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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 5 (cinco) questões, 
História e Geografia do Acre 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

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

erro, notifique o fiscal. 
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o exemplo no próprio cartão de respostas. 
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deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações 
registradas no caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
o cartão de respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
XII. Os candidatos poderão levar seu Caderno de Questões somente após transcorridas 04 (quatro) horas do 

início das provas. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia com atenção a tira de “Hagar, o Horrível”, 
criada pelo cartunista Dik Browne, para 
responder às questões 1 e 2 a seguir. 

1) Considere o sentido da tira e a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) A ameaça feita no primeiro quadrinho é 
estruturada linguisticamente com a utilização 
de uma Oração Coordenada Alternativa, assim 
como a resposta dada a essa ameaça. 

b) É possível deduzir o gênero da personagem 
que enuncia a fala no segundo quadrinho, 
principalmente, pela Oração Subordinada 
Adverbial Temporal utilizada por Hagar no 
terceiro quadrinho. 

c) O humor da tira é construído por meio do 
equívoco de Hagar que diz “homem da casa”, 
ao invés de dizer “homem do castelo”. 

d) A tira não compactua com a visão patriarcal de 
que as mulheres não podem se impor 
socialmente.

2) De acordo com a tira e com a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

I. A partícula “se” no primeiro quadrinho é um 
pronome reflexivo. 

II. A expressão “o horrível” no primeiro 
quadrinho tem função sintática de aposto. 

III. Os verbos, no terceiro quadrinho, estão 
conjugados, predominantemente, no 
presente do indicativo. 

IV. A expressão “rapazes”, no terceiro 
quadrinho, desempenha a função de sujeito 
do verbo “Ir”, conjugado na primeira pessoa 
do plural. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

Leia com atenção trecho do texto “O que é 
algoritmo?” de Ana Paula Pereira (TecMundo) 
para responder às questões 3, 4 e 5 a seguir. 

(adaptado) 

Nos dias atuais e com a evolução galopante da 
tecnologia, dificilmente encontramos pessoas que 
nunca tenham utilizado um computador. Os propósitos 
podem variar bastante, seja para edição de textos, 
jogos ou atividades mais complexas. Já é difícil de 
imaginar nossas vidas sem o uso dessa ferramenta. 

Nessa atividade tão comum ao nosso cotidiano, 
você algum dia deve ter parado para pensar como os 
programas funcionam. Você deve ter feito a si mesmo 
esta pergunta: como é que o computador faz todas as 
tarefas exatamente da forma que você pede? A 
resposta é mais simples do que parece: ele segue as 
instruções que você passa. 

Mas, para que ele consiga entender o que você 
fala, ele precisa de uma linguagem mais específica. 
Para fazer essa interpretação entre homem e máquina, 
foram desenvolvidas as linguagens de programação. 
Para que essa interação seja possível, eles são 
fundamentais: os algoritmos. 

Um algoritmo nada mais é do que uma receita 
que mostra passo a passo os procedimentos 
necessários para a resolução de uma tarefa, como a 
receita de um bolo. Ele não responde à pergunta “o que 
fazer?”, mas sim “como fazer”. Em termos mais 
técnicos, um algoritmo é uma sequência lógica, finita e 
definida de instruções que devem ser seguidas para 
resolver um problema ou executar uma tarefa. 
Embora você não perceba, utiliza algoritmos de forma 
intuitiva e automática diariamente quando executa 
tarefas comuns. Como estas atividades são simples e 
dispensam ficar pensando nas instruções necessárias 
para fazê-las, o algoritmo presente nelas acaba 
passando despercebido. 

3) De acordo com o texto e com a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) A oração destacada no trecho “Embora você 
não perceba, utiliza algoritmos de forma 
intuitiva e automática diariamente” é 
classificada sintaticamente como uma Oração 
Coordenada Adversativa. 

b) A oração destacada no trecho “ele consiga 
entender o que você fala” é classificada 
sintaticamente como Oração Subordinada 
Adjetiva Restritiva. 

c) O termo destacado no trecho “utiliza algoritmos 
de forma intuitiva” é classificado 
sintaticamente como Adjunto Adverbial de 
modo. 

d) O termo destacado no trecho “Os propósitos 
podem variar bastante” é classificado 
sintaticamente como Adjunto Adverbial de 
intensidade. 
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4) Considerando o texto, os elementos de coesão 
referencial e a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(  ) No trecho “Nessa atividade tão comum ao 
nosso cotidiano”, o termo destacado “nessa” é 
a contração da preposição “em” e do pronome 
demonstrativo “essa”, que funciona como um 
recurso anafórico por fazer referência a algo já 
mencionado no texto. 

(  ) No trecho “Você deve ter feito a si mesmo esta 
pergunta”, o termo destacado “esta” funciona 
como elemento catafórico de coesão, já que se 
refere a uma expressão enunciada 
posteriormente a ele no texto. 

(  ) No trecho “que devem ser seguidas para 
resolver um problema ou executar uma tarefa.”, 
a palavra “que” é um pronome relativo que 
retoma anaforicamente a expressão 
“sequência lógica”. 

(  ) No trecho “Para realizar essa interação, eles 
são fundamentais: os algoritmos.”, o termo 
destacado “eles” é um pronome pessoal que 
possui no texto função anafórica, já que tem 
função de retomar um referente mencionado. 

(  ) No trecho “nas instruções necessárias para 
fazê-las” o termo destacado “las” é um 
pronome pessoal que possui função catafórica, 
já que se refere a um termo utilizado depois 
dele no texto. 

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

5) De acordo com o texto e a Gramática Normativa 
da Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
correta. 

a) Segundo o texto, graças ao desenvolvimento 
tecnológico, o uso do computador está 
amplamente difundido na sociedade e atende a 
atividades de diferentes graus de 
complexidade, o que torna plausível a vida sem 
esse recurso tecnológico. 

b) A expressão “nada mais”, no trecho “algoritmo 
nada mais é do que uma receita”, é uma forma 
pejorativa de caracterizar os algoritmos dada 
sua vasta utilização na sociedade 
contemporânea. 

c) Para explicar o conceito de “algoritmo”, a 
autora utiliza como estratégia didática uma 
linguagem figurada antes de fazer uma 
definição mais técnica. 

d) De acordo com o texto, algumas atividades 
cotidianas, por serem tão fáceis e 
automatizadas, dispensam o uso, mesmo 
inconsciente, dos algoritmos para serem 
realizadas. 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE 

6) Em relação à história e formação do território 
do estado do Acre, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) O Acre foi anexado ao Brasil em 1903, por meio 

do Tratado de Petrópolis. 
(  ) O território do Acre foi elevado à categoria de 

estado no ano de 1962. 
(  ) O Acre foi o último estado criado no território 

brasileiro, em 1988. 
(  ) No período colonial, o Acre pertencia à Bolívia 

e à Colômbia. 

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

7) “De 1877 até 1911, houve um aumento 
considerável na produção da borracha que, 
devido às primitivas técnicas de extração 
empregada, estava associado ao aumento do 
emprego de mão-de-obra. A borracha chegou a 
representar 25% da exportação do Brasil”. 

(Portal São Francisco, 2019) 

Quanto ao produto do extrativismo vegetal que 
se relaciona ao texto, assinale a alternativa 
correta. 
a) Pau-brasil 
b) Carvão vegetal 
c) Látex 
d) Pinhão 

8) No que diz respeito à economia do estado do 
Acre, assinale a alternativa correta. 
a) O Produto Interno Bruto (PIB) do Acre está 

entre os dez maiores do Brasil 
b) O Índice De Desenvolvimento Humano (IDH) 

do Acre é o menor entre os estados brasileiros 
c) O setor de maior participação na economia do 

estado é o secundário (indústrias) 
d) O Acre é um dos maiores produtores de 

borracha do país 

9) No que se refere aos aspectos populacionais do 
estado do Acre, conforme o Censo Demográfico 
de 2010, assinale a alternativa incorreta. 
a) A população do estado ultrapassa os dois 

milhões de habitantes 
b) A população urbana do estado é superior à 

população rural 
c) A cidade mais populosa do estado é Rio Branco 
d) A cidade menos populosa do estado é Santa 

Rosa do Perus 

10) A respeito de um domínio morfoclimático 
localizado no estado do Acre, assinale a 
alternativa correta. 
a) Amazônico 
b) Cerrados 
c) Mata Atlântica 
d) Mares de morros
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11) De acordo com a Lei nº 6.404/76, em relação à 
classificação das contas de natureza credora, 
assinale a correta. 
a) Adiantamento a empregados, empréstimos 

obtidos e imposto a recuperar 
b) Adiantamento de clientes, veículos e de 

imposto a recuperar 
c) Impostos a recolher, depreciação acumulada e 

adiantamento de clientes 
d) Depósito compulsório, receitas a apropriar e 

receitas antecipadas 

12) A empresa Alfa iniciou suas atividades em X1 
com um capital integralizado pelos sócios em 
dinheiro no valor de R$ 950.000,00. No decorrer 
de X1, as únicas mutações ocorridas no 
patrimônio líquido da entidade foram um 
aumento de capital no valor de R$ 150.000,00 
que não foi integralizado no exercício de X1 e, 
o ingresso de lucros correspondente a 30% do 
capital inicial. Sabe-se que no final de X1, o 
Ativo da empresa é de R$ 1.870.000,00. Analise 
os registros contábeis e assinale a alternativa 
correta quanto ao valor do passivo. 
a) R$   770.000,00 
b) R$    635.000,00 
c) R$ 1.150.000,00 
d) R$ 525.000,00

13) A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 
165, aborda as Leis de Iniciativa do Poder 
Executivo e o que estas devem estabelecer. Em 
relação ao que compreenderá a Lei 
Orçamentária Anual (LOA), segundo a 
mencionada legislação, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O orçamento fiscal referente aos Poderes da 

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

( ) O orçamento da seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela vinculados, 
da administração direta ou indireta, bem como 
os fundos e fundações instituídos e mantidos 
pelo Poder Público. 

(  ) Os planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais previstos na Constituição Federal a 
serem elaborados em consonância com o 
plano plurianual e apreciados pelo Congresso 
Nacional. 

( ) O orçamento de investimento das empresas 
em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito 
a voto. 

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

14) A empresa KKK adquire em X2 uma máquina 
industrial no valor de R$ 5.000.000,00 pagando 
uma entrada de 15% à vista e financiando o 
restante em 3 anos com juros de 1,5% ao mês, 
pagos mensalmente e, amortizável em 6 
prestações trimestrais. Analise o registro 
contábil dessa operação e assinale a 
alternativa correta que demonstre o aumento 
do patrimônio da empresa. 
a) R$ 4.250.000,00 no total do ativo 
b) R$ 5.200.000,00 em conta do passivo 
c) R$ 5.800.000,00 no ativo não circulante 
d) R$ 6.000.000,00 nas obrigações 

15) O artigo 1º do Decreto Lei nº 201/67 trata dos 
crimes de responsabilidade dos prefeitos que 
estão sujeitos ao julgamento do Poder 
Judiciário, independente do pronunciamento 
da Câmara dos Vereadores. Com base na 
mencionada legislação, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Sociedade de Economia Mista – a entidade 
dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, criada por lei para a exploração de 
atividade econômica, sob a forma de sociedade 
anônima, cujas ações com direito a voto 
pertençam em sua maioria à União ou a 
entidade da Administração Indireta 

b) Fundação Pública – a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito público, sem 
fins lucrativos, criada em virtude de autorização 
legislativa, para o desenvolvimento de 
atividades que não exijam execução por órgãos 
ou entidades de direito público, com autonomia 
administrativa, patrimônio próprio gerido pelos 
respectivos órgãos de direção, e 
funcionamento custeado por recursos da União 
e de outras fontes 

c) Autarquia – o serviço autônomo, criado por lei, 
com personalidade jurídica, patrimônio e 
receita próprios, para executar atividades 
típicas da Administração Pública, que 
requeiram, para seu melhor funcionamento, 
gestão administrativa e financeira 
descentralizada 

d) Empresa Pública – a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, com 
patrimônio próprio e capital exclusivo da União, 
criado por lei para a exploração de atividade 
econômica que o Governo seja levado a 
exercer por força de contingência ou de 
conveniência administrativa, podendo revestir-
se de qualquer das formas admitidas em direito 
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16) O artigo 1º do Decreto lei nº 201/67, trata dos 
crimes de responsabilidade dos prefeitos, que 
estão sujeitos ao julgamento do Poder 
Judiciário, independente do pronunciamento 
da Câmara dos Vereadores. Com base na 
mencionada legislação, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa incorreta. 

............................................................

.....................................

..........

........

......................

a) Contrair empréstimo, emitir apólices, ou obrigar 
o Município por títulos de crédito, sem 
autorização da Câmara, ou em desacordo com 
a lei 

b) Deixar de prestar contas, no devido tempo ao 
órgão competente, da aplicação de recursos, 
empréstimos, subvenções ou auxílios internos 
e externos, recebidos a qualquer título 

c) Adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem 
concorrência ou coleta de preços, nos casos 
exigidos em lei 

d) Deixar de prestar contas mensais da 
administração financeira do Município à 
Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a 
Constituição do Estado indicar, nos prazos e 
condições estabelecidos 

.....................

......................................

17) A empresa Ferrari no final do mês de janeiro de 

.............

....................

..............................................

......................................

............................

..............................

.................................................

X0 efetua a apropriação de 1/12 do Prêmio de 

.................................

Seguro a apropriar. Sobre isto, analise os 
.......................................

.........................................

.....................................

registros contábeis e assinale a alternativa 

...............................

correta. 

...................................

a) D- Despesas com Prêmios de Seguros 
C- Prêmio de Seguro a Apropriar 

b) D- Prêmio de Seguro a Apropriar 
C- Prêmio de Seguro a Pagar 

c) D- Despesas com Prêmios de Seguros 
C- Prêmio de Seguro a Pagar 

d) D- Prêmio de Seguro a Apropriar 
C- Despesas com Prêmios de Seguros 

........................................................................

..............................

18) Considere os elementos do Balanço 

........................................................

........................................

...............................................

Patrimonial de uma determinada empresa e 
analise as afirmativas abaixo. 

I. Adiantamento a fornecedores, cujo prazo de 
entrega é de 60 dias. 

II. Ações em Tesouraria. 
III. Provisões Trabalhistas de Longo Prazo. 
IV. Adiantamento a clientes, cujo prazo de 

entrega é de 30 dias. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
classificação e a sequência correta de cima 
para baixo. 
a) Passivo Circulante/ Patrimônio Líquido/ 

Passivo Não Circulante/ Ativo Circulante 
b) Ativo Circulante/ Patrimônio Líquido/Passivo 

Não Circulante/ Passivo Circulante 
c) Ativo Não Circulante/ Passivo Não Circulante/ 

Passivo Circulante/ Ativo Circulante 
d) Passivo Circulante/ Patrimônio Líquido/ 

Passivo Circulante/ Ativo Circulante 

19) De acordo com a Estrutura Contábil, o 
lançamento da venda à vista, com lucro, de um 
estoque impactará no patrimônio da empresa. 
Sobre isto, assinale a alternativa correta. 
a) Uma diminuição de um passivo circulante 
b) Um aumento do passivo circulante 
c) Alteração na situação líquida da empresa 
d) A diminuição do patrimônio liquido 

20) A Empresa BBB apresentava em seu balancete 
em 31/12/X1, os seguintes saldos: 

Caixa: 30.000,00 

Contas a Receber: 20.000,00 

Fornecedores: 12.000,00 

Clientes: 50.000,00 

Despesas Administrativas: 4.000,00 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa:
4.000,00 

Impostos a recuperar: 11.000,00 

Adiantamento de clientes: 7.000,00 

Despesas financeiras: 9.000,00 

Marcas e patentes: 5.000,00 

Receitas financeiras: 7.000,00 

Custo das mercadorias vendidas:.................90.000,00 

Depósitos em garantia: 10.000,00 

Reserva legal: 8.000,00 

Abatimentos sobre venda: 2.500,00 

Estoques de mercadorias: 50.000,00 

Receita de vendas 250.000,00 

Capital Social 210.000,00 

Empréstimos Realizados de LP 25.000,00 

Receita de Equivalência Patrimonial: 7.500,00 

Ações em tesouraria: 5.000,00 

Investimentos em controladas: 54.000,00 

Máquinas:................................ 85.000,00 

Despesas de depreciação de máquinas: 5.000,00 

Depreciação acumulada de máquinas: 8.000,00 

Ajuste de avaliação patrimonial (devedor): ... 10.000,00 

Despesas comerciais: 3.000,00 

De acordo com essas informações, quanto ao 
Total do Ativo da Empresa BBB em 31/12/X1, 
assinale a alternativa correta. 
a) R$ 311.000,00 
b) R$ 303.000,00 
c) R$ 304.000,00 
d) R$ 307.000,00
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21) A Cia Francesa recebeu R$ 200.000,00 por 
mercadorias a serem entregues em 4 meses e 

.....................

estima que o custo dessas mercadorias será de 

..................

R$ 90.000,00 pois, ainda serão produzidas. 

.........................
....

....................
........

Quanto ao modo que a Cia Francesa 
contabilizou o recebimento do respectivo 
valor, assinale a alternativa correta. 
a) Uma diminuição de um passivo circulante 
b) Um aumento do passivo circulante 
c) Alteração na situação líquida da empresa 
d) A diminuição do patrimônio liquido 

................................................
........

......................

22) A Empresa Quero Quero apresentava em seu 

......................................................
...............................

............................
...............................

...................................
.........................................

sistema contábil em Maio/X3 as seguintes 

................................................................

informações: 

.....................

Receita Bruta de Vendas: R$ 150.000,00 
Comissões sobre Vendas: R$    4.000,00 
Custo das Mercadorias Vendidas: R$ 56.000,00 
Descontos Financeiros Concedidos: R$    2.500,00 
Tributos sobre Vendas: R$ 18.000,00 
Abatimentos sobre Vendas: R$    3.000,00 

.....
.........................................

Quanto ao Lucro Bruto da Empresa Quero 

..................................................

Quero em Maio/X3, assinale a alternativa 
correta. 
a) R$ 66.500,00 
b) R$ 69.000,00 
c) R$ 70.500,00 
d) R$ 73.000,00

23) O Balancete da Empresa Beija Flor em 31/12/X4 
apresentava as seguintes informações: 

Veículos: R$ 15.000,00 
Fornecedores: R$ 22.000,00 
Depreciação Acumulada de Veículos R$  8.500,00 
Máquinas e Equipamentos: R$ 30.000,00 
Despesas de Pesquisa e Desenvolvimento: 

R$  1.800,00 

Capital Social: R$ 50.000,00 
Impostos a Pagar: R$ 4.200,00 
Reservas de Lucros: R$ 5.000,00 
Despesas Comerciais: R$ 1.750,00 
Receitas de Vendas: R$ 61.200,00 
Caixa: R$ 18.000,00 
Despesas Administrativas: R$ 2.300,00 
Custos das Mercadorias Vendidas: R$ 48.300,00 
Estoques: R$ 25.900,00 

Sobre o Lucro Bruto e o Lucro Líquido da 
Empresa Beija Flor em 31/12/X4, assinale a 
alternativa correta. 

a) Lucro Bruto: R$ 10.500,00 positivo e Prejuízo 
Líquido: R$ 8.850,00 negativo 

b) Lucro Bruto: R$ 12.900,00 positivo e Lucro 
Líquido: R$ 7.050,00 positivo 

c) Lucro Bruto: R$ 8.700,00 positivo e Prejuízo 
Líquido: R$ 2.850,00 negativo 

d) Lucro Bruto: R$ 12.900,00 positivo e Lucro 
Líquido: R$ 8.850,00 positivo 

24) Conforme o Artigo 50 da Lei Complementar  
nº 101/00, além de obedecer às demais normas 
de Contabilidade Pública, a escrituração das 
contas públicas deverá respeitar outras 
normas, neste artigo determinadas. Em relação 
as Normas da Escrituração das Contas 
Públicas desta legislação, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

I. A demonstração das variações patrimoniais 
dará destaque à origem e ao destino dos 
recursos provenientes da alienação de 
ativos. 

II. As receitas e despesas de capital e corrente 
serão apresentadas em demonstrativos 
financeiros e orçamentários específicos. 

III. As demonstrações contábeis compreenderão, 
isolada e conjuntamente, as transações e 
operações de cada órgão, fundo ou entidade da 
administração direta, autárquica e fundacional, 
inclusive empresa estatal dependente. 

IV. As operações de crédito, os créditos adicionais 
e as demais formas de financiamento ou 
assunção de compromissos juntos a terceiros, 
deverão ser escrituradas de modo a evidenciar 
o montante e a variação da dívida pública no 
período, detalhando, pelo menos, a natureza e 
o tipo de credor. 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão 
corretas 

b) Apenas as afirmativas I, II e III estão 
corretas 

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 

25) Leia abaixo o artigo 10 da Lei Complementar  
nº 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal. 

“Art. 10 - A _____ e _____ identificará os 

beneficiários de pagamento de sentenças 

judiciais, por meio de _____ e _____, para fins de 

observância da ordem cronológica determinada no 

artigo 100 da Constituição.” 

Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) Execução orçamentária/ financeira/ sistema de 
contabilidade/ administração financeira 

b) Execução orçamentária/ extraorçamentária/ 
sistema integrado/ administração financeira 

c) Execução extraorçamentária/ financeira/ sistema 
de contabilidade/ controles financeiros 

d) Execução extratorçamentária/ financeira/ sistema 
integrado/ controles financeiros 
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26) Segundo o artigo 51 da Lei Complementar nº 
101/00, o Poder Executivo da União é 
responsável pela consolidação nacional e por 
esferas de governo, das contas dos entes da 
federação, relativas ao exercício anterior. Para 

 

 

que esta consolidação seja possível estados e 

 

munícipios possuem prazos determinados 
para o envio de suas informações à União. 
Quanto ao prazo limite dos municípios para o 
envio dessas informações, assinale a 
alternativa correta. 

a) Até trinta de junho 

b) Até trinta e um de março 

c) Até o final do segundo semestre do exercício 
subsequente às contas 

d) Até trinta de abril 

27) De acordo com o Artigo 29 da Lei 
Complementar nº 101/00, que trata das 
Definições Básicas da Dívida e do 
Endividamento, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 

I. Dívida pública consolidada ou fundada: 
montante total, apurado sem duplicidade, 
das obrigações financeiras do ente da 
Federação, assumidas em virtude de leis, 
contratos, convênios ou tratados e da 
realização de operações de crédito, para 
amortização em até doze meses. 

II. Concessão de garantia: compromisso de 
adimplência de obrigação financeira ou 
contratual assumida por ente da Federação 
ou entidade a ele vinculada. 

III. Dívida pública mobiliária: dívida pública 
representada exclusivamente por títulos 
emitidos pela União. 

IV. Operação de crédito: compromisso 
financeiro assumido em razão de mútuo, 
abertura de crédito, emissão e aceite de 
título, aquisição financiada de bens, 
recebimento antecipado de valores 
provenientes da venda a termo de bens e 
serviços, arrendamento mercantil e outras 
operações assemelhadas, inclusive com o 
uso de derivativos financeiros. 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão 
corretas 

b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 

c) Apenas as afirmativas I, II e III estão 
corretas 

d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 

28) De acordo com o artigo 59 da Lei 
Complementar nº 101/00, o Poder Legislativo, 
diretamente, ou com o auxílio dos Tribunais de 
Contas do sistema de controle interno de cada 
Poder e do Ministério Público fiscalizarão o 
cumprimento das normas desta Lei 
Complementar. Em relação à fiscalização da 
gestão fiscal, assinale a alternativa incorreta. 

a) Limites e condições para realização de 
operações de crédito e inscrição em Restos a 
Pagar 

b) Destinação de recursos obtidos com a 
alienação de ativos, tendo em vista as 
restrições constitucionais e as desta Lei 
Complementar 

c) Atingimento das metas estabelecidas no plano 
plurianual 

d) Cumprimento do limite de gastos totais dos 
legislativos municipais, quando houver 

29) De acordo com a Lei Complementar nº101/00, a 
despesa total com pessoal, em cada período de 
apuração e em cada ente de federação não 
poderá exceder os percentuais da receita 
corrente líquida. Quanto ao valor limite de 
pessoal para o município de Beabá do Sul, 
apresentando uma receita corrente líquida no 
valor de R$ 347.210, assinale a alternativa 
correta. 

a) R$ 208.326,00 
b) R$ 138.884,00 
c) R$ 187.493,40 
d) R$ 173.605,00

30) Leia abaixo o artigo 17, caput da Lei 
Complementar nº 101/00 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

“Art. 17 (caput) – Considera-se obrigatória de 
caráter continuado a _____ derivada de _____, 
_____ ou ato administrativo normativo que fixem 
para o ente a obrigação legal de sua execução por 
um período superior a _____ exercícios.” 

Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) Despesa de Capital/ norma/ lei/ três 

b) Despesa Corrente/ lei complementar/ norma/ 
dois 

c) Despesa Corrente/ lei/ medida provisória/ dois 

d) Despesa de Capital/ lei/ norma/ três 
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31) De acordo com a nº Lei 8.666/93, no que se 
refere às sanções administrativas, pela 
inexecução total ou parcial do contrato, a 
Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado certas sanções. 
Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 1 ano 

b) Advertência 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso III do artigo 87 

d) Multa, na forma prevista no instrumento 
convocatório ou no contrato 

32) De acordo com a Lei nº 8.666/93, em relação 
aos princípios básicos que devem ser 
respeitados no procedimento licitatório, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 

I. Julgamento subjetivo, respeitado o 
interesse público. 

II. Probidade Administrativa. 
III. Vinculação ao instrumento convocatório. 
IV. Publicidade. 

a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 

33) O regime jurídico dos Contratos 
Administrativos instituído pela Lei nº 8.666/93 
confere à Administração, em relação aos 
contratos, algumas prerrogativas. Em relação a 
essas prerrogativas, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Modificá-los, unilateralmente, para melhor 

adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do contratado 

b) Fiscalizar-lhes a execução 
c) Nos casos de serviços essenciais, ocupar 

permanentemente bens móveis, imóveis, 
pessoal e serviços vinculados ao objeto do 
contrato, na hipótese da necessidade de 
acautelar apuração administrativa de faltas 
contratuais pelo contratado, bem como na 
hipótese de rescisão do contrato administrativo 

d) Aplicar sanções motivadas pela inexecução 
total ou parcial do ajuste 

34) De acordo com a Lei nº 4.320/64, existem 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 auxílio ou 
contribuições, segundo derivem diretamente 
da Lei de Orçamento ou Lei Especial anterior, 
bem como as dotações para amortização da 
dívida pública. Sobre como são chamadas as 
referidas dotações, assinale a alternativa 
correta. 
a) Transferências correntes 
b) Inversões financeiras 
c) Despesas de custeio 
d) Transferência de capital 

35) De acordo com a Lei nº 4.320/64, constitui 
receita derivada, instituída pelas entidades de 
direito público, nos termos da Constituição e 
das Leis vigentes em matéria financeira, 
destinando-se o seu produto ao custeio de 
atividades gerais ou específicas exercidas por 
essas entidades. A esse respeito, assinale a 
alternativa correta. 
a) Receita Corrente 
b) Créditos Adicionais 
c) Tributo 
d) Receita de Capital 

36) A Lei nº 4.320/64, entre outros temas, aborda a 
dívida flutuante e os itens que fazem parte de 
sua composição. Nesse sentido, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

I. Os saldos da dívida fundada. 

II. Os restos a pagar, excluídos os serviços da 
dívida. 

III. Os saldos da dívida flutuante. 

IV. Os débitos da tesouraria. 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 

37) De acordo com a Lei nº 4.320/64, como se 
classificam as dotações para o planejamento e a 
execução de obras, inclusive as destinadas à 
aquisição de imóveis considerados necessários à 
realização destas últimas, bem como para os 
programas especiais de trabalho, aquisição de 
instalações, equipamentos e material permanente 
e constituição ou aumento do capital de empresas 
que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 
Sobre o tipo de despesa e a respectiva 
classificação das dotações descritas, assinale a 
alternativa correta. 
a) Despesas Correntes – Investimentos 
b) Despesas de Custeio - Imobilização 
c) Despesas de Capital – Investimentos 
d) Despesas de Custeio – Investimento em Obras 
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Para responder as questões 38 a 40, considere 
as informações do código, conta e valores 
apresentados no Balanço Patrimonial de um 
determinado ente público, de acordo com a Lei 
nº 4.320/64. 

Balanço Patrimonial em 31/12/X8: 

Código Conta Valor 
R$

2.1.2.1.0.00.00 Empréstimos a curto 
prazo 345, 

1.2.3.2.0.00.00 Veículos 610,

1.1.3.5.0.00.00 Depósitos restituíveis 90,

1.1.1.1.0.00.00 Caixa 550,

1.2.3.2.0.00.00 Bens imóveis 470,

2.1.3.1.0.00.00 Fornecedores curto prazo 230,

1.1.2.5.0.00.00 Dívida Ativa tributária 114,

1.2.4.2.0.00.00 Marcas e patentes 200,

1.2.3.8.1.05.00 Depreciação de veículos 80,

2.1.1.1.0.00.00 Pessoal a pagar 95,

2.2.2.1.0.00.00 Empréstimos a longo 
prazo 302, 

2.2.1.4.0.00.00 Encargos sociais a pagar 
longo prazo 180, 

1.1.2.1.0.00.00 Créditos tributários a 
receber 160, 

38) Sobre o valor do Patrimônio Líquido apurado 
no Balanço Patrimonial, assinale a alternativa 
correta. 
a) R$ 1.150, 
b) R$ 750, 
c) R$ 1.152, 
d) R$ 802,

39) Quanto ao valor do Passivo Não Circulante 
apurado no Balanço Patrimonial, assinale a 
alternativa correta. 
a) R$ 482, 
b) R$ 440, 
c) R$ 760, 
d) R$ 502,

40) A respeito do valor do Ativo Circulante apurado 
no Balanço Patrimonial, assinale a alternativa 
correta. 
a) R$ 800, 
b) R$ 914, 
c) R$ 824, 
d) R$ 754,




