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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 

 

1. Em relação às programações públicas orçamentária e financeira, analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta: 

 

I. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos 

Municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente. 

II. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite da dotação e o 

comportamento da execução orçamentária. 

III. Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a alterar a dotação solicitada para 

despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto a inexatidão da proposta. 

 

a. Apenas I está correta. 

b. Apenas II está correta. 

c. Apenas I e III estão corretas. 

d. I, II e III estão corretas. 

 

2. Determinado ente público recebe nota fiscal referente à compra de 50 cadeiras no dia 28 de dezembro, sem 

tempo hábil para execução do segundo estágio da despesa orçamentária. Assim, supõe-se que não haverá tempo 

suficiente para o término da fase de liquidação, ocasionando a inscrição dessa despesa orçamentária em: 

a. Despesas de Exercícios Anteriores 

b. Duplicatas a Pagar 

c. Restos a Pagar 

d. Suprimento de Fundos 

 

3. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, são etapas da execução da receita 

orçamentária pública: 

a. Planejamento, Execução e Controle 

b. Lançamento, Arrecadação e Recolhimento 

c. Planejamento, Empenho e Liquidação 

d. Previsão, Liquidação e Pagamento 

 

4. Em relação à categoria econômica de despesa, assinale a alternativa correta: 

a. São despesas correntes aquelas que ocasionem ampliação relevante do potencial de geração de 

benefícios econômicos futuros de um imóvel.  

b. Caso as melhorias decorrentes de reforma resultem em aumento significativo da vida útil do imóvel, a 

despesa orçamentária é de capital. 

c. As despesas orçamentárias de capital não mantêm uma correlação com o registro de incorporação de 

ativo imobilizado. 

d. Há despesa de capital não efetiva como, por exemplo, as transferências de capital, que causam variação 

patrimonial diminutiva. 

 

5. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a 

perda de sua relevância, o que afronta diretamente o seguinte princípio da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público: 

a. Princípio da Oportunidade 

b. Princípio da Entidade 

c. Princípio da Prudência 

d. Princípio da Competência 
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6. O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais. Sobre eles, é incorreto afirmar que: 

 

a. Por crédito adicional, entendem-se as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente 

dotadas na Lei Orçamentária. 

b. O crédito suplementar incorpora-se ao orçamento, adicionando-se à dotação orçamentária que deva 

reforçar. 

c. Na União, para os casos em que haja necessidade de autorização legislativa para os créditos adicionais, 

estes são considerados autorizados e abertos com a sanção e a publicação da respectiva lei. 

d. Créditos suplementares e extraordinários serão abertos por decreto do poder executivo, dependendo de 

prévia autorização legislativa. 

 

7. De acordo com o disposto na Lei 4320/64, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo: 

“Em casos de déficit, a _____ indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para 

atender a sua cobertura.” 

a. Lei de Diretrizes Orçamentárias 

b. Lei do Plano Plurianual 

c. Lei Orçamentária 

d. Lei Complementar 

 

8. Em relação aos instrumentos orçamentários de acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa 

correta: 

a. Se as propostas orçamentárias do Poder Legislativo forem encaminhadas em desacordo com os limites 

estipulados, ter-se-á como proposta o orçamento vigente. 

b. É vedada em qualquer caso a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a planos plurianuais, 

diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais. 

c. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei orçamentária anual. 

d. O projeto de lei relativo às diretrizes orçamentárias será apreciado pelas duas Casas do Congresso 

Nacional, na forma do regimento comum. 

 

9. Julgue as afirmativas de acordo com o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 101/00 – em verdadeiro 

(V) ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo: 

 

(__) Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão 

estabelecidas metas mensais, em valores correntes e constantes. 

(__) A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos 

contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. 

(__) É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 

 

a. V – V – V 

b. V – V – F  

c. F – F – V 

d. F – V – V 

 

10. Considere que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) ocorre no dia 1º 

de janeiro de cada ano em determinado município. Assim, é correto afirmar que no dia 1º de janeiro haverá uma: 

a. Variação quantitativa aumentativa 

b. Variação qualitativa extraorçamentária 

c. Variação qualitativa orçamentária 

d. Variação quantitativa diminutiva 
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11. Em relação à geração de despesa pública com pessoal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto 

afirmar que: 

a. A despesa total com pessoal não inclui gratificações, horas extras e vantagens pessoais dos servidores. 

b. Na verificação dos limites da despesa total com pessoal de cada ente, não serão computadas despesas 

relativas a incentivos à demissão voluntária. 

c. A despesa total com pessoal, em cada período de apuração na União, não poderá exceder o percentual 

de 60% da receita corrente líquida. 

d. É vedada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga 

horária. 

 

12. Em relação à classificação vigente do Balanço Patrimonial Público, é correto afirmar que: 

a. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos na determinação do 

custo de aquisição de estoque e, por isso, devem ser reconhecidos como variação patrimonial 

aumentativa 

b. As participações em empresas e em consórcios públicos ou público-privados em que a administração 

tenha influência significativa devem ser mensuradas ou avaliadas pelo Ajuste ao Valor Justo. 

c. São reconhecidas no passivo as cauções em dinheiro para garantia de contratos e outros depósitos com 

finalidades especiais, como os para garantia de recursos. 

d. Os passivos devem ser classificados como circulantes quando corresponderem a valores exigíveis até doze 

meses após a data dos fatos geradores. 

 

13. Sobre a Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, assinale a alternativa correta: 

a. Os pagamentos dos créditos por antecipação de receita necessitam de autorização orçamentária para que 

sejam efetuados. 

b. São empréstimos contratados e que devem ser pagos até o término do exercício seguinte. 

c. As receitas de empréstimo da Antecipação de Receita Orçamentária são contabilizadas como Receita 

Orçamentária. 

d. As despesas com correção monetária da dívida decorrente de operação de crédito por antecipação de 

receita são classificadas como orçamentárias. 

 

14. Dentre os itens que integram o Passivo Financeiro da Administração Público, não se encontra: 

a. Passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária. 

b. Financiamentos em que o credor fornece serviços ou equipamentos. 

c. Obrigações correlatas a despesas orçamentárias empenhadas, liquidadas ou não, que ainda não foram 

pagas. 

d. Créditos empenhados a liquidar. 

 

15. Em relação aos balanços da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, de acordo com a Lei 4320/64, é incorreto 

afirmar que: 

a. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 

b. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os 

pagamentos de natureza extraorçamentária. 

c. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, 

resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. 

d. O superávit financeiro será apurado no balanço financeiro do exercício anterior. 

 

16. Analise as afirmativas abaixo sobre o campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público e assinale a 

alternativa correta: 

 

I. O campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público abrange todas as entidades do setor 

público. 
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II. As pessoas físicas que recebam subvenções do Governo devem observar integralmente as normas e as 

técnicas próprias da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

III. Os serviços sociais e os conselhos profissionais observam parcialmente as normas da Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público. 

 

a. Apenas I está correta. 

b. Apenas II está correta. 

c. Apenas I e III estão corretas. 

d. I, II e III estão corretas. 

 

17. A inscrição do crédito em dívida ativa configura fato contábil permutativo, pois não altera o valor do patrimônio 

líquido do ente público. Levando-se em consideração a natureza de informação patrimonial, os juros e outros 

encargos moratórios incidentes sobre os créditos inscritos em dívida ativa devem ser lançados da seguinte forma 

na Contabilidade do Ente Público: 

 

a. D 1.2.1.1.x.xx.xx Créditos a Curto Prazo – Dívida Ativa 

C 4.4.2.x.x.xx.xx Juros e Encargos de Mora 

 

b. D 7.3.2.x.x.xx.xx Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa 

C 8.3.2.3.x.xx.xx Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber  

 

c. D 1.2.1.1.x.xx.xx Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa 

C 4.4.2.x.x.xx.xx Juros e Encargos de Mora 

 

d. D 3.4.1.x.x.xx.xx Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 

C 2.1.2.x.x.xx.xx (-) Encargos Financeiros a Apropriar (P) 

 

18. O município de Pasto Verde é responsável pela administração de uma praça aberta ao público que absorve 

recursos públicos. Sabe-se que a praça não está afeta às atividades operacionais do município. Assim, é correto 

afirmar que: 

a. A referida praça não deve ser registrada no balanço patrimonial da entidade, pois não se registram os 

bens de uso comum do povo. 

b. A praça deve ser incluída no ativo não circulante do município de Pasto Verde, pois absorve recurso 

público municipal. 

c. A praça deve ser registrada como investimento do município de Pasto Verde, devido à sua absorção de 

recursos públicos. 

d. A praça deve ser registrada como despesa orçamentária do período, devido aos recursos públicos 

aplicados. 

 

19. No procedimento licitatório, de acordo com a Lei 8666/93, caso haja empate entre propostas de compra de bens 

em igualdade de condições, será assegurada preferência primeiramente: 

a. Aos bens produzidos por empresas brasileiras 

b. Aos bens produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País. 

c. Aos bens produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência. 

d. Aos bens produzidos no País. 
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20. De acordo com a Constituição Federal de 1988, julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da 

República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo é competência exclusiva: 

a. Do Senado Federal 

b. Da Câmara dos Deputados 

c. Do Congresso Nacional 

d. Do Tribunal de Contas Da União 

 

 

PORTUGUÊS E MATEMÁTICA – 15 QUESTÕES 

 

21. Está errado quanto à concordância o que se apresenta na opção: 

a. Haviam pessoas lá. 

b. Faz dois anos que estive aqui. 

c. O crime compensa às vezes. 

d. Estarei sempre contigo. 

 

22. Na frase abaixo o verbo está em que modo? 

“Vou ao cinema”. 

a. Modo indicativo 

b. Esquema neutro 

c. Modo imperativo 

d. Modo subjuntivo 

 

23. Pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrita com CH e não com X: 

a. Xerife – Xerocar 

b. Xerografia – Xícara 

c. Xilreio – Ximpanzé 

d. Xenofobia – xereta 

 

24. Respectivamente assinale o plural de “arroz” e “às”: 

a. Arrozs – Azs 

b. Arrosz – Azeses 

c. Arrozis – Azeses 

d. Arrozes – Azes 

 

25. “Tocaram bem no concerto”. 

Na frase acima o sujeito é: 

a. Oração sem sujeito 

b. Composto 

c. Simples 

d. Indeterminado 

 

26. A frase está corretamente pontuada em: 

a. Não fique; preocupada, Aurora. 

b. Não, fique, preocupada, Aurora. 

c. Não; fique, preocupada Aurora. 

d. Não fique preocupada, Aurora. 
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27. Pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrita com G e não com J:  

a. Beje – Corrigir 

b. Traje – Varejista 

c. Jeito – Jiboia 

d. Majestoso – Sujeito 

 

28. O acento indicador de crase está adequadamente aplicado em: 

a. Correu à trote. 

b. Pagou à vista. 

c. Passo à passo aproximou-se da vítima. 

d. Só vai mal quem vai à pé. 

 

29. O resultado da divisão de 8 por 66 é uma dízima periódica com qual período? 

a. 3 

b. 6 

c. 9 

d. 12 

 

30. Qual o valor de x na seguinte expressão:  16 1+𝑥 =  26𝑥  ? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

31. A planilha a seguir mostra as notas de dez alunos em quatro bimestres de aula. Quais foram, respectivamente, a 

maior média e menor média atingida ao final dos bimestres? 

 

  1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre Média 

Aluno 1 6 7 7 8   

Aluno 2 7 7,5 7,5 8   

Aluno 3 9 10 10 10   

Aluno 4 8,5 9 8 9   

Aluno 5 9,5 9 10 8   

Aluno 6 8,5 9 9,5 8,5   

Aluno 7 7 8 8,5 9,5   

Aluno 8 6 6 7 8   

Aluno 9 5 7 5,5 7   

Aluno 10 6 7 9 8   

 

a. 10 e 5 

b. 9,5 e 5,5 

c. 9,25 e 6,25 

d. 9,125 e 6,125 

 

32. Uma transportadora calcula o valor do seu frete da seguinte maneira: R$ 12,00 fixo + R$ 4,00 por km de 

distância (equivalente a combustível) + R$ 1,00 por km (equivalente a pedágios). Qual equação melhor define 

esse preço em função da distância x? 

a. 12x² + 4 + 1x 

b. 5x + 12 

c. 12x + 4x + 1 

d. 12x + 5x 
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33. Quais são os possíveis valores para x na seguinte equação: 10x² + 20x – 30 ? 

a. -1 e 3 

b. -1 e -3 

c. 1 e 3 

d. 1 e -3 

 

34. Um cliente faz um empréstimo de R$ 9.500,00 a taxa de juros compostos de 1,5% a.m. para pagar em um ano. 

Qual o valor pago pelo empréstimo ao final do período? 

a. R$ 10.946,99 

b. R$ 11.086,89 

c. R$ 11.197,56 

d. R$ 11.358,37 

 

35. Em uma empresa, 60% dos trabalhadores são mulheres e 160 trabalhadores são homens. Quantas são as 

mulheres? 

a. 200 

b. 220 

c. 240 

d. 260 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – 05 QUESTÕES 

 

36. Nos sorteios dos adversários de futebol, tanto feminino, como masculino, para as Olimpíadas de 2016, houve a 

participação de um jogador de futebol.  Assinale a alternativa que corresponde ao nome do jogador.  

a. Pelé 

b. Ronaldinho 

c. Romário  

d. Falcão 

 

37. Febre chikungunya é uma doença infecciosa que tem preocupado muito a população brasileira. Com relação a ela 

é correto afirmar: 

a. É causada pelo mosquito “zika” 

b. É causada pelo vírus “chikungunya” 

c. É transmitida por águas paradas 

d. É transmitida pelo ovo do mosquito “zika” 

 

38. Segundo informações contidas no site www.bomretiro.com.br. Em relação ao Município de Bom Retiro/SC, 

assinale a alternativa incorreta: 

a. Está situada na Serra Catarinense e também no Vale do Itajaí. 

b. O ponto mais alto do município está acima de 1.800 metros, localizado na região denominada Campo dos 

Padres. 

c. A bandeira do município, além do brasão, contem três retângulos horizontais da cor vermelha, branca e 

verde. 

d. Tanto o IHD (Índice do Desenvolvimento Humano) como o IDMS (Índece de Desenvolvimento Municipal 

Sustentável) de Bom Retiro é superior a 1,2 (um virgula dois). 

 

39. De acordo com MICROSOFT (2016), computadores são máquinas que executam tarefas ou cálculos de acordo 

com um conjunto de instruções (os chamados programas). Os primeiros computadores totalmente eletrônicos, 

lançados na década de 40, eram máquinas enormes que exigiam equipes inteiras para funcionar. Comparados a 

http://www.bomretiro.com.br/
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essas máquinas de antigamente, os computadores atuais são impressionantes. Não só estão milhares de vezes 

mais rápidos, como podem caber na mesa, no colo ou até no bolso. 

Os computadores funcionam com base em uma interação entre HARDWARE e SOFTWARE. Em uma definição 

breve, podemos dizer que Hardware é a parte física do computador, já o Software são as instruções programadas 

que dizem ao computador o que fazer. 

     Sendo assim, analise os termos abaixo: 

TECLADO – SISTEMA OPERACIONAL – MOUSE – IMPRESSORA – EDITOR DE TEXTO 

 

    Considerando os termos citados acima, podemos classificá-los, de acordo com ordem, em: 

a. Hardware – Software – Hardware – Software – Hardware 

b. Software – Hardware – Software – Software – Hardware 

c. Hardware – Software – Hardware – Hardware – Software 

d. Software – Hardware – Software – Hardware – Software 

 

40. Considere as afirmações abaixo: 

 

I. A Internet é conhecida como a rede mundial de computadores, e pode ser acessada através de 

computadores, tablets, smartphones e até dispositivos como televisores. 

II. São exemplos de navegadores para Internet: Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer. 

III. Email é abreviatura de electronic mail, e é uma forma conveniente de se comunicar com outras pessoas 

através da Internet. 

IV. Através de uma mensagem de email, é possível enviar praticamente qualquer tipo de arquivo, inclusive 

documentos, imagens e arquivos de música. 

 

     Assinale a alternativa correta: 

a. Somente as afirmações I e II estão corretas. 

b. Apenas a afirmação IV é falsa. 

c. Todas as afirmações estão corretas. 

d. Todas as afirmações são falsas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 


