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NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES

1. Aguarde autorização para abrir o Caderno de Prova. Antes de iniciar a resolução das questões,
confira a numeração de todas as páginas.
2. A prova é composta de 40 (quarenta) questões objetivas do tipo múltipla escolha, contendo 5
(cinco) alternativas (A, B, C, D, e E), sempre na sequência, das quais somente uma alternativa
estará correta, sendo 05 questões de língua portuguesa, 05 questões de matemática, 10 questões
de conhecimento gerais (atualidades) e 20 questões de conhecimentos específicos da função.
3. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas
perguntas aos aplicadores de prova.
4. A prova é INDIVIDUAL. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre
os candidatos, nem consulta de qualquer natureza, quer seja material bibliográfico, calculadora,
telefone celular, fones de ouvido ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos ou similares. O não
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
5. A duração da prova será de 04h00min (quatro horas). Esse tempo inclui a resolução das questões
e a transcrição das respostas para o Cartão de Resposta.
6. Ao receber o Cartão de Resposta, verifique se os dados impressos nele correspondem ao seu.
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal da sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores. Assine no local indicado.
7. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o Cartão de Resposta, tendo o
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. Preencha assim:
8. Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do Cartão de Resposta,
que será o único documento válido pra efeito de correção da prova objetiva. Não haverá
substituição do Cartão de Resposta em caso de erro ou rasura do candidato.
9. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em desacordo com o edital, tais como:
dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada ou em desacordo com o modelo
previsto no cartão-resposta.
10. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora
contada do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Prova.
11. Os 2 (dois) últimos candidatos somente poderão deixar o local da prova escrita, simultaneamente,
após assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de Respostas para
correção.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01
Segundo o texto, não é possível ser honestos sem dispor
dos seguintes princípios como fundamentação das
condutas humanas e comportamentais:

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
Baseando-se no texto a seguir, responda as
questões 01 e 02:

A) princípios da ética e da moral política, financeira e
familiar.
B) amor, compreensão, honra moral, honestidade
esporádica e política perfeita.
C) vivência da atualidade, vantagens somente se
necessário, oportunidade de ser político e
segregação racial.
D) atualização moral, conceitos governamentais,
vergonha da nação brasileira, desconfiança e crença.
E) verdade, sinceridade e conduta embasada nos
princípios da ética e da moral.

Quando somos honestos?

QUESTÃO 02

A honestidade consiste na verdade, na sinceridade,
na conduta embasada pelos princípios da ética e da moral.
Não podemos ser honestos se não dispormos desses
princípios como fundamentação das nossas condutas e do
nosso comportamento como seres sociais, seres humanos
que convivem diariamente com os outros e que têm como
referência a moral e a ética, para a credibilidade de suas
ações e para os seus relacionamentos.
Dispormos desses fundamentos nos torna
indivíduos capazes de uma convivência humana e social
digna de ser elogiada e nos leva a uma perspectiva de
confiança e credibilidade em todas as nossas relações, nos
credenciando como indivíduos honestos.
Estamos vivendo um momento de grande
degradação moral e ética de políticos e de instituições
representativas, o que tem abalado o conceito a respeito dos
governantes de modo geral, criando em toda a nação
brasileira revolta, desconfiança e descrença nos homens
públicos que usam seus mandatos, não como oportunidade
para servir ao povo e ao país, mas em seu benefício próprio,
pela corrupção e pela desonestidade, envergonhando
aqueles que neles votam e cofiam como seus
representantes.
Quando somos desonestos? Quando deixamos de
vivenciar esses princípios, quando nos tornamos corruptos e
interesseiros, quando pensamos mais nas nossas vantagens
pessoais do que no bem comum, quando nos colocamos a
serviço dos conchavos e negociatas imorais, vergonhosas e
de desrespeito aos outros.
Quando todos estabelecerem a honestidade como
princípio fundamental da ética e da moral, e procurarem
vivenciá-la em todas as suas relações, teremos um novo
país, uma nova sociedade, uma nação de homens sérios e
merecedores da confiança de todos.
Ser honesto é um dever moral e ético de todo cidadão.
Sejamos todos honestos.

Estamos vivenciando um momento de grande degradação
moral e ética de políticos e instituições representativas.
Como consequência, segundo o texto, o que se observa é:
A) o abalo do conceito do povo sobre os governantes de
modo geral, criando em toda a nação brasileira
revolta, desconfiança e descrença nos homens
públicos que usam os seus mandatos, não como
oportunidade para servir ao povo e ao país, mas em
seu benefício próprio, pela corrupção e pela
desonestidade, envergonhando aqueles que neles
votam e cofiam como seus representantes.
B) que quando o ser humano é desonesto não deixa de
vivenciar os princípios, só porque se torna corrupto e
interesseiro e só porque pensa mais nas suas
vantagens e as pessoas acabam não tendo o bem
comum.
C) que quando nos colocamos a serviço dos conchaves
e negociatas imorais, vergonhosas e de desrespeito
aos outros, não chegamos a afetar nossos princípios
morais, porque, afinal, tudo isso é muito normal.
D) que dispor de fundamentos de honestidade nos torna
indivíduos incapazes de convivência humana e
social, porque não somos capazes de aceitar que é
normal fazer um ato de corrupção de vez em quando.
E) que todos estabeleceram a honestidade como
princípio fundamental da ética e da moral, mas não é
possível vivenciá-la em suas relações, porque somos
um povo que não precisa se preocupar muito com
valores humanos.

Autor: BLopes. Disponível em:
http://www.recantodasletras.com.br/cronicas/663761. Acesso em 10 jul
2014, 12h28m.
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QUESTÃO 03

QUESTÃO 05

A Regência Verbal está correta na seguinte sentença
(somente uma alternativa está correta):

Uma das sentenças abaixo apresenta erro de regência ao
empregar o complemento verbal. Assinale-a:

A)
B)
C)
D)

O povo prefere a honestidade à corrupção.
Os políticos preferem a corrupção que a honestidade.
Os governantes preferem fingir do que trabalhar.
Os jovens preferem mais manifestar-se que
trabalhar.
E) Os professores preferem ensinar do que fazer.

A) Asseguro-lhe que estamos vivendo um momento de
grande degradação moral e ética de políticos e de
instituições representativas.
B) Afirmo-lhe que se formos desonestos, deixamos de
vivenciar os princípios éticos, nos tornamos egoístas
e individualistas.
C) Consideramos que os que agem de má fé, pensando
somente em vantagens pessoais, nada fazem a
serviço da promoção humana e da salvaguarda dos
direitos fundamentais do ser humano.
D) Avisei-lhe de que era ilícito usar de expedientes
corruptos na ação política.
E) Imploro a vossa misericórdia para esses seres
humanos que passam tantas tribulações e
necessidades.

QUESTÃO 04
Somente uma questão está errada quanto à acentuação.
Assinale-a:
A) Não podemos ser honestos se não dispormos de
princípios éticos como fundamentação das nossas
condutas e do nosso comportamento como seres
sociais, seres humanos que convivem diariamente
com os outros.
B) Dispor de fundamentos éticos nos torna indivíduos
capazes de uma convivência humana e social digna
de ser elogiada e nos leva a uma perspectiva de
confiança e credibilidade em todas as nossas
relações, nos credenciando como indivíduos
honestos.
C) A honestidade cônsiste na verdade, na sincêridade,
na conduta embasada pelos principios da etica e da
moral. Isso desrespeita e fere a dignidade do ser
humano, porque ele e indivíduo e precisa de
beneficios proprios.
D) Estamos vivendo um momento de grande
degradação moral e ética de políticos e de
instituições representativas, o que tem abalado o
conceito a respeito dos governantes de modo geral,
criando em toda a nação brasileira revolta,
desconfiança e descrença nos homens públicos que
usam os seus mandatos, não como oportunidade
para servir ao povo e ao país, mas em benefício
próprio, pela corrupção e pela desonestidade,
envergonhando aqueles que neles votam e confiam
como seus representantes.
E) Somos desonestos quando deixamos de vivenciar
princípios éticos, quando nos tornamos corruptos e
interesseiros, quando pensamos mais nas nossas
vantagens pessoais do que no bem comum, quando
nos colocamos a serviço dos conchavos e negociatas
imorais, vergonhosas e de desrespeito aos outros.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Antes da copa do mundo comprei uma televisão à vista
ganhando 15% de desconto em relação ao preço de
anúncio. Já com o desconto paguei R$ 1900,00. O preço
de anúncio (sem o desconto) era de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 2.145,69
R$ 2.235,29
R$ 2.286,89
R$ 2.315,49
R$ 2.452,39

QUESTÃO 07
Um capital de R$ 20000,00 aplicado a juros compostos
gerou um montante de R$ 320000,00 num período de
quatro anos. A taxa anual dos juros compostos é de:
A)
B)
C)
D)
E)
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100% a.a.
150% a.a.
200% a.a.
300% a.a.
400% a.a.
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 08
Dois números podem ser expressos em função de x da
forma
e
. Sabe-se que o produto
desses dois números é 120. O valor de x é:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 11

5
6
7
8
9

Durante o Império brasileiro, a divisão administrativa era
composta por províncias. O território do Paraná antes de
conquistar sua autonomia, fazia parte de outra província.
Assinale a alternativa que indica essa província (hoje
Estado):
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 09
No jogo da copa do mundo de futebol entre Brasil X
Colômbia, estimou-se que 72% dos torcedores eram de
nacionalidade brasileira, 23% de nacionalidade
colombiana e 3015 presentes para assistir a partida eram
de outras nacionalidades. Segundo essas informações, o
número de torcedores de nacionalidade brasileira
presentes na Arena Castelão para assistir Brasil X
Colômbia foi de:
A)
B)
C)
D)
E)

Mato Grosso.
Rio Grande do Sul.
São Paulo.
Santa Catarina.
Rio de Janeiro.

QUESTÃO 12
A Eco-92 ou Rio-92 foi uma tentativa de chamar a atenção
e promover, em nível mundial, um padrão de
desenvolvimento que valoriza e protege o meio ambiente.
Assinale a alternativa que indica o documento produzido
por esse evento mundial:

36280 pessoas.
40587 pessoas.
43416 pessoas.
48215 pessoas.
52302 pessoas.

A)
B)
C)
D)
E)

Agenda 42.
Carta pelo Meio Ambiente.
Agenda pela Proteção de Ecossistemas.
Agenda 21.
Declaração de Paz e Concórdia.

QUESTÃO 10
Uma empresa costuma fazer uma confraternização entre
todos os seus funcionários no final de cada ano e, na
ocasião, são distribuídos brindes a todos os funcionários
presentes na confraternização. No ano passado a
empresa resolveu distribuir R$ 32000,00 em partes iguais
entre todos os presentes na confraternização. Aconteceu
que 8 funcionários não compareceram à confraternização
e, por isso, cada um dos que estavam presentes recebeu
um acréscimo de R$ 200,00. O número de funcionários
que a empresa tem ao todo é de:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 13
No oeste paranaense, na divisa com o Paraguai foi
construída a Usina Hidrelétrica de Itaipu. Assinale a
alternativa que apresenta o rio onde foi construída essa
usina pertencente ao Brasil e ao Paraguai.
A)
B)
C)
D)
E)

12 funcionários.
20 funcionários.
32 funcionários.
40 funcionários.
48 funcionários.

Ivaí.
Iguaçu.
Paranapanema.
Tibagi.
Paraná.

QUESTÃO 14
O Brasil já teve 4 formas de governo. Assinale a
alternativa que indica a primeira forma de governo
existente no Brasil, quando ainda colônia de Portugal.
A)
B)
C)
D)
E)
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Capitanias Hereditárias.
Câmaras Municipais.
Governo Geral.
Monarquia.
República.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 19

A República brasileira e seu governo possuem três
poderes estatais distintos que existem no âmbito federal,
estadual e municipal. Assinale a alternativa que indica
esses poderes.

O município de Toledo faz limites com vários outros
municípios da região. Assinale a alternativa que apresenta
municípios que se limitam com Toledo:
A) Santa Tereza do Oeste; Maripá; Cascavel.
B) Assis Chateaubriand; Marechal Cândido Rondon;
Medianeira.
C) Ouro Verde do Oeste; Santa Tereza do Oeste; Entre
Rios do Oeste.
D) Tupâssi; Quatro Pontes; Mercedes.
E) Marechal Cândido Rondon; Cascavel; Guaraniaçu.

A) Executivo, Moderador e Legislativo.
B) Executivo; Legislativo e Judiciário.
C) Moderador, Executivo e Progressivo.
D) Moderador, Executivo e Judiciário.
E) Judiciário, Progressivo e Legislativo.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 20

Em 1947, a ONU propôs a divisão da Palestina entre
árabes e judeus em estados independentes, já que havia
acontecido, anteriormente, uma intensa migração de
judeus para a região. Os árabes não aceitaram, mesmo
assim, no ano seguinte foi criado um novo Estado.
Assinale o estado criado em 1948 pela ONU:

Em relação à Lei complementar n. 101, de 04 de maio de
2000, assinale a alternativa que apresenta o que essa lei
estabelece:

A)
B)
C)
D)
E)

A) Normas para agenda de turismo, voltadas para o
desenvolvimento dos municípios.
B) Normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências.

Estado de Israel.
Organização dos Estados Árabes.
Estado Palestino.
União Israelense.
Estado Árabe.

C) Normas de finanças privadas voltadas para a
responsabilidade das empresas da iniciativa privada.
D) Normas de gestão de recursos humanos voltados
para a gestão das universidades públicas.
E) Normas públicas de gestão de pessoal das
instituições do sistema financeiro.

QUESTÃO 17
Assinale a alternativa que indica como ficou conhecido o
processo político iniciado com a eleição indireta de
Tancredo Neves e José Sarney e com o fim da Ditadura
Militar brasileira, em 1985.
A)
B)
C)
D)
E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Estado Novo.
República Democrática.
Redemocratização.
República Nova.
Ressocialização.

QUESTÃO 21
Uma obrigação presente, derivada de eventos já ocorridos,
de cuja liquidação se espera que resulte a saída de
recursos capazes de gerar benefícios econômicos deve
ser classificado como:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 18
Assinale a alternativa que indica a primeira atividade
econômica de Toledo:
A)
B)
C)
D)
E)

Industrial.
Comercial.
Extração Vegetal.
Agro-industrial.
Mineração.
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Ativo.
Passivo.
Despesa.
Gasto.
Investimento Imobilizado.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 25

Em conformidade com a Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades
Anônimas), são demonstrações obrigatórias:

O orçamento público é uma lei formal, de iniciativa do
poder Executivo e aprovada pelo poder Legislativo, a qual
estima a receita pública e fixa a despesa da administração
governamental para um determinado período. São
considerados princípios do orçamento público:

A) Balanço Patrimonial, Demonstração do resultado do
Exercício, Demonstração dos Lucros e Prejuízos
Acumulados.
B) Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Fluxo de
Caixa, Demonstrativo de Resultado do Exercício e
Demonstrativo do Valor Adicionado.
C) Demonstrativo de Resultado do Exercício,
Demonstrativo do Valor Adicionado, Balanço
Patrimonial.
D) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração dos Lucros e Prejuízos
Acumulados, Demonstrativo de Fluxo de Caixa,
Demonstrativo do Valor Adicionado.
E) Demonstrativo do Resultado do Exercício,
Demonstrativo de Fluxo de Caixa, Demonstração da
Mutação do Patrimônio Líquido.

A) Exclusividade: o orçamento não pode tratar de
matéria estranha à estimativa da receita e fixação da
despesa pública, sendo a autorização para
contratação de operações de crédito matéria que não
é regida por este princípio.
B) Universalidade: deve conter todas as receitas e
despesas previstas para o período, inclusive
dotações para abertura de créditos extraordinários.
C) Equilíbrio financeiro: todas as receitas e despesas
devem ser evidenciadas pelo seu valor bruto.
D) Unidade: o orçamento deve ser feito em peça única
para cada ente da federação.
E) Publicidade: deve ser de conhecimento e
entendimento de todos, redigido de forma clara e
objetiva.

QUESTÃO 23
“Entrega de numerário a servidor, precedida de empenho
na dotação orçamentária da própria despesa, que por sua
natureza ou urgência, não possa submeter-se ao processo
normal de execução orçamentária” é denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 26
Auditoria que atua nas áreas inter-relacionadas do
órgão/entidade, avaliando a eficácia dos seus resultados
em relação aos recursos materiais, humanos e
tecnológicos disponíveis, bem como a economicidade e
eficiência dos controles internos existentes para a gestão
dos recursos públicos é denominada:

Antecipação de receita.
Adiantamento de caixa.
Suprimento de caixa.
Fundos a compensar.
Suprimento de Fundos.

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 24

Auditoria Especial.
Auditoria Operacional.
Auditoria Contábil.
Auditoria de Sistema.
Auditoria de Programas.

São consideradas receitas públicas correntes que derivam
do patrimônio estatal:
A) Tributárias, Operações de Crédito e amortização de
empréstimos.
B) Transferências de Capital, Transferências Correntes
e outras receitas correntes.
C) Patrimoniais, Agropecuárias, Industriais e Serviços.
D) Alienação de bens, tributárias e transferências
correntes.
E) Operações de Crédito, alienação de bens e
amortização de empréstimos.

QUESTÃO 27
Considere as informações apresentadas pela empresa
TESTE LTDA em determinado período:
ATIVO
Ativo Circulante
Disponibilidades 10.000,00
Duplicatas a
5.000,00
Receber
Estoques
5.000,00
Despesas
Antecipadas
Ativo Não
Circulante
Imobilizado
TOTAL
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1.500,00

19.000,00
40.000,00

PASSIVO
Passivo Circulante
Fornecedores
7.000,00
Salários a
3.000,00
Pagar
Passivo Não
Circulante
Empréstimos
11.000,00
Bancários
Patrimônio
19.000,00
Líquido
TOTAL

40.000,00
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E) O gasto de R$ 1.050,00 para efetuar a manutenção
deve ser apurado no resultado do mês de março,
quando ocorreu o pagamento.

A) O índice de liquidez seca demonstra que a empresa
TESTE LTDA não possui capacidade financeira
líquida para cumprir com suas obrigações de curto
prazo.
B) O índice de liquidez corrente é igual a 1.
C) O índice de liquidez imediata da empresa TESTE
LTDA é negativo.
D) O índice de liquidez corrente é inferior a 2.
E) O índice de liquidez seca é positivo.

QUESTÃO 30
A empresa ABC Ltda teve a seguinte movimentação em
seu estoque no ano corrente:
02/01/2014: comprou 100 unidades no valor 10,00 cada.
05/01/2014: vendeu 35 unidades pelo valor de 15,00 cada.
08/01/2014: vendeu 20 unidades pelo valor de 18,00 cada.
12/01/2014: comprou 80 unidades no valor de 12,00 cada.
30/01/2014: vendeu 60 unidades no valor 20,00 cada.

QUESTÃO 28
Com relação à nomenclatura utilizada na Contabilidade de
Custos, para que um consumo possa ser considerado
como perda e possa ser contabilizado no resultado do
período é necessário que possua como características:

Considerando que a empresa utiliza como critério para
avaliação dos estoques o PEPS, é CORRETO afirmar que
o CMV e o estoque final, respectivamente, são de:

A) Anormalidade, não-intencionalidade, decorrência de
fatores externos.
B) Frequência, não-intencionalidade, decorrência do
processo produtivo.
C) Possibilidade de gerar retorno financeiro,
anormalidade, não intencionalidade.
D) Decorrência de processos internos, possibilidade de
gerar retorno financeiro, intencionalidade.
E) Possibilidade de retorno financeiro (sucata),
decorrência de ato involuntário, anormalidade.

A)
B)
C)
D)
E)

1.230,00 e 780,00
1.150,00 e 1.300,00
630,00 e 1.300,00
2.085,00 e 1.150,00
680,00 e 960,00

QUESTÃO 31
Quando for provável que uma saída de recursos
envolvendo benefícios econômicos seja exigida em
liquidação de uma obrigação presente e o valor dessa
liquidação puder ser determinado em bases confiáveis,
esse evento deverá ser reconhecido como:

QUESTÃO 29
A empresa BEM SUCEDIDA LTDA adquiriu um
equipamento no valor de R$ 15.000,00 em janeiro 2014.
Para a entrega no estabelecimento foi cobrado R$
1.200,00 a título de frete e a empresa gastou R$ 750,00
para sua instalação. Em fevereiro de 2014 houve queda
de energia que danificou o sistema do equipamento,
sendo necessário R$ 1.050,00 para efetuar a manutenção,
sendo este feito a prazo, para pagamento no mês de
março do mesmo ano.

A)
B)
C)
D)
E)

Nota explicativa.
Passivo Não-circulante.
Despesas Antecipadas.
Passivo.
Resultado de Exercícios Futuros.

Considerando a situação descrita é correto afirmar que:
A) O registro contábil do equipamento deve ser efetuado
no Ativo Imobilizado pelo valor de R$ 16.950,00 no
mês de janeiro e corrigido para R$ 18.000,00 no mês
de fevereiro.
B) O registro contábil deve ser efetuado no Ativo
Imobilizado por R$ 15.000,00.
C) Deve ser efetuado um registro a título de despesa
com Imobilizado no mês de janeiro no valor de R$ R$
1.950,00 e outro em fevereiro no valor de R$
1.050,00.
D) O registro contábil do equipamento deve ser feito
pelo valor de R$ 16.950,00 e o gasto com a
manutenção deve ser reconhecido no resultado do
mês de fevereiro.

QUESTÃO 32
“As empresas devem restringir o reconhecimento da
receita aos itens que apresentam grau suficiente de
certeza em relação à sua ocorrência e que possam ser
determinados em bases confiáveis”. Essa afirmativa está
relacionada ao princípio:
A)
B)
C)
D)
E)
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 35

No cenário econômico atual geralmente se faz necessário
que as empresas busquem capital de terceiros para
financiar sua atividade. Um procedimento comum nessa
situação é o DESCONTO DE TÍTULOS efetuado junto a
instituições financeiras. Considerando o princípio da
ESSENCIA SOBRE A FORMA, a forma correta de se
contabilizar um desconto de título no valor de R$ 1.000,00
com despesa financeira de R$ 50,00 será:

Com a finalidade de prestação de contas do gestor
público, a Lei Complementar 101/2000 instituiu
instrumentos adicionais para a prestação de contas,
dentre eles:
A) A limitação com a despesa de pessoal da
administração.
B) O RREO (Relatório resumido da execução
orçamentária) e RGF (Relatório de gestão fiscal).
C) Quando ocorrer aumento de despesa não autorizada
no orçamento, deverá ser apresentado um relatório
do impacto financeiro que a mesma causou.
D) O relatório de justificativa para a utilização de verba
destinada à educação em outras áreas.
E) Balanços orçamentários e Balanços Financeiros.

A) D – Banco (Ativo): 950,00
D – despesa financeira antecipada (Ativo): 50,00
C – duplicata descontada (Passivo): 1.000,00
B) D – Banco (Ativo): 950,00
D – Despesas Financeiras (DRE): 50,00
C – Duplicatas a receber (Ativo): 1.000,00
C) D – Banco (Ativo): 1.000,00
C – Duplicatas a Receber (Ativo): 1.000,00
D – Despesas Financeiras (DRE): 50,00
C – Banco (Ativo): 50,00

QUESTÃO 36
Quanto às modalidades de licitação instituídas pela Lei
8.666/1993 é correto afirmar:

D) D – Banco (Ativo): 1.000,0.
C – duplicata descontada (redutora de Ativo):
1.000,00

A) A concorrência é destinada entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas
as condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas.
B) O Convite exige no mínimo 5 participantes para sua
realização.
C) A Concorrência somente é cabível em licitações que
envolvam grande volume financeiro.
D) O concurso é a modalidade de licitação utilizada para
a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração
aos vencedores.
E) A modalidade Pregão deverá ser realizada,
preferencialmente, por meio eletrônico.

E) D – Títulos descontados (Passivo): 1.000,00
C – Despesas Financeiras (DRE): 50,00
C – duplicatas a receber (Ativo): 950,00

QUESTÃO 34
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal) tem como um de seus objetivos a responsabilidade
na gestão pública e, dentre os princípios que a regem,
estão:
A) Preservação do patrimônio público, suprimento de
fundos, transparência.
B) Limitação de despesas, controle do endividamento
público, vedação da participação popular.
C) Transparência na gestão, planejamento, controle do
endividamento público.
D) Participação popular na gestão, antecipação de
receitas, unicidade.
E) Universalidade, transparência, publicidade.

QUESTÃO 37
São considerados restos a pagar não-processados:
A) As despesas legalmente empenhadas, mas não
liquidadas.
B) As despesas legalmente empenhadas e já
liquidadas.
C) As despesas realizadas com pagamento programado
para o exercício seguinte.
D) As despesas realizadas, porém sem autorização para
pagamento no momento.
E) As despesas empenhadas e sem dotação
orçamentária para pagamento.
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QUESTÃO 38
“A lei que instituir o _____(1)________ estabelecerá,
forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas
administração pública federal para as despesas
_____(2)_______ e outras delas decorrentes e para
relativas aos programas de duração continuada.”

de
da
de
as

Completam corretamente os espaços (1) e (2),
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

LDO e transferências voluntárias.
Orçamento Público e investimento.
Plano plurianual e capital.
Plano plurianual e pessoal.
LOA e transferências correntes.

QUESTÃO 39
São demonstrações contábeis exigidas do setor público:
A) Balanço Patrimonial, Financeiro e Relatório de
Restos a Pagar.
B) Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário e RREX.
C) Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro e Balanço
Orçamentário.
D) Relatório de Gestão Fiscal, RREX e Relatório de
Justificativa da despesa com pessoal.
E) Balanço Orçamentário, Relatório de Gestão Fiscal e
Relatório de Suprimento de Fundos.

QUESTÃO 40
No Demonstrativo do Resultado do Exercício serão
evidenciadas as contas de:
A)
B)
C)
D)
E)

Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.
Receitas, Contas a Pagar e Patrimônio Líquido.
Receitas, Despesas e Lucros Acumulados.
Receitas, Despesas e Lucro/Prejuízo Operacional.
Ativo, Passivo e Lucro/Prejuízo Operacional.
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