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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

CONCURSO PÚBLICO
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Realização

1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, enumeradas de 01 a 40  

dispostas da seguinte maneira:

a)    De 01 a 10 – Língua Portuguesa;

b) De 11 a 15 – Noções de Informática;

c) De 16 a 20 – Legislação;

d) De 21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu Caderno de Prova estão de acordo 

com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente 

qualquer divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as 

providências cabíveis.

3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) opções de resposta. 

Apenas uma resposta responde corretamente à questão.

4. O tempo disponível para esta prova é de 3 (três) horas.

5. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar o seu cartão de respostas. Os rascunhos e 

as marcações assinaladas no Caderno de Prova não serão considerados na avaliação.

6. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue este caderno de prova e o cartão de 

respostas.

7. O candidato somente poderá retirar-se do local da aplicação levando consigo o caderno de 

provas a partir dos últimos 60 (sessenta) minutos do tempo destinado à realização do 

Concurso Público.
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 Língua Portuguesa 
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Minhas relações com as Matemáticas nunca foram 
boas – e exagero ao falar em Matemáticas, no plural e 
na maiúscula. Nem mesmo a elementar aritmética 
privou de muita intimidade com meu impenetrável 
cérebro. Por todos os chamados bancos escolares que 
lustrei em minhas andanças, sempre deixei a merecida 
fama de refratário aos números, às operações, às 
frações e às regras de três. Não cito os logaritmos 
porque seria um escárnio de minha parte mencionar tais 
entidades. Não morri de fome pelas sarjetas – como um 
certo professor um dia profetizou, mas tenho passado 
vexames abomináveis e tido irrelevantes prejuízos nos 
trocos. Nada mais do que isso. 

Paralela ao meu desamor pelas matemáticas, ou 
fruto dele, surgiu uma babosa admiração pelas 
máquinas capazes de fazer aquilo que não sei nem posso 
fazer. Não admiro um guindaste, nem um trator – sei 
que são máquinas movidas por cavalos-vapor, e sei o 
que seja um cavalo e imagino o que seja um cavalo em 
forma de vapor de energia. Mas diante de uma simples 
máquina de somar, tremo os joelhos de emoção e 
respeito. Já não falo dos cérebros eletrônicos, esses 
monstros capazes de calcular eclipses, marés, trajetórias 
planetárias e de jogar xadrez. Não jogo xadrez e pouco 
ligo para as trajetórias planetárias e para os eclipses. Sei 
que os cérebros eletrônicos são capazes até de fazer 
poemas, o que não conta no saco de seus infindáveis 
méritos: muito cara-de-pau por aí, muito cérebro ruim 
também é capaz de fazer poemas, e os poemas 
terminam em antologias e o cérebro na Academia. 

Mas voltemos às matemáticas. No outro dia tive 
babosa admiração não pela máquina de somar, mas por 
mim mesmo. Deu-se que fui pagar umas contas 
pequeninas e complicadas que não desprezam os 
desprezíveis centavos cujo epitáfio o bardo Drummond 
magistralmente cantou há dias. A fila do guichê era 
enorme e para ganhar tempo arrisquei fazer a soma dos 
meus incontáveis débitos. Chegaria ao guichê com o 
cheque já preenchido e evitaria a justa animosidade dos 
que esperavam a vez. 

Apanhei um papel qualquer, escrevi as parcelas com 
o máximo escrúpulo, tomei coragem e iniciei a soma. 
Obtive o resultado e ia apelar para uma rígida revisão 
das contas quando a fila andou e eu tive de andar. 
Preenchi o cheque e de repente fiquei alarmado: e se a 
conta estivesse errada? O caixa faria péssimo juízo do 
meu caráter e os companheiros da fila teriam redobrada 
razão para me mandarem ao diabo no recôndito de seus 
ódios e pressas. 

Eis que o homem do guichê apanhou meus papéis, 
foi registrando números naquela máquina insignificante, 
bateu numa tecla achatada e vermelha, puxou uma 
manivela, a máquina fez um rangido, os mecanismos 
atritaram lá dentro, e surgiu no mostrador um número 
que, por espantosa coincidência, era o mesmo que eu 
havia obtido sem teclas, sem manivelas e sem 
mecanismos outros que não os do meu parco saber. 

Sim, minhas pernas tremeram de emoção. Olhei a 
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máquina do homem como um aliado, “aí está uma coisa 
que reconhece o que valho”, e saí para a rua, leve, a 
alma em festa. Einstein, ao ver confirmada pelo eclipse 
de 1927 a sua teoria restrita da relatividade, deve ter 
sentido o que senti naquele momento. 

Euclides, Newton, Descartes – cheguei! Custei, mas 
cheguei. Daqui em diante, surgiu um concorrente sério. 
Tremei em vossas covas que lá vou eu. Por ora, vou 
exercitar-me honestamente nas contas de subtração. 
Depois – é a guerra. 

(Carlos Heitor Cony – Antologia de Crônicas, org. por Herberto Sales, 3ª ed. São 
Paulo: Ediouro, 2005.) 

1 
No primeiro período do texto, o autor faz uso de uma 
estrutura para expressar sua aversão aos números. 
Essa estrutura é caracterizada por: 
(A) enumeração. 
(B) generalização. 
(C) pressuposição. 
(D) exemplificação. 
(E) particularização. 

2 
A linguagem empregada pelo autor, ao longo do texto, 
pode ser classificada como: 
(A) vulgar. 
(B) formal. 
(C) coloquial. 
(D) pejorativa. 
(E) regionalista. 

3 
“... Sei que os cérebros eletrônicos são capazes até de 
fazer poemas, o que não conta no saco de seus infindáveis 
méritos: muito cara-de-pau por aí, muito cérebro ruim 
também é capaz de fazer poemas, e os poemas terminam 
em antologias e o cérebro na Academia.” (L. 25-30) 
Em relação ao excerto acima, o autor, por meio de um 
sentido subentendido, 
(A) enfatiza o limite das habilidades dos cérebros 

eletrônicos e dos cara-de- pau da Academia. 
(B) afirma sua admiração pelos cérebros eletrônicos e suas 

infindáveis capacidades ainda que não façam parte da 
Academia. 

(C) critica a qualidade de alguns escritores e seus escritos 
que acabam integrando o rol de escritores da 
Academia. 

(D) destaca que o ser humano também é capaz de criar, 
mas com limitações e qualidades discutíveis, haja vista 
os integrantes da Academia. 

(E) abomina a qualidade de certas produções dos cérebros 
eletrônicos que fazem sucesso dentro e fora da 
Academia. 
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4 
“Euclides, Newton, Descartes – cheguei! Custei, mas 
cheguei. Daqui em diante, surgiu um concorrente sério. 
Tremei em vossas covas que lá vou eu. Por ora, vou 
exercitar-me honestamente nas contas de subtração. 
Depois – é a guerra.” (L. 64-68) 
A declaração do autor, contida no excerto acima denota 
uma: 
(A) atitude insana. 
(B) ameaça extrema. 
(C) declaração hilária. 
(D) afirmação grotesca. 
(E) convocação impositiva. 

5 
O uso estilístico construído através do uso intencional de 
uma palavra ou expressão exagerada em si mesma é um 
recurso textual muito utilizado pelos escritores. 
Assinale a opção que contém um exemplo claro desse 
recurso. 
(A) Não jogo xadrez e pouco ligo para as trajetórias 

planetárias e para os eclipses. 
(B) Deu-se que fui pagar umas contas, dessas contas 

pequeninas e complicadas. 
(C) Não morri de fome pelas sarjetas – como um professor 

um dia profetizou. 
(D) Não admiro um guindaste, nem um trator – sei que são 

máquinas movidas por cavalos-vapor. 
(E) Eis que o homem do guichê apanhou meus papéis, foi 

registrando números naquela máquina insignificante. 

6 
Considerando a acentuação gráfica das palavras, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. “refratário” e “planetária” foram acentuadas 

obedecendo à mesma regra. 
II. “aí” e “juízo” foram acentuadas em função de 

diferentes regras. 
III. O plural de “impenetrável” é acentuado em 

decorrência da mesma regra ortográfica que justifica o 
acento gráfico de “desprezíveis”. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

7 
Assinale a opção que contém a justificativa adequada para 
o uso das vírgulas no período “Apanhei um papel qualquer, 
escrevi as parcelas com o máximo escrúpulo, tomei 
coragem e iniciei a soma.” (L. 41-42) 
(A) Separa orações deslocadas. 
(B) Separa orações coordenadas assindéticas. 
(C) Separa palavras de mesma função sintática. 
(D) Separa orações reduzidas. 
(E) Separa orações adjetivas. 

8 
Analise o fragmento a seguir. 
_____ o problema _____ pelo cálculo adequado e _____ a 
solução. 
Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas 
do fragmento acima. 
(A) Entende – opte – encontra 
(B) Entenda – opta – encontre 
(C) Entenda – opte – encontre 
(D) Entende – opta – encontra 
(E) Entenda – opta – encontra 

9 
Considerando as funções sintáticas dos termos em 
destaque, identifique o único que se diferencia dos demais 
quanto à função exercida. 
(A) “... a elementar aritmética privou de...” (L. 3-4) 
(B) “...surgiu uma babosa admiração pelas máquinas...”  

(L. 15-16) 
(C) “...os cérebros eletrônicos são capazes...” (L. 26) 
(D) “...escrevi as parcelas com o máximo...” (L. 41-42) 
(E) “...A fila do guichê era enorme...” (L. 36-37) 

10 
Assinale a opção em que o termo sublinhado não se refere 
a nenhum termo anterior. 
(A) “...que lustrei em minhas andanças...” (L. 5-6) 
(B) “Nada mais do que isso.” (L. 13) 
(C) “...esses monstros capazes de calcular eclipses...”  

(L. 22-23) 
(D) “...sei que são máquinas movidas por cavalos-vapor...” 

(L. 17-18) 
(E) “...era o mesmo que eu havia obtido...” (L. 55-56) 
 

 Noções de Informática 

11 
O uso dos recursos da internet possibilita a navegação em 
sites da internet por meio de web browsers e suporta uma 
atividade que consiste em transferir ou baixar arquivos, 
como imagem, vídeo, documento ou programa, de um 
computador remoto para o computador local. 
Dois exemplos de browsers e o nome atribuído a essa 
atividade são, respectivamente, 
(A) InDesign, Photoshop e download. 
(B) Edge, InDesign e upload. 
(C) Photoshop, Edge e download. 
(D) Firefox, Chrome e upload. 
(E) Chrome, Firefox e download. 
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12 
Um Contador da Câmara Municipal de Orizânia está 
trabalhando em um microcomputador com Windows 10 
BR. No gerenciador de pastas e arquivos conhecido por 
Explorer, ele realizou os procedimentos listados a seguir. 
I. Selecionou a arquivo CONTRATO.PDF armazenado na 

pasta DOCUMENTOS no disco rígido referenciado por 
C: 

II. Executou um atalho de teclado Ctrl + C 
III. Selecionou a pasta BACKUP existente em um pendrive 

referenciado por E: 
IV. Executou o atalho de teclado Ctrl + V 
Nessas condições, os atalhos de teclado Ctrl + C e Ctrl + V 
têm, respectivamente, as seguintes funções: 
(A) copiar e colar. 
(B) copiar e mover. 
(C) renomear e excluir. 
(D) mover e renomear. 
(E) mover e excluir. 

13 
A imagem a seguir ilustra um texto digitado no Word 2016 
BR, tendo sido acionado um ícone do editor para aplicar 
alinhamento justificado. Para finalizar, o cursor foi levado 
para o início do texto e uma tecla de função foi 
pressionada para realizar a verificação e correção 
ortográfica. 

 
O ícone e a tecla de função foram, respectivamente, 

(A) 
 e F9 

  

(B) 
 e F5 

  

(C) 
 e F7 

  

(D) 
 e F5 

  

(E) 
 e F7 

14 
A planilha da figura foi criada no Excel 2016 BR. Nessa 
planilha foram realizados os procedimentos listados a 
seguir. 
I. Em E10 foi inserida a expressão =SOMA(A8;E8) 
II. Em E12 foi inserida a expressão =MÉDIA(A8:E8) 
III. Em E14 foi inserida uma expressão que determina o 

menor número dentre todos nas células A8, B8, C8, D8 
e E8 

 

Os valores mostrados nas células E10 e E12 e a expressão 
inserida em E14 são, respectivamente, 
(A) 75, 15 e =MENOR(A8:E8;1) 
(B) 24, 15 e =MENOR(A8:E8;1) 
(C) 24, 12 e =MENOR(A8:E8;1) 
(D) 24, 15 e =MENOR(A8:E8) 
(E) 75, 12 e =MENOR(A8:E8) 

15 
No Windows 10 BR, um ícone da área de Área de 
Notificações, localizado no canto inferior direito da tela, 
deve ser acionado com a finalidade de “Remover 
Hardware e Ejetar Mídia com Segurança”, como caso de 
uso de um pendrive, por exemplo. 
Assinale a opção que apresenta esse ícone. 

(A) 
 

  

(B) 
 

  

(C) 
 

  

(D) 
 

  

(E) 
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 Legislação 

16 
Ao utilizar o sistema de licitação por pregão, na forma da 
Lei nº 10.520/2002, para que a licitação tenha eficácia, o 
pregoeiro deve obedecer a várias regras previstas.  
Assinale a opção que indica o item que o pregoeiro deve 
observar. 
(A) No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais 

baixo e os das ofertas com preços até 15% (quinze por 
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances 
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

(B) O prazo fixado para a apresentação das propostas, 
contado a partir da publicação do aviso, não  será 
inferior a 10 (dez) dias úteis. 

(C) Do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a 
indicação do local, dias e horários em que poderá ser 
lida ou obtida a íntegra do edital. 

(D) Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas, os autores 
das melhores propostas, até o máximo de 5 (cinco), 
poderão oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos 

(E) O acolhimento de recurso importará na invalidação de 
todo o pregão. 

17 
O Município de Estrela do Sul estuda ampliar o serviço de 
atendimento de saúde aos seus munícipes, mediante 
contratação de mais 2 (dois) enfermeiros e 1 (um) médico, 
por meio de concurso público. Diante do que dispõe a Lei 
Complementar nº 101/2000, a ação do governo Municipal 
é possível, desde que atendido o seguinte critério: 
(A) conhecer o número de moradores do Município para 

obter a proporção ideal de agentes públicos da saúde. 
(B) não levar em conta as despesas decorrentes de 

decisões judiciais, para a determinação do limite com 
pagamento de pessoal. 

(C) não exceder a 70% (setenta por cento) das receitas 
correntes líquidas do Município com pagamento de 
pessoal. 

(D) verificar as despesas com o pessoal inativo, 
computados no limite de 70% (setenta por cento) das 
despesas correntes líquidas. 

(E) saber que o reajuste remuneratório do servidor não 
está compreendido no limite municipal para despesas 
de pagamento de pessoal. 

18 
O Prefeito de Agreste do Norte deseja contratar uma 
empresa para realização de uma pequena obra de 
engenharia, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta 
mil reais). 
Considerando o que está previsto na Lei nº 8.666/93, e em 
suas atualizações, a contratação, nesse caso, deverá ser 
feita: 
(A) obrigatoriamente, por meio de licitação prévia, na 

modalidade carta-convite. 
(B) obrigatoriamente, por meio de licitação prévia, na 

modalidade pregão-eletrônico. 
(C) obrigatoriamente, por meio de licitação prévia, na 

modalidade concorrência. 
(D) por meio de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. 
(E) por meio de dispensa de licitação, ou por licitação 

prévia, nas modalidades convite, tomada de preços ou 
concorrência. 

19 
Conforme o Regimento interno da Câmara Municipal de 
Orizânia, em razão das matérias atribuídas a cada uma 
delas, é competência das Comissões Permanentes: 
(A) pedir a abertura de Comissão Parlamentar de 

Inquérito, após parecer. 
(B) solicitar ao Prefeito informações sobre assuntos 

inerentes à administração, dentro da competência da 
Comissão, podendo inclusive arguir a conduta ética de 
algum servidor. 

(C) propor alterações no procedimento legislativo 
municipal, adequando melhor a tramitação de 
determinadas matérias. 

(D) fiscalizar programas de obras, planos regionais e 
setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir 
parecer. 

(E) solicitar informações ou depoimento de autoridades e 
cidadãos. 

20 
Conforme disposto na Lei Orgânica do Município de 
Orizânia, no momento de transição de mandatos, o 
Prefeito em exercício deverá preparar um relatório da 
situação da administração municipal a ser entregue ao 
sucessor eleito. 
Nesse relatório, deverá constar o seguinte item: 
(A) medidas necessárias à regularização das contas 

municipais perante a Câmara dos Vereadores. 
(B) efetuar a prestação de contas de convênios celebrados 

com organismos da União, Estado e entidades civis, 
bem como recebimento de subvenções ou auxílios. 

(C) situação de cada unidade de conservação ambiental, 
caso o Município possua alguma. 

(D) situação dos servidores do Município, seu custo, 
quantidade, e órgãos que estão lotados e em exercício. 

(E) transferências a serem recebidas da União e do Estado 
por força de mandamento constitucional, de contratos 
públicos ou de convênios. 
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 Legislação 

16 
Ao utilizar o sistema de licitação por pregão, na forma da 
Lei nº 10.520/2002, para que a licitação tenha eficácia, o 
pregoeiro deve obedecer a várias regras previstas.  
Assinale a opção que indica o item que o pregoeiro deve 
observar. 
(A) No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais 

baixo e os das ofertas com preços até 15% (quinze por 
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances 
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

(B) O prazo fixado para a apresentação das propostas, 
contado a partir da publicação do aviso, não  será 
inferior a 10 (dez) dias úteis. 

(C) Do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a 
indicação do local, dias e horários em que poderá ser 
lida ou obtida a íntegra do edital. 

(D) Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas, os autores 
das melhores propostas, até o máximo de 5 (cinco), 
poderão oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos 

(E) O acolhimento de recurso importará na invalidação de 
todo o pregão. 

17 
O Município de Estrela do Sul estuda ampliar o serviço de 
atendimento de saúde aos seus munícipes, mediante 
contratação de mais 2 (dois) enfermeiros e 1 (um) médico, 
por meio de concurso público. Diante do que dispõe a Lei 
Complementar nº 101/2000, a ação do governo Municipal 
é possível, desde que atendido o seguinte critério: 
(A) conhecer o número de moradores do Município para 

obter a proporção ideal de agentes públicos da saúde. 
(B) não levar em conta as despesas decorrentes de 

decisões judiciais, para a determinação do limite com 
pagamento de pessoal. 

(C) não exceder a 70% (setenta por cento) das receitas 
correntes líquidas do Município com pagamento de 
pessoal. 

(D) verificar as despesas com o pessoal inativo, 
computados no limite de 70% (setenta por cento) das 
despesas correntes líquidas. 

(E) saber que o reajuste remuneratório do servidor não 
está compreendido no limite municipal para despesas 
de pagamento de pessoal. 

18 
O Prefeito de Agreste do Norte deseja contratar uma 
empresa para realização de uma pequena obra de 
engenharia, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta 
mil reais). 
Considerando o que está previsto na Lei nº 8.666/93, e em 
suas atualizações, a contratação, nesse caso, deverá ser 
feita: 
(A) obrigatoriamente, por meio de licitação prévia, na 

modalidade carta-convite. 
(B) obrigatoriamente, por meio de licitação prévia, na 

modalidade pregão-eletrônico. 
(C) obrigatoriamente, por meio de licitação prévia, na 

modalidade concorrência. 
(D) por meio de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. 
(E) por meio de dispensa de licitação, ou por licitação 

prévia, nas modalidades convite, tomada de preços ou 
concorrência. 

19 
Conforme o Regimento interno da Câmara Municipal de 
Orizânia, em razão das matérias atribuídas a cada uma 
delas, é competência das Comissões Permanentes: 
(A) pedir a abertura de Comissão Parlamentar de 

Inquérito, após parecer. 
(B) solicitar ao Prefeito informações sobre assuntos 

inerentes à administração, dentro da competência da 
Comissão, podendo inclusive arguir a conduta ética de 
algum servidor. 

(C) propor alterações no procedimento legislativo 
municipal, adequando melhor a tramitação de 
determinadas matérias. 

(D) fiscalizar programas de obras, planos regionais e 
setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir 
parecer. 

(E) solicitar informações ou depoimento de autoridades e 
cidadãos. 

20 
Conforme disposto na Lei Orgânica do Município de 
Orizânia, no momento de transição de mandatos, o 
Prefeito em exercício deverá preparar um relatório da 
situação da administração municipal a ser entregue ao 
sucessor eleito. 
Nesse relatório, deverá constar o seguinte item: 
(A) medidas necessárias à regularização das contas 

municipais perante a Câmara dos Vereadores. 
(B) efetuar a prestação de contas de convênios celebrados 

com organismos da União, Estado e entidades civis, 
bem como recebimento de subvenções ou auxílios. 

(C) situação de cada unidade de conservação ambiental, 
caso o Município possua alguma. 

(D) situação dos servidores do Município, seu custo, 
quantidade, e órgãos que estão lotados e em exercício. 

(E) transferências a serem recebidas da União e do Estado 
por força de mandamento constitucional, de contratos 
públicos ou de convênios. 

 

 Conhecimentos Específicos 

As informações a seguir referem-se às questões 21 e 22. 
A empresa Encerrando S/A apresentou os seguintes saldos 
em suas contas em 31/12/2019: 

Capital Social 50.000,00 Intangível 15.000,00 

Clientes  7.000,00 Receita de 
Vendas 150.000,00 

CMV 120.000,00 Salários a 
Pagar 6.000,00 

Despesas 
Gerais 25.000,00 Caixa 5.000,00 

Estoques 10.000,00 Capital a 
Realizar  5.000,00 

Financiamentos 8.000,00 Depreciação 
Acumulada  4.000,00 

Imobilizado 36.000,00 Fornecedores 5.000,00 

21 
Antes do Encerramento do Exercício, o total de débitos e 
total de créditos será de: 
(A)   73.000,00. 
(B) 145.000,00. 
(C) 218.000,00. 
(D) 220.000,00. 
(E) 223.000,00. 

22 
Após o encerramento do Exercício, o valor do Ativo, Capital 
de Terceiros e Capital Próprio será, respectivamente de: 
(A) 69.000,00, 19.000,00 e 50.000,00. 
(B) 73.000,00, 23.000,00 e 50.000,00. 
(C) 77.000,00, 19.000,00 e 55.000,00. 
(D) 78.000,00, 73.000,00 e 5.000,00. 
(E) 145.000,00, 150.000,00 e 5.000,00. 

23 
“Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas 
segundo os elementos do patrimônio que registrem, e 
agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise 
da situação financeira da companhia”. 

(BRASIL, Lei nº. 6.404 de 15 de dezembro de 1976). 

As contas do Ativo devem estar dispostas em ordem: 
(A) crescente de grau de exigibilidade dos elementos nelas 

registrados. 
(B) decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas 

registrados. 
(C) crescente pela prioridade de pagamento dos elementos 

nelas registrados. 
(D) decrescente de grau de exigibilidade dos elementos 

nelas registrados. 
(E) crescente de grau de liquidez dos elementos nelas 

registrados. 

24 
A empresa Apurando Lucro S/A apresentou as seguintes 
informações em 31/12/2019: 
I. O saldo da conta de Lucros Acumulados era de 

120.000,00. 
II. Houve o lançamento de despesas à maior em 2018 no 

valor de 20.000,00, que será ajustado em 2019. 
III. Serão revertidos 10.000,00 da reserva de lucros a 

realizar para a conta de Lucros Acumulados. 
IV. O Lucro Líquido do Exercício foi de 200.000,00. 
V. A administração propôs que o Lucro do Exercício seja 

distribuído da seguinte forma: 25% transferido para 
reservas de lucros; 50% em dividendos. 

Com base nas informações, o saldo final apresentado na 
Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DMPL) 
será de: 
(A) 130.000,00. 
(B) 150.000,00. 
(C) 180.000,00. 
(D) 200.000,00. 
(E) 350.000,00. 

25 
A empresa Valorando S/A apresentou a seguinte 
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) em 
31/12/2019: 

Receita Bruta de Vendas 150.000,00  
(–) ISS (4.500,00)  
Receita Líquida de Vendas 145.500,00  
(–) Custo dos Serviços Vendidos (83.500,00) 
(=) Lucro Bruto 62.000,00  
(–) Despesas com pessoal (27.500,00) 
(–) Depreciação (3.500,00) 
(–) Água e Luz (500,00) 
(–) Telefone (1.000,00) 
(–) Internet (1.500,00) 
(–) Despesas Financeiras (4.200,00) 
(–) Receitas Financeiras (6.200,00) 
(=) Lucro antes do IR e CSLL 30.000,00  
(–) Provisão IR e CSLL (6.000,00) 
(=) Lucro Líquido do Exercício 24.000,00  

Com base nas informações apresentadas na DRE, a 
empresa elaborou a Demonstração do Valor Adicionado 
(DVA), cujo valor e percentual de remuneração retida 
correspondeu a: 
(A) 4.200,00; 6,34%. 
(B) 10.500,00; 15,86%. 
(C) 24.000,00; 36,25%. 
(D) 27.500,00; 41,54%. 
(E) 30.000,00; 45,32%. 
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26 
A empresa Saldos Ltda. apresentou um saldo final em 
31/12/2019 de 19.000,00 da conta Caixa. 
Durante o mês haviam ocorrido as seguintes operações: 
I. pagamento de fornecedores em dinheiro no valor de 

27.000,00; 
II. recebimento de clientes em dinheiro no valor de 

25.000,00; 
III. compra de material de consumo em dinheiro no valor 

de 8.000,00; 
IV. recebimento em dinheiro de empréstimo feito a sócios, 

no valor de 12.000,00; 
V. pagamento de serviços realizados por terceiros em 

dinheiro no valor de 13.000,00. 
Considerando as informações, o saldo inicial da conta 
Caixa, em 01/12/2019, era de: 
(A) 19.000,00. 
(B) 30.000,00. 
(C) 37.000,00. 
(D) 48.000,00. 
(E) 67.000,00. 

27 
A Contabilidade tem como premissa básica estudar o 
Patrimônio que é definido como o conjunto de bens, 
direitos e obrigações. 
Considerando o conceito de patrimônio e suas variações, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O Ativo representa bens e direitos que são recursos 

controlados pela entidade como resultado de eventos 
passados e do qual se espera que resultem futuros 
benefícios econômicos para a entidade. 

II. O Passivo representa obrigações presentes da 
entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja 
liquidação se espera que resulte em saída de recursos 
capazes de gerar benefícios econômicos. 

III. As Receitas são aumentos de benefícios econômicos 
sob a forma de aumento de ativos ou redução de 
passivos. 

IV. As Despesas representam o sacrifício que a entidade 
realiza para obtenção de receitas e manutenção da 
estrutura empresarial independentemente da sua 
frequência. 

Assinale: 
(A) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas III e IV estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

28 
Com relação ao Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, associe 
cada conceito à respectiva definição. 
1. Equivalentes de Caixa 
2. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento 
3. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento 
4. Fluxo de Caixa da Atividades Operacionais 
5. Transações de investimento e financiamento sem 

efeito no Caixa 
(   ) Incluem as operações que se relacionam normalmente 

com o aumento e a diminuição dos ativos de longo 
prazo (não circulantes) que a empresa utiliza para 
produzir bens e serviços. 

(   ) Indicador de como a operação da empresa tem gerado 
suficientes fluxos de caixa para amortizar empréstimos, 
manter a capacidade operacional da entidade, pagar 
dividendos e juros sobre o capital próprio e fazer novos 
investimentos sem recorrer a fontes externas de 
financiamento. 

(   ) Investimentos de altíssima liquidez, prontamente 
conversíveis em uma quantia conhecida de dinheiro e 
que apresentam risco insignificante de alteração de 
valor. 

(   ) São úteis para prever as exigências sobre futuros fluxos 
de caixa pelos fornecedores de capital à entidade, bem 
como da capacidade que a empresa tem, utilizando 
recursos externos, para financiar suas operações; 
relacionam-se com os empréstimos de credores e 
investidores da entidade. 

(   ) Tem como exemplos: dívidas convertidas em aumento 
de capital; aquisição de imobilizado via assunção de 
passivo específico; aquisição de imobilizado via 
contrato de arrendamento mercantil; bem obtido por 
doação (que não seja dinheiro); troca de ativos e 
passivos não caixa por outros ativos e passivos não 
caixa. 

Assinale a opção que apresenta a associação correta. 
(A) 1 – 3 – 4 – 5 – 2. 
(B) 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 
(C) 3 – 4 – 1 – 2 – 5. 
(D) 4 – 5 – 3 – 2 – 1. 
(E) 5 – 2 – 1 – 4 – 3. 

29 
Os efeitos das transações e outros eventos devem ser 
reconhecidos nos períodos a que se referem, ou seja, 
receitas e despesas devem ser consideradas em função do 
fato gerador, independentemente dos recebimentos ou 
pagamentos; pressupõe simultaneidade da confrontação 
entre receitas e despesas correlatas. 
O fragmento acima se refere ao Princípio Contábil da: 
(A) Competência. 
(B) Continuidade. 
(C) Entidade. 
(D) Oportunidade. 
(E) Prudência. 
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26 
A empresa Saldos Ltda. apresentou um saldo final em 
31/12/2019 de 19.000,00 da conta Caixa. 
Durante o mês haviam ocorrido as seguintes operações: 
I. pagamento de fornecedores em dinheiro no valor de 

27.000,00; 
II. recebimento de clientes em dinheiro no valor de 

25.000,00; 
III. compra de material de consumo em dinheiro no valor 

de 8.000,00; 
IV. recebimento em dinheiro de empréstimo feito a sócios, 

no valor de 12.000,00; 
V. pagamento de serviços realizados por terceiros em 

dinheiro no valor de 13.000,00. 
Considerando as informações, o saldo inicial da conta 
Caixa, em 01/12/2019, era de: 
(A) 19.000,00. 
(B) 30.000,00. 
(C) 37.000,00. 
(D) 48.000,00. 
(E) 67.000,00. 

27 
A Contabilidade tem como premissa básica estudar o 
Patrimônio que é definido como o conjunto de bens, 
direitos e obrigações. 
Considerando o conceito de patrimônio e suas variações, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O Ativo representa bens e direitos que são recursos 

controlados pela entidade como resultado de eventos 
passados e do qual se espera que resultem futuros 
benefícios econômicos para a entidade. 

II. O Passivo representa obrigações presentes da 
entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja 
liquidação se espera que resulte em saída de recursos 
capazes de gerar benefícios econômicos. 

III. As Receitas são aumentos de benefícios econômicos 
sob a forma de aumento de ativos ou redução de 
passivos. 

IV. As Despesas representam o sacrifício que a entidade 
realiza para obtenção de receitas e manutenção da 
estrutura empresarial independentemente da sua 
frequência. 

Assinale: 
(A) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas III e IV estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

28 
Com relação ao Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, associe 
cada conceito à respectiva definição. 
1. Equivalentes de Caixa 
2. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento 
3. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento 
4. Fluxo de Caixa da Atividades Operacionais 
5. Transações de investimento e financiamento sem 

efeito no Caixa 
(   ) Incluem as operações que se relacionam normalmente 

com o aumento e a diminuição dos ativos de longo 
prazo (não circulantes) que a empresa utiliza para 
produzir bens e serviços. 

(   ) Indicador de como a operação da empresa tem gerado 
suficientes fluxos de caixa para amortizar empréstimos, 
manter a capacidade operacional da entidade, pagar 
dividendos e juros sobre o capital próprio e fazer novos 
investimentos sem recorrer a fontes externas de 
financiamento. 

(   ) Investimentos de altíssima liquidez, prontamente 
conversíveis em uma quantia conhecida de dinheiro e 
que apresentam risco insignificante de alteração de 
valor. 

(   ) São úteis para prever as exigências sobre futuros fluxos 
de caixa pelos fornecedores de capital à entidade, bem 
como da capacidade que a empresa tem, utilizando 
recursos externos, para financiar suas operações; 
relacionam-se com os empréstimos de credores e 
investidores da entidade. 

(   ) Tem como exemplos: dívidas convertidas em aumento 
de capital; aquisição de imobilizado via assunção de 
passivo específico; aquisição de imobilizado via 
contrato de arrendamento mercantil; bem obtido por 
doação (que não seja dinheiro); troca de ativos e 
passivos não caixa por outros ativos e passivos não 
caixa. 

Assinale a opção que apresenta a associação correta. 
(A) 1 – 3 – 4 – 5 – 2. 
(B) 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 
(C) 3 – 4 – 1 – 2 – 5. 
(D) 4 – 5 – 3 – 2 – 1. 
(E) 5 – 2 – 1 – 4 – 3. 

29 
Os efeitos das transações e outros eventos devem ser 
reconhecidos nos períodos a que se referem, ou seja, 
receitas e despesas devem ser consideradas em função do 
fato gerador, independentemente dos recebimentos ou 
pagamentos; pressupõe simultaneidade da confrontação 
entre receitas e despesas correlatas. 
O fragmento acima se refere ao Princípio Contábil da: 
(A) Competência. 
(B) Continuidade. 
(C) Entidade. 
(D) Oportunidade. 
(E) Prudência. 

30 
“Usuário da contabilidade é toda pessoa física ou jurídica 
que utiliza das informações contábeis, que se interessa 
pela situação da entidade e busca na contabilidade suas 
respostas. Podem ser internos ou externos”. 

(MARION, 2009) 

Assinale a opção que corresponde a um usuário interno da 
contabilidade. 
(A) Investidores. 
(B) Governos e suas agências. 
(C) Credores por empréstimos. 
(D) Fornecedores. 
(E) Clientes. 

31 
O _____ representa uma das maiores conquistas da 
contabilidade aplicada ao setor público. Além de ser uma 
ferramenta para a consolidação das contas nacionais e 
instrumento para adoção das normas internacionais de 
contabilidade, permitiu diversas inovações. 
Assinale a opção que completa corretamente a lacuna do 
fragmento acima. 
(A) Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 
(B) Manual de Contas Aplicado ao Setor Público. 
(C) Plano de Diretrizes Orçamentárias. 
(D) Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. 
(E) Plano Plurianual. 

32 
“Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará 
elaborar, com base na escrituração mercantil da 
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que 
deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da 
companhia e as mutações ocorridas no exercício”. 

(Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976). 

Considerando o disposto na Lei nº. 6.404/76, em relação às 
demonstrações financeiras, assinale a afirmativa correta. 
(A) Dentre as demonstrações financeiras que devem ser 

elaboradas, incluem-se o balanço patrimonial, a 
demonstração do resultado do exercício e a 
demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. 

(B) As demonstrações de cada exercício serão publicadas 
com a indicação dos valores previstos das 
demonstrações do exercício posterior. 

(C) Em caso de companhia fechada, além dos demais 
demonstrativos, é obrigatória a elaboração e 
divulgação da demonstração do valor adicionado. 

(D) Nas demonstrações, as contas semelhantes não 
poderão ser agrupadas, assim como os pequenos 
saldos não poderão ser agregados, independentemente 
de sua natureza. 

(E) As demonstrações financeiras não deverão registrar a 
destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos 
da administração, sendo para tal, necessária apenas a 
aprovação pela assembleia-geral. 

33 
“As entidades do setor público possuem características 
que as diferem das demais entidades, dentre as quais: 
importância do orçamento público, natureza dos 
programas e longevidade do setor público, natureza e 
propósito dos ativos e passivos no setor público e papel 
regulador das entidades públicas.” 

(MCASP, 2018, pp. 19-20). 

Com relação aos diferentes aspectos da contabilidade 
aplicada ao setor público (CASP) – orçamentário, 
patrimonial e fiscal, assinale a afirmativa correta. 
(A) O aspecto Orçamentário compreende o registro e a 

evidenciação do orçamento público, tanto quanto à sua 
aprovação quanto à sua execução. 

(B) Os registros de natureza orçamentária não são 
considerados como base para a elaboração do 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária, nem 
dos Balanços Orçamentário e Financeiro. 

(C) O aspecto Patrimonial compreende a apuração e 
evidenciação, por meio da contabilidade, dos 
indicadores estabelecidos pela LRF, tendo como 
destaque exclusivo a despesa com pessoal. 

(D) O aspecto Fiscal compreende o registro e a 
evidenciação da composição patrimonial do ente 
público, tendo por base os princípios basilares do 
serviço público. 

(E) O Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração das 
Variações Patrimoniais (DVP) são considerados fatores 
secundários, inclusive por vezes sendo desconsiderados 
para refletir o aspecto patrimonial. 

34 
Despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados 
pelos entes públicos a fim de saldar gastos fixados na lei do 
orçamento ou em lei especial, visando à realização e ao 
funcionamento dos serviços públicos, sendo esta dividida 
em etapas. 
Com relação à despesa e suas respectivas fases, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) A etapa da execução abrange, de modo geral, toda a 

análise para a formulação do plano e ações 
governamentais que servirão de base para a fixação da 
despesa orçamentária. 

(B) A fixação da despesa, da fase de execução, refere-se 
aos limites de valores arrecadados, incluídos nas leis 
orçamentárias com base nas despesas previstas. 

(C) O processo da fixação da despesa orçamentária é 
concluído com a autorização dada pelo poder 
legislativo por meio da lei orçamentária anual, 
ressalvadas as eventuais aberturas de créditos 
adicionais no decorrer da vigência do orçamento. 

(D) A execução da despesa orçamentária se dá em dois 
estágios, na forma prevista na Lei nº 4.320/1964, quais 
sejam empenho e pagamento. 

(E) Ordem de pagamento é uma determinação exarada 
por autoridade competente, determinando que a 
despesa liquidada seja depositada, sendo que a ordem 
de pagamento só caberá em documentos jurídicos 
lançados em processo judicial. 
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35 
Os princípios orçamentários são premissas a serem 
observadas na concepção da proposta orçamentária. 
Considerando os princípios orçamentários, analise os 
conceitos a seguir. 
1. Previsto expressamente no caput do Art. 2º da  

Lei nº 4.320/1964, recepcionado e normatizado pelo  
§ 5º do Art. 165 da Constituição Federal, esse princípio 
determina que a LOA de cada ente federado deverá 
conter todas as receitas e despesas de todos os 
poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

2. Previsto no § 8º do Art. 165 da Constituição Federal, 
esse princípio estabelece que a LOA não conterá 
dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 
despesa, com ressalva à proibição a autorização para 
abertura de crédito suplementar e a contratação de 
operações de crédito, nos termos da lei. 

3. Previsto pelo Art. 6º da Lei nº 4.320/1964, obriga 
registrarem-se receitas e despesas na LOA pelo valor 
total e bruto, vedadas quaisquer deduções. 

Os conceitos apresentados referem-se, respectivamente, 
(A) aos Princípios da Anualidade, da Universalidade e da 

Legalidade. 
(B) aos Princípios da Universalidade, da Exclusividade e da 

Transparência. 
(C) aos Princípios da Anualidade, da Transparência e da 

Publicidade. 
(D) aos Princípios da Universalidade, do Orçamento Bruto e 

da Legalidade. 
(E) Princípios da Universalidade, da Exclusividade e do 

Orçamento Bruto. 

36 
Em conformidade com § 2o do Art. 165 da Constituição 
Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
estabelecerá diretrizes para a confecção da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), contendo metas e prioridades 
do governo federal, despesas de capital para o exercício 
financeiro seguinte, alterações na legislação tributária e 
política de aplicação nas agências financeiras de fomento. 
A Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, ao tratar da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), aponta que, além de atender ao 
disposto no § 2o do Art. 165 da Constituição Federal, 
disporá também sobre: 
(A) formas possíveis de desequilíbrio fiscal entre receita 

bruta e despesas líquidas. 
(B) critérios e forma de não limitação de empenho. 
(C) normas relativas ao controle de custos e avaliação dos 

resultados de programas financiados com recursos dos 
orçamentos. 

(D) demais condições e exigências para arrecadação de 
recursos a entidades públicas, excluindo-se as privadas. 

(E) o Anexo de Metas Fiscais, que conterá a avaliação para 
cumprimento das metas para o ano posterior. 

37 
A realização da receita pública se dá mediante uma 
sequência de atividades, cujo resultado é o recebimento 
de recursos financeiros pelos cofres públicos. Tais etapas 
ou fases da receita orçamentária podem ser resumidas em 
previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. 
Em relação ao disposto, assinale V para a afirmativa 
verdadeira e F para a falsa. 
(   ) A previsão implica planejar e estimar a arrecadação das 

receitas orçamentárias que constarão na proposta 
orçamentária, devendo ser realizado em conformidade 
com as normas técnicas e legais correlatas e, em 
especial, com as disposições constantes na LRF. 

(   ) Segundo o disposto nos artigos 142 a 150 do CTN, a 
etapa de lançamento situa-se no contexto de 
distribuição do crédito tributário, ou seja, não se aplica 
a impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

(   ) Destaca-se que segundo o Art. 35 da Lei nº 4.320/1964, 
pertencem ao exercício financeiro as receitas nele 
arrecadadas, o que representa a adoção do regime de 
caixa para o ingresso das receitas públicas. 

(   ) O recolhimento é a transferência dos valores 
arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável 
pela administração e controle da arrecadação e 
programação financeira, observando-se o princípio da 
unidade de tesouraria ou de caixa, conforme determina 
o Art. 56 da Lei nº 4.320, de 1964. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, V, V e V. 
(B) V, F, V e V. 
(C) V, F, V e F. 
(D) F, V, F e F. 
(E) F, V, F e V. 

38 
Cada uma das modalidades de licitação tem características 
específicas, tendo sido cinco delas normatizadas e 
descritas pela Lei nº 8.666/1993: Concorrência, Tomada de 
Preços, Convite, Concurso e Leilão. 
Considerando as diferentes modalidades de licitação e 
suas características, assinale a opção que indica a 
modalidade de licitação que deve ser utilizada por um 
Município que realize uma obra de engenharia cujo valor 
seja superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
mas não ultrapasse R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais). 
(A) Concorrência. 
(B) Leilão. 
(C) Concurso. 
(D) Tomada de Preços. 
(E) Convite. 
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Em conformidade com § 2o do Art. 165 da Constituição 
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cumprimento das metas para o ano posterior. 
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A realização da receita pública se dá mediante uma 
sequência de atividades, cujo resultado é o recebimento 
de recursos financeiros pelos cofres públicos. Tais etapas 
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39 
“São Restos a Pagar todas as despesas regularmente 
empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não 
pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício 
financeiro vigente. Distinguem-se dois tipos de restos a 
pagar: os processados (despesas já liquidadas); e os  
não-processados (despesas a liquidar ou em liquidação).” 

(MCASP, 2018, p. 121). 

Em relação aos Restos a Pagar, analise as assertivas a 
seguir. 
I. A Lei de Responsabilidade Fiscal não aborda o mérito 

do que pode ou não ser inscrito em restos a pagar, mas 
veda contrair obrigação no último ano do mandato do 
governante sem que exista a respectiva cobertura 
financeira, eliminando desta forma as heranças fiscais 
onerosas. 

II. A inscrição de restos a pagar deve observar as 
disponibilidades financeiras e condições da legislação 
pertinente, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, 
conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). 

III. As Despesas não liquidadas, quais sejam, aquelas 
empenhadas, mas que não cumpriram os termos do 
Art. 63 da Lei nº 4.320/1964, que serão, ao 
encerramento do exercício, inscritas como restos a 
pagar processados. 

Com base na análise das assertivas acima, assinale: 
(A) se somente a I estiver correta. 
(B) se somente a II estiver correta. 
(C) se somente a III estiver correta. 
(D) se somente I e II estiverem corretas. 
(E) se todas estiverem corretas. 

40 
Licitação é um procedimento administrativo em que a 
Administração Pública Direta e Indireta obtêm a proposta 
mais vantajosa, assegurando igualdade de condições aos 
que participem do certame, visando à celebração do 
Contrato Administrativo para promover os interesses da 
coletividade. 
Com relação às licitações e aos contratos administrativos, 
assinale a afirmativa correta.  
(A) O princípio da inalienabilidade, que se refere aos bens 

públicos de uso privativo da administração pública, não 
é absoluto, uma vez que a alienação de bens imóveis 
pertencentes ao ente federativo deve sempre ser 
precedida de licitação na modalidade leilão. 

(B) A Administração Pública pode alterar unilateralmente 
os contratos administrativos, independente de 
justificativa, desde que não seja necessária a 
modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto. 

(C) A alienação dos bens móveis da Administração Pública 
independe de avaliação prévia, mas é indispensável a 
licitação na modalidade pregão eletrônico. 

(D) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial, para a aquisição ou 
restauração de obras de arte e objetos históricos, de 
autenticidade certificada, desde que compatíveis ou 
inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

(E) É dispensada a Licitação na modalidade concorrência 
para alienação de bens imóveis da administração 
pública quando se tratar de venda a outro órgão ou 
entidade da administração pública, de qualquer esfera 
de governo. 




