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LÍNGUA PORTUGUESA                         10 (questões) 

 
(Texto) 

 
 
01. Assinale a alternativa em que foi utilizado o recurso 
da referência para a manutenção da coesão do Texto: 
 
a) “Está em curso uma espécie de guerra fiscal 

global.” (linhas 1 e 2) 
b) “... para atrair empresas dispostas a produzir em 

seus territórios.” (linhas 3 e 4) 
c) “Em dezembro, os congressistas americanos 

aprovaram a redução da alíquota (...)” (linhas 10 e 
11) 

d) “Na virada do ano, a Argentina seguiu Donald 
Trump (...)” (linhas 14 e 15) 

 
02. “O Brasil - que amarga uma crise fiscal e se esforça 
para não promover uma nova rodada de aumento de 
impostos - corre o risco de ficar para trás, o que 
significaria perda de investimentos e de empregos.” 
(linhas 4 a 8).  
 
No período acima, há um verbo conjugado no futuro do 
pretérito do indicativo, o qual é empregado para: 
 
a) Designar ações posteriores à época de que se fala. 
b) Indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação 

já passada. 
c) Exprimir uma ação repetida ou contínua. 
d) Exprimir a possibilidade de um fato passado. 
 
03. Acerca das partículas “que” presentes nos trechos 
abaixo, representadas por (1) e (2), é correto afirmar 
que: 
 

“A lista de nações que (1) já anunciaram a intenção de 
reduzir os tributos corporativos (...)” (linhas 17 e 18) 
“A expectativa é que (2) o México, pressionado pelas 
mudanças americanas, entre na fila.” (linhas 20 a 22) 
 
a) A partícula (2) retoma uma conjunção e exerce a 

função de sujeito simples da oração a que 
pertence. 

b) O elemento (2) é um termo anafórico de coesão 
que estabelece um elo de ligação entre duas 
orações. 

c) A partícula (2) classifica-se morfologicamente como 
uma conjunção integrante. 

d) O termo (1) introduz uma oração subordinada 
adjetiva restritiva com predicado nominal. 

 
04. A forma verbal no trecho do Texto “... nos próximos 
dois anos é diversificada.” (linhas 18 e 19) encontra-se 
transformada para a voz passiva na seguinte 
alternativa: 
 
a) “se diversificou”  
b) “diversifica-se” 
c) Não é possível a transformação para a voz 

passiva. 
d) A locução já se encontra na voz passiva. 
 
05. “Inclui Japão, Grécia, Bélgica e Reino Unido.” 
(linhas 19 e 20). Analisando sintaticamente o período 
acima, pode-se afirmar que o sujeito do verbo existente 
é: 
 
a) Elíptico. 
b) Composto. 
c) Oracional. 
d) Inexistente. 
 
06. “Um número cada vez maior de países corta 
tributos para atrair empresas dispostas a produzir em 
seus territórios.” (linhas 2 a 4).  
 
Analisando-se o trecho acima retirado do Texto, é 
correto afirmar que: 
 
a) Possui uma oração principal que se encontra na 

voz passiva e sua alteração para a voz ativa resulta 
em uma oração com sujeito indeterminado. 

b) O verbo da oração subordinada conclusiva 
concorda em número e pessoa com seu sujeito 
oculto. 

c) A preposição “a” é exigida pela regência nominal 
de palavra anterior. 

d) A palavra “para” classifica-se como uma conjunção 
integrante. 

 
07. Em "... e se esforça para não promover uma nova 
rodada de aumento de impostos (...)” (linhas 5 e 6), a 
partícula “se” é utilizada com o fim de: 
 
a) Indeterminar o sujeito da oração em que se insere. 
b) Complementar o sentido do verbo. 
c) Ressaltar o sujeito da oração em que se insere. 
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d) Integrar o verbo de forma pronominal. 
 
08. Levando-se em consideração os conceitos de frase, 
oração e período, é correto afirmar que o trecho abaixo 
retirado do Texto é considerado um (a): 
 
“A expectativa é que o México, pressionado pelas 
mudanças americanas, entre na fila.” (linhas 20 a 22) 
 
a) Frase, uma vez que é composta por orações 

coordenadas e subordinadas. 
b) Período, composto por três orações. 
c) Oração, pois possui sentido completo. 
d) Período, pois é composto por frases e orações. 
 
09. Analise a frase a seguir: “Ansiado, agarrou-se à 
árvore.” (Manuel da Fonseca, FC, 126). Acerca do 
trecho sublinhado, é correto afirmar que: 
 
a) Caracteriza-se como uma oração reduzida de 

infinitivo que, ao ser desenvolvida, apresenta 
sujeito indeterminado. 

b) Representa o complemento de um verbo transitivo 
indireto por meio de uma oração substantiva 
objetiva indireta reduzida de infinitivo. 

c) É uma oração reduzida por particípio de valor 
adverbial que denota alguma circunstância do fato 
expresso pala oração principal, ou intensifica o 
sentido desta. 

d) A oração em destaque tem valor adjetivo; não a 
encabeça, porém, o pronome relativo “que”, nem 
seu verbo se apresenta numa forma finita, mas na 
do infinitivo pessoal. 

 
10. As vírgulas presentes na frase “Pois eu caçava, 
visgava, alçapava.” (Luandino Vieira, JV, 74.) são 
utilizadas pelo autor com o objetivo de: 
 
a) Indicar a continuidade de uma ação ou fato. 
b) Isolar expressão de valor meramente explicativo. 
c) Representar na escrita hesitações comuns da 

língua falada.  
d) Separar orações coordenadas assindéticas. 

 
 
 
MATEMÁTICA                                         05 (questões) 

 
11. Felipe deseja comprar um carro no valor de R$ 
29.400,00, no entanto, ainda não possui o valor total 
para a compra. Para arrecadar o valor total, Felipe 
aplicará seu capital no valor de R$ 15.000,00 à taxa de 
juros simples mensal de 2%. Com base nisso, é correto 
afirmar que Felipe conseguirá comprar o carro após: 
 
a) 10 meses. 
b) 24 meses. 
c) 36 meses. 
d) 48 meses. 
 

12. A razão entre “a” e “b” é igual a 4. Portanto, é 
correto afirmar que a razão entre        e     , em 
termos percentuais, é igual a: 
 
a) 100% 
b) 125,50% 
c) 175% 
d) 187,50% 
 
13. Durante uma viagem de avião, o piloto anunciou 
que estavam viajando a 45.000 pés de altura. 
Considerando que um pé equivale, aproximadamente, 
0,30 metros, a que altura, em quilômetros, o avião 
viajava no instante do anúncio do piloto? 
 
a) 135 km 
b) 13,5 km 
c) 1,35 km 
d) 0,135 km 
 
14. Considere o triângulo retângulo abaixo. Com base 
nisso, assinale a alternativa correta para encontrar o 
valor de “a”: 

 
 

a)          

b)          

c)    
  

  
 

d)          
 

15. “Em qualquer triângulo, o quadrado de um lado é 
igual à soma dos quadrados dos outros dois lados 
menos o duplo produto destes lados pelo cosseno do 
ângulo entre eles.”. A regra que rege tal citação, bem 
como sua equação são, respectivamente: 

 
 
 

a) Lei dos cossenos;                    ̂ 

b) Lei dos senos;                    ̂ 

c) Lei dos cossenos;                   ̂ 

d) Lei dos senos;                    ̂ 
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GERAIS E ATUALIDADES                      05 (questões) 

 
16. No ano de 2018 ocorrerão no Brasil eleições 
presidenciais e também para outros cargos políticos. 
Em nosso país o voto é obrigatório, contudo o eleitor 
pode votar em branco ou anular o seu voto, caso não 
queira optar por nenhum dos candidatos disponíveis. 
Analise sobre o voto nulo no Brasil: 
 
 I- O Tribunal Superior Eleitoral considera como 
o voto nulo, quando o eleitor digita um número de 
candidato inexistente, como, por exemplo, “00”, e 
depois a tecla “confirma”; 
 II- Atualmente, vigora o princípio da maioria 
absoluta de votos válidos, conforme a Constituição 
Federal e a Lei das Eleições, ou seja, são considerados 
apenas os votos válidos, que são os votos nominais e 
os de legenda, para os cálculos eleitorais, 
desconsiderando os votos em branco e os nulos; 
 III- Se um terço dos eleitores anularem seus 
votos, deverá ocorrer novas eleições automaticamente. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
17. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), 
que mede a inflação oficial no país, fechou o primeiro 
mês do ano de 2018 em 0,29%, após ficar em 0,44% 
em dezembro de 2017. É a menor inflação para janeiro 
desde o início da série histórica do IBGE em 1994, com 
a criação do Plano Real.  

(Fonte adaptada: 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/02/08/inflacao-

janeiro-ipca-ibge.htm?cmpid=copiaecola) 

 
Com base na notícia acima e utilizando os seus 
conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que: 
 
a) A inflação cresceu muito, frente aos anos 

anteriores. 
b) A inflação no Brasil diminuiu, com relação aos anos 

anteriores no mês de janeiro. 
c) A inflação no Brasil subiu em média 2% entre 

janeiro e fevereiro. 
d) A inflação no Brasil diminui em média 0,44% no 

mês de janeiro. 
 
18. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) 
para as falsas, segundo os dados oficiais do IBGE – 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre o 
município de Leme-SP, e em seguida assinale a 
alternativa que apresenta a ordem correta de cima para 
baixo: 
 
(__)- A população estimada para o município de Leme 
no ano de 2017, foi inferir a 102.000 (cento e dois mil) 
habitantes; 

(__)- Os biomas encontrados no município são: 
Cerrado e Mata Atlântica; 
(__)- O gentílico empregado quem nasce no município 
é Lemiense. 
 
a) F-V-V. 
b) V-F-V. 
c) F-F-V. 
d) V-V-F. 
 
19. Assinale a alternativa correta sobre a Revolução 
Constitucionalista de 1932, também denominada de 
Revolução de 1932: 
 
a) Estava diretamente ligada com a crise de 1929 no 

EUA, tinha como intensão instituir o parlamento no 
Brasil. 

b) Teve duração de três anos. 
c) Ocorreu no estado de São Paulo. 
d) Foi um movimento a favor do presidente de Getúlio 

Vargas. 
 
20. Assinale a alternativa incorreta sobre a geografia 
dos estados e regiões brasileiras: 
 
a) Todos os estados da região nordeste no Brasil 

possuem faixa litorânea. 
b) A região norte do Brasil é composta por sete 

estados dentre eles o Tocantins. 
c) Na região centro-oeste o maior estado em 

extensão é o Mato Grosso. 
d) Se somarmos os estados da região sul, com os 

estados da região sudeste do Brasil, no total 
teremos oito estados. 

 
 
ESPECÍFICAS                                          30 (questões) 

 
21. A NBC T 16.1, que foi revogada pela NBC TSP EC 
(Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público – Estrutura Conceitual), previa que a 
“Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da 
ciência contábil que aplica, no processo gerador de 
informações, os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade e as normas contábeis direcionados ao 
controle patrimonial de entidades do setor público”. 
Sobre o assunto, é correto afirmar que a Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (CASP) é uma: 
 
a) Ciência exata. 
b) Ciência social. 
c) Ciência humana. 
d) Ciência financeira. 
 
22. A competência para realizar a consolidação 
nacional das contas públicas é exercida pela: 
 
a) Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 
b) Secretaria de Orçamento Federal (SOF). 
c) Secretaria de Planejamento e Investimentos. 
d) Secretaria de Fazenda Federal. 
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23. Analise o trecho e assinale a alternativa que 
completa respectivamente as lacunas: 
 
Conforme art. 85 da lei 4.320/64, “os serviços de 
contabilidade serão organizados de forma a permitirem 
o acompanhamento da execução________, o 
conhecimento da composição patrimonial, a 
determinação dos custos dos serviços ________, o 
levantamento dos ________, a análise e a 
interpretação dos resultados econômicos e financeiros.“ 
 
a) Financeira; industriais; relatórios de desvios de 

recursos públicos. 
b) Patrimonial; fiscais; planejamentos 

governamentais. 
c) Orçamentária; industriais; balanços gerais. 
d) Orçamentária; gerais; balanços fiscais. 
 
24. Considerando a NBC TSP e o MCASP (Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público), assinale a 
alternativa que indica o objetivo da contabilidade 
aplicada ao setor público: 
 
a) Patrimônio público. 
b) Bens públicos. 
c) Determinar os valores pelos quais os elementos 

patrimoniais devem ser reconhecidos e 
apresentados nas demonstrações contábeis. 

d) Informar aos usuários dos relatórios contábeis de 
propósito geral mutações patrimoniais das 
entidades do setor público. 

 
25.  Assinale a alternativa que indica entidades que 
devem obrigatoriamente observar as normas e técnicas 
próprias da contabilidade aplicada ao setor público: 
 
a) Fundações.  
b) Fundos e consórcios públicos. 
c) Conselhos profissionais. 
d) Todas as entidades da Administração Direta e 

Indireta dos entes da Federação. 
 
26. As entidades do setor público possuem 
características que as diferem das demais entidades. 
Nesse contexto, analise os itens a seguir e na 
sequência assinale a alternativa correta: 
 
 I- No setor público, a principal razão de se 
manterem ativos imobilizados e outros ativos é voltada 
para o potencial de serviços desses ativos, bem como 
para a sua capacidade de gerar fluxos de caixa; 
 II- A correta interpretação e classificação das 
informações contábeis devem levar em consideração o 
aspecto pretendido, que pode ser orçamentário, 
patrimonial e fiscal; 
 III- O Plano de Contas Aplicado as Setor 
Público (PCASP) é uma ferramenta para a 
consolidação das contas nacionais, além de permitir a 
segregação das informações orçamentárias e 
patrimoniais. 
 
 

a) Apenas o item III está correto. 
b) Os itens I e II estão corretos, apenas. 
c) Os itens II e III estão corretos, apenas. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
27. São créditos adicionais, as autorizações de 
despesa não computadas ou insuficientemente dotadas 
na Lei de Orçamento. Sobre o assunto, é correto 
afirmar que: 
 
a) Os créditos suplementares no âmbito da União, no 

caso de necessidade de lei específica, são 
considerados autorizados e abertos com a sanção 
e publicação da respectiva lei, sem necessidade 
de decreto. 

b) Os créditos especiais são destinados a despesas 
para as quais haja dotação orçamentária 
específica, sendo autorizados por lei específica ou 
na própria Lei Orçamentária Anual (LOA). 

c) Os créditos extraordinários não poderão ter 
vigência além do exercício financeiro em que 
forem autorizados, salvo se a publicação ocorrer 
nos últimos três meses daquele exercício. 

d) Os recursos correspondentes aos créditos 
adicionais destinados aos órgãos dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, por exemplo, ser-lhes-ão 
entregue integralmente até o dia dez do mês em 
que forem autorizados. 

 
28. Considere os dados abaixo extraídos do Sistema 
de Contabilidade de um órgão público relativos a um 
determinado exercício, em R$: 
 
- Superávit financeiro do exercício anterior: R$ 7.000 
- Excesso de arrecadação: R$ 5.500 
- Créditos adicionais extraordinários abertos no 
exercício: R$ 2.500 
- Economia de despesa: R$ 1.000 
- Operação de crédito por antecipação de receita: R$ 
3.000 
- Recursos de reserva de contingência: R$ 1.500 
- Cancelamento de restos a pagar no exercício: R$ 
2.000 

 
Considerando as informações do sistema de 
contabilidade desse órgão, é correto afirmar que os 
recursos disponíveis para a abertura de créditos 
adicionais, em R$, é de: 
 
a) 8.000 
b) 11.500 
c) 13.500 
d) 18.500 
 
29. O ingresso financeiro decorrente do aluguel a 
terceiros de imóvel de propriedade do Município e o 
ingresso decorrente de operações de crédito por 
antecipação de receita são contabilmente tratados, 
respectivamente, como: 
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a) Receita orçamentária de capital para ambas. 
b) Receita orçamentária corrente e receita 

orçamentária de capital. 
c) Receita extraorçamentária corrente e receita 

orçamentária. 
d) Receita orçamentária corrente e receita 

extraorçamentária. 
 
30. As receitas orçamentárias são fontes de recursos 
utilizadas pelo Estado em programas e ações para 
atender as necessidades públicas e demandas da 
população. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) Transferências intraorçamentárias são também 

conhecidas como transferências 
intergovernamentais.  

b) O reconhecimento da receita orçamentária deve 
ser feito no momento do seu fato gerador. 

c) Todas as receitas e despesas constarão da Lei de 
Orçamento pelos seus totais, vedada quaisquer 
deduções. 

d) O superávit do orçamento corrente resultante do 
balanceamento dos totais das receitas e 
despesas correntes constitui item de receita 
orçamentária. 

 
31. As receitas provenientes da fruição do patrimônio 
de ente público, como por exemplo, bens mobiliários e 
imobiliários ou, ainda, bens intangíveis e participações 
societárias são classificadas como receitas: 
 
a) Correntes patrimoniais. 
b) Correntes de serviços. 
c) De capital de origem outras receitas de capital. 
d) Corrente derivada. 
 
32. Dívida ativa é o credito da Fazenda Pública, de 
natureza tributária ou não tributária, exigíveis em 
virtude do transcurso do prazo para pagamento. 
Assinale a alternativa que constitui uma dívida ativa 
tributária: 
 
a) Empréstimos compulsórios. 
b) Contribuições estabelecidas em lei. 
c) Multa por descumprimento de obrigação tributária 

acessória. 
d) Foros e laudêmios. 
 
33. A classificação orçamentária que permite identificar 
se a receita é ordinária ou vinculada é chamada de: 
 
a) Identificador do Resultado. 
b) Origem. 
c) Categoria econômica. 
d) Fonte de recursos. 
 
34. A classificação da despesa que tem como 
finalidade evidenciar as unidades administrativas 
responsáveis pela execução da despesa é 
denominada: 
 

a) Funcional. 
b) Institucional. 
c) Programática. 
d) Modalidade. 
 
35. A discriminação da despesa quanto a sua natureza 
deve ser feita, na execução orçamentária, no mínimo 
por: 
 
a) Categoria econômica. 
b) Grupo de natureza de despesa. 
c) Modalidade de aplicação. 
d) Elemento de despesa. 
 
36. Na classificação por estrutura programática é 
correto afirmar que as operações especiais são: 
 
a) Transferências obrigatórias ou voluntárias a outros 

entes da Federação e a pessoas físicas e jurídicas, 
na forma de subsídios, subvenções, auxílios, 
contribuições e financiamentos, dentre outros. 

b) Despesas que não contribuem para a manutenção, 
expansão ou aperfeiçoamento das ações de 
governo, das quais não resulta um produto, e não 
gera contraprestação direta sob a forma de bens 
ou serviços. 

c) Operações que se realizam de modo contínuo e 
permanente, das quais resulta um produto ou 
serviço necessário à manutenção da ação de 
Governo. 

d) Despesas orçamentárias realizadas mediante 
transferência de recursos financeiros, decorrentes 
de delegação ou descentralização à União para 
execução de ações de responsabilidade exclusiva 
do delegante. 

 
37. As despesas orçamentárias com a aquisição de 
imóveis ou bens de capital já em utilização e a 
aquisição de títulos representativos do capital de 
empresas ou entidades de qualquer espécie, já 
constituídas, quando a operação não importe aumento 
do capital é classificada como: 
 
a) Inversão financeira. 
b) Investimento. 
c) Transferência de capital. 
d) Subvenção econômica. 
 
38. Considerando os estágios das despesas 
orçamentárias, é correto afirmar que: 
 
a) O processo da fixação da despesa orçamentária é 

concluído com a descentralização de créditos 
orçamentários. 

b) A programação orçamentária e financeira consiste 
na movimentação de parte do orçamento para que 
outras unidades administrativas possam executar a 
despesa orçamentária. 

c) O empenho tem por finalidade o comprometimento 
de parte do orçamento público aprovado com 
determinado gasto. 
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d) A liquidação consiste na entrega de numerário ao 
credor por meio de cheque nominativo, ordens de 
pagamentos ou crédito em conta. 

 
39. O lançamento contábil realizada por um ente 
público pela aquisição de um veículo a prazo e a 
apropriação mensal do 13° salário cujo empenho, 
liquidação e pagamento só ocorrerá quando efetuar o 
pagamento são, respectivamente: 
 
a) Variação patrimonial quantitativa para ambas. 
b) Variação patrimonial diminutiva para ambas. 
c) Variação patrimonial qualitativa e variação 

patrimonial diminutiva. 
d) Variação patrimonial qualitativa pela aquisição do 

veículo, enquanto que a apropriação do 13° salário 
só poderá ser uma variação patrimonial quando 
ocorrer o empenho. 

 
40. Considerando o Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público (PCASP) é incorreto afirmar que: 
 
a) O registro de ativos e passivos permanentes, bem 

como suas alterações, é feito nas contas de 
natureza patrimonial. 

b) Registrar, processar e evidenciar atos de gestão 
cujos efeitos possam produzir modificações no 
patrimônio da entidade do setor público 
caracterizam as contas de natureza de controle. 

c) O PCASP é dividido em oito classes de contas, 
classificadas de acordo com as seguintes 
naturezas de informação: patrimonial, orçamentária 
e controle. 

d) As contas de ativo ou passivo marcada com o 
atributo P (Permanente) serão utilizadas para o 
cálculo do superávit financeiro. 

 
41. Em uma entidade pública forem observadas as 
seguintes informações referente ao encerramento de 
um exercício financeiro, em R$: 
 
- Previsão da receita orçamentária e fixação da 
despesa orçamentaria: R$ 150.000; 
- Lançamento de imposto: R$ 90.000; 
- Arrecadação de 70% do valor do imposto lançado; 
- Compra de veículo à vista com recebimento imediato 
do bem: R$ 25.000; 
- Contabilização de folha de pessoal: R$ 70.000; 
- Pagamento de 70% da folha de pessoal no exercício 
e 30% inscritos em restos a pagar; 
- Recebimento de depósito judicial: R$ 20.000. 
 
Com base nestas informações, é correto afirmar que no 
balanço orçamentário desse exercício o resultado 
orçamentário teve: 
 
a) Déficit de R$ 12.000 
b) Superávit de R$ 15.000 
c) Superávit de R$ 19.000 
d) Déficit de R$ 32.000 
 

42. Acerca das demonstrações contábeis apresentadas 
pelas entidades do setor público, analise os itens a 
seguir e na sequência assinale a alternativa correta: 
 
 I- O balanço financeiro demonstrará a receita e 
a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e 
os pagamentos de natureza extraorçamentária, 
conjugados com os saldos em espécie provenientes do 
exercício anterior, e os que se transferem para o 
exercício seguinte; 
 II- Quaisquer movimentações financeiras e 
orçamentárias em caixa de entidade do setor público 
devem ser evidenciados no balanço financeiro desse 
ente; 
 III- No balanço financeiro, os restos a pagar do 
exercício serão computados na receita orçamentária 
para compensar sua inclusão na despesa 
orçamentária. 
 
a) Apenas o item III está correto. 
b) Os itens I e II estão corretos, apenas. 
c) Os itens II e III estão corretos, apenas. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
43. Acerca do Balanço Patrimonial e considerando as 
disposições do MCASP e da lei 4.320/64, é correto 
afirmar que: 
 
a) O ativo financeiro compreenderá os bens, créditos 

e valores, cuja mobilização ou alienação dependa 
de autorização legislativa. 

b) Nas contas de compensação serão registrados os 
bens, valores, obrigações e situações que, 
imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o 
patrimônio. 

c) O balanço patrimonial é composto pelos seguintes 
quadros: principal; ativos e passivos financeiros e 
de compensação; contas de controle. 

d) O resultado patrimonial demonstrará as receitas e 
despesas previstas em confronto com as 
realizadas. 

 
44. Integrará o Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (PLDO) o anexo de Metas Fiscais, que 
conterá:  
 
a) O equilíbrio entre receitas e despesas. 
b) Critérios e forma de limitação de empenho. 
c) Condições e exigências para transferências de 

recursos a entidades públicas e privadas. 
d) A avaliação do regime próprio dos servidores 

públicos. 
 
45. Conforme a Portaria MPS n. 509, de 12 de 
Dezembro de 2013, os procedimentos contábeis 
aplicados aos Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS) dos servidores públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos 
Municípios deverão observar o previsto no Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 
Sobre o assunto, é incorreto afirmar que: 
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a) A contribuição previdenciária patronal constitui uma 
despesa intraorçamentária para o ente e uma 
receita intraorçamentária para o RPPS. 

b) Caso as receitas previstas ultrapassem as 
despesas fixadas para o RPPS, gerando um 
superávit orçamentário, este constituirá a Reserva 
Orçamentária do RPPS, destinada a garantir 
desembolsos do RPPS em exercícios futuros. 

c) A transferência da contribuição dos servidores ao 
RPPS e a compensação previdenciária entre 
regimes constitui operação intraorçamentária. 

d) No caso de parcelamento de débitos do ente com o 
RPPS, deve haver o reconhecimento de um 
passivo patrimonial no ente. 

 
46. Conforme a Portaria MPS n. 402, de 10 de 
Dezembro de 2008, para a organização do RPPS 
devem ser observadas as seguintes normas de 
contabilidade, exceto: 
 
a) A escrituração contábil do RPPS deverá ser a 

mesma que a mantida pelo ente federativo, desde 
que a unidade gestora não possua personalidade 
jurídica própria. 

b) Os demonstrativos contábeis devem ser 
complementados por notas explicativas e outros 
quadros demonstrativos necessários ao 
esclarecimento da situação patrimonial e dos 
investimentos mantidos pelo RPPS. 

c) A escrituração deverá incluir todas as operações 
que envolvam direta ou indiretamente a 
responsabilidade do RPPS e modifiquem ou 
possam vir a modificar seu patrimônio. 

d) Os títulos e valores mobiliários integrantes das 
carteiras do RPPS devem ser registrados pelo 
valor efetivamente pago, inclusive corretagens e 
emolumentos e marcados a mercado, no mínimo 
mensalmente, mediante a utilização de 
metodologias de apuração em consonância com as 
normas baixadas pelas entidades competentes. 

 
47. Salvo disposição em contrário da Constituição 
Federal, o RPPS não poderá conceder benefícios 
distintos dos previstos no RGPS, ficando restrito, 
quanto ao dependente: 
 
a) Auxílio-doença. 
b) Pensão por morte.  
c) Salário-família. 
d) Aposentadoria por invalidez. 
 
48. Acerca das disponibilidades de caixa dos regimes 
de previdência social, geral e próprio dos servidores 
públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a 
que se referem os arts. 249 e 250 da Constituição, é 
correto afirmar que: 
 
a) Ficarão depositadas na mesma conta das demais 

disponibilidades de cada ente e poderão ser 
aplicadas conforme julgamento dos entes. 

b) É admitida a aplicação das disponibilidades em 
títulos da dívida pública estadual e municipal. 

c) É vedada a aplicação das disponibilidades em 
empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados 
e ao Poder Público. 

d) É admitida a aplicação das disponibilidades em 
ações e outros papéis relativos às empresas 
controladas pelo respectivo ente da Federação. 

 
49. Com relação aos conceitos e contabilização de 
dívida ativa, analise os itens a seguir e na sequência 
assinale a alternativa correta: 
 
 I- A inscrição do crédito em dívida ativa 
configura fato contábil permutativo, pois não altera o 
valor do patrimônio líquido do ente público; 
 II- O recebimento de dívida ativa corresponde a 
uma receita sob a ótica orçamentária, com simultânea 
baixa do crédito registrado anteriormente no ativo 
contra as contas de disponibilidades, sob a ótica 
patrimonial; 
 III- A execução da dívida ativa decorrente de 
impostos é requisito para recebimento de 
transferências voluntárias. 
 
a) Apenas o item III está correto. 
b) Os itens I e II estão corretos, apenas. 
c) Os itens II e III estão corretos, apenas. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
50. O relatório referente ao último bimestre do exercício 
que será acompanhado de demonstrativos das 
projeções atuariais dos regimes de previdência social, 
geral e próprio dos servidores públicos é denominado: 
 
a) Relatório de gestão fiscal. 
b) Relatório da política anual de investimentos. 
c) Relatório resumido de execução orçamentária. 
d) Demonstrativo das metas anuais. 


