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INSTRUÇÕES 

 
1. Este Caderno contém 10 páginas com questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 
- Língua Portuguesa, com 05 questões enumeradas de 01 a 05; 
- Matemática, com 10 questões enumeradas de 06 a 15; 
- Conhecimentos Específicos, com 20 questões, enumeradas de 16 a 35; 
- Noções Básicas de Informática, com 05 questões, enumeradas de 36 a 40. 
 
2. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais somente uma atende 
às condições do enunciado. 
 
3. Esta prova terá a duração de 3 horas, incluído o tempo necessário para preenchimento 
do Gabarito de Resposta, sendo permitida a saída do candidato da sala de prova somente 
após 30 minutos do seu início. 
 
4. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os 
acertos. 
 
5. Não será permitido ao candidato o destaque de qualquer página da prova. 
 
6. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto. 
 
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo. 
 
8. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá transcrever todas as 
alternativas assinaladas para o Gabarito de Respostas, utilizando caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul. 
 
9. Você receberá do Fiscal o Gabarito de Respostas. Verifique se estão em ordem e com 
todos os dados impressos corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente. 
 
10. Após certificar-se de que a Gabarito de Respostas é seu, assine-o com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul no local em que há a indicação: “ASSINATURA DO (A) 
CANDIDATO (A) ”. 
  
12. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 
 
13. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer prejuízo advindo de marcação 
incorreta efetuada no Gabarito de Respostas - Atenção: O Gabarito de Respostas não 
será substituído em hipótese alguma. 
  
14. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão. 
                                                 
                                                                                                                                                          
 
 
 

Boa Prova!!!
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder as 
questões 01 e 02. 

 
Lua Cheia 
 
Boião de leite 
Que a noite leva 
Com mãos de trevas 
Pra não sei quem beber. 
E que, embora levando 
Muito devagarzinho, 
Vai derramando pingos brancos 
Pelo caminho. 
 

Cassiano Ricardo 
 

http://www.algumapoesia.com.br/poesia3/poesian
et295.htm.  

Acesso em 05/11/2016 

 
QUESTÃO 01 
Analise as alternativas abaixo: 
1. O poeta identifica a lua cheia como boião 

de leite. 
2. Para o autor “boião de leite” é o mesmo 

que um recipiente de vidro cheio de leite. 
3. O autor considera a noite como uma 

pessoa; isto é, atribui-lhe personificação. 
4. O poeta concebe os raios do luar como 

sendo os pingos brancos que caem do 
boião de leite. 

5. O texto “Lua Cheia” tem como 
personagem central o leite, as mãos de 
trevas e os pingos brancos. 

 
Está (ão) correta (s) a (s) afirmativa (s): 
a) 5 apenas. 
b) 1, 2, 3 e 4 apenas. 
c) 2, 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 3 e 4 apenas. 
 
QUESTÃO 02 
Leia os seguintes versos do poema: 
“Com mãos de trevas” e “Vai derramando 
pingos brancos” 

As expressões grifadas em negrito, em 
ambos os versos, representam uma figura de 
linguagem denominada: 
a) Sinestesia / Metáfora. 
b) Catacrese / Sinestesia. 
c) Metáfora / Metáfora. 
d) Hipérbole / Catacrese. 
e) Antítese / Sinestesia. 
 

Leia a tirinha abaixo para responder as 
questões 03, 04 e 05. 

 

 
https://www.google.com.br/search?q=tirinhas+mafalda&
newwindow  Acesso em 05/11/2016 

QUESTÃO 03 
O texto apresentado é uma tirinha, ou seja, 
apresenta-se numa sequência de 
quadrinhos, cujo intuito maior é o de: 
a) Alertar. 
b) Anunciar. 
c) Divertir. 
d) Orientar. 
e) Criticar. 
 
QUESTÃO 04 
No primeiro quadro da tirinha aparecem 
vários verbos apresentados no modo 
imperativo, visto que indicam uma “ordem”. 
Esses mesmos verbos se colocados no 
infinitivo seriam grafados: 
a) Usando - comprando – bebendo – comen- 

do – provando. 
b) Usarei - comprarei - beberei- comerei – 

provarei. 
c) Uso – compro - bebo - como – provo. 

http://www.algumapoesia.com.br/poesia3/poesianet295.htm
http://www.algumapoesia.com.br/poesia3/poesianet295.htm
https://www.google.com.br/search?q=tirinhas+mafalda&newwindow
https://www.google.com.br/search?q=tirinhas+mafalda&newwindow
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d) Usar - comprar - beber - comer – provar. 
e) Usado - comprado - bebido - comido - 

provado. 
 
QUESTÃO 05 
Assinale a alternativa cuja sequência 
apresenta-se correta quanto à classificação 
morfológica dos termos grifados: 
“Os malditos sabem que nós ainda não 
sabemos”. 

a) Substantivo/ Verbo/ Advérbio de Tempo. 
b) Adjetivo/ Verbo/ Advérbio de Modo. 
c) Substantivo/ Verbo/ Conjunção. 
d) Substantivo/ Advérbio/ Conjunção. 
e) Adjetivo/ Verbo/ Conjunção. 
 
 

MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 06 
Leia as anotações do retângulo ABCD: 
 

Qual e  a raza o entre o comprimento e a 
largura do reta ngulo acima: 
a) 12. 
b) 28. 
c) 2,5. 
d) 56. 
e) 160. 
 
QUESTÃO 07 
Rita tem uma despesa mensal assim 
distribuí da: gasta 2% de seu sala rio para 
manutença o do jardim de sua reside ncia, 5% 
em combustí vel, 20% em  plano  de sau de,  
30% em alimentaça o e 25% em peças de 
vestua rio. No final do me s resta-lhe 
R$ 810,00 para aplicar na poupança. 
 
Quanto recebe Rita mensalmente: 

a) R$ 4.200,00. 
b) R$ 3.270,00. 
c) R$ 6.642,00. 
d) R$ 3.690,00. 
e) R$ 4.500,00 
 
QUESTÃO 08 
Em relaça o ao nu mero de furtos registrados 
em duas cidades X e Y, qual foi a me dia 
aproximada de roubos nestes 4 anos 
respectivamente?  Em relaça o ao ano de 
2012 para 2013, na cidade X, qual foi a taxa 
de queda nestes furtos:   
 

 
 

a) 1.583 na cidade X; 1.042 na cidade Y, e a 
taxa de queda foi de 18%. 

b) 1.682 cidade X, 1.062 na cidade Y, e a taxa 
de queda foi em torno de 21%. 

c) 1.730 na cidade X; 1.300 na cidade Y, e a 
taxa de queda foi de 15%. 

d) 1.490 na cidade X; 1.140 na cidade Y, e a 
taxa de queda foi de 12%. 

e) 1.250 na cidade X; 1.120 na cidade Y, e a 
taxa de queda foi de 14%. 

 
QUESTÃO 09 
Ana possui 8/9 da idade de Maria que por 
sua vez possui o dobro da idade de Joana. 
Esta u ltima tem 1/10 de anos a menos que 
Cecilia que esta  com 40 anos. Quantos anos 
tem Ana: 
a) 64. 
b) 46. 
c) 36. 
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d) 72. 
e) 45. 
 
QUESTÃO 10 
O Brasil tem a 4ª maior população carcerária 
do mundo, segundo dados divulgados pelo 
Ministério da Justiça em 2014 tendo em vista 
que o país tem 202,7 milhões de habitantes 
de acordo com o IBGE.  
Faça uma análise dos dados abaixo e 
determine a população prisional do Brasil, 
isto é, quantos presos tem aproximadamente 
o país e qual percentual este número 
representa se comparados ao total de 
habitantes: 
 

 

a) 673.000 e representa 3% do total de 
habitantes. 

b) 412.000 e representa 2% do total de 
habitantes. 

c) 308.000 e representa 0,5 % do total de 
habitantes. 

d) 608.000 e representa 0,3% do total de 
habitantes. 

e) 503.000 e representa 6% do total de 
habitantes. 

 
QUESTÃO 11 
Cinco amigas marcaram uma reunia o em um 
barzinho. Sabendo-se que seus respectivos 
nomes sa o Maria, Joana, Cindi, Ester e Va nia 
e, conforme as dicas abaixo, descubra a 
seque ncia da chegada delas ao encontro. 
- Joana chegou antes de Maria. 

- Ester chegou antes de Va nia. 
- Maria chegou antes de Ester e Cindi. 
- Va nia na o foi a u ltima a chegar. 
 
Logo, a seque ncia de chegada foi: 
a) Joana, Maria, Ester, Va nia e Cindi. 
b) Joana, Ester, Maria, Va nia e Cindi. 
c) Maria, Joana, Ester, Va nia e Cindi. 
d) Joana, Ester, Va nia, Cindi e Maria. 
e) Maria, Ester, Joana, Va nia e Cindi. 
 
QUESTÃO 12 
Se um pedreiro construir 40 m2 de muro por 
dia, ele terminara  a construça o 2 dias antes 
do que se ele construir 35 m2 por dia. 
Quantos m2 tem o muro: 
a) 2.800 m2. 
b) 1.400 m2. 
c) 700 m2. 
d) 1.600 m2. 
e) 560 m2. 
 
QUESTÃO 13 
Cinco rapazes: Ada o, Bernardo, Carlos, Da rio 
e Euge nio esta o disputando as seguintes 
vagas de emprego: Almoxarife, escritura rio, 
motorista, recepcionista e tesoureiro. 
 Ada o, Bernardo e o tesoureiro, esta o em 

um animado bate papo; 
 Durante o cafezinho, o escritura rio 

conversa com Da rio; 
 Ada o, Bernardo e Carlos sempre brincam 

com o recepcionista; 
 O motorista simpatizou bastante com 

Bernardo, Carlos e Euge nio, mas na o 
simpatizou nada com o escritura rio. 

 
Com base nestas dicas, descubra qual cargo 
cada um disputou: 
a) Ada o-escritura rio; Bernardo-tesoureiro; 

Carlos-almoxarife; Da rio-recepcionista; 
Euge nio-motorista. 

b) Ada o-motorista; Bernardo-tesoureiro; 
Carlos-escritura rio; Da rio-recepcionista; 
Euge nio-almoxarife. 

c) Ada o-escritura rio; Bernardo-Motorista; 
Carlos-tesoureiro; Da rio Recepcionista; 
Euge nio-almoxarife. 

d) Ada o-escritura rio; Bernardo-almoxarife; 
Carlos-tesoureiro; Da rio-motorista; 
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Euge nio-recepcionista. 
e) Ada o-escritura rio; Bernardo-almoxarife; 

Carlos-motorista; Da rio; recepcionista; 
Euge nio-tesoureiro. 
 

QUESTÃO 14 
Durante o me s de outubro, houve reunia o de 
pais, na “Escola Aprendentes do Futuro” e 
compareceram 125 responsa veis, entre pais 
e ma es. Pode-se afirmar que: 
a) 50% eram ma es e 50% eram pais. 
b) Pelo menos 4 destes responsa veis 

nasceram no mesmo dia, podendo ou na o 
ser do mesmo me s. 

c) As ma es sa o mais baixas que os pais. 
d) Existem pelo menos 126 alunos nesta 

escola. 
e) 62 responsa veis nasceram em dias pares 

e 63 nasceram em dias í mpares. 
 
QUESTÃO 15 
O retângulo abaixo foi dividido em 8 partes, 
e os números colocados em cada parte, 
obedecem a uma determinada lógica. 
Partindo disto, qual é o número que deve ser 
colocado no lugar da interrogação: 

 

a) 382. 
b) 294. 
c) 766. 
d) 422. 
e) 392. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 16 
Os Princí pios Orçamenta rios das Entidades 
pu blicas sa o estabelecidos pelos princí pios 
da Unidade ou Totalidade, Universalidade, 
Anualidade ou Periodicidade, Exclusividade, 
Orçamento Bruto, Legalidade, Publicidade, 

Transpare ncia e Na o-vinculaça o (na o-
afetaça o) da Receita de Impostos. 
Sendo assim, podemos concluir que: 
a) O Princí pio do Orçamento Bruto e  

Previsto pelo artigo 6º da Lei nº 4.320/ 
1964, e obriga registrarem-se receitas e 
despesas na LOA pelo valor total e bruto, 
exceto as deduço es do FUNDEB. 

b) O Princí pio da Publicidade justifica-se 
especialmente pelo fato de o orçamento 
ser fixado em lei, mas que na o autoriza 
aos Poderes a execuça o de suas despesas, 
pois necessitam passar por 
procedimentos licitato rios. 

c) O Princí pio da Unidade ou Totalidade 
preve , de forma expressa, pela Lei Federal 
nº 4.320/1964, a existe ncia de orçamento 
u nico para cada um dos entes federados – 
Unia o, estados, Distrito Federal e 
municí pios. 

d) O Princí pio da Exclusividade preve , de 
forma expressa, pela Lei Federal nº 
4.320/1964, a existe ncia de orçamento 
u nico para cada um dos entes federados – 
Unia o, estados, Distrito Federal e 
municí pios. 

e) As alternativas c e d esta o corretas. 
 

QUESTÃO 17 
O Capí tulo IV da Lei Federal nº 4.320/64 
aborda os Balanços Pu blicos e, neste, retrata 
todos os Balanços e seus elementos. Neste 
caso ainda, podemos estabelecer que no 
Balanço Orçamenta rio e  possí vel extrair a 
seguinte informaça o:  
a) O resultado da execuça o orçamenta ria do 

exercí cio, somado ao resultado do 
exercí cio anterior. 

b) As informaço es de quanto foi arrecadado 
nas receitas correntes, de capital e extra 
orçamenta ria. 

c) O resultado financeiro do exercí cio. 
d) O resultado da execuça o orçamenta ria de 

um determinado exercí cio. 
e) As informaço es de quanto baixou de 

restos a pagar, pois por se tratar de um 
balanço, devem trazer todas as 
informaço es do O rga o. 
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QUESTÃO 18 
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei 

Complementar nº 101/00, a fim de 

regulamentar o disposto no caput do artigo 169 

da Constituição Federal, estabeleceu que a 

despesa total com pessoal, em cada período de 

apuração e em cada ente da Federação, não 

poderá exceder os percentuais da receita 

corrente líquida, a seguir discriminados: 
a) União 50%, Estados 60% e Municípios 54% 

sendo neste último, 48% para o Poder 

Executivo e 6% para o Poder Legislativo. 

b) União 50%, Estados 60% e Municípios 60% 

sendo neste último, 54% para o Poder 

Executivo e 6% para o Poder Legislativo.  

c) União 60%, Estados 60% e Municípios 54% 

sendo neste último, 48% para o Poder 

Executivo e 6% para o Poder Legislativo. 

d) União 50%, Estados 60% e Municípios 

51,30% sendo neste último, 45,30% para o 

Poder Executivo e 6% para o Poder 

Legislativo. 

e) União 60%, Estados 60% e Municípios 60% 

sendo neste último, 55% para o Poder 

Executivo e 5% para o Poder Legislativo. 

 
QUESTÃO 19 
No intuito de resguardar o patrimo nio 
pu blico, a Lei de Responsabilidade Fiscal 
institui em seu artigo 44 a vedaça o da 
aplicaça o da receita de capital derivada da 
alienaça o de bens e direitos que integram o 
patrimo nio pu blico para o financiamento de 
despesa corrente, mas, excetuou um caso, 
sendo: 
a) Para aplicaça o na sau de e educaça o. 
b) Para honrar gastos com sala rios do 

funcionalismo pu blico. 
c) Se destinada por lei aos regimes de 

previde ncia social, geral e pro prio dos 
servidores pu blicos. 

d) Somente para aplicar em outros 
investimentos. 

e) Se autorizado pela Ca mara de Vereadores, 
atrave s de lei municipal, este recurso 
pode ser aplicado em qualquer aça o 
pu blica, desde que o interesse pu blico 
esteja envolvido. 
 

QUESTÃO 20 
O Balanço Financeiro (BF) segundo o artigo 

103, da Lei Federal nº 4.320/64, evidencia as 
receitas e despesas orçamenta rias, bem 
como os ingressos e dispe ndios extra 
orçamenta rios, conjugados com os saldos de 
caixa do exercí cio anterior e os que se 
transferem para o iní cio do exercí cio 
seguinte. Ainda este Balanço e  composto por 
um u nico quadro que evidencia a 
movimentaça o financeira das entidades do 
setor pu blico, demonstrando: 
a) A receita orçamenta ria realizada e a 

despesa orçamenta ria executada, por 
fonte / destinaça o de recurso, 
discriminando as ordina rias e as 
vinculadas. 

b) Os recebimentos e os pagamentos extra 
orçamenta rios. 

c) As transfere ncias financeiras recebidas e 
concedidas, decorrentes ou 
independentes da execuça o orçamenta ria, 
destacando os aportes de recursos para o 
RPPS. 

d) O saldo em espe cie do exercí cio anterior e 
para o exercí cio seguinte. 

e) Todas alternativas esta o corretas. 
 
QUESTÃO 21 
Na contabilidade pu blica o Ativo e  dividido 
em grupos de contas que registram os 
movimentos de curto e longo prazo. Sendo 
assim, com base no Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público – 6ª Edição, esta 
divisa o e  composta pelos elementos: Ativo 
Circulante e Ativo na o Circulante; Ativo 
Financeiro e Ativo Permanente. 
Com base nesta divisa o, pode-se afirmar que: 
a) No ativo circulante devem ser 

classificados a disponibilidades imediatas 
e a expectativa de realizaça o ate  doze 
meses a data de fechamento da 
demonstraça o conta bil. 

b) No Balanço Patrimonial, o ativo e  
classificado em ativo financeiro e ativo 
permanente conforme o artigo 105 da Lei 
Federal n º 4.320/64. 

c) O Ativo Financeiro compreendera  os 
cre ditos e valores realiza veis 
independentemente de autorizaça o 
orçamenta ria e os valores numera rios. 

d) O ativo permanente compreendera  os 
bens, cre ditos e valores, cuja mobilizaça o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169
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ou alienaça o independa de autorizaça o 
legislativa 

e) As alternativas a, b, c esta o corretas e d 
incorreta. 

 
QUESTÃO 22 
O Plano de Contas Aplicado ao Setor Pu blico 
– PCASP e  dividido em 08 (oito) classes, 
sendo as contas conta beis classificadas 
segundo a natureza das informaço es que 
evidenciam. Assim, e  correto afirmar que as 
classes pertencem a natureza da informaça o 
na seguinte ordem: 
 

NATUREZA 
DAS 

INFORMAÇÕES 
CLASSES 

Patrimonial 

1. Ativo 2. Passivo 
3. Variaço es 
Patrimoniais 
Diminutivas 

4. Variaço es 
Patrimoniais 
Aumentativas 

Orçamentária 

5. Controles 
da Aprovaça o 
do 
Planejamento 
e Orçamento 

6. Controles 
da Execuça o 
do 
Planejamento 
e Orçamento 

Controle 
7. Controles 
Devedores 

8. Controles 
Credores 

 
Com base nessas informaço es, e  evidente 
estabelecer que: 
a) A Natureza de Informaça o Orçamenta ria 

registra e evidencia os atos e os fatos 
relacionados ao planejamento e a  
execuça o orçamenta ria. 

b) A Natureza de Informaça o Orçamenta ria 
registra e evidencia os atos e os fatos 
relacionados apenas a  execuça o 
orçamenta ria. 

c) A Natureza de Informaça o Patrimonial 
registra, processa e evidencia os fatos 
financeiros e na o financeiros relacionados 
com as variaço es apenas quantitativas do 
patrimo nio pu blico. 

d) A Natureza de Informaça o de Controle 
registra, processa e evidencia os atos de 
gesta o cujos efeitos na o produzem 
modificaço es no patrimo nio da entidade, 
pois apenas servem para controle 
gerencial. 

e) A Natureza de Informaça o de Controle e  o 
fluxo de caixa dia rio vinculado ao setor de 
tesouraria do o rga o pu blico. 

 
QUESTÃO 23 
Sa o instrumentos de transpare ncia da gesta o 
fiscal, aos quais sera  dada ampla divulgaça o, 
inclusive em meios eletro nicos de acesso 
pu blico: 
a) Os planos, orçamentos e leis de diretrizes 

orçamenta rias; as prestaço es de contas e 
o respectivo parecer pre vio; o Relato rio 
Resumido da Execuça o Orçamenta ria e o 
Relato rio de Gesta o Fiscal; e as verso es 
simplificadas desses documentos. 

b) Incentivo a  participaça o popular e 
realizaça o de audie ncias pu blicas, 
durante os processos de elaboraça o e de 
discussa o dos planos, lei de diretrizes 
orçamenta rias e orçamentos. 

c) Liberaça o ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em 
tempo real, de informaço es 
pormenorizadas sobre a execuça o 
orçamenta ria e financeira, em meios 
eletro nicos de acesso pu blico. 

d) Apenas as alternativas a e c esta o corretas. 
e) As alternativas a, b e c esta o corretas. 

Analise o quadro abaixo, e responda as 
questões 24 e 25 

 
QUESTÃO 24 
A Prefeitura Municipal de “Brasil” encerrou 
seus movimentos conta beis em 31/12/2015, 
com os seguintes saldos.  

Informações Contábeis Prefeitura 
Municipal de “Brasil” - Exercício de 
2015 
Receita Orçamenta ria 
Prevista 

R$ 1.600.000,00 

Receita Orçamenta ria 
Arrecadada 

R$ 1.800.000,00 

Despesa Orçamenta ria 
Fixada 

R$ 1.600.000,00 

Despesa Orçamenta ria 
Realizada (empenhada) 

R$ 1.500.000,00 

Receita Extra Orçamenta ria 
Arrecada 

R$ 150.000,00 

Despesa Extra Orçamenta ria 
(empenhada) 

R$ 140.000,00 

Despesa Orçamenta ria Paga R$ 1.000.000,00 
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Despesa Extra Orçamenta ria 
Paga 

R$ 130.000,00 

 
O resultado da execuça o orçamenta ria no 
exercí cio de 2015, foi de: 
a) Supera vit de R$ 300.000,00. 
b) Supera vit de R$ 450.000,00. 
c) Supera vit de R$ 310.000,00. 
d) Supera vit de R$ 320.000,00. 
e) De ficit de previsa o da receita de 

R$ 350.000,00. 
 
QUESTÃO 25 
As despesas orçamenta rias oneraram as 
dotaço es orçamentarias em: 
a) R$ 1.640,000,00. 
b) R$ 1.500,000,00. 
c) R$ 1.600,000,00. 
d) R$ 1.130,000,00. 
e) R$ 1.740,000,00 

 
QUESTÃO 26 
Com fulcro no artigo 35 da Lei Federal nº 
4.320/64, pertencem ao exercí cio financeiro: 
a) As receitas nele arrecadadas e as despesas 

nele legalmente liquidadas. 
b) As receitas nele projetadas e as despesas 

nele legalmente empenhadas. 
c) As receitas nele arrecadadas e as despesas 

nele legalmente pagas. 
d) As receitas nele arrecadadas e as despesas 

nele legalmente empenhadas. 
e) As receitas nele arrecadadas e as despesas 

nele legalmente autorizadas. 
 

QUESTÃO 27 
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101/00) estabelece em 
todo territo rio nacional, para metros 
relativos ao gasto pu blico, a serem seguidos 
por todos os entes pu blicos da federaça o. 
Com efeito, as restriço es orçamenta rias te m 
por objetivo preservar a situaça o fiscal dos 
entes, seguindo de acordo com disciplinas 
estabelecidas pelos balanços anuais, com o 
fito especial de garantir e assegurar a sau de 
financeira. 
 
Neste contexto, observando o artigo da Lei 
acima citada, complete a lacuna: 
 

Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, 
que a realização da receita poderá não 
comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal estabelecidas 
no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o 
Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos 
trinta dias subsequentes, 
____________________________, segundo os critérios 
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
 
a) Limitaça o de empenho. 
b) Limitaça o da movimentaça o financeira. 
c) Limitaça o de empenho e movimentaça o 

financeira. 
d) Limitaça o da inscriça o de restos a pagar. 
e) Limitaça o de empenho e movimentaça o 

financeira extra orçamenta rios. 

QUESTÃO 28 
Segundo crite rios estabelecidos na 
Constituiça o Federal, compete o municí pio 
instituir imposto sobre: 
a) A propriedade predial e territorial urbana 

e, sobre os serviços de qualquer natureza, 
inclusive aos de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicaça o. 

b) A propriedade predial e territorial urbana 
e, sobre os serviços de qualquer natureza, 
exceto aos de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicaça o. 

c) A transmissa o "inter vivos", a qualquer 
tí tulo, mas por ato na o oneroso e, sobre os 
serviços de qualquer natureza, inclusive 
aos de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicaça o. 

d) A transmissa o causa mortis e doaça o, de 
quaisquer bens ou direitos e, sobre os 
serviços de qualquer natureza, exceto aos 
de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicaça o. 

e) A renda e proventos de qualquer natureza 
e, sobre os serviços de qualquer natureza, 
exceto aos de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicaça o. 

  
QUESTÃO 29 
Segundo crite rios estabelecidos no artigo 15 
da Lei Federal nº 4.320/64, a despesa 
pu blica sera  discriminada na Lei do 
Orçamento Anual ate  o ní vel: 
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a) De elemento. 
b) Da funça o de governo. 
c) Da categoria econo mica. 
d) Da aça o de governo. 
e) Do programa de governo. 

 
QUESTÃO 30 
Segundo Constituiça o Federal vigente, e  de 
plena exclusividade do Poder Executivo a 
iniciativa de Projeto de Leis que 
compreendam: 
a) O plano plurianual e as diretrizes 

orçamenta rias. 
b) O orçamento anual. 
c) Todos os aspectos tributa rios e 

contrataça o de pessoal. 
d) O plano plurianual, as diretrizes 

orçamenta rias e o orçamento anual. 
e) Todas as leis municipais, pois a Camara 

Municipal na o tem autonomia para tal 
iniciativa. 

 
QUESTÃO 31 
No aspecto orçamenta rio, a Constituiça o 
Federal elenca diversas vedaço es, em 
especial: 
a) O iní cio de programas ou projetos na o 

incluí dos na lei orçamenta ria anual. 
b) A realizaça o de despesas ou a assunça o de 

obrigaço es diretas que excedam os 
cre ditos orçamenta rios ou adicionais. 

c) A abertura de cre dito suplementar ou 
especial sem pre via autorizaça o 
legislativa e sem indicaça o dos recursos 
correspondentes. 

d) A transposiça o, o remanejamento ou a 
transfere ncia de recursos de uma 
categoria de programaça o para outra ou 
de um o rga o para outro, sem pre via 
autorizaça o legislativa. 

e) Todas as alternativas esta o corretas. 
 

QUESTÃO 32 
Leia o trecho abaixo extraí do do § 8º, artigo 
165, da Constituiça o Federal: 
“A Lei Orçamentária Anual não conterá 
dispositivo estranho à previsão da receita e à 
fixação da despesa, não se incluindo na 
proibição a _______________________________ e 
contratação de operações de crédito, ainda 
que por antecipação de receita, nos termos da 

lei”. 
 
A alternativa que melhor preenche a lacuna 
e : 
a) Autorizaça o para abertura de cre ditos 

suplementares. 
b) Autorizaça o para abertura de cre ditos 

suplementares especiais. 
c) Autorizaça o para abertura de cre ditos 

extraordina rios. 
d) Autorizaça o para abertura de reserva de 

contingencia. 
e) Autorizaça o para abertura de 

procedimentos para despesas. 

QUESTÃO 33 
O Balanço Financeiro demonstrara  a receita 
e a despesa orçamenta ria, bem como os 
recebimentos e os pagamentos de natureza 
extra orçamenta ria, conjugados com os 
saldos em espe cie provenientes do exercí cio 
anterior, e os que se transferem para o 
exercí cio seguinte. Neste sentido e  correto 
dizer que neste balanço: 
a) Os Restos a Pagar do exercí cio sera o 

computados na despesa extra 
orçamenta ria para compensar sua 
inclusa o na despesa orçamenta ria. 

b) Os Restos a Pagar do exercí cio sera o 
computados na receita extra 
orçamenta ria para compensar sua 
inclusa o na despesa orçamenta ria. 

c) Os Restos a Pagar do exercí cio sera o 
computados na receita orçamenta ria para 
compensar sua inclusa o na despesa 
orçamenta ria. 

d) Os Restos a Pagar do exercí cio sera o 
computados a despesa orçamenta ria do 
exercí cio. 

e) Os Restos a Pagar do exercí cio na o 
podera o ser computados na receita extra 
orçamenta ria, pois resto a pagar faz parte 
do conjunto de despesas 

 
QUESTÃO 34 
Quanto as despesas pu blicas, podemos 
considerar: 
a) O empenho de despesa e  o ato emanado 

de autoridade competente que cria para o 
Estado obrigaça o de pagamento pendente 
ou na o de implemento de condiça o. 
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b) O empenho da despesa na o podera  
exceder o limite dos cre ditos concedidos.  

c) As alternativas a e b esta o corretas. 
d) O pagamento da despesa e  o ato emanado 

de autoridade competente que cria para o 
Estado obrigaça o de pagamento pendente 
ou na o de implemento de condiça o. 

e) A liquidaça o da despesa e  o ato emanado 
de autoridade competente que cria para o 
Estado obrigaça o de pagamento pendente 
ou na o de implemento de condiça o. 

 
QUESTÃO 35 
Quanto ao acompanhamento e controle das 
despesas com pessoal, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal estabelece que a 
verificaça o sera  realizada ao final de cada 
quadrimestre. Ainda nesta concorda ncia, se 
a despesa total com pessoal exceder a 95% 
(noventa e cinco por cento) do limite, são 
vedados ao Poder ou o rga o que houver 
incorrido no excesso de: 
a) Criaça o de cargo, emprego ou funça o. 
b) Criaça o de cargo, emprego ou funça o e a 

alteraça o de estrutura de carreira que 
implique aumento de despesa. 

c) Provimento de cargo pu blico, admissa o 
ou contrataça o de pessoal a qualquer 
tí tulo, mesmo que servidores tenham 
sidos aposentados. 

d) Quaisquer tipos de contrataça o de horas 
extras na o ficam proibidas. 

e) Podem criar cargo, mas e  proibido a 
criaça o de emprego. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 36 
“Ao conjunto das Ciências da Informação, 
estando incluídas neste grupo: a teoria da 
informação, o processo de cálculo, a análise 
numérica e os métodos teóricos da 
representação dos conhecimentos e de 
modelação dos problemas”, da -se o nome de: 

http://brasilescola.uol.com.br  
Acesso em 05/11/2016 

 

a) Informa tica. 
b) Robo tica. 
c) Informaça o. 

d) Computaça o. 
e) Internet. 
 
QUESTÃO 37 
Leia o texto abaixo e complete as lacunas 
com as palavras constantes na alternativa 
que as completam corretamente: 
____________________  e  um sistema operativo 
desenvolvido pela empresa norte-americana 
Microsoft. Trata-se de um conjunto de 
programas que permitem administrar os 
recursos de um computador e gerir o 
hardware a partir dos ní veis mais ba sicos. 
O _______________e  uma nova versa o 
de____________________, lançada em outubro de 
2001.  
 
a) Windows / Windows / Windows XP. 
b) Windows XP / Windows / Windows. 
c) Windows XP/ Windows / Windows XP. 
d) Windows / Windows XP / Windows. 
e) Windows XP / Windows XP / Windows. 

 
QUESTÃO 38 
Joa o foi ao “Mercado Maria” e realizou as 
compras conforme podemos ver na planilha 
abaixo: 
    

 
 
Para encontrar o Valor Geral da compra 
realizada por Joa o, e  possí vel atrave s de: 
1. =D3+D4. 
2. Enter D3*D4. 
3. Soma (D3:D4). 
4. =R$9,00+R$9,50. 
 
Esta o corretas as afirmativas: 
a) 1, 2, 3 e 4. 

http://brasilescola.uol.com.br/
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b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 1 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 2 e 4 apenas. 
 
QUESTÃO 39 
Analise os itens abaixo elencados: 
1. Formataça o de textos: fontes, estilos, 

tamanhos, efeitos, cores. 
2. Verificaça o ortogra fica e gramatical. 
3. Marcadores e numeraça o, colunas, 

tabulaça o. 
4. Localizaça o e substituiça o de palavras e 

som de transiça o. 
5. Formataça o de para grafos, alinhamento, 

recuos, espaços entre linhas. 
 
Sa o considerados recursos do Word, os itens: 
a) 1, 2, 3, 4 e 5. 
b) 1, 3, 4 e 5 apenas. 
c) 1, 2, 3 e 5 apenas. 
d) 2, 3, 4 e 5 apenas. 
e) 3, 4 e 5 apenas. 
 
QUESTÃO 40 
Lu cia digitou um trabalho escolar no modo 
“Paisagem” e ao terminar a digitaça o 
verificou que havia necessidade de muda -lo 
para “Retrato”.  
A figura abaixo apresenta a guia Layout da 
Pa gina, do MS-Word 2010. Entre as opço es, 
escolha aquela que vai permitir que Lu cia 
altere o documento conforme pretende:  
 

 
 
a) Tamanho. 
b) Colunas. 
c) Quebras. 
d) Margens. 

e) Orientaça o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


