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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

  

CONTROLADOR 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.tufilandia2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

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 saía 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:____________________________________________________________________________________________________ 

 

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

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

Para muitos, ciência e religião estão permanentemente em guerra. Desde a famosa crise 1 

entre Galileu Galilei e a Inquisição, no século 17, quando o cientista foi forçado a abjurar sua 2 
convicção de que o Sol e não a Terra era o centro do cosmo, razão e fé aparentam ser incompatíveis. 3 
Aos crentes, a religião oferece não só apoio espiritual em momentos difíceis e uma comunidade 4 
fraterna e acolhedora,  mas também respostas a questões de caráter fundamental e misterioso, como a 5 
origem do Universo, da vida ou da mente. 6 

Na sua maioria, as respostas são relatadas em textos sagrados, escritos por homens que 7 
recebem a sabedoria por meio de um processo de revelação sobrenatural, de Deus (ou dos deuses) 8 

para os profetas. Para as pessoas de fé, é absurdo contestar a veracidade desses textos, visto que são 9 
expressão direta da palavra divina. 10 

A atitude descrita acima faz parte da ortodoxia de muitas religiões. Nem todos os crentes 11 
adotam uma posição tão radical com relação à veracidade, ou literalismo, dos textos sagrados. Uma 12 

posição mais comum é interpretar os textos como representações simbólicas, um corpo de narrativas 13 
dedicadas a construir uma realidade espiritual baseada em certos preceitos morais. Galileu criticou os 14 
teólogos católicos, dizendo que a função da Bíblia não é explicar os movimentos dos planetas,  mas 15 

como obter a salvação eterna. ("Não é explicar como os céus vão, mas como se vai para o Céu.") 16 
A adoção de uma postura menos ortodoxa permite uma visão de mundo menos radical, onde 17 

a religião e a ciência podem viver em harmonia, cada uma cumprindo sua missão social. O conflito 18 
entre as duas não é, de forma alguma, necessário. Basta saber distinguir o que uma ou outra pode e 19 
não pode fazer. Isso serve também aos cientistas, em especial aos que têm atitudes ortodoxas contra a 20 

religião. 21 

Acho extremamente ingênuo imaginar ser possível um mundo sem religião. Ingênuo e 22 
desnecessário. A função da ciência não é tirar Deus das pessoas. É oferecer uma descrição do mundo 23 
natural cada vez mais completa, baseada em experimentos e observações que podem ser repetidos ou 24 

ao menos contrastados por vários grupos. Com isso, a ciência contribui para aliviar o sofrimento 25 
humano, seja ele material ou de caráter metafísico. 26 

A distinção essencial entre ciência e religião está no que cada uma delas pressupõe ser a 27 
natureza da realidade. Enquanto a religião adota uma realidade sobrenatural coexistente e capaz de 28 
interferir com a realidade natural, a ciência aceita apenas uma realidade, a natural. Aqui aparece a 29 

razão principal do conflito entre as duas. Para a ciência não é preciso supor que o que ainda não é 30 
acessível ao conhecimento necessite de explicação sobrenatural. O que não sabemos hoje pode, em 31 

princípio, vir a ser explicado no futuro. Em outras palavras, a ciência abraça a ignorância, o não-32 
saber, como parte necessária de nossa existência, sem lançar mão de causas sobrenaturais para 33 
explicar o desconhecido. 34 

Sem dúvida, esse tem sido o seu caminho: explicar de forma clara e racional um número 35 

cada vez maior de fenômenos naturais, do funcionamento dos átomos à formação de galáxias e a 36 
transmissão do código genético entre os seres vivos. As tecnologias que tanto definem a vida 37 
moderna, da revolução digital aos antibióticos, dos meios de transporte ao uso da física nuclear no 38 

tratamento do câncer, são fruto desse questionamento. Negar isso é tentar olhar para o mundo de 39 
olhos fechados. 40 

A conciliação entre ciência e religião só ocorrerá quando ficar claro o papel social de cada 41 
uma. Negar uma ou outra é ignorar que o homem é tanto um ser espiritual quanto racional. 42 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

Marcelo Geiser 
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01) Segundo o texto, 

  

A) A ciência cria uma situação de desconfiança entre os homens, ao revelar conhecimentos sobre as primeiras coisas. 

B) A relação entre ciência e religião está prejudicada pelas distorções da visão dos cientistas em relação à religião.  

C) A ciência ultrapassa os limites do racional, pois busca o desvendamento do desconhecido. 

D) Certas questões são exclusivas da ciência, enquanto outras pertencem somente à religião. 

 

02) Da leitura do texto, pode-se concluir que: 

 

A) A ciência busca entender o como, deixando de lado o porquê, a religião aceita o porquê baseada na fé, não se 

preocupando com o como. 

B) O cientista se distancia cada vez mais da espiritualidade, já que está se perdendo no materialismo científico. 

C) A ciência se caracteriza por ser uma atividade exercida pelo cientista com subjetividade. 

D) A ciência tem necessidade de compreensão da realidade metafísica. 

 

03) Uma análise dos elementos linguísticos do texto permite afirmar: 

 

A) A declaração “mas também” (L.5) exprime oposição. 

B) Os termos “O”, em “O que não sabemos hoje” (L.31), e “o”, em “o seu caminho” (L.35), equivalem-se 

morfologicamente. 

C) A oração “que recebem a sabedoria” (L.7/8) tem função adjetiva. 

D) O termo “ou”, em “ou literalismo” (L.12) denota alternância. 

 

04) Exerce a mesma função sintática de “dos planetas” (L.15). 

 

A) “de uma postura menos ortodoxa” (L.17). 

B) “contra a religião” (L.20/21). 

C) “sem religião” (L.22). 

D) “das pessoas” (L. 23). 

 

05) Leia: 

 

“Para a ciência não é preciso supor que o que ainda não é acessível ao conhecimento necessite de explicação 

sobrenatural.” (L30/31). 

 

Sobre o período em evidência, é correto afirmar: 

 

A) A expressão em negrito tem valor subjetivo. 

B) “que ainda não é acessível ao conhecimento” tem valor de adjunto adnominal. 

C) O período é formado por subordinação e coordenação. 

D) “de explicação sobrenatural” é agente da ação verbal.  

 

06) Exprime ideia de exclusão a palavra: 

 

A) “menos” (L.17). 

B) “ou” (L.26). 

C) “quanto” (L.42). 

D) “apenas” (L.29). 
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07) O que se afirma sobre o fragmento transcrito está correto na alternativa: 

 

A) A locução “visto que” (L.9) pode ser trocada  por  “porquanto” sem alterar o valor sintático da oração que introduz. 

B) O vocábulo “não-saber.” (L.32/33) é um exemplo de derivação por prefixação. 

C) A expressão “Em outras palavras” (L.32) denota retificação. 

D)  A vírgula da linha 4 foram usadas pelo mesmo motivo das vírgulas da linha 2. 

 

08) Marque a alternativa em que a oração transcrita apresenta predicado verbal. 

 

A) “as respostas são relatadas em textos sagrados” (L.7) 

B) “O conflito entre as duas não é, de forma alguma, necessário.” (L.18/19) 

C) “esse tem sido o seu caminho” (L.35). 

D) “o homem é tanto um ser espiritual” (L.42). 

 

09) Assinale a alternativa que contenha todas as palavras acentuadas corretamente. 

 

A) Bíceps, toráx, caráter, hiféns, oblíque 

B) raínha, Tricéps, jóquei, abençôo, incômoda 

C) bússola, ingênuos, herói, viúvo, balaústre 

D) leêm, feiúra, reduzí-los, idéia, revólver, 

 

10) Assinale a alternativa em que as regras da concordância foram cumpridas: 

 

A) Se houvessem no Brasil leis mais duras que punissem políticos que cometem crimes, a situação política no país seria 

outra. 

B) Acostumamo-nos com a corrupção no Brasil. A percepção é que a maioria da classe política é corrupta. 

C) 80% dos entrevistados aprova o fim do fim do foro privilegiado para políticos. 

D) Já fazem muitos anos que se sabe que políticos no Brasil não são presos pelas leis vigentes. 
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11) A organização internacional que tem como principal objetivo conceder empréstimos aos países membros é 

denominada: 

 

A) FMI - Fundo Monetário Internacional 

B) BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

C) OMC - Organização Mundial do Comércio 

D) ONU - Organização das Nações Unidas 

 

12) Os Biocombustíveis são combustíveis de origem biológica. Dentre as vantagens dos biocombustíveis, pode-se 

destacar: 

 

A) Apresenta, em sua estrutura, conjuntos de hidroxilas associados a carbonos saturados. 

B) Redução significativa da emissão de gases poluentes. 

C) As usinas podem ser instaladas em locais próximos às regiões de consumo. 

D) Os preços da energia elétrica gerada para o consumidor final não sofrem grandes alterações. 

 

13) Acerca da globalização, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) Nos meados da década passada, o termo globalização passa a ter sua relevância reconhecida no meio acadêmico. 

B) A globalização é resultado do avanço do capitalismo não só como um modo de produção, mas também como um 

processo civilizatório. 

C) O neologismo globalização tende a juntar dois significados – uma “junção” “global”-, dando a ideia de 

heterogeneidade mundial. 

D) A globalização está associada à expansão do capital e da tecnologia, sendo resultado da crescente interdependência 

econômica dos países em todo mundo. 

 

14) O consumidor verde, ou consumidor sustentável, é aquele que tem atitudes de consumo voltadas para a preservação 

do meio ambiente. Caracterizam-se como atitudes sustentáveis do consumidor verde todas abaixo, EXCETO: 

 

A) Consumir alimentos (frutas, verduras e legumes) orgânicos, que além se serem mais saudáveis não contaminam o 

meio ambiente com agrotóxicos. 

B) Usar meios de transporte que não poluem o ar ou que tenham baixos índices de poluição, preferindo o transporte 

público. 

C) Utilizar sacolas retornáveis (ecológicas) nos supermercados. 

D) Comprar plantas e flores que foram retiradas da natureza para a comercialização. 

 

15)  Em relação às políticas ambientais, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. Além de mostrar para os cidadãos e consumidores quais são os princípios ambientais seguidos, as políticas ambientais 
servem para minimizar os impactos ambientais gerados pelo crescimento econômico e urbano. 

II. Atualmente, poucas empresas ou poucos entes políticos possuem políticas ambientais em prática; o tema está pouco 

valorizado. 

III. O Governo deve incentivar a redução do consumo de energia como política pública ambiental. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

 

  ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) No MS-Word para alterar o espaçamento entre linhas, aplicar formatação e estilos ao texto, usamos a guia: 

 

A) Inserir. 

B) Página Inicial. 

C) Layout da Página. 

D) Exibição. 

 

17) Qual alternativa abaixo não é um navegador de internet: 

 

A) Opera. 

B) Netscape. 

C) Safari. 

D) Zeus. 

 

18) Qual o objetivo do Sistema de Informação? 

 

A) É armazenar, tratar e fornecer informações de tal modo a apoiar as funções ou processos de uma organização. 

B) Facilitar a implantação de um sistema numa organização através de organogramas. 

C) Automatizar todos os setores de uma organização. 

D) Solucionar um problema com dados coletados por programas denominados de SIG’s. 

 

19)  No programa Excel, específico para a criação de planilhas, há um comando que permite unir uma ou mais células de 

trabalho para aumentar seu espaço de digitação e manter o conteúdo alinhado com o restante da lista ou planilha. Esse 

recurso é muito utilizado para colocar títulos ou subtítulos em seus trabalhos. No Excel 2010, o nome dado a este 

comando é: 

 

A) Formatar. 

B) Estilos de célula. 

C) Formatação condicional. 

D) Mesclar e centralizar. 

 

20)  Internet é a rede de computador interligados em todo o mundo através de um protocolo de comunicação que permite 

a navegação online de todos os seu usuários, onde é possível acessar arquivos e dados das mais diversas naturezas 

mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Com um modelo semelhante ao da internet, a intranet pode 

ser definida como: 

 

A) Uma rede de computadores mundial que trabalha apenas na forma de servidor dedicado, porem que opera também de 

forma online e off-line ao mesmo tempo. 

B) Uma rede de computadores nacional que permite a interligação de maneira off line de todos os computadores de 

órgãos federais, estaduais e municipais sem a necessidade de seus dados passarem pela internet. 

C) Uma rede de computadores municipal que permite a navegação online, ou seja, com acesso a internet. Porem com 

protocolos distintos daqueles utilizados na internet.  

D) Uma rede de computador local que permite a navegação off-line, ou seja, sem acesso a internet. Porem todos os 

computadores e dispositivos devem estar interligados através do mesmo protocolo, igual a internet, e também no 

mesmo local físico para que tal rede funcione. 

 

INFORMÁTICA                                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21)  Sobre os créditos adicionais, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. A autorização de créditos suplementares e operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, apesar de não 

serem propriamente uma previsão de receita ou fixação de despesa, podem estar contidos na lei orçamentária. 
II. O crédito adicional que se incorpora ao orçamento, adicionando-se à dotação orçamentária que deva reforçar, é 

denominado crédito complementar. 

III. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, considera-se fonte de abertura de créditos 
adicionais o superávit financeiro apurado em balanço financeiro do exercício anterior. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

22)  Em relação ao Plano Plurianual (PPA), instrumento de planejamento da Contabilidade Pública, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição serão elaborados em consonância 

com o Plano Plurianual. 

B) Tanto a pavimentação de uma estrada, por exemplo, quanto o custeio de sua manutenção posterior deverão estar 

previstos no Plano Plurianual. 

C) As ações cuja execução esteja restrita a um único exercício financeiro estão dispensadas de serem discriminadas no 

PPA. 

D) O Plano Plurianual prescinde de elaboração regionalizada, uma vez que são grandes as diferenças das realidades 

setoriais do Brasil. 

 

23)  A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, 

material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras. Contudo, constitui exceção a esta regra a seguinte 

situação: 
 

A) Cobrir déficit do orçamento fiscal com recursos do orçamento de investimentos. 

B) Custeio de programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às 

normas gerais de execução da despesa. 

C) Excluir a realização completa das emendas parlamentares ao orçamento. 

D) Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a 

insuficiências de caixa. 

 

24)  Acerca da classificação da despesa pública de acordo com a Lei 4.320/64, classificam-se como Despesas de 

Investimentos as dotações destinadas a todas finalidades abaixo, exceto: 
 

A) Aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras públicas. 

B) Programas especiais de trabalho. 

C) Aumento do capital de empresas que sejam de caráter financeiro. 

D) Aquisição de material permanente. 

 

25)  Segundo a Constituição Federal de 1988, a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em: 
 

A) Lei Orçamentária Anual 

B) Lei de Diretrizes Orçamentárias 

C) Plano Plurianual 

D) Lei Complementar 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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26)  Analise os itens abaixo em matéria orçamentária. De acordo com a Constituição Federal, caberá a uma Comissão 

mista permanente de Senadores e Deputados apenas: 

 

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos 

orçamentos da União. 
II. Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do 

Congresso Nacional e de suas Casas. 

III. Examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei orçamentária e sobre as contas apresentadas anualmente pelo 
Presidente da República. 

IV. Estender os prazos de entrega das propostas orçamentárias. 
 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) II, III e IV. 

D) I, II, III e IV. 

 

27)  Acerca da elaboração das leis orçamentárias, o encaminhamento da proposta ao Executivo, ouvidos os outros 

tribunais interessados, no âmbito do Poder Judiciário dos Estados, compete ao: 

 

A) Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

B) Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 

C) Presidente do respectivo Tribunal de Justiça. 

D) Respectivo Tribunal Regional. 

 

28)  De acordo com a CF/1988, o Controle Externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União. Acerca do controle externo, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Inexiste qualquer vínculo de subordinação institucional dos Tribunais de Contas ao respectivo Poder Legislativo, eis 

que esses órgãos possuem, por expressa outorga constitucional autonomia que lhes assegura autogoverno. 

B) Se for verificada irregularidade em um contrato administrativo, o ato de sustação será adotado diretamente pelo 

Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. 

C) O Tribunal de Contas da União não dispõe de competência para determinar a quebra do sigilo bancário das pessoas 

submetidas ao seu controle. 

D) O Supremo Tribunal Federal afirmou que o Tribunal de Contas da União pode manter em sigilo a autoria de denúncia 

a ele apresentada contra administrador público. 

 

29)  Em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. A LRF estabelece normas de gestão administrativa voltadas para a responsabilidade penal, civil e administrativa das 
autoridades públicas. 

II. A LRF determina ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico, dos instrumentos de planejamento e orçamento. 

III. A LRF estabelece mecanismos para que exista precaução em condições de auditoria governamental e independente. 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

30)  O comparativo entre os limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal e as operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita, deverá estar contido em: 

 

A) Relatório de Gestão Fiscal  

B) Anexo de Riscos Fiscais 

C) Anexo de Metas Fiscais 

D) Plano Plurianual 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA – EDITAL Nº 001/2016 

 

CARGO: CONTROLADOR                                                                                                    INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

                                                                                                                                                                                                                       

 

31)  Em relação à transparência definida na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes ao 

lançamento e ao recebimento de toda a receita das unidades gestoras, exceto referente a recursos extraordinários. 

B) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo 

Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta exclusiva da Administração 

Pública. 

C) A transparência será assegurada, entre outros, mediante incentivo à participação popular e realização de audiências 

públicas, durante os processos de elaboração, discussão e aprovação dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos. 

D) Adota-se uma liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. 

 

32)  A variação patrimonial aumentativa (VPA) deve ser registrada no momento da ocorrência do seu fato gerador, 

independentemente de recebimento. Além do princípio da competência, esse fato também se deve ao seguinte 

princípio da contabilidade pública: 

 

A) Princípio da Oportunidade. 

B) Princípio da Continuidade. 

C) Princípio da Prudência. 

D) Princípio da Entidade. 

 

33)  Conforme o art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) -, entende-se por 

transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de 

cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados 

ao Sistema Único de Saúde (SUS). A regra para transferências voluntárias é o beneficiário não registrar o ativo 

relativo a essa transferência; registrará, contudo, caso: 

 

A) Houver cláusula contratual garantindo a transferência de recursos após o cumprimento de determinadas etapas do 

contrato. 

B) Haja previsão orçamentária relativa à transferência na lei orçamentária do transferente. 

C) For a transferência em dinheiro ou outros ativos monetários e bens em espécie. 

D) Incorpore benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço, normalmente recebidos mediante doação. 

 

34)  O conceito de operação de crédito foi estabelecido de forma exemplificativa pela Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Sobre as operações de crédito da Administração Pública, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Equipara-se à operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, 

sem prejuízo do cumprimento das exigências para a geração de despesa. 

B) São considerados operações de crédito os registros contábeis das operações de crédito mobiliárias (emissão de títulos) 

e de operações de crédito contratuais, exceto, neste caso, do arrendamento mercantil financeiro. 

C) É vedada a captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda 

não tenha ocorrido. 

D) As operações de crédito nem sempre envolvem o usual crédito junto a uma instituição financeira com o consequente 

ingresso de receita orçamentária nos cofres públicos, como, por exemplo, nos casos de assunção, reconhecimento ou 

confissão de dívidas. 
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35)  A atualização monetária, juros, multas e outros encargos moratórios incidentes sobre os créditos inscritos em dívida 

ativa, previstos em contratos ou normativos legais, devem ser incorporados ao valor original inscrito. Assim, o 

reconhecimento e o registro dos juros e encargos de mora incidentes sobre o crédito inscrito em dívida ativa será à 

debito da conta: 
 

A) Juros e Encargos de Mora 

B) Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa 

C) Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber 

D) Receita a Realizar 
 

36)  Assinale a alternativa que apresenta um fato contábil com apropriação da variação patrimonial diminutiva antes da 

liquidação da despesa: 
 

A) Registro no momento do fornecimento de prestação de serviço de limpeza e conservação. 

B) Na apropriação mensal para 13º salário, referente aos direitos do trabalhador em decorrência do mês trabalhado. 

C) Na aquisição de material de consumo que será estocado em almoxarifado para uso em momento posterior. 

D) Na realização de licitação na modalidade concorrência para obras públicas. 

 

37)  Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para 

seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Nas compras deverá ser 

observado, quando possível, segundo a Lei 8.666/93: 
 

A) A especificação completa do bem a ser adquirido, com marca de referência.  

B) A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função da dotação orçamentária previamente 

estipulada. 

C) Ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando 

economicidade. 

D) Balizar-se pelos preços praticados no âmbito do mercado local e, caso não existente, no mercado regional. 

 

38)  Segundo a Lei 8.666/93, o prazo mínimo até o recebimento das propostas de uma concorrência, quando o contrato a 

ser celebrado contemplar o regime de empreitada por preço global, será de: 
 

A) 45 dias. 

B) 30 dias. 

C) 15 dias. 

D) 8 dias. 

 

39)  O pressuposto de simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas na Contabilidade Geral está 

estritamente relacionado ao seguinte princípio contábil: 
 

A) Oportunidade. 

B) Registro pelo valor original. 

C) Prudência. 

D) Competência. 

 

40) Sobre o estudo das Contas na Contabilidade Geral, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I. As contas de resultado registram as contrapartidas das mutações patrimoniais e podem ser subdivididas em contas de 

receita e custos e despesas. 
II. As contas de compensação servem exclusivamente para controle, sem fazer parte do patrimônio. 

III. As contas do ativo são dispostas em ordem crescente dos prazos esperados de realização, e as contas do passivo são 
dispostas em ordem crescente dos prazos de exigibilidade, estabelecidos ou esperados, observando-se iguais 

procedimentos para os grupos e subgrupos. 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 
 


