
de Pagamento do Governo Federal – CPGF, os
percentuais definidos para a conta corrente foram
alterados de 5% para 10%, e de 0,25% para 1%,
para a execução de obras de serviços de
engenharia e compras e outros serviços,
respectivamente.
II. O limite orçamentário fundamenta-se na
existência de dotação orçamentária na natureza
da despesa especifica do objeto de concessão do
suprimento de fundos e considera-se regular a
despesa diferente do objeto de suprimento de
fundos.
III. Admite-se o fracionamento de despesas ou de
documento comprobatório com o objetivo de
adequar os limites da legislação, desde que
caracterizada a necessidade em despacho
fundamentado.
IV. A legislação permite, em caráter excepcional, a
critério da autoridade de nível ministerial, a
concessão de suprimentos de fundos em valores
superiores aos fixados na Portaria, desde que
caracterizada a necessidade em despacho
fundamentado.
V. De acordo com o acordão TCU nº. 1.276, de
2008, os limites estabelecidos pela Portaria
referem-se a todo e qualquer tipo de suprimento
de fundos e não apenas aos destinados a atender
às despesas de pequeno vulto, ressalvados os

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

5

Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e V estão corretas.
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23. A figura representa o enfoque da receita patrimonial
e orçamentária. Analise as afirmativas a seguir:

a)
b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa I está incorreta.
Somente as afirmativas I, II e V estão incorretas.
Somente a afirmativa III está incorreta.
Somente as afirmativas III e IV estão incorretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

25. Ao final dos primeiros quatro meses do exercício
financeiro, um órgão público hipotético apresentava
a seguinte situação (em unidades monetárias):
•
•
•

I. O ponto A” representa fatos que diminuem o
patrimônio, mas sem ingresso de recursos.
II. O ponto B” representa ingresso de recursos que
aumentam o patrimônio da entidade e financiam
as despesas.
III. O ponto C” representa ingresso de recursos que
aumentam o patrimônio e normalmente produzem
um ativo ou aumentam um passivo.
IV. O ponto D” representa ingresso de recursos que
não aumentam o patrimônio.
V. O ponto D” não se caracteriza como Receita
Orçamentaria.

•
•

A arrecadação dos meses subsequentes do
exercício financeiro deverá demonstrar a mesma
tendência. O montante que será utilizado para abertura
de um crédito especial será de:
a)
b)
c)
d)
e)

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Receita prevista no ano
550
Receita arrecadada
280
Superávit Financeiro no Balanço PatrimoPatrimo
nial do exercício anterior
40
Anulação parcial de dotação orçamentária 50
Crédito orçamentário aberto
20

Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
c
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.

160
180
220
270
300

26. Analise as afirmativas a seguir, considerando as
Receitas Públicas:
I. As receitas intraorçamentárias são decorrentes
da execução da despesa intraorçamentária e
ocorrem entre os órgãos ou entidades
integrantes dos orçamentos fiscal e/ou da
seguridade social.
II. Ao final do exercício, o montante das receitas
intraorçamentárias pode
p
não ser igual ao das
despesas intraorçamentárias. A diferença deve
ser inscritos em exercícios anteriores e restos a
pagar.
III. A receita patrimonial é o ingresso proveniente
de rendimentos sobre os investimentos do ativo
permanente, de aplicações e disponibilidades
dispo
em
operações
de
mercado
e
outros
rendimentos oriundos de renda de ativos
permanentes.
IV. As transferências de capital são os ingressos
derivados de outros entes ou entidades
referentes a recursos pertencentes a entidade
recebedora,
não
classificáv
classificáveis
em
subcategorias econômicas originárias.
V. As parcelas expressivas do produto de
arrecadação dos impostos, contribuições e
outras receitas públicas não podem ser
livremente programadas a cada ano.

24. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela
definida como tributária ou não tributária, segundo a
Lei 4.320/64. Quanto a esse tema, analise as
seguintes afirmativas:
I. Todo recebimento da dívida ativa não deve
corresponder necessariamente a uma receita
orçamentária e à simultânea baixa de crédito
registrado anteriormente
iormente em conta contábil do
ente.
II. A inscrição em dívida ativa é um requisito para
que a Administração Pública acione o judiciário
para a cobrança do crédito.
III. Qualquer crédito está sujeito à prescrição, ou
seja, à perda, pelo poder público, do direito de
exigir o seu pagamento, caso o ente
responsável por sua cobrança não adote
tempestivamente as medidas necessárias para
tanto.
IV. O tratamento para inscrição da dívida ativa é
homogêneo
para
todos
os
devedores,
independente da natureza de suas dividas
perante a Fazenda Pública.
V. A inscrição na Dívida Ativa é o ato jurídico que
visa legitimar a origem do crédito em favor da
Fazenda Pública, revestindo o procedimento
dos necessários requisitos jurídicos para as
ações de cobrança.

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Assinale a alternativa correta:
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Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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transcorridos 5 (cinco) anos desde o fato gerador,
sem prejuízo de apuração de responsabilidade
daqueles que tiverem dado causa ao atraso (IN
TCU56/2006).

27. Em relação à programação e execução financeira,
analise as afirmativas a seguir:
I. A realização de um “orçamento caixa” permite ao
gestor financeiro antecipar providências para
garantir que sejam executados, nos prazos
pactuados, os pagamentos aos fornecedores, aos
credores e aos trabalhadores da instituição, assim
como o recolhimento dos encargos sociais e fiscais.
II. A partir do Plano Real, os governos deixaram de
contar com o mecanismo de corrosão inflacionária
dos créditos orçamentários, de forma que a simples
postergação de pagamento era mais que suficiente
para promover o ajuste orçamentário.
III. Dentre os instrumentos da programação financeira e
orçamentária, a LRF impôs o estabelecimento de
metas fiscais que deverão nortear todo o processo
de planejamento e de execução das finanças
públicas em cada exercício.
IV. Se verificado ao final de um semestre, que a
realização de uma despesa poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário, o
empenho poderá ser limitado segundo critérios
estabelecidos na Lei Orçamentária.
V. Quando novas estimativas da receita forem
necessárias e indicarem na Lei Orçamentária que
não será integralmente arrecadada, caberá ajustar a
execução orçamentária, mediante limitação do
montante da despesa a ser executada, visando a
recondução a valores compatíveis com a nova
estimativa de arrecadação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
e)

29. Sobre o sistema de Administração Financeira
Federal - SIAFI, assinale a alternativa CORRETA:
a) O sistema SIAFI compreende um conjunto
informatizado de ferramentas para operacionalizar
internamente o funcionamento sistêmico das
atividades do Sistema de Serviços Gerais – SISG,
com destaque para o controle de convênios.
b) O sistema SIAFI processa a execução
orçamentária, financeira e contábil dos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal.
c) O SIAFI processa a avaliação das ações
governamentais, por intermédio da fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial e apoia o controle interno no exercício
da sua missão.
d) Por intermédio do sistema SIAFI é elaborada a
folha de pagamento dos servidores ativos,
aposentados e pensionistas dos órgãos da
Administração Pública Direta.
e) O SIAFI é o instrumento informatizado para a
preparação e execução do orçamento federal.

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas IV e V estão corretas.

30. Em relação à programação e detalhamento dos
créditos orçamentários, uma determinada unidade
orçamentária recebeu o montante de R$11.300,00,
sendo R$ 6.500,00 para pessoal e o restante a ser
utilizado em custeio. A programação mensal
CORRETA pode ser feita da seguinte forma:

28. Em relação à prestação de contas, analise as
afirmativas a seguir como (V) verdadeiras ou (F) falsas:
(

(

(

(

(

V, V, V, V, F
V, V, V, F, V
V, F, V, F, V
F, F, V, V, F
F, V, F, V, V

) A Tomada e Prestação de Contas são termos para
designar o conjunto de relatórios e documentos
apresentados pelos gestores de recursos públicos
para demonstrar sua regularização. Na tradição
brasileira, são apresentados sempre no final do
mandato da gestão.
) A Tomada de Contas Especial tem por objetivo
primordial o ressarcimento dos valores desviados
do erário.
) Em qualquer dos processos de contas o
julgamento a cargo dos Cortes irá apontar as
irregularidades que houver, os responsáveis pelos
atos correspondentes e adotará as medidas que
couber, podendo, inclusive, solicitar o recolhimento
de prisão temporária para o agente que der causa.
) A Lei estabelecerá os prazos de prescrição para
os ilícitos praticados pelo agente servidor
temporário que causem prejuízo ao erário,
ressalvadas
as
respectivas
ações
de
ressarcimento.
) O processo de Tomada de Contas Especial
poderá
ser
dispensado
de
instauração

a) As cotas trimestrais, para utilização do
orçamento, poderiam ser definidas: 1º ao 4º.
Trimestre,
de
R$
2.700,00,
e
seriam
contingenciados R$ 2.700,00.
b) De janeiro a novembro, a programação seria
mensal de R$ 500,00 de pessoal e R$ 400,00
mensal de custeio; em dezembro seria de R$
1.000,00 para pessoal e R$ 400,00 para custeio,
no total de R$ 11.300,00.
c) Com a adição da Lei da Responsabilidade Fiscal
e a Lei Complementar n°.101/2001, a
programação orçamentária é feita em bases
mensais, em função da exigência do art. 8º.
d) Cada órgão deverá fazer publicar ato
estabelecendo a programação do desembolso
trimestral, fato que repercute na programação
orçamentária, sendo determinante na fixação das
cotas orçamentárias na base trimestral.
e) As cotas mensais para utilização do orçamento
poderiam ser definidas: 1º ao 4º, mensal de R$
2.700,00, e seriam contingenciados R$ 2.700,00.
7
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31. O fluxo de etapas da programação financeira passa
por cinco passos que são discriminados a seguir.

contabilizada como receita contábil, exceto as
entradas compensatórias no ativo e no passivo
financeiro.
V. A receita contábil é reconhecida segundo o princípio
de competência, estabelecido pela teoria contábil.

Assinale a alternativa INCORRETA:
a) 1º passo: As unidades executoras elaboram
proposta de programação financeira - PPF,
solicitando ao órgão setorial de programação
financeira - OSPF o montante de disponibilidades
financeiras de que necessitam para atender seus
gastos.
b) 2º. passo: Os OSPF consolidam as solicitações das
suas unidades executoras e encaminham uma
única solicitação referente ao ministério ao órgão
central (STN/MF), por meio de nova PPF.
c) 3º. passo: A STN/MF, após examinar cada
solicitação dos OSPF, emite a proposta de
programação financeira - PPF, aprovando o
montante de disponibilidades financeiras que será
liberado para cada OSPF.
d) 4o. passo: Os OSPF, em face do montante
individual aprovado pela STN/MF, redistribui o valor
as suas unidades executoras, emitindo nova PFA,
onde fica indicado o montante aprovado liberado.
e) 5º. passo: A STN/MF, finalizando suas atribuições,
emite documento transferindo para os OSPF as
disponibilidades
financeiras
cuja
liberação
anteriormente tinha sido aprovada.

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas IV e V estão corretas.

34. Em relação ao regime patrimonial, analise as
alternativas a seguir e assinale a INCORRETA:
a) A receita e a despesa contábeis decorrem de fatos
modificativos
aumentativos
e
diminutivos,
respectivamente.
b) É comum detectarmos créditos plenamente
constituídos em favor dos entes públicos, porém
contabilizados sob alegação de que o regime da
receita orçamentária é o de caixa.
c) O registro contábil da despesa orçamentária, no
momento da liquidação de empenhos, e a
escrituração da receita orçamentária, no momento
da arrecadação, são os exemplos mais concretos
de que a prática da escrituração pública se faz
levando em consideração conceitos orçamentários.
d) Existem passivos constituídos contra as entidades
públicas, porém não reconhecidos em razão de que
seria necessária a execução orçamentária para tal.
e) A provisão para as férias e para o 13º. salário
deveriam, segundo as melhores técnicas da Ciência
Contábil, ser registradas mensalmente, com base
no duodécimo da folha de pagamento de salários.

32. Em relação ao lançamento contábil de despesas de
pagamento do 13º salário aos servidores, assinale a
alternativa CORRETA:
a) D- Variação Patrimonial Diminutiva
C-Passivo (provisão para 13º. Salário)
b) D- Passivo
C -Despesa Orçamentária
c) D – Passivo
C – Ativo

35. Analise as afirmativas
(verdadeiras) ou F (falsas):

d) D- Ativo
C- Variação Patrimonial Diminutiva
D- Despesa Orçamentária
C- Passivo

(

e) D – Passivo
C- Variação Patrimonial Aumentativa
D- Despesa Orçamentária
C- Ativo

(

33. Em relação à receita orçamentária e à receita
contábil, analise as afirmativas a seguir:

(
(

I. A receita contábil envolve a incorporação de
elementos de ativos e o desaparecimento de
passivos.
II. Para o reconhecimento de uma receita orçamentária,
é necessário apenas que haja arrecadação de
recursos financeiros.
III. Quando há o fato gerador da receita contábil, mas
ainda não houve recebimento de recursos financeiros.
O registro contábil envolve apenas duas contas de
variação patrimonial, e ocorre no caso em que uma
receita contábil não é uma receita orçamentária.
IV. Segundo a Lei n°. 4320/64, art 3° e art 57°, to da
receita arrecadada deve ser classificada e

a

seguir,

como

V

) A intenção da Lei nº. 4320/64 é a de fornecer
informações à administração pública e aos
demais interessados, acerca do montante dos
valores que possam provocar alteração no
patrimônio público em data futura.
) A descentralização do crédito orçamentário é
apenas mais um ato administrativo a ser
registrado em contas de controle.
) A liquidação da despesa implica necessariamente
o surgimento da despesa e de um ativo.
) O cancelamento de restos a pagar não
processados pode ocorrer durante ou no final do
exercício financeiro atual ao da inscrição e implica
o aumento de uma conta do ativo com
consequente diminuição do patrimônio liquido.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
e)
8
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36. Suponha que, em determinado ano, havia R$
1.000,00 de saldo inicial de bens móveis e que, no
final do ano, esse saldo tenha passado para R$
3.500, 00. No exemplo, quais as contas de variação
patrimonial decorrentes de fatos permutativos NÃO
afetaram a situação líquida patrimonial?
•
•
•
•
•
•
•

Saldo inicial de Bens Móveis
Aquisição de Bens Móveis
Alienação de Bens Móveis
Reavaliação de Bens Móveis
Extravio de Bens Móveis
Doação de Bens Móveis
Saldo Final de Bens Móveis

c) Prestação de serviços (momento de reconhecer a
receita para efeito de apuração do resultado
patrimonial)
D – Créditos a Receber
C – Variação Passiva Patrimonial Extraordinária –
Acréscimos Patrimoniais.
d) Registo de despesas fixada na LOA
D – Credito Inicial
C – Crédito Disponível

R$ 1.000,00
R$ 4.000,00
R$ 2.500,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 3.500,00

e) Registro da Despesa
adicionais
D – Crédito Adicional
C – Crédito Disponível

Fixada

em

créditos

39. Em relação às Demonstrações Contábeis, analise as
alternativas a seguir e assinale a INCORRETA:

a) Reavaliação de Bens Moveis, Extravio de Bens
Móveis e Doação de Bens Moveis.
b) Alienação de Bens Móveis e Reavaliação de Bens
Moveis.
c) Alienação de Bens Móveis e Aquisição de Bens
Móveis.
d) Aquisição de Bens Móveis, Reavaliação de Bens
Moveis e Doação de Bens Moveis.
e) Todas as contas sofreram alterações.

a) A Demonstração do Resultado Econômico deve ser
elaborada considerando sua interligação com o
sistema patrimonial e apresentar, de forma dedutiva,
a receita econômica dos serviços prestados e a
receita econômica do valor apurado.
b) No Balanço Financeiro, pelo método saldo, comporá
os ingressos orçamentários o saldo atual das contas
de receita, por ser credor; enquanto que comporão
os ingressos extra-orçamentários os saldos atuais
das contas financeiras do passivo e os saldos
anteriores das contas financeiras de ativo.
c) No Balanço Orçamentário, as informações a serem
evidenciadas como “Movimentação Financeira”
(cota, repasse e sub-repasse) dizem respeito à
identificação das fontes de recursos utilizadas na
apropriação das despesas destinadas para cada
órgão.
d) Nos Balanços Orçamentários e Financeiros e
também nas demonstrações das variações
patrimoniais, a receita é evidenciada pelo valor
arrecadado e a despesa pelo valor empenhado.
e) É possível estabelecer uma estrutura padrão a ser
adotada
para
apresentação
dos
quatro
demonstrativos financeiros, conforme previsto na Lei
4.320/64, artigo 101.

37. Assinale a alternativa INCORRETA em relação às
variações patrimoniais:
a) São variações extraorçamentárias todas as
alterações quantitativas, exceto as provenientes
da execução orçamentária.
b) São variações patrimoniais as que resultam numa
redução do Patrimônio Líquido, proveniente de
fatos modificativos diminutivos.
c) São variações orçamentárias as decorrentes da
execução de despesa e da receita orçamentária,
pois há reflexos patrimoniais em todas as
hipóteses em que se executa uma despesa.
d) São variações patrimoniais ativas as provenientes
de fatos modificativos diminutivos.
e) São variações patrimoniais as superveniências e
insubsistências representadas por fenômenos que
se enquadram como itens extraordinários, dentro
da melhor técnica contábil.

40. Em
relação
à
classificação
da
Despesa
Orçamentária, assinale a alternativa CORRETA:

38. Assinale o lançamento INCORRETO correspondente
ao registro contábil dos fatos típicos:

a) A classificação institucional agrupa as despesas
conforme as instituições autorizadas a realizá-las,
relacionando os órgãos da administração pública
direta ou indireta responsáveis pela dotação
aprovada.
b) A classificação por natureza indica em que área a
ação de governo será realizada, apresentando a
relação com funções e a relação com subfunções.
c) A classificação funcional da despesa está
organizada em elementos de despesa, categoria
econômica, modalidade de aplicação, grupo de
despesa, elementos de despesas, nessa ordem.
d) A classificação por modalidade de aplicação pode
ter como exemplo as aposentadorias e as reformas.
e) Órgão na classificação funcional é um grupamento
de serviços subordinados na mesma esfera e suas
dotações pertencem a uma unidade orçamentária
por natureza

a) Arrecadação da receita de prestação de serviço
(momento de reconhecer a receita para efeito de
apuração do resultado orçamentário).
D – Bancos conta Movimento
C – Receita de Serviços
D – Receita realizada
C – Receita a realizar
D – Mutações Passivas- Baixa de Créditos
C – Créditos a receber
b) Registro da realização da receita de alienação de
bens à vista
D – Bancos conta movimento
C – Receita de Capital – alienação de Bens.
D – Receita Realizada
C – Receita a realizar
D – Mutações Passivas – Alienação de Bens
Permanentes
C – Imobilizado – Bens Permanentes.
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43. Fazendo um levantamento dos registros no Fluxo de
Caixa da Empresa J.S. Mourão, em relação a “caixa
e equivalente de Caixa” nos subsistemas
patrimoniais, observou-se:

41. Analise as alternativas quanto às definições da
Demonstração do Fluxo de Caixa e assinale a
alternativa CORRETA:
a) As Receitas Públicas Derivadas compreendem as
arrecadadas por meio da exploração de
atividades econômicas pela Administração
Publica. Resultam de rendas do patrimônio
mobiliário e imobiliário.
b) As Receitas Públicas Originárias compreendem
aquelas obtidas pelo poder publico por meio da
soberania estatal. Consideram as receitas
tributárias.
c) O Desembolso de Financiamento corresponde à
despesa orçamentária paga de atividades
operacionais, demonstrando desembolso de
pessoal e outras despesas correntes por função,
exceto de juros pagos.
d) O Desembolso de Operações corresponde à
despesa orçamentária paga com amortização e
refinanciamento da dívida, incluindo restos a
pagar processados e não processados, referentes
à amortização e refinanciamento da dívida.
e) Os Ingressos de Operações correspondem à
receita arrecadada corrente de atividades
operacionais,
divididas
em
derivadas
e
originarias, evidenciando-se a origem e espécie,
considerando as respectivas deduções.

•
•
•
•
•
•
•

Saldo Inicial (SI)
Arrecadação de tributos
Empréstimos
Transferência de fundos
Alienação de bens
Pagamentos diversos
Pagamento de exercícios anteriores

1.000,00
18.000,00
24.000,00
30.000,00
3.600,00
25.760,00
100,00

Assinale a alternativa CORRETA:
a) Os ingressos dos fluxos de caixa e equivalentes
das atividades de operações são R$ 51.600,00.
b) O desembolso dos ingressos dos fluxos de caixa
e equivalentes das atividades de operações são
R$ 29.460,00
c) O fluxo de caixa das atividades de investimentos
correspondem ao valor de R$ 3.500,00.
d) Os ingressos dos fluxos de caixa e equivalentes
das atividades de operações são R$ 48.000,00
e) A geração líquida de caixa e equivalente de caixa
corresponde a R$ 48.000,00.
44. Em relação às despesas orçamentárias, assinale a
alternativa CORRETA:

42. Determinada prefeitura, no último ano de mandato,
não respeitou a LRF, não se preocupou em fazer a
programação
financeira,
o
cronograma
de
desembolso e, em consequência, no final do
exercício e mandato, restaram vários empenhos sem
suporte financeiro para seu pagamento. Com a falta
de monitoramento do orçamento ao longo do
exercício, os gestores assumiram compromissos
sem suporte financeiro e sem registro de empenho.
No entanto, ocorreu a prestação de serviço. O que
deve fazer o novo administrador para colocar “a
casa” em ordem?

a) O orçamento é ao mesmo tempo instrumento de
análise e de síntese.
b) As subvenções econômicas são concedidas
fundamentalmente dentro dos limites das
possibilidades financeiras e visam à prestação de
serviços essenciais de assistência social, médica
e educacional, sempre que a suplementação aos
recursos de origem privada, aplicados a esses
objetivos, revelar-se mais econômica.
c) As subvenções sociais visam à cobertura de
déficits de manutenção das empresas públicas de
natureza autárquica ou não.
d) A classificação funcional agrupa as despesas
conforme as instituições autorizadas a realizá-las,
relacionando aos órgãos da administração pública
direta ou indireta os responsáveis pela dotação
aprovada.
e) A classificação institucional é identificada quanto
à função, subfunção, programa, atividade, projeto
ou operação especial.

a) Os contratos que tenham sido empenhados e os
respectivos serviços prestados devem ser
inscritos em restos a pagar processados e não
processados.
b) Partindo do princípio que o saldo de caixa no final
do exercício era insignificante diante das
obrigações assumidas, a diretriz será cancelar os
compromissos que não geraram exigibilidades.
c) Os contratos empenhados sem a prestação de
serviços devem ser inscritos em despesas de
exercícios anteriores.
d) Nos casos em que o serviço foi prestado ou o
bem foi entregue, mas não houve registro de
empenho, deve ser reconhecido e provisionado
em passivo, pelo princípio do valor histórico.
e) Na liquidação nas despesas do passivo
permanente de exercícios anteriores não cabe
fazer o reconhecimento jurídico e juntada de
documentos que comprovem a execução do
serviço. Uma vez liquidada a despesa, deve ser
empenhada para pagamento.

45. Sobre a Lei das Diretrizes Orçamentária – LDO,
analise os itens a seguir como C (certo) ou E
(errado):
(

(
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) A LDO cumpre o papel de balanceamento entre
a estratégia traçada no início de um governo e
as
reais
possibilidades
que
vão
se
apresentando ao longo dos anos de
implementação do Plano Plurianual.
) Observando o anexo de riscos fiscais, pode-se
agrupar os ativos contingentes nas seguintes
classes: dívida ativa depósitos judiciais haveres
financeiros administrados pelo tesouro e Crédito
do Banco Central.

Concurso UFAM 2018
(
(

(

NÍVEL SUPERIOR – CONTADOR

) Os passivos contingentes são compreendidos
como uma despesa incerta ou eventual.
) No anexo de Riscos Fiscais – ARF, são
estabelecidas as metas anuais, em valores
correntes e constantes, relativos à receita,
despesa, resultado nominal e primário.
) No anexo de Metas fiscais - AMF, serão
avaliados os passivos contingentes e todos os
riscos que podem afetar as contas públicas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
e)

C, C, E, C, C
C, C, C, C, E
C, C, C, E, E
E, C, E, C, E
E, E, C, C, C
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