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A B C

A 

D 

Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Atualidades Informática Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 01 A 05 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

FORA DO JOGO 

 

Alunos de bom desempenho escolar são o atalho mais rápido para a formação de gerações de espírito 1 
empreendedor e pendor criativo. Representam, enfim, a certeza de bom futuro para a economia de qualquer país. O 2 
Brasil parece fora desse jogo. Em um cruzamento inédito feito pelo Idados, instituto especializado em analisar 3 
números globais do ensino, os brasileiros que estão no topo da pirâmide escolar tiram notas semelhantes às dos 4 
alunos apenas medianos da OCDE (organização que reúne as nações mais ricas). Sim: nossa elite estudantil ombreia 5 
com a turma mais ou menos dos países desenvolvidos. Apenas 0,5% dos brasileiros briga de igual para igual com a 6 
nata de lá. 7 

O resultado foi garimpado nas planilhas do Pisa, exame aplicado pela OCDE desde 2000 para aferir o nível 8 
dos alunos de 15 anos em três áreas: leitura, matemática e ciências. A pesquisa do Idados se deteve na última prova 9 
de matemática, disciplina-mola para o avanço das várias ciências. É, portanto, uma medida contundente das 10 
possibilidades de o Brasil subir de patamar. O estudo não apenas pinta o retrato presente, como exibe o filmete do 11 
Brasil em sala de aula durante mais de uma década. Desde 2000, os bons estudantes até melhoraram nas notas, mas 12 
o avanço estancou em 2009, ao contrário do vigor revelado por países como China e Rússia, na curva do progresso. 13 

O grande mérito da pesquisa é expor, de maneira simples e didática, um gargalo normalmente escamoteado 14 
em meio a tantos outros. Em geral, no Brasil, olha-se para a média geral dos estudantes, e não para o pódio dos mais 15 
talentosos. [...] O levantamento do Idados mostra que, mantido o ritmo de hoje, os brasileiros só     alcançarão o atual 16 
patamar dos países mais bem-sucedidos na escola em 2060. Se   conseguirmos o feito de dobrar a velocidade do 17 
avanço, o prazo encurtará para 2036. Só que o jogo está sendo jogado por todos, e as demais nações também devem   18 
evoluir. Para não ficar de fora do tabuleiro, o Brasil precisará agir com muito mais velocidade e cuidado do que faz 19 
habitualmente. 20 

21 
   Adaptado de VIEIRA, Maria Clara. VEJA, n.21, ano 49, ed.2479, 25 maio, 2016, p.94.   

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

01) Depreende-se corretamente do texto: 

 

A) Os estudantes, no Brasil, apresentam o mesmo nível 

de desempenho escolar dos alunos de países como 

China e Rússia, o que faz surgir a esperança de 

melhoras na situação socioeconômica do país. 

B) Vislumbra-se, nos próximos anos, um aumento 

considerável no nível de desempenho escolar dos 

brasileiros, visto que a pesquisa do Idados os iguala 

aos melhores alunos da OCDE. 

C) A pesquisa do Idados revelou que os brasileiros, 

desde 2000 até a presente data, vêm melhorando de 

desempenho escolar, o que os nivela aos melhores 

alunos dos países desenvolvidos. 

D) O levantamento do Idados alerta para uma urgente 

necessidade de adoção de medidas, no sentido de 

melhorar o desempenho dos estudantes brasileiros, 

para que eles possam igualar-se aos alunos dos 

países mais desenvolvidos.  

 

02) “Representam, enfim, a certeza de bom futuro para 
a economia de qualquer país.” (L. 2) 

 
Considerando-se o contexto, é CORRETO afirmar 
que o elemento destacado pode ser substituído por: 

 
A) Porém 
B) Por isso    
C) Todavia 
D) Entretanto 
 
03) “O resultado foi garimpado nas planilhas do Pisa” 

(L.8)   
 

A forma verbal resultante da transposição da oração 
acima para outra modalidade da voz passiva é: 

 
A) Garimpou-se    
B) Garimparam-se 
C) Garimpava-se 

D) Garimpara-se 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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04) No período “O levantamento do Idados mostra que, 

mantido o ritmo de hoje, os brasileiros só 

alcançarão o atual patamar dos países mais bem-

sucedidos na escola em 2060.” (L. 16/17), a oração 

destacada pode ser classificada como:  

 

A) Oração subordinada adjetiva restritiva 

B) Oração subordinada adjetiva explicativa 

C) Oração subordinada substantiva subjetiva  

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta   

 

05)  Atente para as seguintes afirmações abaixo: 

 

I. No segmento “Para não ficar de fora do tabuleiro, o 

Brasil precisará agir com muito mais velocidade e 

cuidado do que faz habitualmente.” (L. 19/20), a 

preposição para introduz ideia de finalidade e pode 

ser substituída por a fim de.  

II. Mantém-se a correção gramatical da frase, se houver a 

substituição de de o por do em “É, portanto, uma 

medida contundente das possibilidades de o Brasil 

subir de patamar” (L.10/11). 

III. Em “Se conseguirmos o feito de dobrar a velocidade do 

avanço, o prazo encurtará para 2036.” (L.17/18), a 

substituição da forma verbal conseguirmos por 

conseguíssemos implica a substituição da forma 

verbal encurtará por encurtaria. 

IV. Os vocábulos “disciplina-mola” (L.10) e “bem-

sucedidos” (L.17) são formados pelo processo de 

composição por aglutinação. 

 

São verdadeiras APENAS: 

 

A) I e III   

B) II e III 

C) II e IV  

D) III e IV  

 

06) O emprego da vírgula na frase “explica o 

neurologista Norberto Frota, presidente da 

Academia Brasileira de Neurologia. ” Justifica-se por: 

 

A) Separar o vocativo 

B) Separar o aposto explicativo   

C) Marcar a supressão de um verbo 

D) Separar termos da mesma função 

AS QUESTÕES DE 07 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO 
TEXTO ABAIXO 
 

SOBRE O LER 

 

Ler rapidamente aquilo que o autor levou 

anos para pensar é um desrespeito. É certo que os 

pensamentos, por vezes, surgem rapidamente, 

como num relâmpago.  Mas a gravidez é sempre 

longa. Há frases que resumem uma vida. Por isso é 

preciso ler vagarosamente, prestando atenção nas 

ideias que se escondem nos silêncios que há entre 

as palavras. Eu gostaria que me lessem assim. Quer 

eu escreva como um poeta, no esforço para 

mostrar a beleza, ou como palhaço, no esforço para 

mostrar o ridículo, é sempre a minha carne que se 

encontra nas minhas palavras. 

 

ALVES, Rubem. Ostra feliz não faz pérola.2.ed. São Paulo: 

Planeta, 2014, p. 145. 

 
07) Em “Mas a gravidez é sempre longa.” (L.4/5), o autor 

refere-se: 
 
A) Ao surgimento dos pensamentos 
B) Ao ato de ler 
C) Ao silêncio das palavras 
D) Ao ato de criação literária   
 
08)  A figura de estilo presente em “É certo que os 

pensamentos, por vezes, surgem rapidamente, como 
num relâmpago.” (L.2/4) é: 

 
A) Metáfora 

B) Comparação   

C) Antítese 

D) Eufemismo 

 
09)  No segmento “Por isso é preciso ler 

vagarosamente” (L. 5 / 6), a locução destacada pode 
ser substituída, sem alterar o sentido, por: 

 
A) No entanto 

B) Porém 

C) Contudo 

D) Portanto   

 
10)  Com a substituição do verbo haver por existir em 

“Há frases que resumem uma vida” (L.5), obtém-se a 
forma verbal: 

 
A) Existe 

B) Existiu 

C) Existem   

D) Existiram 

1 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

3 
 

 

 

4 
 

 

 

5 
 

 

 

 

 

6 
 

 

 

 

7 
 

 

 

8 
 

 

 

 

9 
 

 

 

 

10 
 

 

 

 

11 
 

 

 

 

12 
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ÁREA LIVRE 

 
 

11) A operação Lava Jato é a maior investigação de 

corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já 

teve. Seu nome se deve: 

 

A) Ao uso de uma rede de postos de combustíveis e lava 

a jatos de automóveis para movimentar recursos 

ilícitos pertencentes a uma das organizações 

criminosas inicialmente investigadas; 

B) A troca de combustíveis por apetrechos de lava a 

jatos num escambo ilícito que envolveu patrimônio 

público; 

C) Ao enriquecimento de um senador da República com 

a súbita aquisição de uma rede de postos de 

gasolinas e etanol brasileiros; 

D) À venda irregular de lava a jatos da Petrobrás para a 

Texaco e para a Esso. 

 

12) Não corresponde a um grande escritor da atualidade 

e uma de suas principais obras: 

 

A) Mário Vargas Llosa - A Casa Verde; 

B) Rubem Fonseca - Agosto; 

C) Paulo Coelho - O Alquimista; 

D) Luis Fernando Veríssimo - Monte Cinco. 

 

13) Um sangrento conflito deixou mais de 250 mil 

mortes e desencadeou uma série de problemas em 

âmbito mundial – o avanço do Estado Islâmico, o 

aumento do fluxo de refugiados e o acirramento das 

rivalidades no Oriente Médio. No final de janeiro, a 

ONU irá mediar as negociações para tentar encontrar 

uma saída política para o conflito. As conversas 

ocorrem em Genebra com a participação das grandes 

potências, do governo e da oposição. As negociações 

serão difíceis, principalmente devido à relutância do 

presidente Bashar al-Assad em deixar o poder. O 

palco do conflito é o seguinte país: 

 

A) Síria; 

B) Iraque; 

C) Irã; 

D) Afeganistão.  

 

14) O Presidente do Senado é: 

 

A) Renan Calheiros; 

B) Jader Barbalho; 

C) José Sarney; 

D) Eduardo Cunha. 

15) Brexit é uma expressão usada para identificar quem 

estava a favor da saída, da União Europeia, de: 

 

A) Alemanha; 

B) Itália; 

C) França; 

D) Reino Unido. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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ÁREA LIVRE 

 
 

 
16) Dentre as opções a seguir, assinale a alternativa 

verdadeira: 
 
A) Internet e a Intranet não são meios de 

compartilhamento de dados, no entanto, possuem 
acesso restrito. 

B) A Internet, diferente da Intranet não possui 
comunicação externa. 

C) A intranet não tem compartilhamento de dados, mas 
possui a rede local (LAN). 

D) Intranet tem acesso restrito a um determinado 
público, geralmente utilizado por empresas. 

 
17) Qual alternativa abaixo está correta em relação as 

diferenças entre Hardware e Software: 
 
A) Hardware são programas de segurança que fazem 

parte do computador. E software é o responsável 
pela memória principal. 

B) Hardware são antivírus instalados que fazem toda a 
limpeza do computador, e Software é a parte física 
do computador. 

C) Hardware é a parte física do computador, sendo 
assim monitor de vídeo, teclado, etc. E Software são 
os programas no qual fazem o computador ser útil ao 
executar qualquer que seja a tarefa.  

D) Hardware é a CPU do computador e Software é a 
memória principal.  

 
18) Sobre os atalhos no Excel, qual das opções está 

INCORRETA: 
 
A) CTRL+SHIFT+:  insere a hora atual. 
B) CTRL+5 aplica ou remove o tachado. 
C) CTRL+1 exibe a caixa de formatação de células. 
D) CTRL+3 aplica ou remove sublinhado. 
 
19) É importante que o usuário do computador faça 

sempre uma cópia de segurança de seus arquivos. 
Qual é o nome dado a essa operação? 

 
A) Renderização 
B) Decodificação 
C) Backup 
D) Salvar como 
 
20) Em um documento aberto no Word, Adalberto 

precisa editar seu texto. O mesmo pretende copiar 
uma parte do texto e colar em outro local. Qual 
procedimento Adalberto irá realizar? 

 
A) CTRL+C para copiar e CTRL+L para colar. 
B) CTRL+O para copiar e CTRL+V para colar. 
C) CTRL+C para copiar e CTRL+V para colar. 
D) CTRL+V para copiar e CTRL+C para colar. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   INFORMÁTICA                                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 7  

 

CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

21)  Em relação às noções fundamentais da 
contabilidade aplicada ao Setor Público, assinale a 
alternativa correta: 

 
A) Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as 

funções de orientação, controle e registro dos atos e 
fatos de uma administração. 

B) O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
deve refletir, sistematicamente, o ciclo da 
administração pública para evidenciar informações 
necessárias à tomada de decisões, à prestação de 
contas e à instrumentalização do controle social. 

C) O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público é fornecer aos usuários informações sobre os 
resultados alcançados e os aspectos de natureza 
orçamentária, econômica, financeira e física do 
patrimônio da entidade do setor público e suas 
mutações. 

D) A Contabilidade Pública tem como objeto as aziendas 
públicas. 

 

22)  Em relação à prestação de contas, julgue os itens 
abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
I. Os administradores da Administração Direta e 

Indireta devem prestar contas ao Tribunal de Contas 
respectivo. 

II. O ordenador primário da prestação de contas 
municipal é o presidente da Assembleia Legislativa. 

III. A contabilidade não é obrigada a dar condições para 
levantamento de balanços parciais e gerais do 
exercício, sendo esse levantamento competência 
exclusiva do Chefe do Executivo. 

 
A) Apenas I está correto. 
B) Apenas II está correto. 
C) Apenas I e III estão corretos. 
D) I, II e III estão corretos. 
 
23)  Em relação ao Sistema Integrado de Administração 

Financeira para os Estados e Municípios – SIAFEM, 
assinale a alternativa correta: 

 
A) O SIAFEM é adotado por toda a Administração Direta 

Federal, assim como por concessionários e 
permissionários de serviço público. 

B) O SIAFEM é um programa exclusivo da União, não 
podendo ser compartilhado com Estados e 
Municípios. 

C) Ele dificulta a apreciação de contas do Governo pelos 
Órgãos de Controle Interno do Poder Executivo e de 
Controle Externo representados pela Assembleia 
Legislativa e Tribunal de Contas. 

D) Uma das principais vantagens do SIAFEM é estar 
programado para fornecer, a qualquer instante, 
todas as demonstrações contábeis, orçamentárias e 

financeiras das unidades integrantes do Sistema, 
devidamente atualizadas. 

 

24)  Devido às várias atividades desenvolvidas pelo 

Estado, são utilizadas contas específicas com 

relatórios especiais. Sobre a Contabilidade 

Financeira utilizada pelo Estado, assinale v para 

verdadeiro e f para falso: 

 

(__) Utiliza um conjunto específico de contas para registrar 
e controlar os fatos relativos à movimentação de 
recursos monetários. 

(__) Agrupa os registros analíticos de todos os elementos 
que constituem o patrimônio. 

(__) Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, 
detalhadas em níveis relevantes de análise, 
confrontando o orçamento inicial e suas alterações. 

 
A) F – F – F 
B) V – F – F 
C) V – V – V 
D) F – V – V 
 

25)  Sobre o Ativo do Balanço Patrimonial Público, 
assinale a alternativa incorreta: 

 
A) No Balanço Patrimonial, o ativo é classificado em 

ativo financeiro e ativo permanente (não financeiro) 
conforme o art. 105 da Lei nº 4.320/1964. 

B) O Ativo Financeiro compreende os créditos e valores 
realizáveis dependente de autorização orçamentária 
e os valores numerários. 

C) Um ativo deve ser reconhecido no patrimônio 
público quando for provável que benefícios futuros 
dele provenientes fluirão para a entidade e seu custo 
ou valor puder ser determinado em bases confiáveis. 

D) O Ativo Não Circulante compreende o ativo 
realizável a longo prazo, os investimentos, o 
imobilizado e o intangível. 

 
26)  De acordo com a Lei 4.320/64, o Passivo é dividido 

em Passivo Financeiro e Passivo Permanente. Sobre 
o Passivo Permanente, é correto afirmar que: 

 
A) Para o pagamento de compromissos exigíveis no 

Passivo Permanente é prescindível autorização 
orçamentária. 

B) O Passivo Permanente compreenderá as dívidas 
fundadas e outras que dependam de autorização 
legislativa para amortização ou resgate. 

C) O Passivo Permanente, também chamado de dívida 
flutuante, compreenderá as dívidas fundadas e 
outros pagamentos independa de autorização 
orçamentária. 

D) Os serviços da dívida a pagar, incluídos no Passivo 
Financeiro, compreendem os débitos de 
funcionamento, como folha de pessoal, fornecedores 
e aluguéis. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27)  A aquisição de títulos representativos do capital de 

empresas ou entidades de qualquer espécie, já 

constituídas, quando a operação não importe 

aumento do capital, na contabilidade pública, 

classifica-se como: 

 

A) Transferência Ativa 

B) Aplicação Direta 

C) Investimento 

D) Inversão Financeira 

 

28)  A fim de possibilitar identificação detalhada dos 

recursos que ingressam nos cofres públicos, a 

classificação da receita por natureza é formada por 

um código numérico de 8 dígitos que subdivide-se 

em seis níveis. É correto afirmar que o nível de 

detalhamento “Espécie” é definido como: 

 

A) É o detalhamento da Rubrica e exterioriza o “nome” 

da receita que receberá o registro pela entrada de 

recursos financeiros. 

B) Constitui o nível mais analítico da receita, utilizado 

quando há necessidade de se detalhar a Alínea com 

maior especificidade. 

C) É o nível de classificação vinculado à Origem que 

permite qualificar com maior detalhe o fato gerador 

das receitas. 

D) É o detalhamento das Categorias Econômicas 

“Receitas Correntes” e “Receitas de Capital”, com 

vistas a identificar a natureza da procedência das 

receitas. 

 

29)  Acerca da Reserva de Contingências do Poder 

Público, analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta: 

 

I. A diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de 

contingência está na subfunção, identificadas pelos 

códigos 997 e 999, respectivamente. 

II. Reserva de Contingência é a destinação de parte das 

receitas orçamentárias para o atendimento de 

passivos contingentes e outros riscos, bem como 

eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura 

de créditos adicionais. 

III. A classificação da Reserva de Contingência bem como a 

Reserva do Regime Próprio de Previdência Social, 

quanto à natureza da despesa orçamentária, serão 

identificadas com o código “9.9.99.99”. 
 

A) Apenas I está correto. 

B) Apenas II está correto. 

C) Apenas I e III estão corretos. 

D) I, II e III estão corretos. 

30)   De acordo com a lei 4.320/64, o controle da 

execução orçamentária compreenderá todos os itens 

abaixo, exceto: 

 

A) A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação 

da receita ou a realização da despesa, o nascimento 

ou a extinção de direitos e obrigações. 

B) A fidelidade funcional dos agentes da administração, 

responsáveis por bens e valores públicos. 

C) O controle judicial de cobrança da dívida ativa, 

tributária e não tributária. 

D) O cumprimento do programa de trabalho expresso 

em termos monetários e em termos de realização de 

obras e prestação de serviços. 

 

31)  Acerca das despesas públicas, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) As despesas legalmente empenhadas e não pagas até 

o término do exercício são registradas por exercício 

e por credor sob a denominação de Restos a Pagar. 

B) Os empréstimos em antecipação de receita devem 

ser obrigatoriamente liquidados até 90 dias após o 

término do exercício em que foram tomados. 

C) Qualquer empréstimo público necessita de 

autorização legal para ser contraído, seja de 

Antecipação de Receita Orçamentária, seja de longo 

prazo. 

D) As despesas orçamentárias de capital mantêm uma 

correlação com o registro de incorporação de ativo 

imobilizado, intangível ou investimento ou o registro 

de desincorporação de um passivo. 

 

32)  São créditos adicionais as autorizações de despesa 

não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei 

de Orçamento. Segundo a Lei 4.320/64, os créditos 

especiais são definidos como: 

 

A) Créditos destinados a despesas para as quais não 

haja dotação orçamentária específica. 

B) Créditos destinados a reforço de dotação 

orçamentária. 

C) Créditos destinados a despesas urgentes e 

imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina 

ou calamidade pública. 

D) Créditos autorizados por lei e abertos por medida 

provisória. 
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33) Analise os itens abaixo de acordo com Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Assinale a alternativa que 

compreende apenas as ações e precauções que 

devem ser tomadas pelos ordenadores e 

responsáveis pela administração pública: 

 

I. As ações devem ser planejadas e transparentes. 

II. Devem ser feitas avaliações de passivos contingentes, 

como ações na justiça. 

III. Cumprimento de metas bimestrais de resultados entre 

despesas e receitas. 

IV. Ilimitadas medidas de compensação à anistia, 

remissão ou subsídio. 

 

A) I. 

B) I, III e IV. 

C) I, II e III. 

D) II e III. 

 

34)  São definidos como estágios gerais da despesa 

financeira, na forma prevista na Lei nº 4.320/1964: 

 

A) Escrituração, arrecadação e cobrança 

B) Fixação, recolhimento e inscrição em Dívida Ativa 

C) Previsão, arrecadação e recolhimento 

D) Empenho, liquidação e pagamento 

 

35)  Segundo a Lei 4.320/64, o órgão responsável por 

verificar o cumprimento dos limites e condições 

relativos à realização de operações de crédito de 

cada ente da Federação, inclusive das empresas por 

eles controladas, direta ou indiretamente, é o: 

 

A) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

B) Ministério da Fazenda 

C) Ministério da Justiça 

D) Tribunal de Contas da União 

 

36)  As licitações para a execução de obras e para a 

prestação de serviços obedecerão, em regra, a 

seguinte sequência de fatos: 

 

A) Projeto Básico, Projeto Executivo e Execução das 

obras e serviços. 

B) Projeto Básico, Execução das obras e serviços e 

Projeto Executivo. 

C) Projeto Executivo, Projeto Básico e Execução das 

obras e serviços. 

D) Execução das obras e serviços, Projeto Básico e 

Projeto Executivo. 

 

37)  De acordo com a Lei 8.666/93, define-se tomada de 

preços como: 

 

A) Modalidade de licitação entre interessados do ramo 

pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 

escolhidos e convidados em número mínimo de 3 

(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em 

local apropriado, cópia do instrumento convocatório. 

B) Modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados que, na fase inicial de habilitação 

preliminar, comprovem possuir os requisitos 

mínimos de qualificação exigidos no edital para 

execução de seu objeto. 

C) Modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para escolha de trabalho técnico, 

científico ou artístico, mediante a instituição de 

prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 

critérios constantes de edital publicado na imprensa 

oficial. 

D) Modalidade de licitação 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, observada a necessária qualificação. 

 

38)  Entende-se por licitação de alta complexidade 

técnica aquela que envolva alta especialização, como 

fator de extrema relevância para garantir a execução 

do objeto a ser contratado, ou que possa 

comprometer a continuidade da prestação de 

serviços públicos essenciais.  Para obras, serviços e 

fornecimentos de grande vulto envolvendo alta 

complexidade técnica e riscos financeiros 

consideráveis o limite de garantia poderá ser 

elevado para a seguinte porcentagem: 
 

A) Dez por cento do valor da proposta. 

B) Quinze por cento do valor do contrato. 

C) Dez por cento do valor do contrato.   

D) Vinte e cinco por cento do valor do contrato. 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 10  

 

CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

39)  Acerca do disposto na Constituição Federal sobre as 

Finanças Públicas, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de 

forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas 

da administração pública federal para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes. 

B) O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o 

encerramento de cada bimestre, relatório resumido 

da execução orçamentária. 

C) O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será 

acompanhado de demonstrativo regionalizado do 

efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de 

isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios 

de natureza financeira, tributária e creditícia. 

D) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às 

diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 

créditos adicionais serão apreciados pelas duas 

Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento 

comum. 

 

40)  Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 

exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia 

inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize 

a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 

Além disso, de acordo com a Constituição Federal, é 

vedado: 

 

A) O início de programas ou projetos incluídos na lei 

orçamentária anual. 

B) A realização de despesas ou a assunção de 

obrigações diretas que excedam os créditos 

orçamentários, mesmo que haja créditos adicionais. 

C) A realização de operações de créditos que excedam o 

montante das despesas de capital, sem exceção. 

D) A abertura de crédito suplementar ou especial sem 

prévia autorização legislativa e sem indicação dos 

recursos correspondentes. 

 

 

 

 


