
  

 

Concurso Público 
Código: 808 

 
CONTADOR 

 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Matemática  
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos  

10 
05 
25 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e EMPREGOS), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas.  
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Consórcio. 
 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 
entrega do material na mesa do fiscal. 

 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dobre e destaque esta parte para copiar suas respostas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
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MATEMÁTICA 

 
1) Em relação às taxas, analisar a sentença abaixo:  
 
A taxa de juros simples de 840% ao quadrimestre é 
proporcional a 4% ao dia (1ª parte). A taxa aproximada de 
juros compostos de 8,7% ao ano é equivalente a 0,7% ao 
mês (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

2) Em determinada empresa de contabilidade, 10 
Contadores, trabalhando oito horas por dia, realizam 
determinado projeto em 12 meses. Considerando-se a 
mesma proporção, em quantos meses 16 Contadores, 
trabalhando 6 horas por dia, realizarão o mesmo projeto? 
 
a) 9 
b) 8 
c) 11 
d) 10 
 

3) A prova objetiva para o cargo de assistente 
administrativo do concurso público do banco x foi 
realizada em seis escolas. O quadro abaixo apresenta a 
quantidade de candidatos ausentes em cada escola: 
 

ESCOLA QUANTIDADE DE CANDIDATOS 
AUSENTES 

A 12 

B 15 

C 21 

D 20 

E 12 

F 10 

 
Com base nesse quadro, assinalar a alternativa que 
apresenta a média de candidatos ausentes por escola, a 
moda e a mediana, respectivamente: 
 
a) 15, 12 e 14,5. 
b) 16, 21 e 14,5. 
c) 15, 12 e 13,5. 
d) 16, 21 e 13,5. 

RASCUNHO 
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4) Em um escritório de contabilidade, quatro Contadores 
precisam elaborar 1.260 balanços. Sabendo-se que eles 
resolveram dividir essa quantidade entre eles de forma 
diretamente proporcional aos tempos em que eles 
trabalham nesse escritório, que são 12, 14, 16 e 18 
meses, respectivamente, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O Contador que trabalha há 12 meses nesse escritório 

elaborará 254 balanços. 
b) O Contador que trabalha há 14 meses nesse escritório 

elaborará 296 balanços. 
c) O Contador que trabalha há 16 meses nesse escritório 

elaborará 336 balanços. 
d) O Contador que trabalha há 18 meses nesse escritório 

elaborará 387 balanços.  
 

5) Determinado concurso público será realizado para os 
cargos de contador e de auxiliar administrativo. Dos 200 
candidatos inscritos ao todo, 105 inscreveram-se para o 
cargo de contador e 128 inscreveram-se para o cargo de 
auxiliar administrativo. Sabendo-se que todos os 
candidatos inscreveram-se em pelo menos um dos 
cargos, a probabilidade de se escolher um desses 
candidatos ao acaso e ele ter se inscrito: 
 
a) Somente para o cargo de contador é de 52,5%. 
b) Somente para o cargo de auxiliar administrativo é de 

54,7%. 
c) Para ambos os cargos é de 61,5%. 
d) Somente para o cargo de contador ou somente para o 

cargo de auxiliar administrativo é de 83,5%. 
 

6) Sandra deseja aplicar o capital de R$ 290.000,00 a 
uma taxa de juros simples de 12% ao mês. Com base 
nisso, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Se Sandra aplicar o capital durante 3 anos, obterá 

R$ 1.252.800,00 de juros. 
(---) Se Sandra aplicar o capital durante 240 dias, obterá o 

montante de R$ 586.400,00. 
 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

7) Assinalar a alternativa que apresenta os resultados 
possíveis para a equação logarítmica abaixo: 
 

log(10 - x)(x² + 2x) = 1 
 
a) x = -5 e x = 2. 
b) x = -3 e x = 2. 
c) x = -5 e x = 1. 
d) x = -3 e x = 1. 

RASCUNHO 
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8) Em relação à quantidade de contadores, auxiliares 
administrativos e tesoureiros que realizarão determinado 
processo seletivo, sabe-se que: o triplo do número de 
contadores mais o número de auxiliares administrativos 
mais o dobro do número de tesoureiros é igual a 82; o 
número de contadores mais o triplo de auxiliares 
administrativos mais o número de tesoureiros é igual a 80; 
e o dobro do número de contadores mais o dobro de 
auxiliares administrativos mais o número de tesoureiros é 
igual a 74. Com base nessas informações, quantos 
candidatos realizarão esse processo seletivo ao todo? 
 
a) 42 
b) 44 
c) 46 
d) 48 
 
 
 
 
 

9) Qual deve ser o tempo, em anos, para que o capital de 
R$ 100.000,00 gere R$ 46.410,00 de juros, quando 
aplicado à taxa de 10% ao ano, no sistema de juros 
compostos?  
(Usar: log 1,1 = 0,04 e log 1,4641 = 0,16) 
 
a) 6 
b) 4 
c) 5 
d) 3 
 
 
 
 
 

10) Três cientistas − Lauro, Ricardo e Sávio − são 
pesquisadores, cada um de uma área diferente: química, 
matemática e biologia, mas não necessariamente nessa 
ordem. Além disso, cada um coleciona miniaturas de 
veículos diferentes, ou seja, um coleciona miniaturas de 
motos, outro coleciona miniaturas de carros e o outro 
coleciona miniaturas de aviões, mas não se sabe quem 
coleciona o quê. Sabe-se que: 
 

 Sávio é pesquisador da área de biologia. 

 O rapaz que é pesquisador da área de química 
coleciona miniaturas de motos. 

 Lauro coleciona miniaturas de carros. 
 
Com base nessas informações, analisar os itens abaixo:  
 
I - Lauro é pesquisador da área de matemática. 
II - Sávio coleciona miniaturas de aviões. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
  
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) Dentre os aplicativos e utilitários disponíveis no 
Windows 7 Professional, aquele que é utilizado para 
visualização de vídeos e player de músicas é o: 
 
a) Windows Paint. 
b) Windows Media Player. 
c) Bloco de notas. 
d) Desfragmentador de disco. 
 

12) Considerando-se o Word 2013 e sua guia Página 
Inicial, a ferramenta, dentre as opções do Parágrafo, 
conforme imagem abaixo, que permite inserir borda 
superior ao texto selecionado é: 
 

 
 

a) 
 

 

b) 
 

 

c) 
 

 

d) 
 

 

13) Em relação aos hardwares, analisar os itens abaixo: 
 
I - Placa de memória RAM, disco rígido, leitor de CD e 

DVD são exemplos de hardware. 
II - São a parte lógica do computador. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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14) Sobre segurança da informação, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE:  
 
A criptografia ____________ é um método que utiliza um 
par de chaves: a chave ____________, usada para cifrar 
mensagens, e a chave ____________, usada para 
decifrar a mensagem. 
 
a) simétrica - privada - pública 
b) assimétrica - pública - privada 
c) simétrica - pública - privada 
d) assimétrica - privada - pública 
 

15) Assinalar a alternativa que apresenta uma ferramenta 
em comum entre o Excel e o Word: 
 
a) Sublinhado. 
b) Conexões. 
c) Tabela dinâmica. 
d) Gerenciador de nomes.  
  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) Com base nos direitos humanos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Toda pessoa tem direito de acesso, em condições de 

igualdade, às funções públicas do seu país.   
b) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e em direitos. 
c) Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma 

associação. 
d) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 

17) Em relação às condições da água, analisar a sentença 
abaixo: 
 
A água potável é aquela que pode ser consumida sem 
riscos para a saúde (1ª parte). A potabilidade da água 
está condicionada a determinados requisitos de natureza 
física, química e biológica (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) De acordo com a Constituição Federal, construir uma 
sociedade livre, justa e solidária constitui: 
 
a) Um dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil. 
b) Um princípio internacional. 
c) Um dos poderes da União. 
d) Uma medida provisória. 
 

19) Em conformidade com a Lei Complementar nº 101/00, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O _________________ verificará o cumprimento dos 
limites e condições relativos à realização de operações de 
crédito de cada ente da Federação, inclusive das 
empresas por eles controladas, direta ou indiretamente.  
 
a) Tribunal de Contas da União 
b) Conselho Nacional de Justiça 
c) Tribunal Superior Eleitoral 
d) Ministério da Fazenda 
 

20) De acordo com a Lei nº 4.320/64, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Constitui fundo especial o produto de receitas 

especificadas que por lei se vinculam à realização de 
determinados objetivos ou serviços, facultada a 
adoção de normas peculiares de aplicação. 

(---) A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a 
fundos especiais far-se-á através de dotação 
consignada na Lei de Orçamento ou em créditos 
adicionais. 

(---) O saldo positivo do fundo especial apurado em 
balanço não será transferido para o exercício 
seguinte.  

 
a) E - E - E. 
b) C - C - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - C. 
 

21) De acordo com a Lei nº 4.320/64, em relação à 
classificação da receita de capital, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Amortização de empréstimos concedidos. 
b) Receita de serviços industriais. 
c) Participações e dividendos. 
d) Impostos. 
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22) Em conformidade com a Lei nº 8.429/92, trata-se de 
crimes contra os princípios da Administração Pública, 
EXCETO: 
 
a) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em 

razão das atribuições e que deva permanecer em 
segredo. 

b) Praticar ato visando a fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência. 

c) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício. 

d) Liberar verba pública sem a estrita observância das 
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a 
sua aplicação irregular. 

 

23) Subordinam-se ao regime da Lei nº 8.666/93, 
EXCETO: 
 
a) As sociedades em comandita simples. 
b) Os fundos especiais. 
c) As autarquias. 
d) Os órgãos da Administração Direta. 
 

24) Segundo o Decreto nº 6.017/07, observados os limites 
constitucionais e legais, os objetivos dos consórcios 
públicos serão determinados pelos entes que se 
consorciarem, admitindo-se, entre outros, os seguintes: 
 
I - A gestão associada de serviços públicos. 
II - A prestação de serviços, inclusive de assistência 

técnica, a execução de obras e o fornecimento de bens 
à Administração Direta ou Indireta dos entes 
consorciados.  

III - O compartilhamento ou o uso em comum de 
instrumentos e equipamentos, inclusive de gestão, de 
manutenção, de informática, de pessoal técnico e de 
procedimentos de licitação e de admissão de pessoal. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens. 
 

25) De acordo com o Decreto nº 6.017/07, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O contrato de consórcio público será celebrado com a 

ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções.  
(---) A recusa ou demora na ratificação  será penalizada. 
(---) A ratificação pode ser realizada com reserva que 

deverá ser clara e objetiva, preferencialmente 
vinculada à vigência de cláusula, parágrafo, inciso ou 
alínea do protocolo de intenções, ou que imponha 
condições para a vigência de qualquer desses 
dispositivos. 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - E - E. 

26) De acordo com a Lei nº 11.107/05, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O consórcio público constituirá somente pessoa 

jurídica de direito privado. 
(---) A União não poderá participar de nenhuma espécie 

de consórcios públicos. 
(---) Os consórcios públicos, na área de saúde, deverão 

obedecer aos princípios, diretrizes e normas que 
regulam o Conselho Federal de Medicina (CFM).  

 
a) E - E - E. 
b) C - E - E. 
c) E - C - E. 
d) E - E - C. 
 

27) Segundo a Lei nº 11.107/05, o contrato de consórcio 
público: 
 
a) Será celebrado com a ratificação, mediante lei, do 

protocolo de intenções. 
b) Será obrigatoriamente celebrado por uma parcela dos 

entes do Município que não subscreveram o protocolo 
de intenções.  

c) A ratificação realizada após cinco anos da subscrição 
do protocolo de intenções dependerá de homologação 
da assembleia geral do consórcio privado. 

d) A ratificação obrigatoriamente será realizada sem 
reserva que, aceita pelos demais entes subscritores, 
implicará consorciamento total. 

 

28) De acordo com o Estatuto do Consórcio Intermunicipal 
de Serviços do Vale do Rio Pardo/Cisvale, constituem 
finalidades específicas relativas à assistência social e 
cidadania, EXCETO: 
 
a) Desenvolver atividades de articulação regional visando 

superar a violação de direitos da infância e 
adolescência em risco, em especial nas situações do 
trabalho infantil, da vida na rua e da exploração sexual. 

b) Desenvolver e capacitar o pessoal encarregado da 
prestação dos serviços de saneamento básico nos 
Municípios consorciados. 

c) Fortalecer o sistema de financiamento público das 
políticas de assistência social. 

d) Desenvolver ações em favor da defesa dos direitos 
humanos e contra quaisquer discriminações. 

 

29) Segundo o Estatuto do Consórcio Intermunicipal de 
Serviços do Vale do Rio Pardo/Cisvale, compete ao 
Presidente do Conselho de Administração: 
 
a) Desenvolver ações de alfabetização de jovens e 

adultos. 
b) Elaborar e executar plano anual de marketing 

institucional. 
c) Assessorar o tesoureiro a exercer as funções que lhe 

forem delegadas. 
d) Convocar e presidir as reuniões de Assembleia Geral e 

do Conselho de Administração. 
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30) Conforme o Estatuto do Consórcio Intermunicipal de 
Serviços do Vale do Rio Pardo/Cisvale, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  
 
(---) O Consórcio estará sujeito à fiscalização contábil, 

operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas da 
União para apreciar as contas do Presidente do 
Consórcio, quanto à legalidade, legitimidade e 
economicidade das despesas, atos, contratos e 
renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo 
a ser exercido em razão de cada um dos 
consorciados. 

(---) A contabilidade do Consórcio deverá permitir que se 
reconheça a gestão econômica e financeira de cada 
serviço em relação a cada um de seus titulares. 

(---) Todas as demonstrações financeiras serão 
apresentadas na Assembleia Geral, ao final de cada 
exercício contábil. 

 
a) C - E - C. 
b) C - C - C. 
c) E - C - C. 
d) C - E - E. 
 

31) Segundo a Resolução nº 08/15, as atribuições do 
pregoeiro incluem, EXCETO: 
 
a) O credenciamento dos interessados. 
b) Parecer jurídico. 
c) O recebimento dos envelopes das propostas de preços 

e da documentação de habilitação. 
d) A abertura dos envelopes das propostas de preços, o 

seu exame e a classificação dos proponentes. 
 

32) De acordo com a Resolução nº 08/15, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Quando permitida a participação de empresas 
estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação 
serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos 
por tradutor juramentado (1ª parte). O licitante deverá ter 
procurador residente e domiciliado no país, com poderes 
para receber citação, intimação e responder administrativa 
e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de 
mandato com os documentos de habilitação (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

33) Conforme a Resolução nº 09/15, do edital de licitação 
para o registro de preços deverão constar, além de outras, 
as seguintes condições:  
 
I - Somente quantidades mínimas que poderão ser 

adquiridas no período. 
II - Prazo de validade dos preços registrados. 
III - Ressalva de que, no prazo de validade, a 

Administração poderá não contratar. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item I. 
d) Todos os itens. 
 

34) Conforme a Resolução nº 09/15, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Os fornecedores que tenham seus preços registrados 

poderão ser convidados, na ordem de classificação, a 
firmar as contratações decorrentes do registro de 
preços, durante o período de sua vigência, 
observadas as condições fixadas no edital do 
procedimento e as normas pertinentes.  

(---) O prazo máximo de validade do registro de preços 
será de um ano, computadas todas as prorrogações. 

(---) Havendo alteração de preços dos materiais, gêneros 
ou serviços tabelados por órgãos oficiais 
competentes, os preços registrados poderão ser 
reequilibrados de acordo com as modificações 
ocorridas.  

 
a) C - C - E. 
b) C - E - E. 
c) C - C - C. 
d) E - E - E. 
 

35) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
É chamado _______________ o conjunto de contas 
criado pelo Contador, para atender às necessidades de 
registro dos fatos administrativos, possibilitando a 
elaboração de relatórios contábeis, e gerar informações 
contábeis de uma determinada entidade. 
 
a) elenco de contas 
b) escrituração contábil 
c) plano de contas  
d) contabilidade  
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36) Em relação à demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados sobre a estrutura, é CORRETO afirmar que: 
 
a) É composta por contas de resultados e também por 

contas patrimoniais. 
b) São representados pela despesa. 
c) São representados pela receita. 
d) São reversões de reservas e o lucro líquido do 

exercício. 
 

37) De acordo com KOHAMA, sobre objetivos e campo de 
atuação da contabilidade pública, analisar os itens abaixo: 
 
I - A contabilidade pública tem por objetivo captar, 

registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos 
que afetam as situações orçamentárias, financeiras e 
patrimoniais das entidades de direito público interno. 

II - Além de seu objetivo principal, que é o de evidenciar o 
registro da receita e despesa contábil, a contabilidade 
pública é responsável pela elaboração dos processos 
de planejamento da União, Estados e Municípios. 

III - Sob o aspecto de ordem pública, a contabilidade 
registra analiticamente os bens de caráter permanente 
com indicação dos elementos necessários para o 
correto andamento da administração governamental. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

38) De acordo com os princípios contábeis, sob o aspecto 
público, analisar os itens abaixo: 
 
I - O princípio da continuidade prevê que os registros 

devem obedecer à ordem cronológica e oportuna, 
sempre que possível, na data da ocorrência da 
transação. 

II - O princípio da entidade reconhece que o patrimônio de 
uma entidade não se confunde com o patrimônio de 
outra, ou seja, cada uma possui personalidade própria. 

III - O princípio da competência rege que compete a cada 
Poder a avaliação do patrimônio, sempre corrigida pela 
moeda corrente nacional. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

39) Considerando-se as receitas e despesas públicas, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Receita orçamentária. 
(2) Receita extraorçamentária.  
(3) Despesas públicas. 
 
(---) Compreende uma entrada de dinheiro que 

corresponde a crédito de terceiros da qual o Estado é 
um simples depositário, é um ingresso financeiro de 
caráter temporário. 

(---) Todo desembolso efetuado pelo Estado no 
atendimento dos serviços e encargos assumidos no 
interesse geral da comunidade. 

(---) Corresponde a arrecadação de recursos financeiros 
autorizados por Lei Orçamentária e que serão 
aplicadas na realização de gastos públicos. 

 

a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

40) Sobre o patrimônio público, analisar os itens abaixo: 
 
I - Conjunto de bens e direitos tangíveis e intangíveis, 

onerados ou não. 
II - Representa um fluxo de benefícios, presente ou futuro, 

inerente à prestação de serviços públicos. 
III - Exploração econômica por entidades do setor público 

e suas obrigações. 
 
Está(ão) CORRETO(S):  
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
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