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CONCURSO PÚBLICO N.º 149/2011
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

CARGO PÚBLICO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas de 01 a 50, sendo:

• 10 (dez) de Língua Portuguesa;

• 10 (dez) de Raciocínio Lógico;

• 10 (dez) de Conhecimentos Gerais; e

• 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas,  
único documento válido para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas 
pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas e sair da sala após às 

14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E 41 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E 42 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E 43 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E 44 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E 45 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E 46 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E 37 A B C D E 47 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E 48 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E 49 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E 50 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01
Assinale a alternativa correta correspondente às ideias do texto base.
“Não se tem um país competitivo, se o povo não tiver boa saúde, boa educação, formação profissional e segurança 
jurídica. E, mais do que reclamar da crise, é preciso acreditar na força do povo.” 

A) Não se tem um país competitivo porque o povo não tem saúde.
B) Entre as condições para um país ser competitivo, está a saúde.
C) O povo reclama da crise e por isso não é competitivo.
D) Ninguém acredita na força do povo.
E) Reclamar, cada vez mais, dá força ao povo.

Questão 02
Assinale a opção em que todas as palavras devem ser acentuadas.

A) consciencia – reporteres – viola– Amapa
B) necessario – oposta – lingua – varias
C) suplica – inteligencia – cartaz– atras
D) replica – ordinaria – apice – ansia
E) reflexo – tres – ate – inumeravel

Questão 03
Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal.

A) Ninguém obedeceu as normas da instituição.
B) Ela assistiu ao doente.
C) Visamos o atestado médico solicitado.
D) Aspiramos o cargo de presidente da empresa.
E) Isso não implica em desistência de ninguém.

Questão 04
Assinale a alternativa onde a palavra destacada foi usada com o sentido correto.

A) Nada na vida acende sem esforço.
B) Ascenda   o fogo da paixão e seja feliz.
C) Com as ruas esburacadas, o tráfico de automóveis ficou inviável.
D) O tráfego de madeira na Amazônia é crime.
E) Ele cometeu uma infração no trânsito e foi multado.

Questão 05
Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada corretamente.

A) Eu canto porque o instante existe.
B) Porque   poesia num mundo insensível?
C) Não estudaste o necessário, por que?
D) Não estudei porquê não tive tempo.
E) Por quê   queres a minha presença no evento?

Questão 06
Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser acentuadas.

A) musica – tambem – ecologia – vespera
B) alem – cafe – cerebro – nuvem



Página 3

C) media – proprio – codigo – patins
D) juiz – psicologo – medico – minimo
E) reporter – utero – exodo – lampada

Questão 07
Assinale a alternativa correta quanto à grafia de todas as palavras.

A) concessão – escassez – discussão – sucessivo
B) cacetete – demissão – missionário – dissipar
C) assédio – assessor – asediar – assustar
D) obseção – extensivo – repulsão – teste
E) compreensão – averssão – consenso – cançado

Questão 08
Assinale a opção correta quanto ao uso do há, a, à.

A) À   muitas pessoas que falam da solidão.
B) Nada há entre mim e você.
C) Ele anda à pé diariamente. 
D) A   pouco tempo ele reconheceu a paternidade.
E) Hoje a noite viajarei.

Questão 09
Marque a opção que contém adjunto adverbial.

A) A semente virou flor.
B) Anseio por sua presença.
C) Vi alguém na biblioteca.
D) Alugaram a casa.
E) Conversei com a mãe dela.

Questão 10
Assinale a alternativa que contém a ideia correspondente à frase abaixo:
“O homem sem iniciativa, que tudo espera do acaso, é como o mendigo, que vive de esmolas.”

A) Os homens são acomodados por natureza.
B) Todos os homens esperam pelo acaso.
C) Os homens e os mendigos não são frutos do acaso.
D) Mesmo tendo iniciativa, os homens são dependentes do acaso.
E) O homem, sem iniciativa, esmola tal qual um mendigo.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11
Uma vela de 48 cm de altura diminui 1,6 mm por minuto. Quanto tempo levará para se consumir?

A) 3h.
B) 3h e 20min.
C) 4h.
D) 4h e 30min.
E) 5h.

Questão 12
A capacidade do tanque de combustível de um caminhão é de 54 litros. O consumo médio desse caminhão é 1 litro a  
cada 9 km rodados. Estando o tanque cheio e o caminhão tendo rodado 279 km, quantos km o caminhão pode ainda  
rodar com o restante do combustível?
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A) 540 km.
B) 279 km.
C) 207 km.
D) 199 km.
E) 154 km.

Questão 13
João deveria pagar uma prestação de R$ 240,00, mas ele atrasou o pagamento e vai pagar juntamente com a prestação,  
uma multa de 8% sobre o valor. O total a ser pago é:

A) R$ 259,20.
B) R$ 248,00.
C) R$ 292,00.
D) R$ 275,80.
E) R$ 300,00.

Questão 14
José possui uma coleção de livros contendo 14 livros de Matemática, 16 livros de História e 18 livros de Biologia. A  
fração que representa os livros de História é:

A) 3/5.
B) 2/5.
C) 2/3.
D) 1/3.
E) 1/4.

Questão 15
Duas bolas brancas valem seis bolas pretas; quantas bolas pretas posso trocar por cinco bolas brancas?

A) 5.
B) 12.
C) 15.
D) 16.
E) 18.

Questão 16
Um comerciante resolveu dividir um prêmio entre seus 3 empregados, em partes diretamente proporcional ao tempo  
de serviço. Se a quantia dividida foi de R$ 6.900,00 e cada empregado está trabalhando, respectivamente há 6, 8 e 9  
anos, o empregado com menos tempo recebeu:

A) R$ 3.000,00.
B) R$ 2.400,00.
C) R$ 2.700,00.
D) R$ 1.800,00.
E) R$ 4.140,00.

Questão 17
Uma loja faz a seguinte promoção na venda de laranjas: “Leve 4 kg e pague 3 kg”. Aproveitando a promoção, resolvi  
comprar laranjas. Quantos kg de laranjas eu levei, sabendo que paguei 15 kg? 

A) 20.
B) 24.
C) 18.
D) 25.
E) 12.
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Questão 18
Comprei um eletrodoméstico à vista, com desconto de 15%. Devido ao desconto, paguei R$ 300,00 a menos. O preço 
do eletrodoméstico, sem o desconto, era de:

A) R$ 1.500,00.
B) R$ 1.200,00.
C) R$ 2.400,00.
D) R$ 1.800,00.
E) R$ 2.000,00.

Questão 19
Um ciclista fez um percurso de 48 km. Se tivesse feito o percurso com uma velocidade média de 4 km/h a mais que a 
usada, teria levado uma hora a menos. Em quantas horas foi feita a viagem?

A) 3 horas.
B) 4 horas.
C) 4 horas e 20 minutos.
D) 5 horas.
E) 6 horas.

Questão 20
Uma caixa d’água é abastecida à razão constante de 12 litros por minuto, e simultaneamente, seu conteúdo escoa, por  
uma torneira, à razão constante de 8 litros por minuto. Estando a caixa vazia e ligando as duas torneiras ao mesmo  
tempo, quantos litros haverá na caixa d’água após 2 horas e 20 minutos?

A) 480 litros.
B) 560 litros.
C) 650 litros.
D) 900 litros.
E) Mais do que 1.000 litros.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 21
Assinale a alternativa correta que revela uma conduta ética nas relações de trabalho.

A) Aprender a desenvolver a escuta empática.
B) Decidir usando apenas “um lado da moeda”.
C) Levar vantagem à custa de colegas.
D) Praticar o excesso de confiança no próprio julgamento.
E) Nas reuniões interdepartamentais, aceitar apenas as opiniões dos seus colegas de departamento.

Questão 22
Para se anotar de maneira eficaz recados recebidos por telefone é importante a obtenção de informações completas, 
que incluem:

I. nome (primeiro e último) da pessoa que ligou e da empresa.
II. número de telefone para contato, com o código de área quando necessário.
III. objetivo da ligação e horário da mesma.
IV. informações especiais (por exemplo: ligar depois das 10h).

Estão corretas apenas as afirmações:
A) I, II e IV.
B) I, II e III.
C) I, II, III e IV.
D) I e II.
E) II e III.
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Questão 23
Segundo BELTRÃO (1998), a correspondência oficial é classificada em: secreta, confidencial, reservada e ostensiva 
ou ordinária. Assinale a alternativa correta, sobre o que significa uma “correspondência confidencial”.

A) É aquela cujo resguardo é irrestrito.
B) É aquela que diz respeito  a um assunto que é do conhecimento de todas as  áreas  de determinado órgão  

público.
C) É aquela cujo conteúdo exige sigilo absoluto e sua divulgação pode comprometer a segurança do Estado ou as  

suas relações internacionais.
D) É aquela que diz respeito a informações de caráter pessoal ou a assunto cujo conhecimento deve ficar o mais 

restrito possível.
E) Não deve haver confidencialidade em correspondências oficiais.

Questão 24
Algumas atitudes entre líderes e liderados e entre pares podem dificultar ou facilitar o alcance da qualidade de vida no 
trabalho. Assinale a alternativa que contém uma ou mais atitudes que dificultam esse alcance.

A) Procurar desenvolver boas relações interpessoais e promover a melhoria contínua das condições de trabalho.
B) Adular “os de cima”, competir com os colegas de mesmo nível hierárquico, pisar nos “de baixo”.
C) Não esperar que se tenha qualidade de vida apenas com base na boa remuneração e nos benefícios.
D) Dar atenção, elogiar e ter consideração pelas pessoas.
E) Buscar conhecimento e autoconhecimento para compreensão das relações interpessoais.

Questão 25
Assinale a alternativa correta, com base na Lei Orgânica do Município de Francisco Beltrão.

A) O agente público investido em cargos e funções de um dos Poderes Municipais não poderá exercer cargos e 
funções de outro.

B) O agente público investido em uma função do Poder Executivo Municipal poderá exercer uma função 
adicional no Poder Legislativo Municipal, desde que seja concursado em ambos.

C) O agente público investido em uma função do Poder Legislativo Municipal poderá exercer uma função 
adicional no Poder Executivo Municipal, desde que não seja concursado em ambos.

D) O agente público investido em cargo no Poder Legislativo Municipal poderá exercer outro cargo no Poder 
Executivo Municipal, desde que ambos sejam de meio período em cada um e com compatibilidade de horário.

E) O agente público investido em um cargo do Poder Executivo Municipal poderá exercer um cargo adicional no 
Poder Legislativo Municipal, desde que autorizado pelo Poder Judiciário Municipal.

Questão 26
Consoante  o que estabelece  o regime jurídico  dos funcionários  civis  do Município de Francisco  Beltrão,  para  a  
contagem de tempo de serviço não será considerado como tempo de efetivo exercício o afastamento em virtude de:

I. casamento, até 15 dias.
II. convocação para o serviço militar.
III. faltas injustificadas, não excedentes a noventa dias durante um triênio.
IV. férias.
V. licença para tratamento de saúde.

Estão corretas apenas as afirmações:
A) II e IV
B) III e IV
C) I e IV
D) II e V
E) I e III
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Questão 27
De acordo com o que estabelece a Lei n.º 1.202/85, estabilidade é a situação adquirida pelo funcionário efetivo, após o  
transcurso do período de estágio probatório, garantindo-lhe a permanência no cargo. Sobre a possibilidade de perda do  
cargo pelo funcionário estável, assinale o item em que a afirmação está correta.

A) O funcionário estável somente perderá o cargo se deixar de cumprir o período de estágio probatório.
B) A perda do cargo somente ocorre em virtude de instauração de processo administrativo.
C) A perda do cargo ocorre em virtude de sentença judicial ou processo administrativo, que haja concluído pela  

sua demissão, tendo sido assegurado ao funcionário o exercício do direito à ampla defesa.
D) Exercendo sempre o direito à ampla defesa, o funcionário estável não está sujeito à perda do seu cargo.
E) A perda do cargo pelo funcionário estável somente ocorre se houver, de sua parte, pedido de demissão.

Questão 28
Sobre o Município de Francisco Beltrão pode-se afirmar que:

A) tem autonomia política, financeira e administrativa.
B) a data comemorativa da emancipação política e administrativa do Município é 14 de novembro.
C) tem personalidade jurídica de direito público externo.
D) poderá ser subdividido em regiões militares conforme estabeleça a Lei.
E) a alteração do nome do Município ou distrito, bem como a mudança da sede, dependerá somente da consulta à 

população.

Questão 29
Com base na Constituição Federal, associe a 2ª coluna com a 1ª.

I. Princípio que rege a República Federativa do Brasil nas 
suas relações internacionais:

(    ) garantir o desenvolvimento nacional.

II. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do 
Brasil:

(    ) os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa.

III. A  República  Federativa  do  Brasil,  formada  pela  união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamento:

(    ) a cooperação entre os povos para o 
progresso da humanidade.

A sequência correta de cima para baixo da 2ª coluna é:
A) 2 – 1 – 3
B) 2 – 3 – 1
C) 3 – 2 – 1
D) 3 – 1 – 2
E) 1 – 2 – 3

Questão 30
De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços em branco.
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à ________, à segurança e à ________.”

A) igualdade; prosperidade.
B) fraternidade; propriedade.
C) fraternidade; prosperidade.
D) consciência; propriedade.
E) igualdade; propriedade.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31
De acordo o artigo 2º da Lei n.º 4.320 de março de 1964, a Lei do Orçamento conterá:

A) a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de  
trabalho do Governo, obedecido apenas o princípio da anualidade.

B) a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de  
trabalho do Governo, obedecido apenas o princípio da universalidade.

C) a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de  
trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

D) a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de  
trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e caixa.

E) a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de  
trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e competência.

Questão 32
Acerca dos Princípios do Orçamento Público, pode-se afirmar que:

I. o  Princípio  da  Unidade  estabelece  que  todas  as  receitas  e  despesas  devem  estar  contidas  numa  só  lei  
orçamentária.

II. o Princípio da Anualidade estabelece que orçamento terá a vigência limitada a um período de 13 meses.

III. o Princípio da Universalidade  determina que todas  as  receitas  e despesas  dos Poderes,  fundos,  entidades 

diretas ou indiretas devam estar na lei do orçamento, podendo as despesas serem evidenciadas com deduções.

IV. o Princípio do Equilíbrio determina que todos os Poderes (Judiciário, Legislativo e Executivo) deverão ter o  

mesmo gasto público.

V. o Princípio da Exclusividade determina que a lei não conterá matéria estranha à previsão da receita e à fixação 

das despesas, sem quaisquer exceções.  

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
C) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
D) Somente as assertivas I e IV estão corretas.
E) Somente a assertiva I está correta.

Questão 33
Com relação aos prazos de encaminhamento e devolução, respectivamente, do projeto da lei orçamentária é correto  
afirmar que:

A) deve ser encaminhado 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro do mandato (31 de agosto) e 
devolvido 2 meses depois.

B) deve ser encaminhado 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro do mandato (31 de agosto) e 
devolvido até o encerramento do exercício financeiro (31 de dezembro).

C) deve ser encaminhado 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro (15 de abril) e devolvido  
até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa (17 de julho).

D) deve ser encaminhado 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro do mandato (31 de agosto) e 
devolvido até o encerramento da sessão legislativa.

E) não existem prazos estabelecidos para encaminhamento e devolução do projeto.
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Questão 34
Pode-se dizer que a Contabilidade Pública se aplica:

A) apenas a entes públicos da Administração Pública direta.
B) a entes da Administração  Pública direta e indireta, excluindo-se sempre as sociedades de economia mista.
C) às empresas públicas e sociedades de economia mista quando recebem recursos do Orçamento Público para  

despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos no último caso, aqueles provenientes de 
aumento de participação acionária.

D) a entes da Administração Pública direta e indireta, sem quaisquer exceções.
E) a qualquer tipo de entidade.

Questão 35
De acordo com o art. 35 da Lei n.º 4.320/64, pode-se entender que o Regime Orçamentário da Contabilidade Pública é:

A) Regime de Caixa para despesas e receitas.
B) Regime de Competência tanto para receita quando para as despesas.
C) Regime Misto, ou seja, Regime de Caixa para a despesa e Regime de Competência para a Receita.
D) Regime Misto, ou seja, Regime de Caixa para a receita e Regime de Competência para a despesa.
E) Não se pode ter esta interpretação quanto ao artigo 35 da Lei n.º 4.320/64.

Questão 36
De acordo com a Lei n.º 4.320/64, as Receitas Correntes serão classificadas nos seguintes níveis de subcategorias  
econômicas:

A) Receita Tributária; Receita de Contribuições; Receita Patrimonial; Receita Agropecuária; Receita de Serviços; 
Transferência Corrente e Outras Receitas Correntes.

B) Receita Tributária; Receita de Contribuições; Receita Patrimonial; Receita Agropecuária; Receita de Serviços; 
Transferência de Capital e Outras Receitas de Capital.

C) Receita Tributária; Receita de Contribuições; Receita Patrimonial; Receita Agropecuária; Receita de Serviços; 
Transferência Corrente e Outras Receitas Correntes; Operação de Crédito; Alienação de Bens; Amortização  
de Empréstimos; Transferência de Capital e Outras Receitas de Capital. 

D) Operação de Crédito; Alienação de Bens; Amortização de Empréstimos; Transferência de Capital e Outras  
Receitas de Capital; Transferência Corrente e Outras Receitas Correntes.

E) Operação de Crédito; Alienação de Bens; Amortização de Empréstimos; Transferência de Capital e Outras  
Receitas de Capital. 

Questão 37
De acordo com a Lei n.º 4.320/64, Operação de Crédito:

A) é o ingresso proveniente da alienação de componentes do ativo permanente.
B) é o ingresso proveniente da amortização, ou seja, parcela referente ao recebimento de parcelas de empréstimos  

ou financiamentos concedidos em títulos ou contratos.
C) é o ingresso proveniente da colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimos e financiamentos  

obtidos junto a entidades estatais ou privadas.
D) é o ingresso proveniente de outros entes ou entidades referentes a recursos pertencentes ao ente ou entidade  

recebedora ou ao ente ou entidade transferidora, efetivado mediante condições preestabelecidas ou mesmo  
sem qualquer exigência, desde que o objetivo seja a aplicação em despesas de capital.

E) é  o  ingresso  proveniente  de  rendimentos  sobre  investimentos  do  ativo  permanente,  de  aplicações  de 
disponibilidades em operações de mercado e outros rendimentos oriundos de renda de ativos permanentes.

Questão 38
Quais são os estágios da Receita Orçamentária?

A) Planejamento; Execução e Revisão.
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B) Previsão; Arrecadação e Recolhimento.
C) Previsão; Execução e Revisão.
D) Planejamento; Recolhimento e Restituição.
E) Previsão; Arrecadação e Restituição.

Questão 39
A destinação de Receita Pública, para fins de aplicação, é dividida em:

A) Destinação Primária e Destinação Não-Primária.
B) Destinação de Recursos e Destinação de Finalidades.
C) Destinação Vinculada e Destinação de Recursos.
D) Destinação Ordinária e Destinação de Recursos.
E) Destinação Vinculada e Destinação Ordinária.

Questão 40
Com relação à Lei das Diretrizes Orçamentárias é correto afirmar que:

A) tem a finalidade de orientar a elaboração do Plano Plurianual.
B) conterá os seguintes orçamentos: da seguridade, fiscal e de investimento nas empresas estatais.
C) tem como anexo o Demonstrativo da Programação Orçamentária.
D) disporá sobre as alterações na legislação tributária.
E) terá a vigência de 4 anos.

Questão 41
Com relação ao conceito de despesa pública e sua classificação, é correto afirmar que:

I. a despesa pública pode ser entendida como o conjunto dos dispêndios do Estado, ou de outra pessoa de direito 
público, para o funcionamento dos serviços públicos.

II. o art.  12 da Lei n.º 4.320/64 classifica a despesa em despesas correntes,  subdividindo-se em despesas de 
custeio e transferências correntes, e em despesas de capital, que por sua vez englobam os investimentos, as 
inversões financeiras e as transferências de capital.

III. as transferências correntes se destinam à manutenção de serviços públicos, inclusive as destinadas a atender a  
obras de conservação e adaptação de bens  imóveis.

IV. são subvenções as transferências que cobrem despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se 
em sociais e econômicas.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e II e III estão corretas.
B) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
C) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
D) Somente as assertivas I e IV estão corretas.
E) Somente a assertiva IV está correta.

Questão 42
O que se pode afirmar dos estágios da despesa pública.

A) A fixação é um estágio de execução da despesa pública, de caráter obrigatório, segundo a Lei n.º 4.320/64.

B) O primeiro estágio da despesa pública é a liquidação, que consiste na verificação do direito adquirido pelo 

credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, ou seja, é a comprovação 
de que o credor cumpriu todas as obrigações constantes do empenho.

C) O  último  estágio  da  despesa  é  o  pagamento  e  consiste  na  entrega  de  numerário  ao  credor  do  Estado,  

extinguindo dessa forma o débito ou obrigação.
D) A Lei n.º 4.320/64 autoriza, em seu artigo 62, que algumas despesas sejam pagas sem serem liquidadas.
E) O empenho não é um estágio obrigatório de execução da despesa pública.



Página 11

Questão 43
Com relação aos créditos adicionais pode-se dizer que:

I. somente se tratam de despesas não computadas na Lei do Orçamento.
II. são classificados em três categorias: suplementares, especiais e extraordinário.
III. os créditos adicionais extraordinários são destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra,  

comoção intestina ou calamidade pública.
IV. os créditos suplementares e especiais não necessitam de autorização legal e são abertos por decreto executivo.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas II e III estão corretas
B) Somente as assertivas II e IV estão corretas.
C) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.
D) Somente as assertivas I e IV estão corretas.
E) Somente as assertivas III e IV estão corretas.

Questão 44
No que tange à Despesa com Pessoal, pode-se afirmar que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que:

A) os  valores  dos  contratos  de  terceirização  de  mão-de-obra  que  se  referem à  substituição  de  servidores  e 
empregados públicos não serão contabilizados como despesas de pessoal, mas sim, investimentos públicos.

B) a despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze  
imediatamente anteriores, adotando-se o regime de caixa.

C) no art. 19, da Lei de Responsabilidade Fiscal, são estabelecidos os limites máximos de gastos do ente público 
com o seu pessoal.  Nos municípios,  esse  valor  não poderá  exceder  60% de sua receita corrente  líquida, 
entendida esta, nos termos do art. 2°, inciso IV, alínea c da Lei Complementar n.º 101/00, como o somatório 
das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências 
correntes e outras receitas também correntes, deduzida, nos municípios, a contribuição dos servidores para o  
custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira 
citada no § 9° do art. 201, da Constituição.

D) o art. 20 da Lei Complementar n.º 101/00 estabelece que a repartição dos limites globais do art. 19, na esfera  
municipal não poderá exceder a: 10% (dez por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do  
Município, quando houver; 50% (cinquenta por cento) para o Executivo.

E) a Lei de Responsabilidade Fiscal não define limites para os gastos com pessoal.

Questão 45 
A renúncia da receita pode ser utilizada para incentivar o desenvolvimento regional ou estimular o crescimento de  
algum setor produtivo, entre outras funções. O artigo 14 da lei complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, determina 
que “a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita  
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua  
vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes  
condições”:

I. Estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  deva  entrar  em vigor  e  nos  quatro  
subsequentes.

II. demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária,  
e  de  que  não  afetará  as  metas  de  resultados  fiscais  previstas  no  anexo  próprio  da  lei  de  diretrizes 
orçamentárias.

III. declaração do ordenador de despesas de que a renúncia tem adequação orçamentária e financeira com a lei  
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

IV. estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de  
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo  
ou contribuição.
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A) Apenas as alternativas I, II e III são verdadeiras.
B) Apenas as alternativas I, II e IV são verdadeiras.
C) Apenas as alternativas I e III são verdadeiras.
D) Apenas as alternativas II e IV são verdadeiras.
E) Todas as alternativas são verdadeiras.

Questão 46
Com relação a Lei n.º 8.666, de junho de 1993, pode-se afirmar que:

A) esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, exceto para as entidades da Administração Indireta.

B) somente a tomada de preço, o convite e a concorrência podem ser considerados modalidade de licitação.
C) convite é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 

condições  exigidas  para  cadastramento  até  o  terceiro  dia  anterior  à  data  do  recebimento  das  propostas, 
observada a necessária qualificação.

D) a Lei n.º 8.666/93 prevê apenas duas situações de exclusão de procedimento licitatório: a licitação dispensada 
e a licitação dispensável.

E) concorrência  é  a  modalidade  de  licitação entre  quaisquer  interessados  que,  na  fase  inicial  de  habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu  
objeto.

Questão 47
Segundo o artigo 24 da Lei n.º 8.666/93, a licitação é dispensável:

A) na compra de materiais de uso pessoal e administrativo pelas Forças Armadas.
B) na aquisição de combustível para veículos e aeronaves militares empregados em operações ordinárias.
C) para aquisição de imóveis que serão utilizados para a construção de templos religiosos.
D) 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) quando a União tiver que atuar na regulamentação de preços e estabilização da economia em países aliados.

Questão 48
Em se tratando de obras e serviços de engenharia, as modalidades de licitação são determinadas de acordo com limites  
baseados no valor estimado da contratação. Com base na Lei n.º 8.666/93, é correto afirmar que:

A) concorrência: até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); tomada de preços: até R$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil reais); convite: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

B) convite: até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); concorrência: até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais); tomada de preços: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

C) tomada de preços: até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); convite: até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais); concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

D) concorrência: até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); convite: até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais); tomada de preços: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

E) convite: até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); tomada de preços: até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais); concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 

Questão 49 
Acerca da Dívida Ativa é correto afirmar que:

I. a  Lei  n.º  4.320/64,  ao  mesmo tempo  em que  evidencia  a  natureza  do  crédito  a  favor  do  Ente  Público,  
caracteriza a origem como tributária e não tributária. 

II. a  Dívida Ativa Tributária  é  o  crédito da Fazenda Pública dessa  natureza,  proveniente de obrigação legal  
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relativa a tributos e respectivos adicionais e multas.
III. Dívida  Ativa  Não  Tributária  são  os  demais  créditos  da  Fazenda  Pública,  tais  como  os  provenientes  de  

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto 
as  tributárias,  foros,  laudêmios,  aluguéis  ou  taxas  de  ocupação,  custas  processuais,  preços  de  serviços 
prestados por  estabelecimentos  públicos,  indenizações,  reposições,  restituições,  alcances  dos  responsáveis 
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-
rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

IV. a  Lei  n.º  4.320/64  atribui  à  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional  (PGFN)  competência  para  gestão  
administrativa e judicial da Dívida Ativa dos Municípios.

Marque a alternativa correta.
A) Apenas I, II e III são verdadeiras.
B) Apenas II, III e IV são verdadeiras.
C) Apenas I, III e IV são verdadeiras.
D) Todas são verdadeiras.
E) Todas são falsas.

Questão 50
É correto afirmar sobre a transparência, controle e fiscalização da gestão fiscal, segundo a Lei Complementar n.º  
101/2000.

A) Somente o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório da Gestão Fiscal são instrumentos de  
transparência na gestão fiscal e devem ser divulgados, inclusive em meio eletrônico de acesso público. 

B) O Relatório Resumido da Execução Orçamentária será elaborado e publicado pelo Poder Executivo da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

C) Atendendo exigência da Lei Complementar n.º 101/00 os prefeitos municipais devem emitir, ao final de cada  

quadrimestre, relatório de gestão fiscal, contendo o comparativo com os limites da despesa total com pessoal,  
apresentando as medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassados, fazendo-se acompanhar, no último 
quadrimestre, de demonstrativos das disponibilidades de caixa e da inscrição de restos a pagar.

D) Somente o Tribunal de Contas pode realizar a fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal.
E) A Lei de Responsabilidade Fiscal não prevê normas para a transparência, controle e fiscalização da gestão 

fiscal.


