PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

Prefeitura Municipal de Arenápolis - MT
Concurso Público 001/2019
Cargos: AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO
INSTRUÇÕES GERAIS
1.
Nesta prova você encontrará 08 páginas numeradas sequencialmente, contendo 40
questões objetivas, correspondentes as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10);
Conhecimentos Gerais (05); Matemática e Lógica (05); Conhecimentos Específicos (20).
Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. (Se
houver erro, comunique o fiscal);
2.
Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu.
Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências
cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
3.
Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou
preta;
4.
Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.
Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal. Marque o cartão de respostas cobrindo
fortemente o espaço correspondente a letra a ser assinalada, conforme o exemplo no
próprio cartão de respostas;
5.
A leitora óptica não registrara as respostas em que houver falta de nitidez e/ou
marcação de mais de uma alternativa;
6.
O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado.
Exceto sua assinatura e os dados solicitados, nada deve ser escrito ou registrado fora dos
locais destinados as respostas;
7.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas;

8.
Você dispõe de 04h (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte)
minutos finais para marcar o cartão de respostas;
9.

O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 hora após seu início;

10.

O candidato só poderá levar esse caderno de prova, 03 horas, após seu início.

11.

É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

12. Os três últimos candidatos, deverão aguardar o lacramento dos malotes contendo os
gabaritos.
BOA SORTE!!!
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LINGUA PORTUGUESA

Os dois lados da medalha
Muito se engana quem acredita que o doping seja algo novo. Pesquisas apontam que Filóstrato (800 a.C.), filósofo
grego, já conhecia os efeitos estimulantes do chá de cogumelos – bem por isso, ele venceu duas vezes a corrida olímpica de
longa distância. Do arco e flecha ao nado sincronizado, verdade seja dita, as modalidades olímpicas se multiplicaram ao
longo do tempo, o que fomentou a indústria esportiva e abriu as portas para a manipulação de drogas sintéticas e demais
suplementos potencializadores. Lentava-se, a propósito, a discussão: até que ponto o doping pode ser fraude atribuída
apenas ao esportista?
Um caso emblemático: Lance Edward Armstrong, ex-ciclista americano, ficou famoso por ter vencido o Tour de France por
sete vezes consecutivas, de 1999 a 2005. Glamour à parte, em 2012, Armstrong perdeu todos os títulos e foi afastado do
ciclismo competitivo pela União Ciclística Internacional. Por quê? Apurou-se que ele usava dopagem bioquímica – um
macroesquema que envolveu não só o atleta, mas também médicos e autoridades esportivas.
Fica claro, então, que o lugar mais alto no pódio não é alvo apenas do atleta, nem é a única recompensa desejada pelos
envolvidos – atletas, treinadores, técnicos, patrocinadores. Aliás, os últimos são, sem dúvida, o ponto nevrálgico da questão,
haja vista o investimento milionário de grandes marcas nesse ou naquele atleta, o que as leva a apostas altas, tocadas, por
vezes, a baralho viciado. Ora, dinheiro e corrupção caminham de mãos dadas, o que, fatalmente, vai respingar na arena, na
quadra, na piscina.
Como conciliar preparo físico, glória e mercado? Dizer que, acima de tudo, o importante é competir, a essa altura do
campeonato, é ingênuo – a não ser que valores éticos fundamentais sejam recuperados: isso é o que espera o torcedor.
Sanções disciplinares e multas devem ser aplicadas não só aos atletas dopados, mas também aos demais envolvidos, em
especial os patrocinadores, sempre que houver quaisquer violações aos regulamentos prescritos pelo comitê olímpico. É
primordial que todos assistamos a competições limpas. Afinal, medalha e marmelada não caem bem!
Por Gislaine Buosi e João Bosco Costa
Questão 01 - Assinale a alternativa correspondente ao gênero textual acima apresentado:
c)
Descritivo;
a)
Dissertativo-argumentativo;
d)
Expositivo;
b)
Narrativo;
Questão 02 - São características do texto não literário, exceto:
a)
Linguagem impessoal (na 3ª pessoa);
b)
Linguagem conotativa;

c)
d)

É sempre de função referencial;
Objetividade

c)
d)

Palavra homônima- homógrafa:
Palavra sinônima.

Questão 03 -

A tirinha acima é um exemplo de:
a)
Palavra homônima- perfeita;
b)
Palavra homônima -homófona;
Questão 04- Assinale a alternativa que corresponde a Polissemia:
a)
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b)

c)

d)
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Questão 05- Assinale a alternativa que não corresponde ao campo semântico de partir:
a)
Sair/ ir embora/ dar o fora;
c)
Passar para um plano superior/apagar
b)
Sumir, morrer;
d)
Quebrar, espatifar.
Questão 06- Assinale a alternativa que exemplifica a coesão referencial por elipse:
a)
Aprendizado é dedicação. Aprendizado é plantar o conhecimento todos os dias;
b)
Vamos à igreja no domingo. Você nos acompanha?
c)
Sara saiu essa manhã de casa. Sara foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança;
d)
“Cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável. Cada um é o único responsável por todos. ”
(Antoine de Saint-Exupéry)
Questão 07: A coesão referencial pode ocorrer de diversas maneiras e os mecanismos mais utilizados são: a anáfora, a
catáfora, a elipse e a reiteração. Analise:
"De uma coisa tenho certeza: essa narrativa mexerá com uma coisa delicada: a criação de uma pessoa inteira que na certa
está tão viva quanto eu. Cuidai dela porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por
causa da esvoaçada magreza." (A hora da estrela de Clarice Lispector).
A frase acima corresponde a uma:
a)
Anáfora;
c)
Reiteração;
b)
Catáfora;
d)
Elipse.
Questão 08: Assinale a alternativa correspondente a regência verbal sem preposição:
a)
O funcionário não se lembrou da reunião;
c)
Você não respondeu à minha pergunta;
b)
Ninguém simpatiza com ele;
d)
Eu quero um carro novo.
Questão 09: Assinale a alternativa que corresponde a figura de linguagem apresentada da frase abaixo:
“O bonde passa cheio de pernas: pernas brancas pretas amarelas”. (Drummond);
a)
Catacrese;
c)
Metonímia;
b)
Onomatopeia;
d)
Sinestesia.
Questão 10: Assinale alternativa em que a frase está no período simples:
a)
Razão e emoção... as duas vértices da vida;
b)
Quando você partiu minha vida ficou sem alegrias;
c)
É sua obrigação explicar o que aconteceu;
d)
Assaltou a loja e correu pela porta dos fundos.
CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 11 – Foi um conflito entre colonizadores e ameríndios que ocorreu entre os anos de 1555 e 1673.Nos territórios
atuais da Bahia e do Espírito Santo. Foi resultado de conflitos iniciais de tentativa de escravização das populações indígenas
e das entradas e bandeiras para extração e ocupação. De qual conflito trata o texto.
c) Guerra dos Palmares;
a) Guerra dos Iguapes;
b) Guerra dos Aimorés;
d) Revolta dos Bárbaros.
Questão 12 – A China, uma das maiores potências mundiais, oficialmente chamada República Popular da China, é um
país socialista e uma das civilizações mais antigas do mundo. O país, atualmente, possui a segunda maior economia e é
o mais populoso do planeta. A cultura chinesa é repleta de tradições e particularidades. A China participa de organizações,
tais como Organização Mundial do Comércio (OMC), BRICS, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, e é também membro
permanente do Conselho de Segurança da ONU. Quantas províncias, regiões autônomas, municípios e regiões
administrativas possui a China, respectivamente.
a) 02 Províncias, 15 regiões autônomas, 14 municípios e 01 região administrativa;
b) 13 Províncias, 12 regiões autônomas, 08 municípios e 03 regiões administrativas;
c) 23 Províncias, 05 regiões autônomas, 04 municípios e 02 regiões administrativas;
d) 23 Províncias, 02 regiões autônomas, 14 municípios e 01 região administrativa;
Questão 13 – A comissão parlamentar mista de inquérito que investiga notícias falsas nas redes sociais e assédio virtual
inicia na próxima terça-feira (22) as audiências públicas que vão embasar os trabalhos. Segundo o plano de trabalho, a
comissão vai abordar uma série de temáticas, incluindo:
• Conceituação e delimitação das “fake news” e seus impactos sobre setores da sociedade;
• Cyberbullying, aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio;
• Consequências econômicas da produção e disseminação das notícias falsas que atentam contra a democracia no
mundo; e
• Esquemas de financiamento, produção e disseminação de “fake news” com o intuito de lesar o processo eleitoral.
Quem são respectivamente o(a) Presidente e relator(a) da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista.
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a) Presidente a Senadora Simone Tebet e relator Deputado Federal Tulio Gadelha
b) Presidente o Senador Ângelo Coronel e relatora a deputada Lídice da Mata;
c) Presidente Deputado Federal Alexandre Frota e relatora Senadora Leila Barros
d) Presidente Deputada Federal Joice Hasselman e relator Senador Romero Jucá.
Questão 14 – A Emenda Constitucional da reforma da Previdência foi promulgada em sessão solene, no Congresso
Nacional, na terça-feira (12), às 10h. A PEC 6/2019 da Presidência da República foi apresentada ao Congresso em fevereiro
e tramitou durante oito meses. O objetivo, segundo o governo, é reduzir o déficit nas contas da Previdência Social. A
estimativa de economia com a PEC 6/2019 é de cerca de R$ 800 bilhões em 10 anos. Dentre as alternativas abaixo, qual
está incorreta sobre a reforma da previdência.
a) A idade mínima estabelecida ficou 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens;
b) O benefício da aposentadoria pago será calculado com a média de todas as contribuições previdenciárias feitas pelo
trabalhador ao longo da vida, descartando as 20% mais baixas.
c) As alíquotas de contribuição previdenciária que valem para os trabalhadores da iniciativa privada passarão a valer para
quem é servidor público. A partir de agora, as alíquotas serão progressivas para todos. Quem recebe um salário maior
contribuirá mais, proporcionalmente, para o sistema previdenciário.
d) A idade mínima para professores (60 anos) e para policiais (55 anos), sem distinção de gênero.
Questão 15 – A violência contra a mulher é todo ato que resulte em morte ou lesão física, sexual ou psicológica de mulheres,
tanto na esfera pública quanto na privada. Às vezes considerado um crime de ódio este tipo de violência visa um grupo
específico, com o gênero da vítima sendo o motivo principal. Este tipo de violência é baseado em gênero, o que significa que
os atos de violência são cometidos contra as mulheres expressamente porque são mulheres. Qual país americano tem o
maior índice de violência contra mulheres.
a) El Salvador;
b) Colômbia;
c) Venezuela;
d) Brasil.
MATEMÁTICA E LÓGICA
Questão 16 – Dois atletas renomados de Arenápolis, Antônio e Beatriz treinam juntos a anos, visando competir no
campeonato mundial de atletismo. No treino de segunda feira, os dois foram treinar na estrada que liga Arenápolis a Denise.
Antônio saiu de um ponto X e Beatriz saiu de um ponto 1,26 km a frente. Ambos mantem ritmos uniformes e constantes,
Antônio percorre 420 m a cada 1 minuto e 20 segundos e Beatriz, percorre no mesmo tempo 80 % da distância do
companheiro. Sabendo que ambos iniciaram seus treinos as 04h 12 min, em que horário Antônio alcançou Beatriz.
a) 4h 30min;
c) 4h 34 min;
b) 4h 32 min;
d) 4h 36 min.
Questão 17 – No Estado de Mato Grosso, um grupo de 100 amigos praticam 3 esportes: Atletismo, Basquete e Canoagem.
Sobre os amigos temos as seguintes informações: 12 amigos praticam os 03 esportes. O número de atletas que praticam
Atletismo e Basquete é duas vezes menos que o número dos que praticam Atletismo e Canoagem, e o número de atletas que
praticam Basquete e Canoagem tem 2 atletas a mais do que os que praticam Atletismo e Canoagem. Uma informação
relevante é que exatamente 26 praticam apenas Atletismo, praticam apenas Basquete e 14 praticam apenas Basquete e 12
apenas Canoagem. Diante dessas informações quantos amigos praticam Atletismo no total.
a) 26;
c) 55;
b) 48;
d) 60.
Questão 18 – O Secretário de Administração Jazon, adquiriu uma caixa de canetas azuis. Ao abrir e testar todas o Secretário
concluiu que a razão entre o número de canetas que não escrevem e as que escrevem é 2/9. Sendo assim ele retirou 15
canetas que escrevem da caixa e distribuiu aos Servidores Municipais. Após isso a razão entre o número de canetas que não
escrevem para as que escrevem passou a ser 1/4. Com base nessas informações, indique dentre as opções abaixo, quantas
canetas havia na caixa adquirida pelo Secretário de Administração.
a) 155 canetas;
c) 165 canetas;
b) 160 canetas;
d) 170 canetas.
Questão 19 – Com a recente habilitação do Frigorífico de Aves, União Avícola, localizado no Município de Nova Marilândia –
MT, foram selecionados 160 candidatos, para uma entrevista, visando atender o novo mercado consumidor. Dos candidatos
selecionados 5 % não compareceram a entrevista e 25% dos que compareceram foram contratados para nova atividade.
Levando em consideração o número inicial de candidatos, qual % foram contratados.
a) 23,75%;
c) 25,00 %;
b) 24,25 %;
d) 26,25 %.
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Questão 20 – O Bar Caminho de Casa, situado em Arenápolis, fatura em média R$ 6.700,00, por dia, considerando o
faturamento da tabela abaixo:
Dia da semana
Faturamento
Segunda Feira
R$ 4.800,00
Terça Feira
R$ 6.900,00
Quarta Feira
R$ 8.200,00
Quinta Feira
X
Sexta Feira
Y
Sábado
Z
Considerando o exposto, podemos afirmar que a média aritmética de Quinta, Sexta e Sábado é maior que a média aritmética
dos 6 dias informados, em aproximadamente.
a) R$ 68,00;
b) R$ 71,00;
d) R$ 73,00
d) R$74,00
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 21 - Acerca dos tipos de licitação, julgue os itens a seguir:
I. O tipo de licitação de menor preço não se confunde com o menor valor monetário;
II. A modalidade de licitação de melhor técnica só pode ser utilizada para contratação de serviços de natureza intelectual ou
para serviços de informática;
III. Nas licitações do tipo técnica e preço a escolha do vencedor será adequada, quando a variação de qualidade da prestação
refletir na satisfação das necessidades do Estado.
Assinale a alternativa correta:
a)
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
c)
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
b)
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
d)
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Questão 22 - Acerca dos princípios norteadores da licitação, assinale a alternativa incorreta:
a)
O princípio do sigilo das propostas não contradiz o princípio da publicidade que deve ser observado na realização de
licitações públicas.
b)
Pelo princípio do procedimento formal, o administrador não poderá criar uma nova modalidade licitatória ou combinar
duas ou mais modalidades já existentes.
c)
Além dos princípios específicos, o procedimento licitatório deverá observar os princípios constitucionais aplicáveis a
Administração Pública.
d)
Não fere o princípio da isonomia lei estadual que estabeleça como condição de acesso a licitação pública, para
aquisição de bens ou serviços, que a empresa licitante tenha a fábrica ou sede no Estado.
Questão 23 - Acerca das licitações, julgues os itens a seguir:
I.
Os entes da Administração Indireta, por sua natureza jurídica, não são obrigados a licitar;
II.
A tomada de preço é modalidade de licitação que se dá em razão do valor do contrato;
III.
Na modalidade carta convite, poderão ser contratados serviços de engenharia no valor de até R$150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais)
Assinale a alternativa correta:
a)
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
c)
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
b)
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
d)
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Questão 24 - São espécies de atos administrativos normativos, exceto:
a)
Os regulamentos executivos, que não inova o ordenamento jurídico, sendo praticado apenas para complementação do
texto legal.
b)
O regimento, que define normas internas, com intuito de regular o funcionamento de órgãos colegiados.
c)
A portaria, que estipula ordens e determinações internas e estabelece normas que geram direitos ou obrigações a
indivíduos específicos.
d)
A resolução, usadas por Agências Reguladoras para disciplinar matéria de sua competência específica.
Questão 25 - Acerca dos atos administrativos, julgue os itens a seguir:
I.
Não se admite a revogação de atos consumados, uma vez que estes já produziram todos os efeitos;
II.
A revogação é a extinção do ato administrativo inválido por motivo de oportunidade e conveniência, ou seja, por
razões de mérito;
III.
A anulação do ato administrativo não enseja efeitos repristinatórios.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas I e III estão corretas;
c) Todas estão corretas;
b) Apenas II e III estão corretas;
d) Nenhuma está correta.
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Questão 26 - Acerca da Lei Orgânica de Arenápolis/MT, assinale a alternativa incorreta:
a) O Município poderá dividir-se em Distritos para fins administrativos.
b) A extinção do Distrito somente efetuar-se-á mediante consulta plebiscitária à população da área interessada.
c) É requisito para a criação do Distrito a existência, na povoação-sede, de pelo menos, cem moradias, escola pública, posto
de saúde e posto policial.
d) É requisito para a criação do Distrito, população, eleitorado e arrecadação não inferiores à quinta parte para a criação de
Município.
Questão 27 - De acordo com Lei Orgânica de Arenápolis/MT, perderá o mandato o Vereador que:
a) Renunciar.
c) Não comparecer para a posse no prazo legal.
b) Fixar residência fora do Município.
d) Sofrer condenação criminal em sentença transitada em
julgado.
Questão 28 - De acordo com Lei Orgânica de Arenápolis/MT, o processo Legislativo Municipal não compreende a elaboração
de:
a) Portarias e Resoluções.
c) Decretos Legislativos.
b) Leis Delegadas.
d) Emendas de Revisão à Lei Orgânica.
Questão 29 - De acordo com Lei Orgânica de Arenápolis/MT, julgue os itens a seguir:
I.
O Município poderá constituir guarda municipal armada, por meio de Lei Complementar;
II. A Lei Complementar de criação da guarda municipal disporá sobre acesso, direitos, deveres, vantagens e regime de
trabalho, com base na hierarquia e disciplina;
II.
A Lei Complementar de criação da guarda municipal estabelecerá a organização e competência dessa força auxiliar
na proteção dos bens, serviços e instalações municipais.
Assinale a alternativa correta:
a)
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
c)
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
b)
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
d)
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Questão 30 - De acordo com Lei Orgânica de Arenápolis/MT, é incorreto afirmar que:
a) Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo
de carreira técnica ou profissional.
b)
O pagamento da remuneração dos servidores públicos municipais dar-se-á até o dia cinco de cada mês seguinte ao
que se refere.
c)
É permitida a acumulação remunerada de dois cargos públicos privativos de médico, desde que haja compatibilidade
de horários.
d)
A proibição de acumular cargos públicos não se estende a emprego ou funções exercidas em fundações mantidas
pelo Poder Público.
Questão 31 - Acerca dos impostos municipais, julgue os itens a seguir:
I.
O IPTU é imposto precipuamente extrafiscal, que determina a fixação de alíquotas de forma a desestimular a
manutenção de propriedades para especulação imobiliária;
II.
O contribuinte do IPTU será o proprietário, ou o titular do domínio útil, ou, ainda, o seu possuidor a qualquer título;
III.
No que diz respeito ao ITBI, o lançamento será por declaração.
Assinale a alternativa correta:
a)
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
c)
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
b)
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
d)
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Questão 32 - Acerca do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é incorreto afirmar que:
a)
O lançamento se dá por homologação.
c)
O contribuinte é o consumidor do serviço.
b)
A base de cálculo é o preço do serviço.
d)
Possui função predominantemente fiscal.
Questão 33 - Acerca da obrigação tributária, julgue os itens a seguir:
I. A elisão fiscal é o meio lícito para evitar a tributação, ocorrendo, em regra, antes do fato gerador;
II. A elusão fiscal é aparentemente lícita, mas abusa de sua forma jurídica, e pode ocorrer tanto antes, quanto após, o fato
gerador.
III. A evasão fiscal é meio ilícito para escapar da tributação, ao passo, que evita o conhecimento do fato gerador pela
autoridade.
Assinale a alternativa correta:
a)
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
c)
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
b)
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
d)
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
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Questão 34 - Acerca da contribuição de melhoria assinale a alternativa correta:
a)
O fato gerador é realização da obra pelo Poder Público.
b)
A base de cálculo é a quota parte de cada um em relação ao valor total da obra.
c)
É de competência exclusiva do munícipio.
d)
A lei que a instituir deve determinar a parcela do custo da obra a ser financiada pelo tributo.
Questão 35 - Acerca dos benefícios fiscais, assinale a alternativa incorreta:
a)
A isenção é a dispensa legal de pagar o tributo.
b)
A imunidade decorre exclusivamente da Constituição Federal.
c)
Na alíquota zero o fato gerador ocorre, mas o tributo não é cobrado.
d)
A imunidade tributária recíproca é cláusula pétrea, ao passo que, trata de regra que protege o pacto federativo.
Questão 36 - Analise as assertivas.
I – Ordinária é a receita constante do orçamento.
II - Receita de capital é a receita advinda de uma operação em que há aumento do patrimônio do Estado.
III – Extraorçamentária é a receita que não faz parte do orçamento.
Assinale a alternativa correta.
a)
Todas estão corretas.
b)
Somente I e II estão corretas.
c)
II e III estão corretas
d)
I e III estão corretas.
Questão 37 - Assinale a alternativa incorreta.
a)
O Plano Plurianual trata-se de lei que estabelece o planejamento estratégico do governo de longo prazo.
b)
O projeto do PPA será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e
devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.
c)
A vigência do Plano Plurianual é de 4 anos, coincidente com o mandato do executivo.
d)
O PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e
outras delas decorrentes e para as despesas de duração continuada.
Questão 38 - Assinale a alternativa incorreta.
a)
Pelo princípio da exclusividade, a Lei orçamentária anual não deve conter dispositivo estranho à previsão da receita e
a fixação da despesa.
b)
Ao princípio da exclusividade há duas exceções, sendo: a de autorização para abertura de créditos suplementares; e a
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária.
c)
Pelo princípio da Unidade, o Orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas da administração.
d)
Pelo princípio do orçamento-bruto as receitas e as despesas deverão constar na lei orçamentária pelos seus totais,
vedadas quaisquer deduções.
Questão 39 - São fases da despesa pública, exceto:
a)
Empenho.
b)
Amortização.
c)
Liquidação.
d)
Pagamento.
Questão 40 - Assinale a alternativa incorreta.
a)
Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos
créditos de natureza diversa.
b)
Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório tem caráter
jurisdicional.
c)
A fazenda pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório.
d)
Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.

“O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia”.
Boa Sorte !!!
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