
CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR CNS203 (MANHÃ)

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

CONTADOR

Realização

1. Este caderno de prova contém 50 (cinquenta) questões objetivas, enumeradas de 01 a 50 e 

distribuídas da seguinte forma:

a)    De 01 a 15 – Língua Portuguesa;

b) De 16 a 25 – Noções de Informática;

c) De 26 a 50 – Conhecimentos Específicos.

2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as 

instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer 

divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.

3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) opções de resposta. Apenas 

1 (uma) resposta responde corretamente à questão.

4. O tempo disponível para esta prova é de 4 (quatro) horas.

5. Reserve tempo suficiente para marcar o sua folha de respostas.

6. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno não serão considerados na avaliação.

7. O candidato somente poderá se retirar do local da aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos 

de seu início.

8. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue este caderno de prova e a folha de respostas.

9. O candidato somente poderá retirar-se do local da aplicação levando consigo o caderno de provas a 

partir dos últimos 30 (trinta) minutos para o término da prova.

10. Boa prova!
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Língua Portuguesa 

 
Leia atentamente o texto a seguir e responda às 
questões de 1 a 15. 

 
Um bilhão de pessoas vivem em favelas e 

moradias precárias no mundo com 8 bilhões 
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De cada 8 habitantes do planeta, 1 mora hoje em favelas 
ou casas inadequadas, apontam dados da ONU. A questão é 
ainda mais preocupante porque a maior parte do crescimento 
da humanidade previsto para as próximas décadas se dará nas 
cidades, onde faltam áreas adequadas para receber mais 
moradias. Nesta terça (15), as Nações Unidas preveem que o 
mundo chegará à marca de 8 bilhões de habitantes. 

A entidade define como casa inadequada uma que tenha 
ao menos uma das seguintes condições: é feita de materiais 
pouco resistentes; não conta com acesso adequado a água 
potável e esgoto; e abriga mais de três pessoas por cômodo. 

Nas últimas décadas, de todo modo, a tendência vinha 
sendo de alguma melhora. Em 2000, 31,2% dos moradores do 
planeta que viviam em cidades estavam sob essas condições. 
Depois de 20 anos, o percentual caiu para 24,2% – na América 
Latina, a queda foi maior, de 31,9% para 17,7% nesse período, 
mas o índice ainda se mantém distante do observado na 
Europa e na América do Norte (que, pela ONU, exclui o 
México), onde só 0,7% da população urbana vive de forma 
inadequada. 

Ao mesmo tempo, o crescimento das cidades segue 
acelerado. Em 2000, o mundo tinha 371 municípios com mais 
de 1 milhão de moradores; em 2018, eram 548; e até 2030 
devem ser 706. 

As megacidades, conglomerados com mais de 10 milhões 
de habitantes, também se multiplicam. Eram 33 em 2018, que 
devem se tornar 43 em 2030. A região metropolitana de São 
Paulo é a quarta maior metrópole global, com população atual 
estimada em 21,8 milhões de pessoas, segundo o site World 
Population Review. O top 3 global tem Tóquio (37,4 milhões), 
Nova Déli (29,3 milhões) e Xangai (26,3 milhões). 

Já grandes conglomerados urbanos europeus, bem como 
alguns nos EUA, estão em processo de encolhimento devido ao 
envelhecimento acelerado, à baixa natalidade e à migração 
interna em busca de moradias mais baratas – mesmo em 
países ricos, o preço dos imóveis vem subindo, o que dificulta a 
compra por jovens adultos. 

Acompanhando o crescimento populacional, a maior parte 
do crescimento das cidades se dará no chamado Sul Global, 
que reúne América Latina, África, Oriente Médio e Sudeste 
Asiático. 

A lista de municípios a atingir o patamar de megacidade 
nos próximos anos inclui Luanda (Angola), Dar es Salaam 
(Tanzânia), Teerã (Irã) e Ho Chi Minh (antiga Saigon, no 
Vietnã). China e Índia, os países mais populosos do mundo, 
possuem seis e cinco megacidades, respectivamente. E, do 1 
bilhão de pessoas que vivem em favelas hoje, 85% estão na 
Ásia (ao menos 665 milhões) e na África (230 milhões). 

"A gente acha que há um crescimento desordenado [das 
cidades] e que isso é algo inexorável. Não. O problema é 
entender que a ordem é essa. Há um crescimento de baixa 
qualidade, em regiões sem infraestrutura, devido ao preço da 
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terra", aponta Valter Caldana, professor da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. 

Com a crise econômica gerada pela pandemia de 
coronavírus, o acesso à moradia ficou mais difícil em muitas 
partes do mundo. O fechamento de atividades levou muita 
gente a ficar sem dinheiro para pagar o aluguel, acabar 
despejada ou tendo de buscar moradias mais baratas. Ao 
mesmo tempo, falhas nas cadeias de suprimento e períodos de 
lockdown atrasaram a produção de novos imóveis, o que 
também gerou uma alta de preços em muitos países. 

Sem planejamento urbano adequado, muitas metrópoles 
deixam os pobres sem opção de moradia acessível e, na 
prática, fingem que não veem a criação de favelas e habitações 
inadequadas nas periferias. 

"O preço das casas é fortemente direcionado pelo valor 
dos terrenos – que representa entre um quarto e um terço do 
valor final, mas pode alcançar 90% em lugares onde o mercado 
está muito aquecido", diz Christophe Lalande, especialista em 
habitação da ONU Habitat, programa das Nações Unidas para 
os assentamentos humanos. 

Ele defende que governos tomem ações para evitar que o 
preço dos terrenos suba demais e criem regulações para o uso 
da terra, como vetar que os espaços fiquem ociosos esperando 
valorização. "Na ausência de regulação pública, o mercado 
imobiliário fica distante de entregar casas a preços acessíveis 
nas cidades, mesmo em países de alta renda." 

Fernando Túlio, presidente do departamento paulista do 
IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil), avalia que seria preciso 
investir algo em torno de US$ 3,5 trilhões para resolver a 
questão da falta de habitação de qualidade para 1 bilhão de 
pessoas no mundo. Ele considerou um custo médio de US$ 10 
mil por moradia para prover os serviços urbanos necessários, 
com cada casa abrigando três pessoas. 

"Recursos existem. Mas como os bilionários mais ricos do 
planeta não devem doar esse dinheiro, os governos precisam 
investir em reformas políticas e tributárias", diz. "Os governos 
dos países ricos também precisam transferir recursos para 
ajudar os do Sul Global, seja como reparação pela colonização 
ou para ajudar no combate às mudanças climáticas." 

Túlio lembra que as pessoas sem moradia adequada são as 
mais vulneráveis a eventos extremos como inundações e 
tempestades. 

"Habitação de interesse social não é só prover moradia 
para quem não tem. É elevar a qualidade de vida de todos", 
aponta Caldana. "Em uma cidade onde muita gente não mora 
bem e alguns estão na rua, a cidade toda é doente e vive mal. 
São Paulo é um exemplo disso." 

(Rafael Balago. 13.nov.2022. Folha de S. Paulo. 
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/11/no-mundo-de-8-bilhoes-de-

habitantes-1-bilhao-vive-em-favelas-e-moradias-precarias.shtml) 
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Língua Portuguesa 

 
Leia atentamente o texto a seguir e responda às 
questões de 1 a 15. 

 
Um bilhão de pessoas vivem em favelas e 

moradias precárias no mundo com 8 bilhões 
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De cada 8 habitantes do planeta, 1 mora hoje em favelas 
ou casas inadequadas, apontam dados da ONU. A questão é 
ainda mais preocupante porque a maior parte do crescimento 
da humanidade previsto para as próximas décadas se dará nas 
cidades, onde faltam áreas adequadas para receber mais 
moradias. Nesta terça (15), as Nações Unidas preveem que o 
mundo chegará à marca de 8 bilhões de habitantes. 

A entidade define como casa inadequada uma que tenha 
ao menos uma das seguintes condições: é feita de materiais 
pouco resistentes; não conta com acesso adequado a água 
potável e esgoto; e abriga mais de três pessoas por cômodo. 

Nas últimas décadas, de todo modo, a tendência vinha 
sendo de alguma melhora. Em 2000, 31,2% dos moradores do 
planeta que viviam em cidades estavam sob essas condições. 
Depois de 20 anos, o percentual caiu para 24,2% – na América 
Latina, a queda foi maior, de 31,9% para 17,7% nesse período, 
mas o índice ainda se mantém distante do observado na 
Europa e na América do Norte (que, pela ONU, exclui o 
México), onde só 0,7% da população urbana vive de forma 
inadequada. 

Ao mesmo tempo, o crescimento das cidades segue 
acelerado. Em 2000, o mundo tinha 371 municípios com mais 
de 1 milhão de moradores; em 2018, eram 548; e até 2030 
devem ser 706. 

As megacidades, conglomerados com mais de 10 milhões 
de habitantes, também se multiplicam. Eram 33 em 2018, que 
devem se tornar 43 em 2030. A região metropolitana de São 
Paulo é a quarta maior metrópole global, com população atual 
estimada em 21,8 milhões de pessoas, segundo o site World 
Population Review. O top 3 global tem Tóquio (37,4 milhões), 
Nova Déli (29,3 milhões) e Xangai (26,3 milhões). 

Já grandes conglomerados urbanos europeus, bem como 
alguns nos EUA, estão em processo de encolhimento devido ao 
envelhecimento acelerado, à baixa natalidade e à migração 
interna em busca de moradias mais baratas – mesmo em 
países ricos, o preço dos imóveis vem subindo, o que dificulta a 
compra por jovens adultos. 

Acompanhando o crescimento populacional, a maior parte 
do crescimento das cidades se dará no chamado Sul Global, 
que reúne América Latina, África, Oriente Médio e Sudeste 
Asiático. 

A lista de municípios a atingir o patamar de megacidade 
nos próximos anos inclui Luanda (Angola), Dar es Salaam 
(Tanzânia), Teerã (Irã) e Ho Chi Minh (antiga Saigon, no 
Vietnã). China e Índia, os países mais populosos do mundo, 
possuem seis e cinco megacidades, respectivamente. E, do 1 
bilhão de pessoas que vivem em favelas hoje, 85% estão na 
Ásia (ao menos 665 milhões) e na África (230 milhões). 

"A gente acha que há um crescimento desordenado [das 
cidades] e que isso é algo inexorável. Não. O problema é 
entender que a ordem é essa. Há um crescimento de baixa 
qualidade, em regiões sem infraestrutura, devido ao preço da 
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terra", aponta Valter Caldana, professor da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. 

Com a crise econômica gerada pela pandemia de 
coronavírus, o acesso à moradia ficou mais difícil em muitas 
partes do mundo. O fechamento de atividades levou muita 
gente a ficar sem dinheiro para pagar o aluguel, acabar 
despejada ou tendo de buscar moradias mais baratas. Ao 
mesmo tempo, falhas nas cadeias de suprimento e períodos de 
lockdown atrasaram a produção de novos imóveis, o que 
também gerou uma alta de preços em muitos países. 

Sem planejamento urbano adequado, muitas metrópoles 
deixam os pobres sem opção de moradia acessível e, na 
prática, fingem que não veem a criação de favelas e habitações 
inadequadas nas periferias. 

"O preço das casas é fortemente direcionado pelo valor 
dos terrenos – que representa entre um quarto e um terço do 
valor final, mas pode alcançar 90% em lugares onde o mercado 
está muito aquecido", diz Christophe Lalande, especialista em 
habitação da ONU Habitat, programa das Nações Unidas para 
os assentamentos humanos. 

Ele defende que governos tomem ações para evitar que o 
preço dos terrenos suba demais e criem regulações para o uso 
da terra, como vetar que os espaços fiquem ociosos esperando 
valorização. "Na ausência de regulação pública, o mercado 
imobiliário fica distante de entregar casas a preços acessíveis 
nas cidades, mesmo em países de alta renda." 

Fernando Túlio, presidente do departamento paulista do 
IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil), avalia que seria preciso 
investir algo em torno de US$ 3,5 trilhões para resolver a 
questão da falta de habitação de qualidade para 1 bilhão de 
pessoas no mundo. Ele considerou um custo médio de US$ 10 
mil por moradia para prover os serviços urbanos necessários, 
com cada casa abrigando três pessoas. 

"Recursos existem. Mas como os bilionários mais ricos do 
planeta não devem doar esse dinheiro, os governos precisam 
investir em reformas políticas e tributárias", diz. "Os governos 
dos países ricos também precisam transferir recursos para 
ajudar os do Sul Global, seja como reparação pela colonização 
ou para ajudar no combate às mudanças climáticas." 

Túlio lembra que as pessoas sem moradia adequada são as 
mais vulneráveis a eventos extremos como inundações e 
tempestades. 

"Habitação de interesse social não é só prover moradia 
para quem não tem. É elevar a qualidade de vida de todos", 
aponta Caldana. "Em uma cidade onde muita gente não mora 
bem e alguns estão na rua, a cidade toda é doente e vive mal. 
São Paulo é um exemplo disso." 

(Rafael Balago. 13.nov.2022. Folha de S. Paulo. 
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/11/no-mundo-de-8-bilhoes-de-

habitantes-1-bilhao-vive-em-favelas-e-moradias-precarias.shtml) 
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Questão 1  
Em relação à leitura do texto e suas possíveis inferências, analise 
as afirmativas a seguir: 
I. Para ser oficialmente considerada inadequada, a ONU 

estabelece que já suficiente não haver estrutura adequada de 
água e esgoto. 

II. Ao passo que as cidades crescem cada vez mais, as condições 
inadequadas de vida vêm diminuindo quantitativamente, 
embora ainda haja grande distância entre o que se observa 
na Europa e no restante do mundo. 

III. Todos os conglomerados urbanos, com seu processo 
irrefreado de crescimento constante, acabam afastando os 
jovens para as periferias, diante da dificuldade de encontrar 
espaço adequado de moradia.   

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 2  
Por inexorável (L.50), deve-se entender 
(A) lábil. 
(B) efêmero. 
(C) inelutável. 
(D) perecedor. 

Questão 3  
Em relação à saúde das cidades, de que fala o texto, é correto 
afirmar que 
(A) somente com a doação dos bilionários mundiais será possível 

a reforma das grandes cidades em locais harmônicos para se 
viver. 

(B) sem os recursos dos países ricos, os moradores das periferias 
sofrerão com inundações e tempestades. 

(C) toda casa que abrigue mais de três pessoas é entendida pelo 
IAB como moradia inadequada. 

(D) a especulação imobiliária precisa sofrer uma regulação 
estatal a fim de que os imóveis urbanos sejam possíveis de 
aquisição a preços acessíveis. 

Questão 4  

Ele defende que governos tomem ações para evitar que o 
preço dos terrenos suba demais e criem regulações para o uso 
da terra, como vetar que os espaços fiquem ociosos 
esperando valorização. (L.74-77) 

Em relação à primeira oração do período acima, é correto 
classificar a oração sublinhada como 
(A) subordinada substantiva subjetiva. 
(B) subordinada substantiva objetiva direta. 
(C) coordenada sindética aditiva. 
(D) subordinada adverbial final. 

Questão 5  
Na linha 6, o pronome N(esta) exerce papel 
(A) anafórico. 
(B) catafórico. 
(C) dêitico. 
(D) epanafórico. 

Questão 6  

A entidade define como casa inadequada uma que tenha ao 
menos uma das seguintes condições: é feita de materiais 
pouco resistentes; não conta com acesso adequado a água 
potável e esgoto; e abriga mais de três pessoas por cômodo. 
(L.8-11) 

O termo sublinhado no período acima se classifica sintaticamente 
como 
(A) predicativo do sujeito. 
(B) predicativo do objeto. 
(C) objeto direto. 
(D) aposto. 

Questão 7  

"O preço das casas é fortemente direcionado pelo valor dos 
terrenos – que representa entre um quarto e um terço do 
valor final, mas pode alcançar 90% em lugares onde o 
mercado está muito aquecido", diz Christophe Lalande, 
especialista em habitação da ONU Habitat, programa das 
Nações Unidas para os assentamentos humanos. (L.68-73) 

O parágrafo acima apresenta, em relação ao texto como um 
todo, um exemplo de argumento de 
(A) autoridade. 
(B) causalidade. 
(C) consequência. 
(D) exclusão. 

Questão 8  

A entidade define como casa inadequada uma que tenha ao 
menos uma das seguintes condições: é feita de materiais 
pouco resistentes; não conta com acesso adequado a água 
potável e esgoto; e abriga mais de três pessoas por cômodo. 
(L.8-11) 

O segmento sublinhado no período acima, em relação ao 
imediatamente anterior, apresenta uma 
(A) explicação. 
(B) explicitação. 
(C) exemplificação. 
(D) enumeração. 

Questão 9  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada não tenha sido 
formada por composição. 
(A) megacidades (L.25) 
(B) metrópole (L.28) 
(C) infraestrutura (L.52) 
(D) coronavírus (L.57) 

Questão 10  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada tenha sido 
acentuada seguindo regra distinta da das demais. 
(A) potável (L.11) 
(B) Tóquio (L.30) 
(C) reúne (L.40) 
(D) coronavírus (L.57) 
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Questão 1  
Em relação à leitura do texto e suas possíveis inferências, analise 
as afirmativas a seguir: 
I. Para ser oficialmente considerada inadequada, a ONU 

estabelece que já suficiente não haver estrutura adequada de 
água e esgoto. 

II. Ao passo que as cidades crescem cada vez mais, as condições 
inadequadas de vida vêm diminuindo quantitativamente, 
embora ainda haja grande distância entre o que se observa 
na Europa e no restante do mundo. 

III. Todos os conglomerados urbanos, com seu processo 
irrefreado de crescimento constante, acabam afastando os 
jovens para as periferias, diante da dificuldade de encontrar 
espaço adequado de moradia.   

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 2  
Por inexorável (L.50), deve-se entender 
(A) lábil. 
(B) efêmero. 
(C) inelutável. 
(D) perecedor. 

Questão 3  
Em relação à saúde das cidades, de que fala o texto, é correto 
afirmar que 
(A) somente com a doação dos bilionários mundiais será possível 

a reforma das grandes cidades em locais harmônicos para se 
viver. 

(B) sem os recursos dos países ricos, os moradores das periferias 
sofrerão com inundações e tempestades. 

(C) toda casa que abrigue mais de três pessoas é entendida pelo 
IAB como moradia inadequada. 

(D) a especulação imobiliária precisa sofrer uma regulação 
estatal a fim de que os imóveis urbanos sejam possíveis de 
aquisição a preços acessíveis. 

Questão 4  

Ele defende que governos tomem ações para evitar que o 
preço dos terrenos suba demais e criem regulações para o uso 
da terra, como vetar que os espaços fiquem ociosos 
esperando valorização. (L.74-77) 

Em relação à primeira oração do período acima, é correto 
classificar a oração sublinhada como 
(A) subordinada substantiva subjetiva. 
(B) subordinada substantiva objetiva direta. 
(C) coordenada sindética aditiva. 
(D) subordinada adverbial final. 

Questão 5  
Na linha 6, o pronome N(esta) exerce papel 
(A) anafórico. 
(B) catafórico. 
(C) dêitico. 
(D) epanafórico. 

Questão 6  

A entidade define como casa inadequada uma que tenha ao 
menos uma das seguintes condições: é feita de materiais 
pouco resistentes; não conta com acesso adequado a água 
potável e esgoto; e abriga mais de três pessoas por cômodo. 
(L.8-11) 

O termo sublinhado no período acima se classifica sintaticamente 
como 
(A) predicativo do sujeito. 
(B) predicativo do objeto. 
(C) objeto direto. 
(D) aposto. 

Questão 7  

"O preço das casas é fortemente direcionado pelo valor dos 
terrenos – que representa entre um quarto e um terço do 
valor final, mas pode alcançar 90% em lugares onde o 
mercado está muito aquecido", diz Christophe Lalande, 
especialista em habitação da ONU Habitat, programa das 
Nações Unidas para os assentamentos humanos. (L.68-73) 

O parágrafo acima apresenta, em relação ao texto como um 
todo, um exemplo de argumento de 
(A) autoridade. 
(B) causalidade. 
(C) consequência. 
(D) exclusão. 

Questão 8  

A entidade define como casa inadequada uma que tenha ao 
menos uma das seguintes condições: é feita de materiais 
pouco resistentes; não conta com acesso adequado a água 
potável e esgoto; e abriga mais de três pessoas por cômodo. 
(L.8-11) 

O segmento sublinhado no período acima, em relação ao 
imediatamente anterior, apresenta uma 
(A) explicação. 
(B) explicitação. 
(C) exemplificação. 
(D) enumeração. 

Questão 9  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada não tenha sido 
formada por composição. 
(A) megacidades (L.25) 
(B) metrópole (L.28) 
(C) infraestrutura (L.52) 
(D) coronavírus (L.57) 

Questão 10  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada tenha sido 
acentuada seguindo regra distinta da das demais. 
(A) potável (L.11) 
(B) Tóquio (L.30) 
(C) reúne (L.40) 
(D) coronavírus (L.57) 

Questão 11  

Depois de 20 anos, o percentual caiu para 24,2% – na América 
Latina, a queda foi maior, de 31,9% para 17,7% nesse período, 
mas o índice ainda se mantém distante do observado na 
Europa e na América do Norte (que, pela ONU, exclui o 
México), onde só 0,7% da população urbana vive de forma 
inadequada. (L.15-20) 

Assinale a alternativa que apresente pontuação igualmente 
correta para o período acima. 
(A) Depois de 20 anos, o percentual caiu para 24,2% – na 

América Latina, a queda foi maior, de 31,9% para 17,7% nesse 
período – mas o índice ainda se mantém, distante do 
observado na Europa e na América do Norte – que, pela ONU, 
exclui o México –, onde só 0,7% da população urbana vive de 
forma inadequada. 

(B) Depois de 20 anos, o percentual caiu para 24,2% – na 
América Latina, a queda foi maior, de 31,9% para 17,7% nesse 
período –, mas o índice ainda se mantém distante do 
observado na Europa e na América do Norte (que, pela ONU, 
exclui o México), onde só 0,7% da população urbana vive de 
forma inadequada. 

(C) Depois de 20 anos, o percentual caiu para 24,2% (na América 
Latina, a queda foi maior, de 31,9% para 17,7% nesse 
período) mas o índice ainda se mantém distante do 
observado na Europa e na América do Norte – que, pela ONU, 
exclui o México – onde só 0,7% da população urbana vive de 
forma inadequada. 

(D) Depois de 20 anos o percentual caiu para 24,2% – na América 
Latina, a queda foi maior (de 31,9% para 17,7% nesse 
período) – mas o índice ainda se mantém distante do 
observado na Europa e na América do Norte (que pela ONU 
exclui o México) – onde só 0,7% da população urbana vive de 
forma inadequada. 

Questão 12  

"Em uma cidade onde muita gente não mora bem e alguns 
estão na rua, a cidade toda é doente e vive mal. São Paulo é 
um exemplo disso." (L.98-100) 

É correto afirmar que, no período acima, há 
(A) dois advérbios. 
(B) três advérbios. 
(C) quatro advérbios. 
(D) cinco advérbios.  

Questão 13  

E, do 1 bilhão de pessoas que vivem em favelas hoje, 85% 
estão na Ásia (ao menos 665 milhões) e na África (230 
milhões). (L.46-48) 

Assinale a alternativa em que, alterando-se o período acima, 
tenha-se mantido a correção gramatical. 
(A) E, do 1 bilhão que vivem em favelas hoje, 85% estão na Ásia 

(ao menos 665 milhões) e na África (230 milhões). 
(B) E, do 1 bilhão de pessoas que vive em favelas hoje, 85% está 

na Ásia (ao menos 665 milhões) e na África (230 milhões). 
(C) E, do 1 bilhão que vivem em favelas hoje, 85% está na Ásia 

(ao menos 665 milhões) e na África (230 milhões). 
(D) E, do 1 bilhão que vive em favelas hoje, 85% das pessoas 

estão na Ásia (ao menos 665 milhões) e na África (230 
milhões). 

Questão 14  

De cada 8 habitantes do planeta, 1 mora hoje em favelas ou 
casas inadequadas, apontam dados da ONU. (L.1-2) 

No período acima, a conjunção OU apresenta papel semântico de 
(A) retificação. 
(B) alternância. 
(C) equivalência. 
(D) exclusão. 

Questão 15  
O texto se classifica predominantemente como 
(A) descritivo. 
(B) narrativo. 
(C) dissertativo-expositivo. 
(D) dissertativo-argumentativo. 
 

Noções de Informática 

Questão 16  
Nas versões do Windows 10/11 BR, o acionamento de um recurso 
exibe uma janela de diálogo, que mostra diversos ícones para 
realização de ajustes na configuração do computador, com 
destaque para quatro, indicadas na figura abaixo: 

 
Esse recurso é conhecido como 
(A) Gerenciador de Dispositivos. 
(B) Gerenciador de Arquivos. 
(C) Painel de Ferramentas. 
(D) Painel de Controle. 

Questão 17  
Um texto foi digitado no Word 2019 BR e, nessa atividade, foi 
usado um recurso que inseriu a referência 

 
no título, e que tem por significado adicionar um toque artístico a 
uma citação. Para finalizar, todo o título foi selecionado e um 
atalho de teclado foi executado, que aplicou o tipo de 
alinhamento centralizado.  
Nessas condições, o recurso e o atalho de teclado são, 
respectivamente, 
(A) TextArt e Ctrl + C. 
(B) TextArt e Ctrl + E. 
(C) WordArt e Ctrl + C. 
(D) WordArt e Ctrl + E. 
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Questão 18  
No funcionamento das “distros” Linux, são utilizados diversos 
diretórios, com funções bem definidas. Dois deles são descritos a 
seguir: 
I. Nesse diretório ficam os arquivos de configuração que podem 

ser usados por todos os softwares, além de scripts especiais 
para iniciar ou interromper módulos e programas diversos. É 
nele que se encontra, por exemplo, o arquivo resolv.conf, 
com uma relação de servidores DNS que podem ser 
acessados pelo sistema, com os parâmetros necessários para 
isso.  

II. Nesse diretório ficam os arquivos pessoais, como 
documentos e fotos, sempre dentro de pastas que levam o 
nome de cada usuário. Vale notar que o diretório pessoal do 
administrador não fica no mesmo local, e sim em /root. 

Os diretórios descritos em I e II são conhecidos, respectivamente, 
como 
(A) /etc e /home. 
(B) /cfg e /home. 
(C) /etc e /user. 
(D) /cfg e /user. 

Questão 19  
A planilha da figura foi criada no Excel 2019 BR. Nela foram 
realizados os procedimentos listados a seguir:  

 
I. Em D3 foi inserida uma expressão que determina o maior 

número inserido nas células A3, A4, A5, A6 e A7, usando a 
função MAIOR. 

II. Em D5 foi inserida uma expressão para determinar a média 
aritmética entre todos os números nas células A3, A4, A5, A6 
e A7. 

III. Em D7 foi inserida a expressão =SE(MOD(D3;2)=1;"SP";"MG").   
Nessas condições, as expressões inseridas em A3 e A5 e o 
conteúdo mostrado em D7 são, respectivamente, 
(A) =MAIOR(A3:A7;1), =MED(A3:A7) e MG.  
(B) =MAIOR(A3:A7;1), =MÉDIA(A3:A7) e SP.  
(C) =MAIOR(A3:A7), =MÉDIA(A3:A7) e MG. 
(D) =MAIOR(A3:A7), =MED(A3:A7) e SP.  

Questão 20  
Um funcionário da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba 
está elaborando uma apresentação de slides no Powerpoint do 
pacote MS Office 2019 BR e acionou um ícone da Faixa de 
Opções, na guia Inserir, que exibiu uma janela com os elementos 
gráficos da figura abaixo:          

 
O ícone acionado é 

(A) 
. 

  

(B) 
. 

  

(C) 
. 

  

(D) 
. 

 

Questão 21  
No que se relaciona aos conceitos básicos sobre internet, 
atualmente é comum os internautas baixarem arquivos de sites 
especializados como o Adobe Reader para leitura de arquivos em 
formato PDF, bem como fazer a recepção de mensagens de 
correio da internet para os usuários da grande rede, em um 
sentido do servidor para o cliente.  
Essas atividades estão associadas a um termo em inglês 
conhecido por 
(A) outsourcing. 
(B) insourcing. 
(C) download. 
(D) upload. 

Questão 22  
No uso dos recursos do browser Google Chrome em um 
notebook, a execução do atalho de teclado Ctrl + J tem por 
finalidade  
(A) fechar a janela do browser.  
(B) exibir histórico de downloads. 
(C) visualizar o histórico de navegação. 
(D) ativar ou desativar a barra de favoritos. 
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Questão 18  
No funcionamento das “distros” Linux, são utilizados diversos 
diretórios, com funções bem definidas. Dois deles são descritos a 
seguir: 
I. Nesse diretório ficam os arquivos de configuração que podem 

ser usados por todos os softwares, além de scripts especiais 
para iniciar ou interromper módulos e programas diversos. É 
nele que se encontra, por exemplo, o arquivo resolv.conf, 
com uma relação de servidores DNS que podem ser 
acessados pelo sistema, com os parâmetros necessários para 
isso.  

II. Nesse diretório ficam os arquivos pessoais, como 
documentos e fotos, sempre dentro de pastas que levam o 
nome de cada usuário. Vale notar que o diretório pessoal do 
administrador não fica no mesmo local, e sim em /root. 

Os diretórios descritos em I e II são conhecidos, respectivamente, 
como 
(A) /etc e /home. 
(B) /cfg e /home. 
(C) /etc e /user. 
(D) /cfg e /user. 

Questão 19  
A planilha da figura foi criada no Excel 2019 BR. Nela foram 
realizados os procedimentos listados a seguir:  

 
I. Em D3 foi inserida uma expressão que determina o maior 

número inserido nas células A3, A4, A5, A6 e A7, usando a 
função MAIOR. 

II. Em D5 foi inserida uma expressão para determinar a média 
aritmética entre todos os números nas células A3, A4, A5, A6 
e A7. 

III. Em D7 foi inserida a expressão =SE(MOD(D3;2)=1;"SP";"MG").   
Nessas condições, as expressões inseridas em A3 e A5 e o 
conteúdo mostrado em D7 são, respectivamente, 
(A) =MAIOR(A3:A7;1), =MED(A3:A7) e MG.  
(B) =MAIOR(A3:A7;1), =MÉDIA(A3:A7) e SP.  
(C) =MAIOR(A3:A7), =MÉDIA(A3:A7) e MG. 
(D) =MAIOR(A3:A7), =MED(A3:A7) e SP.  

Questão 20  
Um funcionário da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba 
está elaborando uma apresentação de slides no Powerpoint do 
pacote MS Office 2019 BR e acionou um ícone da Faixa de 
Opções, na guia Inserir, que exibiu uma janela com os elementos 
gráficos da figura abaixo:          

 
O ícone acionado é 

(A) 
. 

  

(B) 
. 

  

(C) 
. 

  

(D) 
. 

 

Questão 21  
No que se relaciona aos conceitos básicos sobre internet, 
atualmente é comum os internautas baixarem arquivos de sites 
especializados como o Adobe Reader para leitura de arquivos em 
formato PDF, bem como fazer a recepção de mensagens de 
correio da internet para os usuários da grande rede, em um 
sentido do servidor para o cliente.  
Essas atividades estão associadas a um termo em inglês 
conhecido por 
(A) outsourcing. 
(B) insourcing. 
(C) download. 
(D) upload. 

Questão 22  
No uso dos recursos do browser Google Chrome em um 
notebook, a execução do atalho de teclado Ctrl + J tem por 
finalidade  
(A) fechar a janela do browser.  
(B) exibir histórico de downloads. 
(C) visualizar o histórico de navegação. 
(D) ativar ou desativar a barra de favoritos. 

Questão 23  
Atualmente, a implementação de redes de computadores é 
executada por meio de um equipamento de rede de nível 3, que 
possibilita a conexão via cabos UTP com conector RJ45, como 
também transmissão wifi, que, por sua vez, emprega um serviço 
que atribui dinamicamente um endereço IP aos diversos 
dispositivos conectados, sejam computadores, notebooks, 
celulares e televisores. 
As imagens abaixo em (a) e (b) ilustram esse equipamento. 

Imagem (a) 

 
Imagem (b) 

 
Esse equipamento é conhecido por  
(A) switch. 
(B) router. 
(C) bridge. 
(D) hub. 

Questão 24  
Segurança da informação é definida como um conjunto de ações 
e estratégias que buscam proteger os dados produzidos e 
armazenados em uma empresa. Para isso, são implementadas 
boas práticas visando controlar os riscos e evitar qualquer tipo de 
ameaça aos dados. A segurança da informação é baseada em 
pilares, dos quais um trata da preservação dos dados, tendo por 
objetivo evitar que eles sejam alterados, danificados ou 
corrompidos, gerando prejuízos para a empresa. A preservação 
dos dados é garantida por meio de backups automáticos, 
controle nas alterações feitas em um documento, manutenção 
periódicas de hardwares de armazenamento, entre outras ações. 
O pilar descrito é denominado 
(A) confidencialidade. 
(B) irretratabilidade. 
(C) autenticidade. 
(D) integridade. 

Questão 25  
Backup é uma cópia de segurança dos dados gravados em 
dispositivos de armazenamento, como celulares, notebooks, 
microcomputadores e tablets, ou sistemas, como aplicativos, 
softwares ou jogos, visando garantir a integridade e a restauração 
das informações, em caso de necessidade. Atualmente pode-se 
utilizar a nuvem como o local físico onde serão armazenadas as 
informações, havendo vários serviços de nuvem domésticos e 
gratuitos.  
Dois exemplos desses serviços de nuvem são 
(A) Google Drive e OneDrive. 
(B) Google Docs e Linkedin. 
(C) Google Meet e Dropbox. 
(D) Google Team e Thunderbird. 
 

Conhecimentos Específicos 

Questão 26  

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público faz evidenciar a 
situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem 
receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens 
pertencentes ou confiados à Fazenda Pública. (KOHAMA, 2016)  

Em relação à Contabilidade Aplicada ao setor público, relacione 
os conceitos com as afirmativas apresentadas. 
1. Campo de Aplicação 
2. Conceito 
3. Objetivo 
4. Objeto 
(   ) Abrange a Administração Direta e Indireta da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, considerando integralmente as 
entidades governamentais, os serviços sociais, os conselhos 
profissionais e as estatais dependentes e, parcialmente, as 
estatais não dependentes. 

(   ) Corresponde ao Patrimônio Público, que vem a ser os bens, 
direitos e obrigações de propriedade do Estado, 
considerando o Orçamento Público como parte integrante 
dele. 

(   ) Fornece aos usuários informações sobre os resultados 
alcançados pelo ente público, bem como sobre os aspectos 
de natureza orçamentária, financeira e física do patrimônio 
da entidade pública e suas variações, em apoio ao processo 
de tomada de decisão, à adequada prestação de contas e ao 
suporte para a instrumentalização do controle social. 

(   ) Ramo da Ciência Contábil que aplica as técnicas de registro 
dos atos e fatos administrativos para captar, registrar e 
interpretar os fenômenos que afetam as situações 
orçamentárias, financeiras e patrimoniais das entidades que 
compõem a Fazenda Pública. 

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta, de cima 
para baixo. 
(A) 1 – 4 – 3 – 2 
(B) 2 – 3 – 4 – 1 
(C) 3 – 1 – 2 – 4 
(D) 4 – 2 – 1 – 3 
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Questão 27  
O Sistema ______ registra atos administrativos que, direta ou 
indiretamente, mediata ou imediatamente, possam vir a afetar o 
patrimônio da entidade, estando nele compreendidas as contas 
com função específica de controle que necessariamente não 
estão relacionadas a fatos que correspondam ao patrimônio, mas 
que possam vir a afetá-lo. 
O Sistema ______ registra a receita prevista, a despesa fixada e 
executada comparando-a com a receita prevista e arrecadada, 
constando neste sistema os atos de: previsão de receita, fixação 
de despesa, créditos adicionais abertos, descentralização de 
créditos e empenho da despesa. 
O Sistema ______ registra as movimentações que concorrem 
ativa ou passivamente para formação do patrimônio da entidade, 
originadas ou não da execução orçamentária, além de registrar 
também o resultado econômico do exercício. 
Assinale a alternativa que preencha corretamente, na ordem, as 
lacunas dos períodos acima.  
(A) de Controle – Orçamentário – Patrimonial 
(B) Financeiro – Patrimonial – de Controle 
(C) Orçamentário – de Controle – Financeiro 
(D) Patrimonial – Financeiro – Orçamentário 

Questão 28  

Constituem Despesa Pública os gastos fixados na lei 
orçamentária ou em leis especiais e destinados à execução dos 
serviços públicos e dos aumentos patrimoniais; à satisfação 
dos compromissos da dívida pública; ou ainda à restituição ou 
pagamento de importâncias recebidas a título de cauções, 
depósitos, consignações etc. (KOHAMA, 2016, p. 87) 

Considerando o conceito apresentado, é correto afirmar que a 
Despesa Pública se classifica em 
(A) Corrente e de Capital. 
(B) Efetiva e não Efetiva. 
(C) Orçamentária e Extraorçamentária. 
(D) Primárias e Financeiras. 

Questão 29  
Um ente público apresentou as seguintes informações extraídas 
do Balanço Orçamentário em 31/12/2021: 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
Discriminação Empenhadas Liquidadas Pagas 
Despesas Correntes 700,00  480,00  380,00  

Pessoal e Encargos Sociais 350,00  280,00  190,00  

Juros e Encargos da Dívida 140,00  80,00  70,00  

Outras Despesas Correntes 210,00  126,00  120,00  

Despesas de Capital 970,00  720,00  610,00  

Investimentos 550,00 370,00  280,00  

Inversões Financeiras 100,00  80,00  80,00  

Amortização da Dívida 320,00  270,00  250,00  

Total 1.670,00  1.206,00  990,00  

O valor total de despesas inscritas no exercício em Restos a Pagar 
Processados e Restos a Pagar não Processados correspondem, 
respectivamente, a 
(A) R$ 470,00; R$ 210,00. 
(B) R$ 680,00; R$ 310,00. 
(C) R$ 1.200,00; R$ 990,00. 
(D) R$ 1.670,00; R$ 1.200,00. 

Questão 30  
Um ente público apresentou os seguintes eventos ocorridos no 
primeiro bimestre de 2022: 

Alienação de Imóveis R$ 300,00 

Amortização de dívida de longo prazo R$ 600,00 

Aquisição de equipamento permanente R$ 400,00 

Arrecadação de impostos  R$ 300,00 

Incorporação de Imóvel recebido em Doação R$ 500,00 

Pagamento de Pessoal Ativo R$ 200,00  

Considerando somente as informações apresentadas, é correto 
afirmar que 
(A) as Variações Patrimoniais Aumentativas corresponderam a  

R$ 200,00 e as Variações Patrimoniais Diminutivas 
corresponderam a R$ 300,00 no período. 

(B) as Variações Patrimoniais Aumentativas corresponderam a  
R$ 300,00 e as Variações Patrimoniais Diminutivas 
corresponderam a R$ 1.000,00 no período. 

(C) as Variações Patrimoniais Aumentativas corresponderam a  
R$ 800,00 e as Variações Patrimoniais Diminutivas 
corresponderam a R$ 200,00 no período. 

(D) as Variações Patrimoniais Aumentativas corresponderam a  
R$ 1.000,00 e as Variações Patrimoniais Diminutivas 
corresponderam a R$ 800,00 no período. 

Questão 31  
Considere os seguintes dados orçamentários de um determinado 
ente público referentes ao exercício de 2021: 

Receita corrente prevista R$ 10.000,00 

Receita de capital prevista R$ 5.000,00 

Despesa corrente fixada R$ 10.000,00 

Despesa de capital fixada R$ 5.000,00 

Receita corrente realizada R$ 12.000,00 

Receita de capital realizada R$ 4.000,00 

Despesa corrente realizada R$ 9.000,00 

Despesa de capital realizada R$ 5.000,00 

Considerando somente as informações apresentadas, é correto 
afirmar que o Resultado Orçamentário apresentou 
(A) Déficit de capital de R$ 1.000,00. 
(B) Déficit total de R$ 13.000,00. 
(C) Superávit corrente de R$ 7.000,00. 
(D) Superávit total de R$ 17.000,00. 
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Questão 27  
O Sistema ______ registra atos administrativos que, direta ou 
indiretamente, mediata ou imediatamente, possam vir a afetar o 
patrimônio da entidade, estando nele compreendidas as contas 
com função específica de controle que necessariamente não 
estão relacionadas a fatos que correspondam ao patrimônio, mas 
que possam vir a afetá-lo. 
O Sistema ______ registra a receita prevista, a despesa fixada e 
executada comparando-a com a receita prevista e arrecadada, 
constando neste sistema os atos de: previsão de receita, fixação 
de despesa, créditos adicionais abertos, descentralização de 
créditos e empenho da despesa. 
O Sistema ______ registra as movimentações que concorrem 
ativa ou passivamente para formação do patrimônio da entidade, 
originadas ou não da execução orçamentária, além de registrar 
também o resultado econômico do exercício. 
Assinale a alternativa que preencha corretamente, na ordem, as 
lacunas dos períodos acima.  
(A) de Controle – Orçamentário – Patrimonial 
(B) Financeiro – Patrimonial – de Controle 
(C) Orçamentário – de Controle – Financeiro 
(D) Patrimonial – Financeiro – Orçamentário 

Questão 28  

Constituem Despesa Pública os gastos fixados na lei 
orçamentária ou em leis especiais e destinados à execução dos 
serviços públicos e dos aumentos patrimoniais; à satisfação 
dos compromissos da dívida pública; ou ainda à restituição ou 
pagamento de importâncias recebidas a título de cauções, 
depósitos, consignações etc. (KOHAMA, 2016, p. 87) 

Considerando o conceito apresentado, é correto afirmar que a 
Despesa Pública se classifica em 
(A) Corrente e de Capital. 
(B) Efetiva e não Efetiva. 
(C) Orçamentária e Extraorçamentária. 
(D) Primárias e Financeiras. 

Questão 29  
Um ente público apresentou as seguintes informações extraídas 
do Balanço Orçamentário em 31/12/2021: 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
Discriminação Empenhadas Liquidadas Pagas 
Despesas Correntes 700,00  480,00  380,00  

Pessoal e Encargos Sociais 350,00  280,00  190,00  

Juros e Encargos da Dívida 140,00  80,00  70,00  

Outras Despesas Correntes 210,00  126,00  120,00  

Despesas de Capital 970,00  720,00  610,00  

Investimentos 550,00 370,00  280,00  

Inversões Financeiras 100,00  80,00  80,00  

Amortização da Dívida 320,00  270,00  250,00  

Total 1.670,00  1.206,00  990,00  

O valor total de despesas inscritas no exercício em Restos a Pagar 
Processados e Restos a Pagar não Processados correspondem, 
respectivamente, a 
(A) R$ 470,00; R$ 210,00. 
(B) R$ 680,00; R$ 310,00. 
(C) R$ 1.200,00; R$ 990,00. 
(D) R$ 1.670,00; R$ 1.200,00. 

Questão 30  
Um ente público apresentou os seguintes eventos ocorridos no 
primeiro bimestre de 2022: 

Alienação de Imóveis R$ 300,00 

Amortização de dívida de longo prazo R$ 600,00 

Aquisição de equipamento permanente R$ 400,00 

Arrecadação de impostos  R$ 300,00 

Incorporação de Imóvel recebido em Doação R$ 500,00 

Pagamento de Pessoal Ativo R$ 200,00  

Considerando somente as informações apresentadas, é correto 
afirmar que 
(A) as Variações Patrimoniais Aumentativas corresponderam a  

R$ 200,00 e as Variações Patrimoniais Diminutivas 
corresponderam a R$ 300,00 no período. 

(B) as Variações Patrimoniais Aumentativas corresponderam a  
R$ 300,00 e as Variações Patrimoniais Diminutivas 
corresponderam a R$ 1.000,00 no período. 

(C) as Variações Patrimoniais Aumentativas corresponderam a  
R$ 800,00 e as Variações Patrimoniais Diminutivas 
corresponderam a R$ 200,00 no período. 

(D) as Variações Patrimoniais Aumentativas corresponderam a  
R$ 1.000,00 e as Variações Patrimoniais Diminutivas 
corresponderam a R$ 800,00 no período. 

Questão 31  
Considere os seguintes dados orçamentários de um determinado 
ente público referentes ao exercício de 2021: 

Receita corrente prevista R$ 10.000,00 

Receita de capital prevista R$ 5.000,00 

Despesa corrente fixada R$ 10.000,00 

Despesa de capital fixada R$ 5.000,00 

Receita corrente realizada R$ 12.000,00 

Receita de capital realizada R$ 4.000,00 

Despesa corrente realizada R$ 9.000,00 

Despesa de capital realizada R$ 5.000,00 

Considerando somente as informações apresentadas, é correto 
afirmar que o Resultado Orçamentário apresentou 
(A) Déficit de capital de R$ 1.000,00. 
(B) Déficit total de R$ 13.000,00. 
(C) Superávit corrente de R$ 7.000,00. 
(D) Superávit total de R$ 17.000,00. 

 
As informações a seguir se referem às questões  
32 e 33. 

 
Um ente público municipal apresentou as seguintes informações 
referentes ao exercício de 2021: 

Receitas de Impostos R$ 15.000,00  

Transferências Correntes R$ 20.000,00  

Receitas de Aplicações Financeiras R$ 10.000,00  

Receitas de Operações de Crédito R$ 35.000,00  

Receita Corrente Líquida R$ 32.100,00  

Despesas Correntes R$ 30.000,00  

Despesas com Amortização da Dívida R$ 40.000,00  

 

Questão 32  
A Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal 
dispõe que os percentuais do limite da despesa total com pessoal 
para cada ente da Federação correspondem a: I - União: 50% 
(cinquenta por cento); II - Estados: 60% (sessenta por cento); III - 
Municípios: 60% (sessenta por cento). 
Considerando o dispositivo legal, o limite da despesa total com 
pessoal do município corresponde a 
(A) R$ 19.260,00. 
(B) R$ 21.000,00. 
(C) R$ 27.000,00. 
(D) R$ 48.000,00. 

Questão 33  
Considerando que 18% das Despesas Correntes correspondem a 
Despesas com Juros e Encargos da Dívida, o Resultado Primário 
do município corresponderá a 
(A) R$ 7.500,00. 
(B) R$ 10.400,00. 
(C) R$ 24.600,00. 
(D) R$ 42.100,00. 

 
As informações a seguir se referem às questões  
34 e 35. 

As seguintes informações sobre as receitas de um ente público 
municipal referentes ao exercício de 2021 foram extraídas de seu 
sistema de contabilidade: 

Aluguel de Imóvel pertencente ao município R$ 3.000,00  

Amortização do valor principal de empréstimo 
concedido R$ 6.000,00  

Concessão e permissão - Serviços de Transporte R$ 4.000,00  

Contribuição para custeio de iluminação pública R$ 6.000,00  

Cota-Parte do ICMS R$ 15.000,00  

Fundo de Participação dos Municípios R$ 20.000,00  

Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 
Urbana R$ 5.000,00  

Imposto sobre Serviços de Qualquer natureza R$ 10.000,00  

Operação de Crédito de Longo Prazo R$ 11.000,00  

Operações de Crédito por Antecipação de 
Receita R$ 12.000,00  

Taxa de licença para construção R$ 2.000,00  

Transferência de Capital R$ 8.000,00  

 

Questão 34  
Considerando somente as informações apresentadas, é correto 
afirmar que o total das Receitas Corrente e das Receitas de 
Capital arrecadadas no exercício de 2021 correspondem, 
respectivamente, a 
(A) R$ 65.000,00 e R$ 25.000,00. 
(B) R$ 65.000,00 e R$ 37.000,00. 
(C) R$ 77.000,00 e R$ 25.000,00. 
(D) R$ 77.000,00 e R$ 37.000,00. 

Questão 35  
Considerando somente as informações apresentadas, do total 
das Receitas Correntes, os valores das Receitas Patrimoniais e 
Transferências Correntes correspondem, respectivamente, a 
(A) R$ 7.000,00 e R$ 35.000,00. 
(B) R$ 9.000,00 e R$ 43.000,00. 
(C) R$ 12.000,00 e R$ 20.000,00. 
(D) R$ 14.000,00 e R$ 15.000,00. 
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Questão 36  
Um ente público realizou a emissão de títulos em 2021 para 
resgate em diferentes datas. Os juros são prefixados e serão 
pagos integralmente na data do resgate. A seguir apresentam-se 
as informações sobre a emissão: 

Data da 
Emissão 

Valor 
Principal 

Juros 
Prefixados 

Data do 
Resgate 

31/1/2021 R$ 2.000,00 R$ 500,00 28/2/2022 

30/6/2021 R$ 6.000,00 R$ 1.200,000 31/1/2023 

30/11/2021 R$ 8.000,00 R$ 1.600,00 31/3/2023 

Considerando somente as informações apresentadas, o valor da 
dívida registrada no Passivo Circulante e no Passivo Não 
Circulante, respectivamente, no levantamento das 
demonstrações contábeis em 31/12/2021 evidenciará 
(A) R$ 500,00 e R$ 2.800,00. 
(B) R$ 2.000,00 e R$ 14.000,00. 
(C) R$ 2.500,00 e R$ 16.800,00. 
(D) R$ 3.300,00 e R$ 16.000,00. 

Questão 37  

A Receita Pública constitui-se em todo e qualquer 
recolhimento feito aos cofres públicos, incluindo aqueles cuja 
arrecadação lhes pertença ou caso figurem como depositários 
dos valores que não lhes pertencem, identificando a existência 
de uma ambivalência. Assim, a Receita Pública classifica-se em 
dois grupos: Receita Orçamentária e Receita 
Extraorçamentária. (KOHAMA, 2016) 

Considerando o conceito de Receita Extraorçamentária, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. A parcela da Receita que ultrapassar os recursos previstos no 

orçamento é considerada Receita Extraorçamentária e não se 
submete aos estágios da Receita Orçamentária e gera 
desembolsos extraorçamentários. 

II. A Receita Extraorçamentária compreende os recolhimentos 
feitos que constituirão compromissos exigíveis, cujo 
pagamento independe de autorização orçamentária e, 
portanto, independe de autorização legislativa.  

III. As consignações, como, por exemplo, as retenções das 
contribuições previdenciárias, das associações de classe ou 
desportivas, do Imposto de Renda descontado na fonte, 
constituem-se em Receitas Orçamentárias. 

IV. As Receitas Extraorçamentárias correspondem a ingressos 
financeiros dos quais o ente é apenas depositário, que geram 
uma disponibilidade financeira em contrapartida a uma 
obrigação financeira. 

V. Os depósitos em caução, fianças, operações de crédito por 
Antecipação de Receita Orçamentária – ARO e outras 
entradas compensatórias nos ativos e passivos financeiros 
são considerados como Receitas Extraorçamentárias. 

É correto o que se afirma somente em 
(A) I, III, IV e V. 
(B) I e V. 
(C) II, IV e V. 
(D) III e IV. 

Questão 38  
_____ é o conjunto de créditos tributários e não tributários em 
favor da Fazenda Pública, não recebidos no prazo para 
pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo 
regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após 
apuração de certeza e liquidez, não se confundindo como a 
_____, uma vez que esta representa as obrigações do ente 
público com terceiros e é reconhecida contabilmente no passivo. 
Divide-se em _____ e_____. 
Assinale a alternativa que preencha corretamente, na ordem, as 
lacunas do segmento acima. 
(A) Dívida Ativa – Dívida Pública – Dívida Ativa Tributária – Dívida 

Ativa não Tributária 
(B) Dívida Ativa não Tributária – Dívida Pública Tributária – Dívida 

Ativa – Dívida Pública 
(C) Dívida Pública – Dívida Ativa – Dívida Pública Tributária – 

Dívida Pública não Tributária 
(D) Dívida Pública Tributária – Dívida Ativa não Tributária – Dívida 

Pública – Dívida Ativa 

Questão 39  
Um ente público municipal realizou licitação para contratação de 
uma empresa especializada em serviço de limpeza e conservação 
para preparar o centro cultural do município para uma 
apresentação. O setor de contabilidade efetuou os seguintes 
lançamentos após a contratação da empresa 

Fases de 
Execução 

da Despesa 
Lançamentos Natureza da 

Informação 

X 
D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível 

C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar 
Orçamentária 

Y 

D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar 
C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado 

a Pagar 
Orçamentária 

D 3.3.2.x.x.xx.xx Variação Patrimonial Diminutiva 
– Serviços 

C 2.1.3.x.x.xx.xx Fornecedores e Contas a Pagar 
a Curto Prazo 

Patrimonial 

Z 

D 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado 
C 6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Pago 

Orçamentária 

D 2.1.3.x.x.xx.xx Fornecedores e Contas a Pagar 
a Curto Prazo 

C 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa 
Patrimonial 

Os lançamentos apresentados demonstram Fases de Execução  
da Despesa. Nessa tabela, X, Y e Z correspondem, 
respectivamente, a 
(A) Empenho, Liquidação e Pagamento. 
(B) Empenho, Pagamento e Liquidação. 
(C) Liquidação, Pagamento e Empenho. 
(D) Pagamento, Empenho e Liquidação. 
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Questão 36  
Um ente público realizou a emissão de títulos em 2021 para 
resgate em diferentes datas. Os juros são prefixados e serão 
pagos integralmente na data do resgate. A seguir apresentam-se 
as informações sobre a emissão: 

Data da 
Emissão 

Valor 
Principal 

Juros 
Prefixados 

Data do 
Resgate 

31/1/2021 R$ 2.000,00 R$ 500,00 28/2/2022 

30/6/2021 R$ 6.000,00 R$ 1.200,000 31/1/2023 

30/11/2021 R$ 8.000,00 R$ 1.600,00 31/3/2023 

Considerando somente as informações apresentadas, o valor da 
dívida registrada no Passivo Circulante e no Passivo Não 
Circulante, respectivamente, no levantamento das 
demonstrações contábeis em 31/12/2021 evidenciará 
(A) R$ 500,00 e R$ 2.800,00. 
(B) R$ 2.000,00 e R$ 14.000,00. 
(C) R$ 2.500,00 e R$ 16.800,00. 
(D) R$ 3.300,00 e R$ 16.000,00. 

Questão 37  

A Receita Pública constitui-se em todo e qualquer 
recolhimento feito aos cofres públicos, incluindo aqueles cuja 
arrecadação lhes pertença ou caso figurem como depositários 
dos valores que não lhes pertencem, identificando a existência 
de uma ambivalência. Assim, a Receita Pública classifica-se em 
dois grupos: Receita Orçamentária e Receita 
Extraorçamentária. (KOHAMA, 2016) 

Considerando o conceito de Receita Extraorçamentária, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. A parcela da Receita que ultrapassar os recursos previstos no 

orçamento é considerada Receita Extraorçamentária e não se 
submete aos estágios da Receita Orçamentária e gera 
desembolsos extraorçamentários. 

II. A Receita Extraorçamentária compreende os recolhimentos 
feitos que constituirão compromissos exigíveis, cujo 
pagamento independe de autorização orçamentária e, 
portanto, independe de autorização legislativa.  

III. As consignações, como, por exemplo, as retenções das 
contribuições previdenciárias, das associações de classe ou 
desportivas, do Imposto de Renda descontado na fonte, 
constituem-se em Receitas Orçamentárias. 

IV. As Receitas Extraorçamentárias correspondem a ingressos 
financeiros dos quais o ente é apenas depositário, que geram 
uma disponibilidade financeira em contrapartida a uma 
obrigação financeira. 

V. Os depósitos em caução, fianças, operações de crédito por 
Antecipação de Receita Orçamentária – ARO e outras 
entradas compensatórias nos ativos e passivos financeiros 
são considerados como Receitas Extraorçamentárias. 

É correto o que se afirma somente em 
(A) I, III, IV e V. 
(B) I e V. 
(C) II, IV e V. 
(D) III e IV. 

Questão 38  
_____ é o conjunto de créditos tributários e não tributários em 
favor da Fazenda Pública, não recebidos no prazo para 
pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo 
regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após 
apuração de certeza e liquidez, não se confundindo como a 
_____, uma vez que esta representa as obrigações do ente 
público com terceiros e é reconhecida contabilmente no passivo. 
Divide-se em _____ e_____. 
Assinale a alternativa que preencha corretamente, na ordem, as 
lacunas do segmento acima. 
(A) Dívida Ativa – Dívida Pública – Dívida Ativa Tributária – Dívida 

Ativa não Tributária 
(B) Dívida Ativa não Tributária – Dívida Pública Tributária – Dívida 

Ativa – Dívida Pública 
(C) Dívida Pública – Dívida Ativa – Dívida Pública Tributária – 

Dívida Pública não Tributária 
(D) Dívida Pública Tributária – Dívida Ativa não Tributária – Dívida 

Pública – Dívida Ativa 

Questão 39  
Um ente público municipal realizou licitação para contratação de 
uma empresa especializada em serviço de limpeza e conservação 
para preparar o centro cultural do município para uma 
apresentação. O setor de contabilidade efetuou os seguintes 
lançamentos após a contratação da empresa 

Fases de 
Execução 

da Despesa 
Lançamentos Natureza da 

Informação 

X 
D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível 

C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar 
Orçamentária 

Y 

D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar 
C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado 

a Pagar 
Orçamentária 

D 3.3.2.x.x.xx.xx Variação Patrimonial Diminutiva 
– Serviços 

C 2.1.3.x.x.xx.xx Fornecedores e Contas a Pagar 
a Curto Prazo 

Patrimonial 

Z 

D 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado 
C 6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Pago 

Orçamentária 

D 2.1.3.x.x.xx.xx Fornecedores e Contas a Pagar 
a Curto Prazo 

C 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa 
Patrimonial 

Os lançamentos apresentados demonstram Fases de Execução  
da Despesa. Nessa tabela, X, Y e Z correspondem, 
respectivamente, a 
(A) Empenho, Liquidação e Pagamento. 
(B) Empenho, Pagamento e Liquidação. 
(C) Liquidação, Pagamento e Empenho. 
(D) Pagamento, Empenho e Liquidação. 

Questão 40  
A Execução Orçamentária da Receita didaticamente possui uma 
ordem das etapas da Receita Pública; entretanto, ressalta-se que 
nem todas as etapas ocorrem para todos os tipos de Receitas 
Orçamentárias.  
Relacione os conceitos às etapas da Receita Orçamentária. 
1. Previsão  
2. Lançamento  
3. Arrecadação 
4. Recolhimento 
(   ) Corresponde à entrega dos recursos devidos ao ente público 

pelos contribuintes ou devedores, por meio dos agentes 
arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo 
ente.  

(   ) Corresponde à fase do planejamento e estimativa de 
arrecadação das receitas orçamentárias que constarão na 
proposta da Lei Orçamentária Anual. 

(   ) Corresponde a transferência dos valores arrecadados à conta 
específica do ente público, responsável pela administração e 
controle da arrecadação e programação financeira. 

(   ) Corresponde ao ato da repartição competente, que verifica a 
procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e 
inscreve o débito desta.  

A sequência correta dessa relação é dada por 
(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 2 – 4 – 1 – 3. 
(C) 3 – 1 – 4 – 2. 
(D) 4 – 3 – 2 – 1. 

Questão 41  
Uma empresa comercial e prestadora de serviços apresentou as 
seguintes informações referentes ao mês de outubro/2022: 

Receita Bruta de Vendas R$ 15.000,00  

Receita Bruta de Serviços R$ 7.000,00  

Vendas Canceladas de Serviços R$ 500,00  

Imposto sobre Produtos Industrializados R$ 1.500,00  

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços – ICMS R$ 2.500,00  

Imposto sobre Serviços – ISS   R$ 1.000,00  

Receitas financeiras R$ 5.000,00  

Sabendo-se que a empresa é sujeita ao regime cumulativo de PIS 
(Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social), os valores a recolher dos 
referidos tributos correspondem, respectivamente, a 
(A) R$ 130,00 e R$ 600,00. 
(B) R$ 175,50 e R$ 810,00. 
(C) R$ 143,00 e R$ 660,00. 
(D) R$ 185,25 e R$ 855,00. 

Questão 42  
Uma empresa apresentou as seguintes informações: 

Lucro contábil antes do IRPJ e CSLL  R$ 50.000,00  

Despesas do período não dedutíveis R$ 4.000,00  

Receitas do período não tributáveis  R$ 6.000,00  

Prejuízo Fiscal de exercícios anteriores  R$ 15.000,00  

Sabendo-se que a empresa é tributada pelo Lucro Real, o IRPJ 
devido corresponde a 
(A) R$ 3.024,00. 
(B) R$ 5.040,00. 
(C) R$ 7.200,00. 
(D) R$ 7.500,00. 

Questão 43  
Um contribuinte possui crédito tributário não pago e inscrito em 
dívida ativa, mas precisa de uma certidão de regularidade fiscal. É 
correto afirmar que, estando a dívida com a exigibilidade 
suspensa, é possível o contribuinte obter uma 
(A) Certidão Negativa, mas com total impedimento fiscal. 
(B) Certidão Negativa, mas com total impossibilidade de obter 

regularidade. 
(C) Certidão Positiva com efeitos de Negativa. 
(D) Certidão Positiva, mas com total impedimento fiscal. 

Questão 44  
Certidão Negativa de Débitos (CND) é o documento 
comprobatório da inexistência de dívidas com órgãos públicos, 
ações civis, criminais e federais em nome de uma pessoa física ou 
jurídica. 
A certidão comprobatória de uma pessoa física ou jurídica não 
estar respondendo por processo criminal ou cível, também 
conhecida como “Nada Consta” se denomina 
(A) Certidão de Regularidade do FGTS. 
(B) Certidão Negativa da Justiça Federal. 
(C) Certidão Negativa de Débitos da Previdência Social. 
(D) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
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As informações a seguir se referem às questões 
45 e 46. 

 
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar 101  
entrou em vigor em 4 de maio de 2000. Ela vem regulamentar a 
Constituição Federal no que diz respeito à Tributação e 
Orçamento (Título VI) e atender ao artigo 163 da Constituição 
Federal, que diz 
Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 
I - finanças públicas; 
II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, 
fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público; 
III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 
IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública; 
V - fiscalização financeira da administração pública direta e 
indireta;  
VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de 
crédito da União, resguardadas as características e condições 
operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. 
Essa lei prevê, portanto, um mecanismo de maior controle nas 
contas públicas: passa a haver maior rigor para que o governo 
não contraia empréstimos ou dívidas. É um mecanismo de 
fiscalização e transparência. 
 

Questão 45  
Considerando o disposto no artigo 5º da Lei Complementar 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de Lei 
Orçamentária Anual não consignará dotação para 
(A) obra que esteja prevista no orçamento de investimentos, nas 

diretrizes orçamentárias ou em lei que autorize a sua 
inclusão. 

(B) programa de governo, com duração superior a um exercício 
financeiro, que esteja previsto no plano plurianual ou em lei 
que autorize a sua inclusão. 

(C) amortização de empréstimos que esteja prevista no plano 
plurianual, nas diretrizes orçamentárias ou em lei que 
autorize a sua inclusão. 

(D) investimento com duração superior a um exercício financeiro 
que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que 
autorize a sua inclusão. 

Questão 46  
Marque as afirmativas a seguir com V para as verdadeiras e F 
para as falsas, a respeito da Lei Complementar 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
(   ) Determina que se incluam no plano plurianual as metas e 

prioridades da administração pública federal, bem como as 
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. 

(   ) Se uma lei municipal determinar a construção de um hospital 
público por período superior a dois exercícios financeiros, 
então as despesas correspondentes a essa obra devem ser 
consideradas obrigatórias de caráter continuado. 

(   ) Se, com o objetivo de aumentar a despesa de pessoal, 
determinado prefeito municipal assinar um decreto no mês 
de junho do ano de conclusão de seu mandato, tal ato deve 
ser considerado regular. 

(   ) O décimo terceiro salário devido aos servidores públicos deve 
entrar no cômputo do total de despesas de pessoal do 
exercício a que se refira, ainda que o pagamento seja 
efetuado, por exemplo, somente no mês de fevereiro. 

(   ) São instrumentos de transparência da gestão fiscal os planos, 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações 
de contas; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e 
o Relatório de Gestão Fiscal. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, F, V, V e V. 
(B) F, V, V, F e V. 
(C) V, F, F, V e V. 
(D) V, V, F, F e F. 

Questão 47  

O Plano Plurianual – PPA é um plano de médio prazo, por 
meio do qual se procura ordenar as ações do governo que 
levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para um 
período de quatro anos, ao nível do governo federal, e 
também de quatro anos ao nível dos governos estaduais e 
municipais. (KOHAMA, 2016)  

Considerando os tipos de ações previstas no PPA, associe-as ao 
conceito a que estão relacionadas. 
1. Atividade 
2. Operações Especiais 
3. Projeto 
(   ) Instrumento de programação orçamentária para alcançar o 

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de 
operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto 
que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação 
do Governo; deve informar seu custo total estimado, sua 
duração prevista e a repercussão financeira do projeto sobre 
o custeio do Estado. 

(   ) Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações que se 
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta 
um produto necessário à manutenção da ação de Governo. 

(   ) São despesas que não contribuem para a manutenção, 
expansão ou aperfeiçoamento das ações do Governo Federal. 

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta, de cima 
para baixo. 
(A) 1 – 3 – 2 
(B) 2 – 1 – 3 
(C) 3 – 1 – 2 
(D) 3 – 2 – 1 

Questão 48  

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO estabelece, dentre os 
programas incluídos no PPA, quais os que terão prioridade na 
programação e execução do orçamento, além de disciplinar a 
elaboração deste. (KOHAMA, 2016) 

Em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. Constitui-se em um dos objetivos da LDO eliminar a 

improvisação na execução do orçamento público, alocando os 
recursos disponíveis preponderantemente nas atividades e 
projetos considerados mais importantes para o ente público. 

II. No Anexo de Riscos Fiscais serão avaliados os passivos 
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas 
públicas, informando as providências a serem tomadas, caso 
se concretizem. 

III. O Anexo de Metas Fiscais deve estabelecer as metas anuais, 
em valores correntes e constantes, relativas a receitas, 
despesas, resultados nominal e primário e montante da 
dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os 
dois seguintes. 

IV. São competências da LDO compreender as metas e 
prioridades da administração pública, incluindo as despesas 
de capital para o exercício financeiro subsequente e orientar 
a elaboração do Plano Plurianual – PPA. 

É correto o que se afirma somente em 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) I, II e III. 
(D) II, III e IV. 

Questão 49  

Para viabilizar a concretização das situações planejadas no 
Plano Plurianual e, obviamente, transformá-las em realidade, 
obedecida a Lei de Diretrizes Orçamentárias, elabora-se o 
Orçamento Anual, onde são programadas as ações a serem 
executadas, visando alcançar os objetivos determinados. 
(KOHAMA, 2016) 

Em relação ao Orçamento Público e à Lei Orçamentária Anual, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) A Lei Orçamentária Anual deverá seguir o ciclo orçamentário 

composto da sequência das seguintes etapas: elaboração; 
estudo e aprovação; execução; e avaliação. 

(   ) Não deverão ser incluídos na Lei Orçamentária Anual 
assuntos ou normas estranhas à previsão da receita e da 
fixação da despesa. 

(   ) O orçamento público é uma função secundária da 
administração pública de fixar receitas e estimar despesas, 
constituindo-se na ligação entre o planejamento de ações e 
programas que se deseja cumprir. 

(   ) O orçamento público é um planejamento detalhado de todas 
as receitas e de todas as despesas, inclusive os investimentos, 
de forma a permitir o controle e avaliação desses gastos e 
viabilizar o alcance de metas e objetivos.  

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, F, V e F. 
(B) F, V, F e V. 
(C) V, F, V e V. 
(D) V, V, F e V. 

 

Questão 50  
Um ente público apresentou as seguintes informações sobre despesas orçamentárias empenhadas e pagas no segundo quadrimestre de 
2022: 

Categoria 
Econômica 

Grupo de Natureza da 
Despesa 

Modalidade de 
Aplicação 

Elemento da 
Despesa Descrição Valor 

3 3 90 20 Auxílio financeiro a pesquisadores R$ 10,00 

3 1 90 04 Contratação por tempo determinado R$ 15,00 

4 4 90 52 Equipamentos e Material Permanente R$ 60,00 

4 4 90 51 Obras e Instalações R$ 80,00 

3 1 90 13 Obrigações patronais R$ 30,00 

3 3 90 36 Outros serviços de terceiros - PF R$ 25,00 

3 2 90 91 Sentenças judiciais R$ 40,00 

3 3 50 43 Subvenções sociais R$ 35,00 

3 1 90 11 Vencimentos e vantagens fixas R$ 90,00 

Os valores de despesas empenhadas e pagas na Categoria Econômica “Despesas de Capital” e no Grupo de Natureza da Despesa “Pessoal e 
Encargos Sociais” correspondem, respectivamente, a 
(A) R$ 80,00 e R$ 90,00. 
(B) R$ 140,00 e R$ 135,00. 
(C) R$ 180,00 e R$ 175,00. 
(D) R$ 190,00 e R$ 160,00. 
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As informações a seguir se referem às questões 
45 e 46. 

 
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar 101  
entrou em vigor em 4 de maio de 2000. Ela vem regulamentar a 
Constituição Federal no que diz respeito à Tributação e 
Orçamento (Título VI) e atender ao artigo 163 da Constituição 
Federal, que diz 
Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 
I - finanças públicas; 
II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, 
fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público; 
III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 
IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública; 
V - fiscalização financeira da administração pública direta e 
indireta;  
VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de 
crédito da União, resguardadas as características e condições 
operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. 
Essa lei prevê, portanto, um mecanismo de maior controle nas 
contas públicas: passa a haver maior rigor para que o governo 
não contraia empréstimos ou dívidas. É um mecanismo de 
fiscalização e transparência. 
 

Questão 45  
Considerando o disposto no artigo 5º da Lei Complementar 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de Lei 
Orçamentária Anual não consignará dotação para 
(A) obra que esteja prevista no orçamento de investimentos, nas 

diretrizes orçamentárias ou em lei que autorize a sua 
inclusão. 

(B) programa de governo, com duração superior a um exercício 
financeiro, que esteja previsto no plano plurianual ou em lei 
que autorize a sua inclusão. 

(C) amortização de empréstimos que esteja prevista no plano 
plurianual, nas diretrizes orçamentárias ou em lei que 
autorize a sua inclusão. 

(D) investimento com duração superior a um exercício financeiro 
que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que 
autorize a sua inclusão. 

Questão 46  
Marque as afirmativas a seguir com V para as verdadeiras e F 
para as falsas, a respeito da Lei Complementar 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
(   ) Determina que se incluam no plano plurianual as metas e 

prioridades da administração pública federal, bem como as 
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. 

(   ) Se uma lei municipal determinar a construção de um hospital 
público por período superior a dois exercícios financeiros, 
então as despesas correspondentes a essa obra devem ser 
consideradas obrigatórias de caráter continuado. 

(   ) Se, com o objetivo de aumentar a despesa de pessoal, 
determinado prefeito municipal assinar um decreto no mês 
de junho do ano de conclusão de seu mandato, tal ato deve 
ser considerado regular. 

(   ) O décimo terceiro salário devido aos servidores públicos deve 
entrar no cômputo do total de despesas de pessoal do 
exercício a que se refira, ainda que o pagamento seja 
efetuado, por exemplo, somente no mês de fevereiro. 

(   ) São instrumentos de transparência da gestão fiscal os planos, 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações 
de contas; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e 
o Relatório de Gestão Fiscal. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, F, V, V e V. 
(B) F, V, V, F e V. 
(C) V, F, F, V e V. 
(D) V, V, F, F e F. 

Questão 47  

O Plano Plurianual – PPA é um plano de médio prazo, por 
meio do qual se procura ordenar as ações do governo que 
levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para um 
período de quatro anos, ao nível do governo federal, e 
também de quatro anos ao nível dos governos estaduais e 
municipais. (KOHAMA, 2016)  

Considerando os tipos de ações previstas no PPA, associe-as ao 
conceito a que estão relacionadas. 
1. Atividade 
2. Operações Especiais 
3. Projeto 
(   ) Instrumento de programação orçamentária para alcançar o 

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de 
operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto 
que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação 
do Governo; deve informar seu custo total estimado, sua 
duração prevista e a repercussão financeira do projeto sobre 
o custeio do Estado. 

(   ) Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações que se 
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta 
um produto necessário à manutenção da ação de Governo. 

(   ) São despesas que não contribuem para a manutenção, 
expansão ou aperfeiçoamento das ações do Governo Federal. 

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta, de cima 
para baixo. 
(A) 1 – 3 – 2 
(B) 2 – 1 – 3 
(C) 3 – 1 – 2 
(D) 3 – 2 – 1 

Questão 48  

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO estabelece, dentre os 
programas incluídos no PPA, quais os que terão prioridade na 
programação e execução do orçamento, além de disciplinar a 
elaboração deste. (KOHAMA, 2016) 

Em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. Constitui-se em um dos objetivos da LDO eliminar a 

improvisação na execução do orçamento público, alocando os 
recursos disponíveis preponderantemente nas atividades e 
projetos considerados mais importantes para o ente público. 

II. No Anexo de Riscos Fiscais serão avaliados os passivos 
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas 
públicas, informando as providências a serem tomadas, caso 
se concretizem. 

III. O Anexo de Metas Fiscais deve estabelecer as metas anuais, 
em valores correntes e constantes, relativas a receitas, 
despesas, resultados nominal e primário e montante da 
dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os 
dois seguintes. 

IV. São competências da LDO compreender as metas e 
prioridades da administração pública, incluindo as despesas 
de capital para o exercício financeiro subsequente e orientar 
a elaboração do Plano Plurianual – PPA. 

É correto o que se afirma somente em 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) I, II e III. 
(D) II, III e IV. 

Questão 49  

Para viabilizar a concretização das situações planejadas no 
Plano Plurianual e, obviamente, transformá-las em realidade, 
obedecida a Lei de Diretrizes Orçamentárias, elabora-se o 
Orçamento Anual, onde são programadas as ações a serem 
executadas, visando alcançar os objetivos determinados. 
(KOHAMA, 2016) 

Em relação ao Orçamento Público e à Lei Orçamentária Anual, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) A Lei Orçamentária Anual deverá seguir o ciclo orçamentário 

composto da sequência das seguintes etapas: elaboração; 
estudo e aprovação; execução; e avaliação. 

(   ) Não deverão ser incluídos na Lei Orçamentária Anual 
assuntos ou normas estranhas à previsão da receita e da 
fixação da despesa. 

(   ) O orçamento público é uma função secundária da 
administração pública de fixar receitas e estimar despesas, 
constituindo-se na ligação entre o planejamento de ações e 
programas que se deseja cumprir. 

(   ) O orçamento público é um planejamento detalhado de todas 
as receitas e de todas as despesas, inclusive os investimentos, 
de forma a permitir o controle e avaliação desses gastos e 
viabilizar o alcance de metas e objetivos.  

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, F, V e F. 
(B) F, V, F e V. 
(C) V, F, V e V. 
(D) V, V, F e V. 

 

Questão 50  
Um ente público apresentou as seguintes informações sobre despesas orçamentárias empenhadas e pagas no segundo quadrimestre de 
2022: 

Categoria 
Econômica 

Grupo de Natureza da 
Despesa 

Modalidade de 
Aplicação 

Elemento da 
Despesa Descrição Valor 

3 3 90 20 Auxílio financeiro a pesquisadores R$ 10,00 

3 1 90 04 Contratação por tempo determinado R$ 15,00 

4 4 90 52 Equipamentos e Material Permanente R$ 60,00 

4 4 90 51 Obras e Instalações R$ 80,00 

3 1 90 13 Obrigações patronais R$ 30,00 

3 3 90 36 Outros serviços de terceiros - PF R$ 25,00 

3 2 90 91 Sentenças judiciais R$ 40,00 

3 3 50 43 Subvenções sociais R$ 35,00 

3 1 90 11 Vencimentos e vantagens fixas R$ 90,00 

Os valores de despesas empenhadas e pagas na Categoria Econômica “Despesas de Capital” e no Grupo de Natureza da Despesa “Pessoal e 
Encargos Sociais” correspondem, respectivamente, a 
(A) R$ 80,00 e R$ 90,00. 
(B) R$ 140,00 e R$ 135,00. 
(C) R$ 180,00 e R$ 175,00. 
(D) R$ 190,00 e R$ 160,00. 
 
 








