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Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

• Este Caderno contém 30 (trinta) questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, D, E) e uma única 

resposta correta.  

• Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite providências ao fiscal de sala. 

• Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, 

com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento 

contidas nele. 

• Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob pena de invalidez 

do documento.  

• Durante a realização das provas é vedado: a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou 

quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos; b) a comunicação entre os candidatos; c) ausentar-

se da sala sem a companhia de um fiscal; d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água 

acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas; e) entregar a prova e o 

cartão resposta antes de decorrida 60 (sessenta) minutos do seu início. f) o uso de relógio de qualquer 

tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de 

qualquer tipo de arma. 

• A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 

permitida depois de transcorrido 60 minutos do início da mesma.   

• Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão 

Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na 

eliminação do candidato do Teste Seletivo Público.  

• O tempo de duração total da prova é de uma hora e trinta minutos (3h00min), incluído o tempo para 

preenchimento do Cartão Resposta.  

• Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 

com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão 

os Cartões Resposta 

 
Boa prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Sobre         a         frase         que         dá         título         ao         texto,         marque         a
alternativa         INCORRETA.

a) A         frase         é         nominal,         formada         por         sete         termos         de
classes         gramaticais         diferentes.

b) Há         uma         conjunção         aditiva         entre         um         adjetivo
dissílabo         uniforme         e         um         trissílabo         biforme.

c) Na         expressão:         "O         teu         grande"         temos         concordância
nominal         de         artigo         definido         com         pronome         e         adjetivo
uniforme.

d) O         pronome:         "Teu"         enuncia         ideia         de         posse.
e) A         expressão         adverbial:         "de         amor"         tem         o         mesmo

sentido         semântico         contextual         de         "amorosamente".

Questão 02

Analise         os         textos         seguintes:

I."Pequei,         Senhor,         mas         não         porque         hei         pecado,         /         Da
vossa         piedade         me         despido,         /         Porque         quanto         mais
tenho         delinquido,         /         Vós         tenho         a         perdoar         mais
empenhado".         (Poesia         Lírico-religiosa         -         autoria         de
Tomás         Antônio         Gonzaga).
II."Triste         Bahia!         ó         quão         dessemelhante         /         Estás         e
estou         do         nosso         antigo         estado!
Pobre         te         vejo         a         ti,         tu         a         mim         empenhado,         /         Rica         te         vi
eu         já,         tu         a         mim         abundante".         (Poesia         Satírica         -         autoria
de         Gregório         de         Matos).
III."Convulso,         o         vento         entoava         um         pseudo         salmo.         /
Contrastando,         entretanto,         com         o         ar         convulso         /A         noite
funcionava         como         um         pulso         /         Fisiologicamente         muito
calmo".         (Estes         versos         são         da         autoria         de         Augusto         dos
Anjos;         estão         construídos         com         onomatopeia,         anáfora         e
comparação).
IV."O         coração         da         infância         -         eu         lhe         dizia,         /         É         manso.         E
ele         me         disse:         Essas         estradas,         /Quando,         novo         Eliseu,
as         percorria,         /         As         crianças         lançavam-me         pedradas..."
/         Falei-lhe         então         na         glória         e         na         alegria;         /         E         ele-alvas
barbas         longas         derramadas         /         No         burel         negro-o         olhar
somente         erguia         /         Às         cérulas         regiões         ilimitadas..."
(Estes         versos         são         da         autoria         de         Raimundo         Correia,
poeta         parnasiano;         há         verso         escrito         com         pronome         em
posição         de         ênclise         e         versos         com         exemplos         de
próclise).

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

a) II,         III         e         IV         apenas.
b) I         e         IV         apenas.
c) I,         II         e         IV         apenas.
d) I         e         II         apenas.
e) I,         III         e         IV         apenas.

Questão 03

Sobre         os         componentes         linguísticos         do         texto,         analise
as         assertivas:

I.A         preposição         da         expressão:         "Ninho         de         amor"         é
imposta         pela         regência         nominal.
II.As         palavras:         "música";         "medita";         "ensina"         se
identificam         pela         mesma         classificação         da         sílaba
tônica,         por         serem         trissílabas         e         por         pertencerem         à
mesma         classe         gramatical.
III.No         (2º§)         predominam         os         verbos         de         segunda
conjugação         e         todos         estão         conjugados         no         modo
imperativo         afirmativo.
IV.Entre         os         verbos         do         (3º§),         temos         um         de         segunda
conjugação,         monossílabo         tônico         escrito         com         uma
consoante         e         uma         vogal         com         som         fechado.
V.O         (6º§)         está         construído         com         frase         na         voz         passiva
analítica.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

a) I,         III         e         IV.
b) II,         IV         e         V.
c) I,         II         e         V.
d) I,         II         e         IV.
e) II,         III         e         V.

Questão 04

Sobre         a         organização         do         período:         "Faz         da         tua         casa
uma         FESTA:         ouve         música,         canta,         dança"         analise         as
assertivas:

I.A         primeira         oração         inicia         com         verbo         irregular         de
segunda         conjugação         no         modo         imperativo         afirmativo.
II.No         período,         temos         pronome         possessivo         dissílabo
paroxítono.
III.Pode-se         identificar         a         pessoa         do         discurso         pelo
modo         imperativo         afirmativo         na         segunda         pessoa         do
singular.
IV.O         substantivo:         "festa"         exerce         função         sintática         de
complemento         verbal         direto         de         "faz".
V.Os         substantivos         usados         na         construção         do         período
são         todos         abstratos.
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VI.A         combinação         prepositiva:         "da"         é         imposta         pela
concordância         e         regência         verbais.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA:

a) I,         II         e         III         apenas.
b) I,         II,         III         e         IV         apenas.
c) I,         II,         III,         IV         e         VI         apenas.
d) I,         III         e         V         apenas.
e) II,         III,         V         e         VI         apenas.

Questão 05

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

I.Os         substantivos:         "festa";         "templo"         e         "loja"         são
dissílabos         paroxítonos.
II.A         preposição         da         expressão:         "muda         de         lugar"         é
imposta         pela         regência         verbal.
III.A         frase         exclamativa:         "Logo,         tua         casa         é         uma         Festa!"
exemplifica         uso         de         metáfora.
IV.A         repetição         da         expressão:         "Faz         da         tua         casa"
exemplifica         uso         da         figura         de         linguagem         identificada
por:         "anáfora".

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

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

MATEMÁTICA

Questão 06

A         equação         exponencial         C         =         2(x         +         1)         representa         a
progressão         dos         lucros         acumulados         de         uma         empresa,
em         milhões.         Sendo         X         a         quantidade         de         meses
acumulados,         qual         será         o         lucro         em         um         trimestre?

a) O         lucro         será         de         26         milhões.
b) O         lucro         será         de         8         milhões.
c) O         lucro         será         de         17         milhões.
d) O         lucro         será         de         27         milhões.
e) O         lucro         será         de         16         milhões.

Questão 07

Na         escola         Doce         Saber         as         mesas         de         alunos         são         todas
unidas         para         duas         pessoas.         Se         na         turma         do         segundo
ano         têm         12         alunos,         de         quantas         maneiras         diferentes
eles         poderão         ser         acomodados?(considere         a         mudança
de         posição         dos         dois         estudantes         que         estarão         em         cada
mesa).

a) Eles         poderão         ser         acomodados         de         24         maneiras
diferentes.

b) Eles         poderão         ser         acomodados         de         144         maneiras
diferentes.

c) Eles         poderão         ser         acomodados         de         132         maneiras
diferentes.

d) Eles         poderão         ser         acomodados         de         12         maneiras
diferentes.

e) Eles         poderão         ser         acomodados         de         6         maneiras
diferentes.

Questão 08

Analisando         o         diagrama         abaixo,         pelo         posicionamento
dos         elementos         1         e         2         podemos         afirmar         que         eles
formam         o         conjunto:

a) Universo         de         A.
b) Conjunção         de         A         com         B.
c) Universo         de         B.
d) Interseção         de         A         com         B.
e) União         de         A         com         B.

Questão 09

Em         uma         cidade         com         14         mil         habitantes,         20%         da
população         é         de         idosos         e         destes,         5%         já         foram
vacinados         contra         a         covid-19.         Qual         a         porcentagem         de
pessoas         vacinadas         na         cidade,         em         relação         ao         total         da
população.
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a) Foram         vacinados         10%         da         população.
b) Foram         vacinados         5%         da         população.
c) Foram         vacinados         25%         da         população.
d) Foram         vacinados         20%         da         população.
e) Foram         vacinados         1%         da         população.

Questão 10

Sendo         "Ac"         a         área         do         cubo,         qual         é         a         medida         da         área
total         "At"         da         figura         abaixo?

a) At         =         12m².
b) At         =         22m².
c) At         =         15m².
d) At         =         3m².
e) At         =         4m².

CONTADOR

Questão 11

Constituem         Demonstrativos         contábeis         obrigatórios         ao
setor         público,         todos         os         listados         abaixo,         EXCETO:

a) DFC-Demonstração         do         Fluxo         de         Caixa.
b) BF-Balanço         Financeiro.
c) BO-Balanço         Orçamentário.
d) DMPL-Demonstração         das         Mutações         do         Patrimônio

Líquido.
e) DVP-Demonstração         das         Variações         Patrimoniais.

Questão 12

Com         relação         aos         elementos         diretamente         relacionados
com         a         mensuração         da         posição         patrimonial         e
financeira         das         entidades         empresariais,         o         Balanço
Patrimonial         dispõe         dos         componentes         denominados
de         Ativos,         Passivos         e         Patrimônio         Líquido.         Acerca         dos
mesmos         são         feitas         as         seguintes         afirmações:

I.Ativo         é         um         recurso         controlado         pela         entidade         como
resultado         de         eventos         passados         e         do         qual         se         espera

que         fluam         futuros         benefícios         econômicos         para         a
entidade.
II.Passivo         é         uma         obrigação         presente         da         entidade,
derivada         de         eventos         passados,         cuja         liquidação         se
espera         que         resulte         na         saída         de         recursos         da         entidade
capazes         de         gerar         benefícios         econômicos.
III.Patrimônio         Líquido         é         o         interesse         residual         nos
ativos         da         entidade         depois         de         deduzidos         todos         os
seus         passivos.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

a) Todas         são         verdadeiras.
b) Apenas         I         é         falsa.
c) Apenas         I         e         a         II         são         verdadeiras.
d) Todas         são         falsas.
e) Apenas         I         e         III         são         verdadeiras.

Questão 13

As         Receitas         Orçamentárias         são         classificadas
segundo         os         critérios         indicados         abaixo,         EXCETO:

a) Fontes         de         Recursos.
b) Indicador         de         Resultado         Primário.
c) Natureza.
d) Receitas         do         Orçamento         da         Seguridade         Social.
e) Procedência.

Questão 14

Constituem         Princípios         Contábeis         todos         os         elencados
nas         opções         abaixo,         EXCETO:

a) Continuidade.
b) Atualização         Monetária.
c) Oportunidade.
d) Prudência.
e) Registro         pelo         Valor         Original.

Questão 15

O         Comitê         de         Pronunciamento         Contábil         (CPC),         ao         se
pronunciar         sobre         a         Estrutura         Conceitual         para
Elaboração         e         Divulgação         de         Relatório
Contábil-Financeiro         -         PRONUNCIAMENTO
CONCEITUAL         BÁSICO         (R1),         no         Capítulo         em         que
trata         das         características         qualitativas         da         informação
contábil-financeira,         destaca         que,         se         a         informação
contábil-financeira         é         para         ser         útil,         ela         precisa         ser:
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a) Verídica         e         atender         a         todos         aos         anseios         da
sociedade.

b) Relevante         e         representar         com         fidedignidade         o         que
se         propõe         a         representar.

c) Compreensível         e         auditada         por         auditoria
independente.

d) Idônea         e         compreensível         a         todos         os         seus         usuários.
e) Tempestiva         e         atender         aos         princípios         contábeis

internacionais.

Questão 16

Constituem         Princípios         norteadores         do         Orçamento
Público,         todos         os         indicados         abaixo,         EXCETO:

a) Unidade         Ou         Totalidade.
b) Universalidade.
c) Competência.
d) Exclusividade.
e) Anualidade         ou         Periodicidade.

Questão 17

Um         dos         elementos         mais         empregado         na         análise         da
relação         Custo         x         Volume         x         Lucro,         é         o         conceito         de
Ponto         de         Equilíbrio.         A         respeito         do         mesmo,         podemos
representar         o         Ponto         de         Equilíbrio         Contábil,         por         meio
da         seguinte         fórmula:

a) PEC         =         CDF         /         MCu.
b) PEC         =         PVu         -         CVu.
c) PEC         =         (CDF         +         Retorno         Esperado)         /         MCu.
d) PEC         =         (CDF         -         Valores         não         desembolsáveis)         /

MCu.
e) PEC         =         (CDF         -         Retorno         Esperado)         /         MCu.

Questão 18

Com         relação         ao         demonstrativo         contábil         denominado
Fluxo         de         Caixa         (DFC),         faz-se         as         seguintes
afirmações:

I.Pode         ser         apresentado         segundo         dois         métodos,         o
direto         e         o         indireto.
II.Apresenta         as         atividades         operacionais,         de
investimento         e         de         financiamentos.
III.Constitui-se         em         uma         demonstração         contábil
obrigatória,         em         substituição         a         DOAR.
IV.Sua         exigência         de         obrigatoriedade         está         associada         à
lei         6.404/76.

Assinale         a         opção         INCORRETA.

a) II         e         III         apenas.
b) IV         apenas.
c) II         apenas.
d) I         apenas.
e) III         apenas.

Questão 19

No         que         concerne         a         participação         societária         e         sua
contabilização,         o         Pronunciamento         Técnico,         CPC         18
(R2),         estabelece         a         seguinte         definição:         "(...)
contabilização         por         meio         do         qual         o         investimento         é
inicialmente         reconhecido         pelo         custo         e,         a         partir         daí,         é
ajustado         para         refletir         a         alteração         pós-aquisição         na
participação         do         investidor         sobre         os         ativos         líquidos         da
investida.         As         receitas         ou         as         despesas         do         investidor
incluem         sua         participação         nos         lucros         ou         prejuízos         da
investida,         e         os         outros         resultados         abrangentes         do
investidor         incluem         a         sua         participação         em         outros
resultados         abrangentes         da         investida".
Esta         definição         está         diretamente         associada         a:

a) Negócio         em         conjunto.
b) Equivalência         Patrimonial.
c) Joint         venture.
d) Controle         conjunto.
e) Influência         significativa.

Questão 20

Como         um         dos         indicadores         de         liquidez         de         uma
instituição,         temos         o         indicador         de         Liquidez         Seca.         A
fórmula         empregada         para         sua         determinação         está
corretamente         apresentada         na         opção:

a) Disponibilidades/PC
b) (AC         +         ANC)         /         (PC         +         PNC)
c) AC         -         PC
d) AC/PC
e) (AC         -         Estoques)         /PC

Questão 21

Conforme         a         NBC         TSP         03         -         Provisões,         Passivos
Contingentes         e         Ativos         Contingentes,         em         relação         a
expressão         "benefícios         sociais",         analise         as         afirmações
abaixo:

I.Referem-se         a         produtos,         serviços         e         outros         benefícios
fornecidos         na         busca         dos         objetivos         de         políticas         sociais
do         governo.
II.Configura         Benefício         social:         a         prestação         de         serviços
de         saúde,         educação,         habitação,         transporte         e         outros
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serviços         sociais         para         a         comunidade.         Muitas         vezes,
não         há         exigência         que         os         beneficiários         desses
serviços         paguem         a         quantia         equivalente         ao         valor
desses         serviços;
III.Configura         benefício         social:         o         pagamento         de
benefícios         para         famílias,         idosos,         deficientes,
desempregados         e         outros.         Ou         seja,         governos,         em
todos         os         níveis,         podem         prestar         assistência         financeira
para         que         indivíduos         e         grupos         da         comunidade         tenham
acesso         a         serviços         que         atendam         às         suas
necessidades         particulares         ou         que         complementem
suas         rendas.

Assinale         a         alternativa         VERDADEIRA.

a) Apenas         I         e         II.
b) Todas         são         falsas.
c) Apenas         I         e         III.
d) Todas         são         verdadeiras.
e) Apenas         II         e         III.

Questão 22

Com         relação         aos         preceitos         estabelecidos         no         Código
de         Ética         da         profissão,         indique         a         opção         que         NÃO
corresponde         a         um         dos         deveres         do         contador:

a) Recusar         sua         indicação         em         trabalho         quando
reconheça         não         se         achar         capacitado         para         a
especialização         requerida.

b) Exercer         a         profissão         com         zelo,         diligência,
honestidade         e         capacidade         técnica,         observando         as
Normas         Brasileiras         de         Contabilidade         e         a         legislação
vigente,         resguardando         o         interesse         público,         os
interesses         de         seus         clientes         e/ou         empregadores,
sem         prejuízo         da         dignidade         e         independência
profissionais.

c) Guardar         sigilo         sobre         o         que         souber         em         razão         do
exercício         profissional,         inclusive         no         âmbito         do
serviço         público,         ressalvados         os         casos         previstos         em
lei         ou         quando         solicitado         por         autoridades
competentes,         entre         estas         os         Conselhos         Federal         e
Regionais         de         Contabilidade.

d) Informar         a         quem         de         direito,         obrigatoriamente,         fatos
que         conheça         e         que         considere         em         condições         de
exercer         efeito         sobre         o         objeto         do         trabalho,
respeitado         o         disposto         na         alínea         (c)         deste         item.

e) Atender         com         presteza         e         zelo         às         necessidades         que
impliquem         na         continuidade         da         entidade,         mesmo
que,         esporadicamente,         contrarie         a         legislação
tributária,         mas         que,         no         entanto,         beneficie         a
entidade.

Questão 23

Para         fins         contábeis,         a         despesa         orçamentária         pode         ser
classificada         quanto         ao         impacto         na         situação         líquida
patrimonial         em:

I.Despesa         Orçamentária         Efetiva.
II.Despesa         Orçamentária         Não         Efetiva.
III.Despesa         Orçamentária         Ordinária.
IV.Despesa         Orçamentária         Extraordinária.

Estão         CORRETAS         as         afirmações         contidas         em:

a) II         e         III         apenas.
b) I         e         III         apenas.
c) III         e         IV         apenas.
d) II         e         IV         apenas.
e) I         e         II         apenas.

Questão 24

Com         relação         ao         Plano         de         Contas         Aplicado         ao         Setor
Público         (PCASP),         faz-se         as         seguintes         afirmações:

I.É         a         estrutura         básica         da         escrituração         contábil,
formada         por         um         conjunto         de         contas         previamente
estabelecido,         que         permite         obter         as         informações
necessárias         à         elaboração         de         relatórios         gerenciais         e
demonstrações         contábeis         conforme         as         características
gerais         da         entidade,         possibilitando         a         padronização         de
procedimentos         contábeis.
II.O         PCASP         deve         ser         utilizado         por         todos         os         Poderes
de         cada         ente         da         federação,         seus         fundos,         órgãos,
autarquias,         inclusive         especiais,         e         fundações
instituídas         e         mantidas         pelo         Poder         Público,         bem         como
pelas         empresas         estatais         dependentes.
III.O         PCASP         tem         como         objetivo         atender,         de         maneira
uniforme         e         sistematizada,         o         registro         contábil         dos         atos
e         fatos         praticados         pela         entidade.

Assinale         a         alternativa         CORRETA.

a) Apenas         a         alternativa         III.
b) Apenas         as         alternativas         I         e         II.
c) Apenas         a         alternativa         I.
d) Todas         as         alternativas         estão         corretas.
e) Apenas         a         alternativa         II.

Questão 25

Leia         o         texto         abaixo:
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"§         1o         A         responsabilidade         na         gestão         fiscal         pressupõe
a         ação         planejada         e         transparente,         em         que         se         previnem
riscos         e         corrigem         desvios         capazes         de         afetar         o
equilíbrio         das         contas         públicas,         mediante         o
cumprimento         de         metas         de         resultados         entre         receitas         e
despesas         e         a         obediência         a         limites         e         condições         no         que
tange         a         renúncia         de         receita,         geração         de         despesas
com         pessoal,         da         seguridade         social         e         outras,         dívidas
consolidada         e         mobiliária,         operações         de         crédito,
inclusive         por         antecipação         de         receita,         concessão         de
garantia         e         inscrição         em         Restos         a         Pagar".
Pelo         teor         do         texto,         a         citação         acima         é         própria         da:

a) PPA         -         Plano         Plurianual.
b) LOA         -         Lei         Orçamentária         Anual.
c) CF         -         Constituição         Federal         do         Brasil.
d) LDO         -         Lei         de         Diretrizes         Orçamentárias.
e) LRF         -         Lei         de         Responsabilidade         Fiscal.

Questão 26

Dos         itens         apresentados         nas         opções         abaixo,
identifique         aquele         que         NÃO         está         diretamente
relacionado         aos         objetivos         de         um         Sistema         de         Custos:

a) Atender         a         legislação         fiscal         e         aos         processos         de
auditoria         externa.

b) Auxiliar         a         elaboração         do         orçamento,         assim         como         o
controle         da         sua         execução.

c) Mensurar         o         grau         de         eficiência         no         desempenho         de
atividades/funções.

d) Quantificar         o         valor         dos         bens         e         serviços
desenvolvidos.

e) Subsidiar         os         processos         de         planejamento.

Questão 27

Os         tributos         podem         ser         criados         somente         por         força         de
lei         e         dentro         da         matéria         estabelecida         na         Constituição,
respeitando         também         um         prazo         mínimo         para         o         início
da         vigência.         Os         tributos         podem         ser         de         competência
Federal,         Estadual         e         Municipal.         Nas         opções         abaixo,
indique         a         que         apresenta         APENAS         impostos         de
competência         Federal:

a) ISS-Imposto         sobre         Serviços         de         Qualquer
Natureza;         IPI-Imposto         sobre         Produtos
Industrializados;         IE-Imposto         de         Exportação         e
IPVA-Imposto         sobre         Propriedade         de         Veículos
Automotores.

b) ICMS-Imposto         sobre         Circulação         de         Mercadorias         e
Serviços;         IPI-Imposto         sobre         Produtos
Industrializados;         IE-Imposto         de         Exportação         e
ITR-Imposto         sobre         Propriedade         Territorial         e         Rural.

c) ITBI-Imposto         sobre         Transmissão         de         Bens         Imóveis
Intervivos;         IPI-Imposto         sobre         Produtos
Industrializados;         IE-Imposto         de         Exportação         e
ITR-Imposto         sobre         Propriedade         Territorial         e         Rural.

d) II-Imposto         de         Importação;         IPI-Imposto         sobre
Produtos         Industrializados;         IE-Imposto         de
Exportação         e         ITR-Imposto         sobre         Propriedade
Territorial         e         Rural.

e) ITBI-Imposto         sobre         Transmissão         de         Bens         Imóveis
Intervivos;         IPI-Imposto         sobre         Produtos
Industrializados;         IE-Imposto         de         Exportação         e
IPVA-Imposto         sobre         Propriedade         de         Veículos
Automotores.

Questão 28

Algumas         despesas         podem         apresentar-se
insuficientemente         dotadas         no         ano         seguinte.         Também
pode         ocorrer         a         necessidade         de         realização         de         novas
despesas,         portanto,         que         nem         foram         computadas         na
LOA.         A         fim         de         dar         alguma         flexibilidade         ao         gestor
público,         principalmente         devido         a         esse         lapso         temporal
entre         a         elaboração         e         a         execução         do         orçamento         anual,
os         créditos         orçamentários         iniciais         podem         sofrer
alterações         qualitativas         e         quantitativas         por         meio         de
créditos         adicionais.         De         acordo         com         a         Lei         4.320/64
Art.         40,         são         créditos         adicionais         que         classificam-se
em:

I.Suplementares         -         os         destinados         a         reforço         de         dotação
orçamentária.
II.Especiais         -         os         destinados         a         despesas         para         as         quais
não         haja         dotação         orçamentária         específica.
III.Extraordinários         -         os         destinados         a         despesas
urgentes         e         imprevistas,         em         caso         de         guerra,         comoção
intestina         ou         calamidade         pública.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

a) I         e         III         apenas.
b) Todas         são         corretas.
c) II         e         III         apenas.
d) I         e         II         apenas.
e) Todas         são         falsas.

Questão 29

Analise         as         afirmações         seguintes:

I.Contabilidade         Pública         é         o         ramo         da         contabilidade         que
registra,         controla         e         demonstra         a         execução         dos
orçamentos,         dos         atos         e         fatos         da         fazenda         pública         e         o
patrimônio         público         e         suas         variações.
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II.Na         Contabilidade         Pública,         o         mais         relevante         é         o
balanço         de         resultados,         que         trata         da         despesa         e         da
receita,         ou         seja,         de         que         forma         foi         arrecadado         o
dinheiro         e         como         foi         aplicado.
III.A         Contabilidade         Pública         -         seja         na         área         Federal,
Estadual,         Municipal         ou         no         Distrito         Federal         -         tem         como
base         a         Lei         4.320,         de         17         de         março         de         1964,         que
instituiu         normas         gerais         de         direito         financeiro         para
elaboração         e         controle         dos         orçamentos         e         balanços         da
União,         dos         Estados,         dos         Municípios         e         do         Distrito
Federal.

Assinale         a         alternativa         CORRETA:

a) A         I         é         verdadeira,         porém         a         II         e         a         III         são         falsas.
b) A         I         é         falsa,         porém         a         II         e         a         III         são         verdadeiras.
c) Todas         são         verdadeiras.
d) A         III         é         verdadeira,         porém         a         I         e         II         são         falsas.
e) Todas         são         falsas.

Questão 30

O         modelo         orçamentário         brasileiro         é         definido         na
Constituição         Federal         de         1988         do         Brasil.         Compõe-se
de         três         instrumentos.         Com         relação         a         estes         três
instrumentos,         nas         opções         abaixo,         indique         a
alternativa         FALSA.

a) O         PPA,         com         vigência         de         quatro         anos,         tem         como
função         estabelecer         as         diretrizes,         objetivos         e         metas
de         médio         prazo         da         administração         pública.

b) A         Lei         de         Responsabilidade         Fiscal         -         LRF.
c) A         Lei         de         Diretrizes         Orçamentárias         -         LDO.
d) O         Plano         Plurianual         -         PPA.
e) a         LOA         tem         como         principais         objetivos         estimar         a

receita         e         fixar         a         programação         das         despesas         para         o
exercício         financeiro.
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