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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A – LAFEPE 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                     Sala 

                             

 

Nome  

                              

 

Nº de Identidade                                             Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

TTÉÉCCNNIICCOO  EEMM  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  EE  FFIINNAANNÇÇAASS  
 

 

ATENÇÃO 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 questões de Conhecimentos da Língua 

Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico e 20 questões de Conhecimentos Específicos. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

 Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o Nome do Prédio e o 

Número da Sala, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da 

Federação e o Número de Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões das provas, você receberá um Cartão-Resposta 

(Leitura Ótica). Verifique se o Número de Inscrição impresso, em ambos os cartões, coincide com o 

seu Número de Inscrição. 

 As bolhas do Cartão-Resposta (Leitura Ótica) devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

 O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 

 

 

BOA SORTE! 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  DDEE  LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

 

Texto 1 para as questões de 1 a 3 
 

“Plantar é bom, colher é melhor, mas ambos exigem disposição, decisão e atitudes com honestidade.” 
Paulo Samuel 

Disponível em: http://pensador.uol.com.br/frase/NTUwNDQ2/ 
 
01. De acordo com o texto, 
 
A) plantar e colher são práticas diárias de todos os homens. 

B) ao ato de plantar apenas os homens sinceros são adeptos. 

C) os atos de plantar e colher são os favoritos das pessoas inertes. 

D) para plantar e colher, é indispensável a prática da honestidade. 

E) ser disposto e decidido são perfis suficientes para se plantar e colher. 
 
02. Sobre o emprego das vírgulas no texto 1, analise os itens abaixo: 
 

I. A 1a vírgula separa orações assindéticas. 
II.  A 2a vírgula separa a oração sindética, cujo conectivo tem valor semântico de oposição, das orações anteriores. 

III.  A 3a vírgula é empregada seguindo a mesma regra gramatical da 2a. 

IV.  A 3ª vírgula separa elementos de mesma função sintática. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II, III e IV. B) I, II e III. C) I e III. D) I, II e IV. E) III e IV. 

 

03. Considerando alguns aspectos gramaticais do texto 1, analise as proposições e coloque V nas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 
 

(   )  No termo “disposição”, o Ç tem o mesmo som do “S” do termo decisão. 
(   )  O termo “ambos” retoma pares de seres aos quais já se fez referência, podendo ser substituído por um e outro. 

(   )  A expressão “com honestidade” poderia ser substituída por honestas, concordando com o termo a que se refere - 

“atitudes” em gênero e número. 

(   )  Os termos “disposição, decisão e atitudes com honestidade.” se ligam ao verbo “exigem” completando o seu 

sentido sem a presença de preposição. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 
A) F, F, F, V B) F, F, V, V C) V, V, F, F D) V, V, V, F E) F, V, V, V 

 

Texto 2 para as questões de 04 a 06 
 

Casal 

Um dia, um casal discutia sobre os problemas domésticos. Em determinado momento, estavam disputando quem 
representava a cabeça do casal. Isso era quando ainda existia, na legislação brasileira, esse papel. Após alguns 

argumentos, a mulher falou com muita sabedoria: de fato, você é a cabeça perante a lei, mas eu sou o pescoço, e, se eu 

amanhecer com torcicolo, você estará com dificuldades, pois perderá totalmente os movimentos. Todos riram, e o 

assunto ficou encerrado. 
Disponível em: http://libertas.com.br/site/index.php?central=conteudo&id=3939 

 
04. Após a leitura do texto, é INCORRETO afirmar que 
 
A) pode ter havido uma discussão sobre assuntos referentes à formação dos filhos. 

B) há provas de que a mulher é sensata, quando o autor expressou: “a mulher falou com muita sabedoria...”. 

C) houve uma disputa sobre a chefia do casal. 

D) existe uma dependência entre as partes do corpo. 
E) como em tempos remotos, ainda hoje existe, perante a lei, a função de chefia do casal. 
 
05. Ainda sobre o texto, analise os itens abaixo: 
 

I. A expressão “um dia” marca o tempo em que ocorreram os fatos. 
II. Há um relato de fatos ocorridos em sequência, numa relação de causa e efeito. 

III. O texto pertence ao gênero narrativo e apresenta um narrador que observa os fatos. 

IV. O texto apresenta verbos, como “discutia”, “estavam”, “falou” na 3ª pessoa, o que comprova a participação do 

narrador nos fatos. 
 
Estão CORRETOS, apenas, 
 
A) I, II e III. B) I e III. C) II e IV. D) II, III e IV. E) III e IV. 
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06. Analise os itens abaixo: 
 

I. No trecho: “Isso era quando ainda existia...”, o termo sublinhado tem valor semântico de tempo. 

II. No trecho: “...de fato, você é a cabeça perante a lei, mas eu sou o pescoço...”,  o termo sublinhado tem valor 

semântico de oposição. 
III. No trecho: “...e, se eu amanhecer com torcicolo...” o termo sublinhado pode ser substituído por salvo se, sem 

alterar o sentido original do texto. 

IV. No trecho: “...você estará com dificuldades, pois perderá totalmente os movimentos.” o termo sublinhado pode ser 

substituído por porque, sem alterar o sentido original do texto. 

V. No trecho: “Todos riram, e o assunto ficou encerrado.”, o termo sublinhado liga duas orações, estabelecendo entre 

elas uma ideia de adição. 
 
Estão CORRETOS 

 

A) I, II, III, IV e V. B) I e II, apenas. C) I, II e IV, apenas. D) IV e V, apenas. E) I, III e V, apenas. 

 

Texto 3 para as questões de 07 a 10 

 

Alegria e sorrisos 
 

Raras vezes, em minha vida, presenciei alguém gerar tanta alegria e sorrisos como o Papa Francisco. Todas as 

vezes que o acompanhei pela TV, ele gerava sorrisos. Na favela, no Teatro Municipal, com os cardeais, ministros, 

autoridades, freiras e peregrinos, ele estava sempre amorosamente presente, e as pessoas, ao seu redor, sorrindo. Ele 

disse que um Cristão deve ter em mente três aspectos da vida: o primeiro - a esperança, o segundo - a capacidade de 

nos admirarmos com as maravilhas de Deus e o terceiro - a alegria. E ele gera alegria. Milhões de jovens de todo o 

planeta em uma praia, numa cidade, com serviços precários, tumultuados e a alegria presente. Isto é, ou foi, um 

fenômeno. E muitas vezes, vamos para o trabalho mal-humorados, cara fechada, de poucos amigos. Que ilusão! 

Francisco, o Papa que fez os brasileiros chamarem-no pelo primeiro nome, com intimidade, característica deste povo 

amoroso e generoso, foi pedagogicamente educador. Educou pelo exemplo. Sorrindo sempre, alegre, entusiasmado e 

vibrante. Da mesma forma como a humanidade que ele deseja: justa, homogênea, colaborativa e democrática. Todos 

podendo fazer tudo por todos. O sorriso e a alegria estão dentro de cada um. Podemos trazê-los para a vida no 

cotidiano, ou não. São nossas escolhas. 
Disponível em: http://libertas.com.br/site/index.php?central=conteudo&id=393 

 

07. Observe as afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA. 

 

A) As expressões “Raras vezes” e “Todas as vezes” significam situações idênticas. 

B) As expressões “Na favela”, “no Teatro Municipal” desempenham a função de adjunto adverbial, indicando circunstância de 

lugar. 

C) Em “Francisco, o Papa que fez os brasileiros chamarem-no pelo primeiro nome...”, os termos sublinhados se referem ao 
substantivo Francisco, dando-lhe uma identificação. 

D) Na oração “Raras vezes, em minha vida, presenciei alguém gerar tanta alegria e sorrisos como o Papa Francisco.”, registra-

se a ideia de comparação, quando o autor compara o Papa com uma pessoa não identificada. 

E) No trecho: “Milhões de jovens de todo o planeta em uma praia, numa cidade, com serviços precários, tumultuados e a 

alegria presente. Isto é, ou foi, um fenômeno.”, apesar das dificuldades, a alegria estava presente em todos. 

 

08. Quanto à Acentuação Gráfica, é INCORRETO afirmar que 

 

A) o termo “alguém” recebe acento por ser um oxítono terminado em “em”. 

B) se acentua o termo “três” por ser um monossílabo tônico. 

C) recebe acento o termo” precários” por ser um paroxítono terminado em ditongo assim como o termo “homogêneo”. 

D) por ser proparoxítono, o termo “fenômeno” é acentuado. 
E) a forma verbal “trazê-los” recebe acento por ser paroxítona terminado em “e”. 
 
09. Em “Francisco, o Papa que fez os brasileiros...”, o verbo concorda com o antecedente do pronome relativo “que”, o 

Papa.  

 Em qual das alternativas abaixo, o verbo NÃO concorda com o seu sujeito, caracterizando uma desobediência à 

Sintaxe de Concordância? 

 

A) A multidão de peregrinos aplaudiu o Papa Francisco. 

B) Papa Francisco, o seu sorriso e a sua simplicidade nos cativaram. 

C) O Brasil vivenciou momentos de reflexão com as palavras do Papa Francisco. 

D) Existem nas pessoas uma admiração e um respeito pelo Papa Francisco. 

E) Choveu elogios e preces para o Papa Francisco. 
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10. Qual ideia abaixo NÃO está expressa no texto? 
 
A) O comportamento do Papa Francisco foi diferente de todos os outros papas que aqui já estiveram. 

B) Com o sorriso sempre estampado no rosto, o Papa Francisco contagiou todos os peregrinos. 

C) O humor está sempre presente em todos os cristãos. 

D) O Papa Francisco nos educou com o seu exemplo. 

E) Cabe a cada um de nós fazer nossas escolhas - sorrir ou chorar. 

 

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO  

 

11. Qual desses números não pertence à série 1 - 1 - 2 - 6 – 24 - 100 - 120 – 720? 
 

A) 1 B) 6 C) 100 D) 120 E) 720 

 

 

12. Qual é a próxima figura da sequência ? 

 

A)  

B)   D) 

C)   E)  

 

13. Em uma pista circular, dois carros saem ao mesmo tempo do ponto de partida. O primeiro carro dá uma volta em 

72 segundos, e o outro carro faz uma volta em 60 segundos. Depois de quantos segundos, os dois carros passarão 

juntos novamente, no ponto de partida? 

 

A) 60 B) 120 C) 240 D) 360 E) 480 

 

14. Qual o menor número que, dividido por 9 e 12, deixa resto 4? 

 

A) 32 B) 36 C) 40 D) 108 E) 112 

 

15. Em uma entrevista com 10 candidatos, 5 falam inglês, 7, francês, e 4, francês e inglês. Quantos candidatos NÃO 

falam nem inglês nem francês? 
 

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

 

16. Ou o sapato é barato ou Fernanda não compra o sapato. Se a sandália não é cara, então o sapato é caro. Se 

Fernanda compra o sapato, então 

 

A) o sapato é caro e a sandália é barata. 

B) o sapato não é barato e a sandália é cara.  D) o sapato é barato e a sandália não é cara. 

C) o sapato é barato e a sandália é cara. E) o sapato não é barato e a sandália não é cara. 

 

17. Uma urna contém 4 bolas idênticas, enumeradas de 1 a 4. São retiradas, simultaneamente, 2 bolas ao acaso. Qual a 

probabilidade de a soma das bolas retiradas ser maior que 8? 
 

A) 0% B) 33,33% C) 50% D) 66,66% E) 100% 

 

18. Quantos anagramas podem ser feitos com a palavra POSTAGEM que comecem com a letra G? 

 

A) 24 B) 120 C) 720 D) 5040 E) 40320 

 

19. Seja V o conjunto dos apreciadores de vinho e C o conjunto dos apreciadores de cerveja. 

 

 

 
 

Sabe-se que a área sombreada no diagrama não possui elemento algum, então 
 
A) todo apreciador de vinho, também, aprecia cerveja. 

B) todo apreciador de cerveja, também, aprecia vinho. 

C) nenhum apreciador de vinho, também, aprecia cerveja. 

D) algum apreciador de vinho, também, aprecia cerveja. 

E) algum apreciador de cerveja, também, aprecia vinho. 

V C 



 5 

20. Se você estudar, então tirará boa nota. Assim,  

 

A) mesmo que você estude, você não tirará boa nota. 

B) você tirará boa nota, só se você estudar. 

C) se você não estudar, então você não irá tirar boa nota. 

D) seu estudo é condição suficiente para você tirar boa nota. 

E) seu estudo é condição necessária para você tirar boa nota. 

 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 

 

21. Em relação às habilidades de um Administrador, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 
 

1. Habilidade Técnica (   ) Consiste em usar conhecimentos, métodos, técnicas e equipamentos para a 

realização de tarefas por meio da experiência profissional. 

2. Habilidade Humana (   ) Consiste na capacidade e no discernimento para trabalhar com pessoas em 

equipe. 

3. Habilidade Conceitual (   ) Consiste na capacidade para lidar com ideias e conceitos abstratos e está 

relacionada a pensar, raciocinar, diagnosticar situações e formular 

alternativas de solução dos problemas. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) 1-2-3 B) 2-3-1 C) 3-1-2 D) 2-1-3 E) 1-3-2 

 

22. Sobre o processo administrativo que é constituído por planejamento, organização, direção e controle, analise as 

afirmativas abaixo e assinale com “V” as Verdadeiras e “F” as Falsas. 
 

(   )  No processo administrativo, o planejamento formula objetivos. 

(   )  No processo administrativo, a organização formula a divisão do trabalho. 

(   )  No processo administrativo, a direção não tem a liderança como um dos seus elementos. 

(   )  No processo administrativo, o controle atua como definição de padrão. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) F-F-V-V B) V-V-F-V C) F-V-F-V D) V-V-V-V E) F-F-F-F 

 

23. O processo decisório se utiliza do planejamento como forma de auxiliar e melhor referenciar as decisões. No que se 

refere a características do planejamento, analise as afirmativas abaixo e assinale “V” para as Verdadeiras e “F” 

para as Falsas. 
 

(   )  O planejamento é interativo, envolve passos ou fases que se sucedem. 

(   )  O planejamento é uma técnica de alocação de recursos humanos, apenas. 

(   )  O planejamento é uma função administrativa que interage com as demais funções. 

(   )  O planejamento é uma técnica de mudança e de inovação dentro da empresa. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V-F B) V-F-V-V C) F-V-F-F D) F-F-F-V E) F-V-V-F 

 

24. O processo organizacional responsável por determinar como as atividades devem ser agrupadas denomina-se 

departamentalização. Assinale a alternativa que contém um dos que representa uma estrutura de 

departamentalização. 

 

A) Por função B) Por tipo de linha  C) Por grupo D) Por repressão E) Por individualidade 

 

25. O organograma é o gráfico, que representa a estrutura formal, apresentando os diversos setores, suas posições e 

respectivas interdependências, via hierárquica, itinerário de comunicações, vinculações e subordinação 

(http://www.slideshare.net/ravthallion/aula-5-organogramas-fluxogramas-e-funcionagramas). A principal função do 

organograma é 
 
A) apontar os sistemas de responsabilidade e autoridade da organização. 

B) definir os canais de comunicação das divisões. 

C) estabelecer um vínculo entre a empresa e a sociedade. 

D) determinar as diferentes sucursais de uma organização. 

E) influir em um canal de logística. 

http://www.slideshare.net/ravthallion/aula-5-organogramas-fluxogramas-e-funcionagramas
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26. O organograma do tipo circular ou setorial representa 
 
A) os diversos níveis de autoridades a partir do círculo central. 

B) os diferentes níveis de funções operacionais.  D) as formas mais difíceis de entendimento. 

C) as configurações possíveis. E) as definições de menor autoridade nas organizações. 

 

27. “Cronograma é uma ferramenta de gestão de atividades normalmente em forma de tabela, que também contempla 

o tempo em que as atividades vão se realizar.” (http://www.significados.com.br/cronograma/).  

 No ambiente organizacional, o cronograma é um instrumento fundamental, pois auxilia no acompanhamento dos 

projetos. Sobre isso, analise os itens abaixo: 
 

I.  A duração estimada para a realização de cada etapa. 
II.  A responsabilidade pela administração e execução de cada uma dessas etapas. 

III.  A identificação de unidades de tempo para a marcação das datas de início e de término de cada etapa. 

IV.  A descrição das etapas a serem executadas. 
 
Está(ão) CORRETO(S) 

 

A) II, apenas. B) I, II, III e IV. C) I e IV, apenas. D) III e IV, apenas. E) III, apenas. 

 

28. A representação gráfica do fluxograma é composta por figuras. Em relação às figuras de um fluxograma, analise as 

afirmativas abaixo: 
 

I.  O retângulo representa uma decisão a ser tomada. 
II.  O conector determina o grau de avanço que deve ser adotado para uma ação. 

III.  O losango determina uma operação condicional. 

IV.  A seta representa uma etapa não realizada no fluxo. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) III. B) I e IV. C) nenhum. D) I. E) II e III. 
 

29. Os conflitos entre grupos são muito comuns tanto dentro quanto fora das Organizações. Na cultura de uma 

organização, é comum identificarmos alguns conflitos. Sobre estes, analise os itens abaixo: 
 

I.  Diferenças de personalidade 

II.  Existência de atividades interdependentes no trabalho 

III.  Metas diferentes 
IV. Recursos compartilhados 

V.  Diferenças de informação e percepção, dentre outras. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) II e V, apenas. B) I, II e IV, apenas.  C) I, II, III, IV e V. D) I e V, apenas. E) III, apenas. 

 

30. Processo Decisório é o processo de escolher o caminho mais adequado à empresa em uma determinada 

circunstância. De acordo com Moresi (2000), a arquitetura de informação de uma empresa está estruturada de 

forma institucional, intermediária e operacional. Em relação aos diferentes conceitos da arquitetura da informação,  

numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 
 

1. Informação Institucional (   ) Voltada à chefia de setores e seções – possibilita executar as suas atividades 

e tarefas, monitorar o espaço geográfico sob sua responsabilidade, o 

planejamento e a tomada de decisão de seu nível. 

2. Informação Intermediária (   ) Voltada ao corpo gerencial – permite observar as variáveis presentes nos 

ambientes externo e interno, monitorar e avaliar seus processos, o 

planejamento e a tomada de decisão de característica gerencial. 

3. Informação Operacional (   ) Voltada à direção da empresa – possibilita observar as variáveis presentes 

nos ambientes externo e interno, com a finalidade de monitorar e avaliar o 

desempenho, o planejamento e as decisões de alto nível. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) 1-2-3 B) 3-2-1 C) 1-3-2 D) 2-3-1 E) 2-1-3 

 

31. Em relação à execução do orçamento público, nos termos da Constituição Federal, é vedada a 
 
A) arrecadação de receitas não previstas na Lei Orçamentária Anual.  
B) abertura de Créditos Adicionais para despesas não autorizadas na Lei Orçamentária Anual. 

C) realização de despesas de capital nos últimos seis meses do mandato do governante.  

http://www.significados.com.br/cronograma/
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D) realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.  

E) utilização dos recursos, que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem 

despesas correspondentes, mediante créditos adicionais ou suplementares.  

 

32. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto no Art.7º da Lei 

8.666/93, onde informa quando essas licitações poderão ser feitas. De acordo com essa afirmação, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 
A) Quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar 

do processo licitatório. 

B) Quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. 

C) Quando for possível incluir, no objeto da licitação, a obtenção de recursos financeiros para sua execução. 
D) Quando houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou 

serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. 

E) Quando o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. 

 

33. O orçamento público na Administração Pública brasileira constitui o das pessoas jurídicas de Direito público 

(art.2º, da LRF). De acordo com a legislação vigente, sobre o campo de aplicação do orçamento público, analise as 

afirmativas abaixo: 
 

I.  Constitui-se de empresas da Administração Direta e Indireta. 
II.  Administração direta ou centralizada é composta pelo Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. 

III.  Contém as Entidades públicas de Direito privado, integrantes da estrutura da Administração Indireta. 

IV.  Constitui-se das Autarquias, Fundações Públicas (dependentes). 

V.  Sociedade de Economia Mista (51% no mínimo, do Capital votante, pertencente ao Estado), mesmo quando não 

utilizam contas do orçamento para nenhuma despesa específica.  
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, III, IV e V. B) I, II e IV.  C) I, II, III, IV e V. D) III, IV e V.  E) II, III e V. 

 

34. A despesa orçamentária deve ser processada em estágios. A respeito de tais estágios, assinale V nas afirmativas 

Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   ) A fixação é, em realidade, o primeiro estágio da despesa orçamentária, a qual é cumprida por ocasião da 

edição da Lei do Orçamento. 

(   ) No empenho da despesa, fica criada, para o Estado, a obrigação de pagamento, independentemente de 

quaisquer condições. 

(   ) É válido o empenho da despesa que exceder o limite dos créditos concedidos por meio de créditos especiais. 

(   ) Sendo consequência da liquidação, a emissão da ordem de pagamento, quando a autoridade competente 

determina que a despesa seja paga, a realização da despesa deve ser considerada como ocorrida com a sua 

liquidação e não, com o seu pagamento. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) F, V, F, V B) F, F, F, V.  C) V, F, F, F. D) F, V, V, F. E) V, V, V, F. 

 

35. Considerando a Lei n.º 4.320/64, quando uma Unidade da Administração Federal adquire um terreno para 

construir novas instalações, classificará essa despesa como 
 
A) inversões financeiras – aquisição de imóveis. 

B) investimento – obras e instalações. 

C) inversões financeiras – constituição ou aumento de capital de empresas comerciais ou financeiras. 

D) investimentos – equipamento e material permanente. 

E) inversões financeiras – aquisição de outros bens de capital já em utilização. 

 

36. Sobre princípios orçamentários, assinale V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   ) De acordo com o princípio da unidade, o orçamento deve conter todas as receitas e as despesas referentes aos 

poderes da União, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive as Fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

(   ) O princípio orçamentário que determina que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à 

previsão de receita e a fixação de despesa, não se incluindo nessa proibição a autorização para abertura de 

créditos suplementares e a contratação de operações de crédito é denominado princípio da exclusividade. 

(   )  O princípio da clareza garante da transparência e pleno acesso a qualquer interessado às informações 

necessárias ao exercício da fiscalização sobre a utilização dos recursos arrecadados dos contribuintes. 
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(   ) A elaboração do orçamento deve observar as limitações legais em relação aos gastos e às receitas e, em 

especial, as que o Estado possui quanto ao seu poder de tributar (art.150 da CF) diz respeito ao princípio da 

legalidade. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V, V, F, V B) F, V, V, V C) F, V, V, F D) F, V, F, V E) F, F, V, V  

 

37. No que concerne à classificação da receita pública, assinale com V as afirmativas Verdadeiras e F as Falsas. 
 

(   ) A classificação da receita por natureza busca a melhor identificação da origem do recurso, segundo o seu 

fato gerador. 

(   ) As receitas de capital provêm da alienação de bens de capital, da obtenção de empréstimos e das 

amortizações de empréstimos concedidos. 

(   ) As categorias econômicas das receitas públicas podem ser distribuídas por fontes e subfontes, podendo 
chegar a um maior detalhamento, dependendo das necessidades de informação do órgão arrecadador. 

(   ) As receitas tributárias são uma das fontes das receitas correntes. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 
A) F, F, F, V B) V, F, V, F C) V, V, F, F D) F, V, V, V E) V, V, F, V 

 

38. Baseada na Lei 8.666/93, sobre as modalidades de licitação, analise as afirmativas abaixo e assinale V nas 

Verdadeiras ou F nas Falsas. 
 

(   ) A Concorrência é a modalidade, da qual podem participar quaisquer interessados que, na fase de 

habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação, exigidos no edital, 

para execução do objeto da licitação. Com limites acima de R$ 650.000,00 para compras e serviços e 

R$ 1.500.000,00 para obras e serviços de engenharia. 

(   ) Para a contratação de trabalho técnico, científico ou artístico, é necessário o Concurso, modalidade de 

licitação que institui a premiação ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de 

edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

(   ) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados, para a venda de bens móveis 

inservíveis à administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação 

de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 

avaliação. 

(   ) Tomada de preços é a modalidade de licitação instituída pela Lei nº 10.520, de 2002, em que a disputa 

pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 
A) V, V, F, V B) V, V, V, F C) V, F, F, V D) F, F, V, V E) F, V, V, V 

 

39. A respeito dos contratos administrativos, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) É o equilíbrio entre o interesse público e o privado. 

B) É um privilégio da Administração para fixar cláusulas exorbitantes: modificar unilateralmente, rescindir unilateralmente, 

poder-dever de fiscalizar, aplicar sanções, assunção do objeto. 

C) O contrato administrativo regula-se pelos preceitos de direito público. 

D) Cria direitos, obrigações e responsabilidades para as partes. 

E) O contrato administrativo é um negócio jurídico bilateral. 

 

40. As variações patrimoniais ativas e passivas são segregadas em função do orçamento: as que têm origem na lei 

orçamentária são denominadas de variações orçamentárias, e as que ocorrem independentes da execução 

orçamentária podem ser denominadas de extraorçamentárias.  

 De acordo com a informação acima, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) As alterações patrimoniais decorrentes da execução do orçamento tanto podem aumentar o valor do patrimônio como 

reduzir o seu valor. 
B) As variações oriundas do orçamento, que provocam o aumento do patrimônio líquido, são chamadas de variações ativas 

orçamentárias. 

C) As variações que têm como consequência reduzir o patrimônio líquido recebem a denominação de variações passivas 

orçamentárias. 

D) Dentre as variações ativas extraorçamentárias, devemos encontrar as alterações patrimoniais aumentativas do patrimônio 

líquido, que ocorrem independentes da execução orçamentária. 

E) Nas variações passivas extraorçamentárias, encontramos as alterações patrimoniais diminutivas do patrimônio líquido que 

ocorrem em função da execução do orçamento. 


