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CONCURSOS PÚBLICOS • PROCESSOS SELETIVOS 

WWW.INSTITUTOIMAGINE.COM.BR 

 

PROVA PARA O CARGO: 
 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 

ATENÇÃO  
CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO A QUE VOCÊ CONCORRE  

 
PREENCHA CORRETAMENTE OS CAMPOS ABAIXO 

INSTRUÇÕES:  

1. Durante a realização da prova, não será admitida comunicação entre os candidatos, nem qualquer espécie 

de consulta ou a utilização de códigos, livros, manuais, impressos ou anotações, telefone celular, tablet ou 

similares, gravador ou de qualquer material que não seja o estritamente permitido, nem o uso de 

boné/gorro/chapéu ou similares, óculos de sol e protetores auriculares.  

2. O candidato que estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico, deverá, antes do início da prova: 

desligá-lo; retirar sua bateria (se possível); acondicioná-lo em embalagem específica, fornecida pela 

organização; lacrar a embalagem e mantê-la embaixo da carteira e lacrada até a saída do candidato do prédio 

de aplicação da prova; os eventuais pertences pessoais (bonés, gorros ou similares, protetor auricular) 

devem ser deixados em local visível ao aplicador da prova. Esse material deverá permanecer durante todo o 

período de permanência do candidato no local de prova, sem uso. 

3. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 40 questões numeradas de 01 a 40; confira se a quantidade e a 

ordem do seu caderno de questões estão corretos. 

4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções. Apenas uma responde corretamente 

à questão.  

5. Você poderá deixar o local de prova somente após uma hora do início da aplicação das provas. 

6. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o 

CARTÃO-RESPOSTA. 

7. O tempo de duração da prova é de 2h30m. 

Nome completo: 

RG: 

Assinatura: 

Número de Inscrição: 
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1. Considerando as regras de concordância verbal, 
assinale a alternativa correta: 
(A) Passará o dia e a noite e tudo continuará seguindo. 
(B) Carla ou Marta serão presidente do conselho. 
(C) Verão e inverno favorecem a competição. 
(D) O cardume foram pescados com o uso de redes. 
 
2. Assinale a alternativa que completa respectiva e 
corretamente a frase abaixo: 
___ , nos bastidores, que, se a festa ___ essa banda e 
se o lucro___ ao menos as despesas com o pessoal ___ 
grandes conquistas para o próximo ano. 
(A) Comenta-se; mantiver; repuser; haverão; 
intervirem. 
(B) Comentam-se; manter; repor; haverão; 
intervierem. 
(C) Comenta-se; mantiver; repuser; haverá; 
intervierem. 
(D) Comenta-se; mantesse; repuser; haverão; 
intervierem. 
 
3. Considere o trecho do texto abaixo: 
“Amor é fogo que arde sem se ver, 
é ferida que dói, e não se sente; 
é um contentamento descontente, 
é dor que desatina sem doer.” 
Quanto à interpretação do texto, está correto: 
(A) A contradição utilizada pelo autor ocorre entre o 
mesmo referente do discurso. 
(B) O autor expressa seu pensamento por meio da 
aproximação de palavras com sentidos opostos. 
(C) O autor se vale da semelhança entre as palavras 
que contém significados contrários. 
(D) Os termos utilizados pelo autor não são 
considerados contraditórios, uma vez que estabelecem 
uma relação explicativa. 
 
4. Leia a frase a seguir e assinale a alternativa que 
substitui o termo sublinhado da oração sem alterar o 
seu significado: 
“O maior erro é a pressa antes do tempo e a lentidão 
ante a oportunidade.” 
(A) Largia 
(B) Aguça 
(C) Amarroa 
(D) Desalento 
 
5. Considerando a seguinte frase: “Quanto mais bonita 
for a mulher, tanto mais tem de ser _____, pois 
somente com a sinceridade pode corrigir os prejuízos 
que a sua beleza pode culpar”, assinale a alternativa 
cujo termo melhor completa a lacuna e concorda 
sinonimamente com o termo sublinhado: 
(A) Recatada 
(B) Séria 

(C) Desonesta  
(D) Franquia 
 
6. Classe gramatical ou classe de palavra é o nome 
dado ao conjunto que classifica uma palavra, 
baseando-se na sua estrutura sintática e morfológica. 
Quanto à palavra “obrigado”, assinale a alternativa 
correta: 
(A) É um substantivo que, num contexto de 
agradecimento, significa que alguém se sente 
agradecido por alguma coisa. 
(B) Pode ser entendida como uma interjeição de 
agradecimento, flexível e variável. 
(C) É um adjetivo e deve concordar com o elemento ao 
qual se refere em gênero e número. 
(D) É um adjetivo especial que varia apenas em gênero 
sendo inflexível quanto ao grau. 
 
7. Alguns verbos possuem particularidades em sua 
conjugação, podendo ser considerados verbos 
irregulares, conjugados em todos os tempos verbais, 
modos verbais e pessoas gramaticais bem como verbos 
impessoais, não apresentando sujeito, quando então 
serão conjugados sempre na 3.ª pessoa do singular. 
Assinale a alternativa em que a concordância com o 
verbo impessoal está correta: 
(A) Trabalho nisso faz uns 15 anos e não posso dizer 
que estou perto de concluir. 
(B) Houveram lágrimas, Muitas lágrimas, Mas ninguém 
percebeu. 
(C) Aqueles que não fazem nada estão sempre 
dispostos a criticar os que fazem algo. 
(D) Os homens distinguem-se pelo que fazem, as 
mulheres, pelo que levam os homens a fazer. 
 
8. O acento grave é o sinal gráfico representativo da 
junção de duas vogais, fenômeno denominado crase. 
Assinale a alternativa que refere-se à ocorrência da 
crase corretamente: 
(A) Antes de verbos. 
(B) Em expressões com palavras femininas repetidas. 
(C) Antes de um numeral. 
(D) Antes da indicação exata e determinada de horas. 
 
9. O hífen é um sinal diacrítico de pontuação usado 
para indicar maioritariamente a união semântica de 
duas palavras. Quanto ao uso do hífen, assinale a 
alternativa cuja palavra por derivação prefixal está 
correta: 
(A) Sobrexaltar 
(B) Extra-hospitalar 
(C) Contrabitual 
(D) Micro-nutriente 
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10. Conjunção é a palavra invariável que relaciona 
duas orações ou dois termos que exercem a mesma 
função sintática. Quanto ao uso do o termo “que” 
como conjunção integrante, assinale a alternativa 
correta: 
(A) Que terá função de conjunção integrante quando 
substituir um substantivo, de forma a evitar sua 
repetição. 
(B) Que terá função de conjunção integrante quando 
puder ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as 
quais. 
(C) Que terá função de conjunção integrante quando 
aparecer após o substantivo que substitui. 
(D) Que terá função de conjunção integrante quando 
puder ser substituído por isto ou isso. 

 
11. Considerando os encargos trabalhistas ou 
previdenciários dos empregados de empresa que 
presta serviços terceirizados à Administração Pública, 
quanto a não comprovação de quitação dos mesmos, 
assinale a alternativa correta: 
(A) A Administração Pública poderá reter os créditos 
do pagamento da empresa sob alegação de que a 
contratada não mantém as mesmas condições de 
habilitação, sendo de interesse público a manutenção 
do contrato. 
(B) A Administração Pública não deverá honrar o 
pagamento, uma vez que a empresa não está em 
situação de regularidade com o fisco configura 
flagrante ilegalidade. Caso em que será configurada a 
rescisão contratual por dolo do contratado. 
(C) A administração pública poderá realizar o 
pagamento desde que desconte os encargos, valendo-
se de via transversa, o que lhe é facultado, para 
cobrança de tributos e encargos legais. 
(D) A administração pública deverá realizar o 
pagamento, uma vez que só seria possível a retenção 
de créditos da empresa decorrentes da execução do 
contrato até os limites dos prejuízos causados à 
Administração, nos casos de rescisão contratual por 
culpa do contratado. 
 
11. Números reais são os números usados para 
expressar uma quantidade contínua, incluindo o zero, 
os positivos e os negativos. Assinale a alternativa cujo 
conteúdo refere-se corretamente ao conjunto dos 
números reais: 
(A) O conjunto dos números Reais engloba os 
conjuntos de números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais, fracionários e exclusivamente decimais 
positivos. 
(B) Os números irracionais são aqueles que podem 
também ter representação decimal finita ou decimal 
infinita e periódica. 

(C) Os Números racionais são números 
decimais, infinitos e não-periódicos e não podem ser 
representados por meio de frações irredutíveis. 
(D) Os Números Primos são números naturais maiores 
do que 1 que possuem somente dois divisores. 
 
12. Em uma propriedade rural, há 120 cabeças de gado 
de corte, 144 cabeças de gado leiteiro e 60 bezerros. O 
proprietário dos animais, pretende enviá-los à 
diferentes feiras de exposições que ocorrem em 3 
estados diferentes, sabendo-se que cada feira é 
direcionada para um tipo de gado e que há necessidade 
de divisão do gado em lotes para transportá-los em 
caminhões sem que se misturem. Considerando o 
número de animais que comporá cada lote de forma 
que o proprietário tenha maior economia com frete 
cujo valor será R$ 2.380,00 cada, assinale a alternativa 
que representa o custo de frete que o proprietário terá 
com o transporte dos bezerros: 
(A) R$ 12.000,00 
(B) R$ 28.560,00 
(C) R$ 23.800,00 
(D) R$ 11.900,00 
 
13. Um fábrica de calçados possui 10 funcionários fixos 
que trabalharam 3 horas por dia no período da manhã 
durante o mês de abril para a produção dos calçados 
vendidos no respectivo mês. Tendo recebido para o 
mês de maio um pedido extra que equivale ao dobro 
da produção do mês anterior, a fábrica contratou mais 
5 funcionários, para que no período da tarde todos 
trabalhassem para a fabricação dos itens do referido 
pedido. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a quantidade de horas diárias de 
trabalho dos 5 novos funcionários, para que a meta de 
produção extra seja atingida: 
(A) 7 horas 
(B) 4 horas 
(C) 1 hora e 30 minutos 
(D) 6 horas 
 
14. João emprestou com um amigo a quantia de 
R$15.000,00 e acertou de pagar-lhe uma taxa de juros 
diária de 0,2%, caso João demore mais de 30 dias para 
saldar o empréstimo,  a taxa mensal cobrada será de: 
(A) ia =0,64% ao mês 
(B) ia = 6,18% ao mês 
(C) ia = 6% ao mês 
(D) ia = 6,4% ao mês 
 
15. Uma loja de materiais de construção anuncia o 
parcelamento das compras realizadas pelos seus 
clientes em 12 vezes a uma taxa de 1,5% a.m. José 
realiza uma compra de R$ 10.000,00, parcelada em 12 



4 
 

vezes. O valor mensal da prestação do parcelamento 
realizado pela loja será: 
(A) R$ 916,80 
(B) R$ 983,33 
(C) R$ 845,83 
(D) R$ 833,33 
 
16. A contabilidade constitui um dos conhecimentos 
mais antigos de que se tem notícia. Quanto ao tema 
contabilidade, analise as proposições abaixo e assinale 
a alternativa correta: 
I. A contabilidade é dispensável para que a empresa 
realize negócios, por exemplo, com órgãos 
governamentais (por meio de contratos e licitações) 
II. Através de aplicação de técnicas próprias da 
contabilidade, é possível controlar o quanto a entidade 
tem para receber e a pagar, o valor dos seus bens. 
III. Um dos objetivos da Contabilidade é gerar 
informações para a tomada de decisões, conhecida 
como Contabilidade Ministerial. 
(A) Somente I está correta. 
(B) Somente II está correta. 
(C) Somente II e III estão corretas. 
(D) I, II e III estão corretas. 
 
17. A Contabilidade é uma ciência social que através da 
execução de serviços técnicos, ou seja, controla, 
organiza, estuda e avalia o patrimônio de uma entidade 
(física ou jurídica) permanentemente. Pode-se afirmar 
que a contabilidade exerce função de planejamento 
pois: 
(A) A contabilidade permite registrar e mensurar os 
recursos da empresa. 
(B) A contabilidade responde pelo levantamento e 
organização de cada elemento que pode ser 
mensurado monetariamente na empresa. 
(C) A tomada de decisões e a consequente execução, 
ou direção, será prejudicada se não tivermos os 
relatórios que serão extraídos da contabilidade. 
(D) Ela nasceu com essa finalidade, e apresenta 
técnicas que são úteis inclusive para que se evitem 
fraudes nas empresas. 
 
18. A contabilidade, entre outras funções, é 
instrumento gerencial para a tomada de decisões. 
Deve estar atualizada, emitir relatórios simples, claros 
e objetivos para o administrador. Quanto aos 
elementos necessários para poder avaliar 
corretamente um patrimônio e suas variações, assinale 
a alternativa que fere-se corretamente ao aspecto 
quantitativo: 
(A)  É o nome que qualifica o patrimônio. Deve ser claro 
o bastante para identificar o que está registrado neste 
nome.  

(B) É o nome técnico utilizado para registrar os 
elementos a serem contabilizados. 
(C) É o nome que refere-se à observação de em que 
quantidade um elemento aparece, e o seu valor 
monetário. 
(D) É o nome que refere-se à quantidade de elementos 
diferentes a serem contabilizados. Quanto mais 
simples e claro for o nome dado aos elementos, melhor 
será para identificar o que está sendo registrado na 
contabilidade. 
 
19. Os bens são os elementos que podem ser avaliados 
monetariamente e podem ser destinados para uso, 
troca ou venda. Assinale a alternativa que se refere 
especificamente aos bens permanentes:  
(A) São os adquiridos para utilização dentro da 
empresa, e que serão consumidos a curto prazo, 
geralmente dentro do próprio exercício em que foram 
adquiridos. 
(B) São bens que não constituem matéria, ou seja, não 
podem ser tocados. 
(C) São aqueles que se deslocados terão que ser total 
ou parcialmente danificados. 
(D) São aqueles que não são destinados à venda. 
 
20. Patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e as 
obrigações. Os elementos que representam os bens 
que estão em poder de terceiros, indicando a promessa 
de recebimento ou que permita recuperar parte do 
bem transferido, são os: 
(A) Direitos 
(B) Obrigações 
(C) Bens 
(D) Patrimônio 
 
21. O “ativo” representa os valores positivos do 
patrimônio e é onde estão aplicados os recursos da 
empresa. Quanto aos requisitos necessários do “ativo” 
assinale a alternativa que se exclui dos atributos 
necessários para a sua formação: 
(A) Constituir bem ou direito da empresa. 
(B) Ser de propriedade, posse ou controle de curto 
prazo da empresa. 
(C) Ser mensurável monetariamente.  
(D) Trazer benefícios presentes ou futuros. 
 
22. Durante o exercício fiscal, o patrimônio poderá 
aumentar ou diminuir, dependendo da movimentação 
dos elementos que compõem este patrimônio e 
também pelas atividades realizadas que poderão 
produzir receitas ou despesas que afetam o patrimônio 
positiva ou negativamente. O elemento dos resultados 
que refere-se à entrada de recursos financeiros, 
geralmente proveniente da venda de bens ou serviços, 
é a(o): 
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(A) Despesa 
(B) Resultado 
(C) Receita 
(D) Lucro 
 
23. Considerando as Situações patrimoniais possíveis, 
quando o conjunto de bens e direitos é maior do que 
as obrigações, tem-se uma: 
(A) Situação líquida superavitária. 
(B) Situação líquida negativa. 
(C) Situação líquida deficitária. 
(D) Situação líquida nula. 
 
24. A estrutura de uma das principais Demonstrações 
Contábeis que a Contabilidade produz com base nas 
Normas Contábeis Aplicadas ao Setor Público, que 
compreende o ativo circulante e não-circulante; o 
passivo circulante e não-circulante; o patrimônio 
líquido e as contas do subsistema de compensação, é 
a(o): 
(A) Balanço Orçamentário. 
(B) Balanço Financeiro. 
(C) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
(D) Balanço Patrimonial. 
 
25. A Contabilidade Pública tem os seus 
procedimentos previstos na Lei n.º 4.320/64, entre os 
quais destacamos os artigos 83 a 89, e nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 
O regime contábil para a escrituração e 
reconhecimento das receitas e das despesas, 
pertencentes ao exercício financeiro, é o: 
(A) Regime de fundo. 
(B) Regime de exercício. 
(C) Regime de competência. 
(D) Regime de atribuição. 
 
26. Suprimentos de Fundos constitui a concessão de 
numerários a funcionários para pagamento de 
despesas miúdas e de pronto pagamento que por sua 
eventualidade não possam ser submetidos ao processo 
normal de contratação. Quanto ao suprimento de 
fundos, analise as proposições abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
I. Os valores concedidos a funcionários responsáveis e 
aos seus respectivos substitutos, no caso de eventual 
afastamento, serão definidos e nomeados por meio de 
portaria da Presidência do Conselho.  
II. A prestação de contas do suprimento de fundos 
deverá ocorrer até o ano subsequente da sua 
concessão.  
III. Por ocasião do encerramento do exercício social, o 
suprimento de fundos deverá apresentar saldo 
contábil. 
(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 
(C) Somente III está correta. 
(D) I, II e III estão corretas. 
 
27. O inventário é um demonstrativo que compõe a 
prestação de contas anual e que evidencia a 
confiabilidade. Quanto ao inventário, assinale a 
alternativa incorreta: 
(A) Tem por objetivo dar conformidade aos dados 
registrados no sistema de controle de bens. 
(B) Representa a real existência dos bens patrimoniais 
em determinado momento. 
(C) É elaborado anualmente, conforme regulamento 
próprio, em data mais próxima ao encerramento do 
exercício. 
(D) Destina-se a comprovar a espécie, a quantidade e o 
valor dos bens patrimoniais que serão adquiridos no 
exercício fiscal seguinte. 
 
28. Despesa é o consumo de bens ou serviços, ou a 
saída de recursos financeiros sem aumento do 
patrimônio ou aquisição de um bem para consumo 
rápido, geralmente durante o exercício. Assinale a 
alternativa que se refere corretamente à depreciação: 
(A) Pode ser entendida como a redução do valor dos 
bens pelo desgaste ou pela perda de utilidade por ação 
da natureza ou obsolescência. 
(B) É a redução do valor aplicado na aquisição de 
direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive 
ativos intangíveis. 
(C) Tem existência ou exercício de duração limitada, ou 
cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou 
contratualmente limitado. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
29. A escrituração das entidades públicas evidencia, 
periodicamente, como está sendo executado o 
orçamento, por meio de demonstrações. O ato de fazer 
cumprir o orçamento ou a previsão, é a(o): 
(A) Escrituração. 
(B) Execução orçamentária. 
(C) Obrigações exigíveis. 
(D) Provisão 
 
30. O enfoque da Contabilidade Pública está voltado ao 
patrimônio. A relevância desta informação e o 
contexto socioeconômico e cultural exigem dos entes 
públicos a elaboração de demonstrativos gerenciais 
que possibilitem aos gestores ter uma visão global e 
transparente dos gastos públicos. O princípio que 
refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à 
integridade do registro do patrimônio e das suas 
mutações, determinando que este seja feito de 
imediato e com a extensão correta, 
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independentemente das causas que as originaram, é o 
princípio da(o): 
(A) Entidade 
(B) Oportunidade 
(C) Continuidade 
(D) Competência 
 
31. O princípio que influencia o valor econômico dos 
ativos e, em muitos casos, o valor ou o vencimento dos 
passivos, especialmente quando a extinção da 
ENTIDADE tem prazo determinado, previsto ou 
previsível, cuja observância é indispensável à correta 
aplicação do Princípio da COMPETÊNCIA é o da(o): 
(A) Registro pelo valor original 
(B) Competência 
(C) Atualização monetária 
(D) Entidade 
 
32. O ICMS é um imposto não cumulativo, sobre a 
circulação de mercadoria ou prestação de serviços de 
transportes interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente fato gerador do ICMS: 
(A) Saída de mercadoria, a qualquer título, de 
estabelecimento de contribuinte, exceto quando para 
outro estabelecimento do mesmo titular. 
(B) O fornecimento de alimentação, bebidas e outras 
mercadorias por qualquer estabelecimento, incluídos 
os serviços que lhe sejam inerentes. 
(C) O fornecimento de mercadoria com prestação de 
serviços compreendidos na competência tributária dos 
municípios. 
(D) A transmissão de propriedade de mercadoria ou de 
título que a represente, quando esta não transitar pelo 
estabelecimento do transmitente. 
 
33. A receita tributária é, nos países capitalistas, a 
maior fonte de receita que o Estado tem para 
movimentar a sua atividade financeira. Quanto à 
finalidade, assinale a alternativa que refere-se 
corretamente à função fiscal do tributo: 
(A) Possui objetivo principal é a interferência no 
domínio econômico, para buscar um efeito diverso da 
simples arrecadação de recursos financeiros. 
(B) Tem por objetivo disciplinar, favorecer ou 
desestimular os contribuintes a realizar determinadas 
ações, por considera-las convenientes ou nocivas ao 
interesse público. 
(C) Destinam-se a sustentar atividades que, a princípio, 
não seriam do Estado, mas que este desenvolve por 
meio de entidades específicas. 
(D) Seu principal objetivo é a arrecadação de recursos 
financeiros para o Estado. 
  
 

34. A legislação tributária estabelece quatro formas de 
apuração do lucro para fins de cálculo do Imposto de 
Renda, pode optar pelo lucro presumido: 
(A) Pessoa jurídicas que tivera, no ano-calendário 
anterior, recebido receita bruta inferior a R$ 
48.000.000.00 ou R$ 4.000.000,00 multiplicado pelo 
número de meses de atividade no ano, quando 
superior a 12. 
(B) Exerça atividades de instituições financeiras ou a 
elas equiparadas submetidas à competência normativa 
do Banco Central do Brasil. 
(C) Exerça atividade de empresa de seguros privados, 
capitalização e previdência privada ou de factoring.  
(D) Tiverem lucros, rendimentos ou ganho de capital 
oriundo do exterior; usufruam de redução ou isenção 
do Imposto de Renda sobre o lucro da exploração. 
 
35. A Receita Corrente Líquida (RCL) é parâmetro para 
vários indicadores da gestão fiscal e limite de gastos. 
Assinale a alternativa cujo conteúdo apresenta de 
forma correta as deduções possíveis à Receita Correta: 
(A) Pelos Estados, as receitas das contribuições sociais 
pagas pelos empregados e empregadores pela  
(B) Pelos municípios, as receitas destinadas ao 
PIS/PASEP. 
(C) Pela União, dos valores transferidos aos Estados e 
Municípios por determinação constitucional ou legal. 
(D) Pela União, as parcelas entregues aos Municípios 
por determinação constitucional, a exemplo da conta 
parte do ICMS e do IPVA. 
 
36. A elaboração orçamentária, à luz da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 1 e da Constituição, começa 
com o estabelecimento das metas de resultado fiscal. 
Quanto à meta fiscal, analise as proposições abaixo e 
em seguida assinale a alternativa correta: 
I. As metas fiscais estão associadas à política fiscal que 
os governos implementam.  
II. Em relação aos orçamentos, os resultados não 
podem variar de equilibrado a deficitário ou 
superavitário, mantendo-se constante para a execução 
da meta fiscal. 
III. O governo não pode fazer uma meta de economia 
menor do legalmente especificado, ainda que 
considere uma possível instabilidade econômica, de 
forma a assegurar a realização dos principais 
investimentos públicos. 
(A) Somente I está correta. 
(B) Somente II está correta. 
(C) Somente III está correta. 
(D) I, II e III estão corretas. 
 
37. Receitas públicas são os recursos previstos em 
legislação e arrecadados pelo poder público com a 
finalidade de realizar gastos que atendam as 



7 
 

necessidades ou demandas da sociedade. Quanto à 
natureza as receitas públicas podem ser: 
(A) Correntes e de capital. 
(B) Efetivas ou por mutação patrimonial. 
(C) Federal, estadual ou municipal. 
(D) Orçamentária ou extra-orçamentária. 
 
38. Receita Corrente são os ingressos de recursos 
financeiros oriundos das atividades operacionais, 
visando a consecução dos objetivos constantes dos 
programas e ações do governo. Assinale a alternativa 
que apresenta um exemplo de receita corrente: 
(A) Transferência Corrente 
(B) Operações de Crédito 
(C) Alienação de Bens 
(D) Amortização de Empréstimos 
 
39. 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. 
Quanto às despesas de capital, assinale a alternativa 
que se refere a investimentos: 
(A) Aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em 
utilização. 
(B) Aquisição de títulos representativos do capital de 
empresas ou entidades de qualquer espécie, já 
constituídas, quando a operação não importe aumento 
do capital. 
(C) Aquisição de instalações, equipamentos e material 
permanente. 
(D) Constituição ou aumento do capital de entidades 
ou empresas que visem a objetivos comerciais ou 
financeiros, inclusive operações bancárias ou de 
seguros.  
 
40. Dívida pública é o conjunto de compromissos, de 
curto ou longo prazo, assumidos pelo Estado com 
terceiros. São dívida pública flutuante, exceto: 
(A) Os restos a pagar, como os serviços da dívida. 
(B) Os serviços da dívida a pagar como parcelas de 
amortização e de juros da dívida fundada. 
(C) Os depósitos como consignações ou cauções e 
garantias recebidas em função de execução de obra 
pública, por exemplo. 
(D) Os débitos de tesouraria (ARO – operações de 
crédito por antecipação de receita destinadas a cobrir 
insuficiências de caixa ou tesoura ria). 

 
 
 
 
 


