ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE (CÓD. 139)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) 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.
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (2ª ETAPA)
10 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

FOLHA
DE ANOTAÇÃO
DO GABARITO(CÓD.
- ATENÇÃO:
da |prova.
Página
1
CARGO:
TÉCNICO
EM CONTABILIDADE
139) Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE (CÓD. 139)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

Página | 2

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)

LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

TEXTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

A rede mundial de computadores interligados – internet – é uma maneira muito eficiente
de se ter acesso a um grande número de informações de forma simultânea, dando oportunidade de
se interagir com outras pessoas e se debater sobre assuntos relevantes. A internet facilita a resolução
de problemas em comum sem que haja necessidade de sair de casa para reunir-se em um mesmo
lugar e hora, mas mesmo com essa vantagem ela não pode e não deve substituir o diálogo pessoal,
face a face.
A internet é uma ferramenta maravilhosa, porém nem sempre é usada corretamente e acaba
trazendo consequências desagradáveis quando usada por pessoas inescrupulosas ou mal
intencionadas que provocam grandes estragos em empresa e na vida de pessoas, por isso é preciso
que se tenha responsabilidade para manipular uma ferramenta tão importante nos dias de hoje.
A cada dia que passa, a informática vem adquirindo cada vez mais relevância na vida das
pessoas. Sua utilização já é vista como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vem
aumentando de forma rápida entre as pessoas. Cresce o número de famílias que possuem em suas
residências um computador. Esta ferramenta está auxiliando pais e filhos mostrando-lhes um novo
jeito de aprender e ver o mundo.
Hoje é possível encontrar o computador nos mais variados contextos: empresarial,
acadêmico, domiciliar; o computador veio para inovar e facilitar a vida das pessoas. Não se pode
mais fugir desta realidade tecnológica. E a educação não pode ficar para trás, vislumbrando
aprendizagem significativa por meio de tecnologias obsoletas.
Quando se aprende a lidar com o computador novos horizontes se abrem na vida do
usuário.
Nas organizações não poderia ser diferente, toda empresa necessita ser informatizada para
se manter no mercado de trabalho e acompanhar as tecnologias, o computador veio para inovar e
facilitar a vida das empresas.
Atualmente nenhuma empresa pode ficar sem o auxílio da informática, é através dela, que
tudo é resolvido. O mundo está informatizado, a informática talvez seja a área que mais influenciou
o curso do século XX. Se hoje vivemos na Era da Informação, isto se deve ao avanço tecnológico
na transmissão de dados e às novas facilidades de comunicação, ambos impensáveis sem a evolução
dos computadores.
O fruto maior da informática em nossa sociedade é o de manter as pessoas devidamente
informadas, através de uma melhor comunicação, possibilitando assim, que elas decidam pelos seus
rumos e os de nossa civilização.
Existe informática em quase tudo que fazemos e em quase todos os produtos que
consumimos. É muito difícil pensar em mudanças, em transformações, inovações em uma empresa
sem que, em alguma parte do processo, a informática não esteja envolvida.
FONTE: http://simonecappellati.blogspot.com/

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE (CÓD. 139)

Página | 3

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)

QUESTÃO 01

Da leitura do texto, infere-se que:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 05

Sobre os elementos linguísticos do texto, é CORRETO
afirmar:

A) há dificuldades de se estabelecer limites na internet.
B) na atualidade, torna-se impossível imaginar o mundo

A) Os conectores “que” e “que”, em “que provocam

sem Internet por sua abrangência em todos os

grandes estragos em empresa e na vida de pessoas, por

segmentos.

isso é preciso que se tenha responsabilidade” (L.9/10),

C) a importância do computador se sobrepõe à internet.
D) as informações cada vez mais transmitidas pela internet
exemplificam a segurança que ela representa.

são iguais do ponto de vista morfológico.
B) O predicado da oração “tudo é resolvido” (L.26) é
verbal.
C) A expressão “de computadores interligados” (L.1)

QUESTÃO 02

Entre as ideias que compõem o texto, existe uma relação
subjacente de causa e consequência no fragmento
transcrito em:
A) “a informática talvez seja a área que mais influenciou o
curso do século XX.” (L.26/27).
B) “Quando se aprende a lidar com o computador, novos
horizontes se abrem na vida do usuário.” (L.20/21).
C) “A cada dia que passa, a informática vem adquirindo
cada vez mais relevância na vida das pessoas.” (L.11/12).
D) “A internet é uma ferramenta maravilhosa, porém nem
sempre é usada corretamente” (L.7).
QUESTÃO 03

O termo “isto” (L.27) é referente a:
A) “a informática talvez seja a área que mais influenciou o
curso do século XX.” (L.26/27).
B) “O mundo está informatizado” (L.26).
C) “se deve ao avanço tecnológico” (L.27).
D) “Se hoje vivemos na Era da Informação” (L.27).
QUESTÃO 04

Sobre o termo transcrito, está CORRETO o que se afirma
em

funciona como complemento nominal.
D) A expressão conjuntiva “por isso” (L.9) tem valor
explicativo.
QUESTÃO 06

No que se refere aos recursos da língua usados no texto,
está CORRETO o que se afirma em:
A) A expressão “necessidade” (L.4) mudará de função
sintática caso haja a substituição do verbo “haver” pela
forma verbal correlata “existir”.
B) Os vocábulos “se”, em “Quando se aprende a lidar
com o computador, novos horizontes se abrem na vida
do usuário.” (L.20/21), são iguais do ponto de vista da
articulação argumentativa, quanto à intenção
comunicativa do articulista.
C) Na oração “...porém nem sempre é
corretamente” (L.7) tem predicado nominal.

usada

D) Na palavra “Hoje” (L.16) não há ocorrência de dígrafo.
QUESTÃO 07

O verbo é uma importante marca linguística do discurso,
que expressa diferentes ideias e, através de suas flexões,
informa voz, pessoa, modo, tempo e número em que está
sendo usado, além de outra categoria: aspecto.
A partir dessa informação, está CORRETO o que se afirma
sobre a forma verbal transcrita em:

A) “ou” (L.8) indica alternância excludente.

A) “poderia ser” (L.22) indica a incerteza de um fato
passado.

B) “como” (L.12) exprime ideia de conformidade.

B) “seja” (L.26) expressa um fato incerto no presente.

C) “quase” (L.33) indica aproximação.

C) “vem adquirindo”
momentânea.

D) “uma”, em “inovações em uma empresa” (L.34),
individualiza o termo “empresa”.
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE (CÓD. 139)

(L.11)

expressa

uma

ação

D) “haja” (L.4) indica um fato certo no presente.
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QUESTÃO 08

Leia:
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QUESTÃO 12

O termo “obsoletas” (L.19) significa:

I - “...A internet é uma ferramenta maravilhosa, (L. 7)
II - porém nem sempre é usada corretamente”. (L.7).

A) “Precisas.”
B) “modernas”.

Em relação ao item I, o segundo fragmento expressa uma

C) “defasadas”.

ideia de:

D) “Comuns”.

A) Adição.
B) Conclusão.
C) Explicação.
D) Ressalva.
QUESTÃO 09

Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:
A) Os termos “lhes” (L.14) e “em um mesmo lugar”
(L.4/5) completam o sentido de um verbo.
B) O vocábulo “informática” (L.33) exerce função sintática
de objeto direto.
C) A expressão “que passa” (L.11) tem valor enfático,
podendo ser retirada da frase sem que ela sofra
alteração de natureza sintática.
D) O pronome “toda” (L.22) individualiza o substantivo
com o qual de relaciona.

QUESTÃO 13

Exerce a mesma função sintática que o termo “das pessoas”
(L.11/12) a expressão:
A) “de problemas” (L.4).
B) “de famílias” (L.13).
C) “de tecnologias obsoletas” (L.19).
D) “de dados” (L.28).
QUESTÃO 14

Os grupos de letras encontrados na palavra “grande” (L.2)
são classificados como:
A) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente.
B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente.
C) Apenas encontros consonantais
D) Apenas dígrafos

QUESTÃO 10

De acordo com texto:
A) “devidamente” (L.30) possui valor superlativo.
B) “para” (L.18) expressa finalidade.
C) “sobre” (L.3) tem valor de causa.
D) “por” (L.19) indica lugar.

QUESTÃO 15

Há dígrafo e ditongo, respectivamente, na alternativa:
A) “cresce” (L.13) e “dia” (L.11).
B) “empresas” (L.24) e “sociedade” (L.30).
C) “nossa” (L.30) e “tecnologias” (L.23).

QUESTÃO 11

D)

“mundo” (L.26) e “decidam” (L.31).

Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal
simples “influenciou” (L.26) e a composta:
A) tivesse influenciado.
B) tinha influenciado.
C) teria influenciado.
D) tem influenciado.
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE (CÓD. 139)
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20
QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

Sobre site de buscas na internet, utilizando a ferramenta de
pesquisa GOOGLE, julgue as afirmativas abaixo:

Considere o texto a seguir.

I.

“Programa similar ao worm e que possui mecanismos de

II.

III.

Para excluir palavras da pesquisa, coloque - antes de
uma palavra que você queira deixar de fora. Por
exemplo, Futebol –jogador.
Para pesquisar uma palavra ou frase exata, coloque o
trecho entre aspas. Por exemplo, “o maior time do
mundo”.
Para pesquisar em um site específico, coloque site:
antes
de
um
site
ou
domínio.
Por
exemplo, site:institutomachadodeassis.com.br

comunicação com o invasor que permitem que ele seja
remotamente controlado”
Trata-se de um:
A) Ransomware.
B) Rootkit.

Está CORRETO o que se afirma em:

C) Bot.

A) I e II, apenas.

D) Vírus.

B) II, apenas.
C) II e III, apenas.

QUESTÃO 20

D) I, II e III

A respeito das definições e características do hardware e do
QUESTÃO 17

software, analise as afirmações a seguir.

Em relação ao Word 2013 assinale o item INCORRETO:
A) A tecla F1 é usada para verificação de ortografia e
gramática.
B) No Word, você pode automatizar tarefas usadas com
frequência, criando e executando macros.
C) Para colocar bordas em uma página,
funcionalidade encontrada na guia DESIGN.

utilize

D) Você pode limpar facilmente toda a formatação
(como negrito, sublinhado, itálico, cores, sobrescrito,
subscrito e outros elementos) em seu texto e voltar
o texto para estilos de formatação padrão.
QUESTÃO 18

Em uma planilha elaborada no Microsoft Excel, na sua
configuração padrão, considere a seguinte fórmula, presente
na célula A1.
=MOD(7;3) + MÉDIA(1;2;3)^SOMA(2;3)

I.

O cache L1 é extremamente rápido, trabalhando
próximo à frequência nativa do processador.

II.

SETUP é um programa responsável pelo auto teste
feito sempre que ligamos o Micro.

III.

A RAM (Random Access Memory) é um tipo de
circuito eletrônico de memória que permite a leitura e
a escrita de dados.

Está CORRETO o que se afirma em:
A) I, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III

Qual será o resultado?
A) 243
B) 7777
C) 33
D) 0
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE (CÓD. 139)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
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QUESTÕES DE 21 A 50
QUESTÃO 23

Segundo o art. 163 da Constituição Federal de 1988, lei
complementar disporá, dentre outros, sobre:

Sobre o disposto na Constituição Federal de 1988 a respeito
dos Orçamentos, assinale a opção INCORRETA.

I. Emissão e resgate de títulos da dívida pública.

A) A lei orçamentária anual não conterá dispositivo

II. Concessão de garantias pelas entidades públicas.

estranho à previsão da receita e à fixação da despesa,

III. Compatibilização das funções das instituições oficiais de

não se incluindo na proibição a autorização para

crédito da União, independentemente das características

abertura de créditos suplementares e contratação de

e condições operacionais voltadas ao desenvolvimento

operações de crédito, ainda que por antecipação de

regional.

receita, nos termos da lei.

IV. Dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias,

B) Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais

fundações e demais entidades controladas pelo Poder

previstos nesta Constituição serão elaborados em

Público.

consonância com o plano plurianual e apreciados pelo

A quantidade de itens CORRETOS é:

Senado Federal.
C) Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um

A) 1

exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia

B) 3

inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a

C) 2

inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

D) 4
QUESTÃO 22

A lei orçamentária anual NÃO compreenderá:
A) O orçamento fiscal referente aos Poderes da União,
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta
e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público.
B) O orçamento de investimento das empresas em que a
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto.
C) O orçamento da previdência social, abrangendo todas
as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração
direta ou indireta, bem como os fundos e fundações
instituídos e mantidos pelo Poder Público.
D) O orçamento da seguridade social, abrangendo todas

D) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as
metas e prioridades da administração pública federal,
incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei
orçamentária anual, disporá sobre as alterações na
legislação tributária e estabelecerá a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
QUESTÃO 24

Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I. O subsídio dos deputados estaduais.
II. Os orçamentos anuais.
III. As diretrizes orçamentárias.
É CORRETO o que se afirma em:
A) II e III

as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração

B) I

direta ou indireta, bem como os fundos e fundações

C) I, II e III

instituídos e mantidos pelo Poder Público.

D) II

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE (CÓD. 139)
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QUESTÃO 25

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. A respeito disso, marque a
opção ERRADA.
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QUESTÃO 27

“É o regime contábil que apura as receitas e despesas no
momento do seu pagamento ou recebimento, sem
considerar o período em que foram realizadas. É um
modelo mais usado pelo setor financeiro”.
O enunciado acima se refere ao conceito de:

A) As emendas ao projeto de lei de diretrizes
orçamentárias não poderão ser aprovadas quando
incompatíveis com o plano plurianual.
B) Considera-se equitativa a execução das programações
de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e
impessoal às emendas apresentadas, dependendo da
autoria.
C) Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou
rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem
sem despesas correspondentes poderão ser utilizados,
conforme o caso, mediante créditos especiais ou
suplementares, com prévia e específica autorização
legislativa.
D) As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária
serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois
décimos por cento) da receita corrente líquida prevista
no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo
que a metade deste percentual será destinada a ações e
serviços públicos de saúde.
QUESTÃO 26

De acordo com o art. 167 da Constituição Federal de 1988,
são vedados:
I. A concessão ou utilização de créditos ilimitados.
II. A abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos
recursos correspondentes.
III. A realização de despesas ou a assunção de obrigações
diretas que excedam os créditos orçamentários ou
adicionais.
IV. O início de programas ou projetos incluídos na lei
orçamentária anual.

A) Regime de caixa.
B) Regime diferenciado de contratações.
C) Regime de competência.
D) Regime de tributação.
QUESTÃO 28

São exemplos de ativo imobilizado, EXCETO:
A) Participações societárias.
B) Móveis e utensílios.
C) Veículos.
D) Máquinas, equipamentos e ferramentas.
QUESTÃO 29

A respeito da contabilidade e seu objeto de estudo, indique
a alternativa ERRADA.
A) Contabilidade é a ciência que tem por objetivo o
estudo das variações quantitativas e qualitativas
ocorridas no patrimônio (conjunto de bens, direitos e
obrigações) das entidades (qualquer pessoa física ou
jurídica que possui um patrimônio).
B) Através dela é fornecido o máximo de informações
úteis para as tomadas de decisões, tanto dentro quanto
fora da empresa, estudando, registrando e controlando
o patrimônio.
C) Tem-se por objeto de estudo o patrimônio apenas das
entidades/empresas (pessoa jurídica).

É verdadeiro o que se afirma em:
A) II, III e IV
B) I, II e III

D) A Contabilidade abrange um conjunto de técnicas para
controlar o patrimônio das organizações mediante a
aplicação do seu grupo de princípios, técnicas, normas

C) I, II, III e IV

e procedimentos próprios, medindo, interpretando e

D) II e IV

informando os fatos contábeis aos donos das empresas.

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE (CÓD. 139)
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 33

De acordo com o art. 55 lei 8.666/93, são cláusulas
necessárias em todo contrato as que estabeleçam, dentre
outros:

Marque a alternativa INCORRETA sobre o ativo não

A) As condições de importação, a data e a taxa de câmbio
para conversão, quando for o caso.
B) Os prazos de início de etapas de execução, de
conclusão, de entrega, de observação e de recebimento
definitivo, conforme o caso.
C) Os direitos e as responsabilidades das partes, as
penalidades cabíveis e os valores das multas.
D) O preço e as condições de pagamento, os critérios,
data-base e periodicidade do reajustamento de preços,
os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento.

A) É considerado o conjunto de bens e direitos de uma

É CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I e IV
I, II, III e IV
II, III e IV
I, II e III

circulante.

empresa que podem ser convertidos em capital no
curto prazo.
B) São os ativos que permanecem por muito tempo no
balanço patrimonial da empresa, já que não possuem
liquidez suficiente para “circular” de forma imediata.
C) Mesmo com sua baixa liquidez, o ativo não circulante
constitui

uma

parte

importante

do

valor

da

companhia.
D) Geralmente o ativo não circulante é composto por
bens e patrimônios de maneira duradoura, quase
sempre

essenciais

para

o

funcionamento

do

empreendimento e que não podem ser desfeitos de
uma hora para outra.

QUESTÃO 31

“Esse é um dos termos mais conhecidos na
contabilidade, referindo-se à demonstração que evidencia
qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial do
negócio em determinado momento. Seu relatório
apresenta a relação de passivos, ativos e patrimônio líquido
da organização”.
O texto acima reflete o conceito de:
A)
B)
C)
D)

Patrimônio líquido.
Balanço patrimonial.
Ativo.
Passivo.

QUESTÃO 32

A _____________________faz a comparação entre as
contas de resultado para verificar se houve lucro ou
prejuízo em determinado exercício. Em outras palavras,
apresenta a formação do resultado líquido de um período
pelo confronto entre receitas, despesas e custos apurados
de acordo com o regime de competência.
Marque a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
A)
B)
C)
D)

Margem de contribuição.
Depreciação.
Amortização.
Demonstração de Resultado do Exercício – DRE.

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE (CÓD. 139)

QUESTÃO 34

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei de
diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no §2º do art.
165 da Constituição e disporá também sobre:
I. Equilíbrio entre receitas e despesas.
II. Critérios e forma de limitação de empenho, a ser
efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II
deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31.
III. Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos
resultados dos programas financiados com recursos dos
orçamentos.
IV. Demais condições e exigências para transferências de
recursos a entidades públicas e privadas.
A quantidade de itens CORRETOS é:
A) 4
B) 2
C) 1
D) 3
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

Acerca da destinação de recursos públicos para o setor
privado, marque a opção INCORRETA.
A) A destinação de recursos para, direta ou indiretamente,
cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de
pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei
específica, atender às condições estabelecidas na lei de
diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento
ou em seus créditos adicionais.
B) Salvo mediante lei específica, poderão ser utilizados
recursos públicos, inclusive de operações de crédito,
para socorrer instituições do Sistema Financeiro
Nacional,

ainda

que

mediante

a

concessão

de

empréstimos de recuperação ou financiamentos para
mudança de controle acionário.
C) Na concessão de crédito por ente da Federação a
pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu
controle direto ou indireto, os encargos financeiros,
comissões e despesas congêneres não serão inferiores
aos definidos em lei ou ao custo de captação.
D) Compreende-se incluída a concessão de empréstimos,
financiamentos

e

refinanciamentos,

inclusive

as

respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a
concessão de subvenções e a participação em
constituição ou aumento de capital.
QUESTÃO 36

É a 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

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

propostas,

observada

a

necessária

qualificação:
A) Leilão.
B) Concorrência.
C) Tomada de preços.
D) Convite.

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE (CÓD. 139)

A licitação será processada e julgada com observância dos
seguintes procedimentos, dentre outros:
I. Verificação da conformidade de cada proposta com os
requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços
correntes no mercado ou fixados por órgão oficial
competente, ou ainda com os constantes do sistema de
registro de preços, os quais deverão ser devidamente
registrados na ata de julgamento, promovendo-se a
desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis.
II. Abertura dos envelopes contendo as propostas dos
concorrentes habilitados, desde que transcorrido o
prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido
desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos
interpostos.
III. Deliberação da autoridade competente quanto à
homologação e adjudicação do objeto da licitação.
IV. Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes
inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde
que tenha havido recurso ou após sua denegação.
É CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I e IV
II, III e IV
I, II e III
I, II, III e IV

QUESTÃO 38

É dispensável a licitação, EXCETO:
A) Na contratação da coleta, processamento e
comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis
ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta
seletiva de lixo, efetuados por associações ou
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas
físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público
como catadores de materiais recicláveis, com o uso de
equipamentos compatíveis com as normas técnicas,
ambientais e de saúde pública.
B) Na celebração de contrato de programa com ente da
Federação ou com entidade de sua administração
indireta, para a prestação de serviços públicos de forma
associada nos termos do autorizado em contrato de
consórcio público ou em convênio de cooperação.
C) Para a aquisição de componentes ou peças de origem
nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de
equipamentos durante o período de garantia técnica,
junto ao fornecedor original desses equipamentos,
quando tal condição de exclusividade for indispensável
para a vigência da garantia;
D) Para contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública.
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QUESTÃO 39

A competência da União para emitir moeda será exercida
exclusivamente pelo banco central. A respeito disso, observe
os itens a seguir.
I. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas
no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e
das empresas por ele controladas, em instituições
financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei
complementar.
II. O banco central poderá comprar e vender títulos de
emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a
oferta de moeda ou a taxa de juros.
III. É vedado ao banco central conceder, direta ou
indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a
qualquer órgão ou entidade que não seja instituição
financeira.
É verdadeiro o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

II
I, II e III
II e III
I

QUESTÃO 40

Através do balanço patrimonial é possível:
A) Avaliar as necessidades operacionais e financeiras do
negócio.
B) Auxiliar o planejamento fiscal e tributário da empresa.
C) Estimar o valor da empresa, seja através dos seus ativos
ou do patrimônio líquido.
D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
QUESTÃO 41

De acordo com o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal
sobre a Lei Orçamentária Anual, marque a opção
ERRADA.
A) O refinanciamento da dívida pública constará
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito
adicional.
B) Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária
ou contratual, e as receitas que as atenderão,
constarão da lei orçamentária anual.
C) A lei orçamentária não consignará dotação para
investimento com duração superior a um exercício
financeiro que não esteja previsto no plano plurianual
ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme
disposto no §1º do art. 167 da Constituição.
D) Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei
orçamentária, as do Banco Central do Brasil relativas a
pessoal e encargos sociais, custeio administrativo,
exceto os destinados a benefícios e assistência aos
servidores, e a investimentos.
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE (CÓD. 139)

QUESTÃO 42

Observe os itens a seguir relacionados à receita pública.
I. O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição
dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo
trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de
suas

propostas

orçamentárias,

os

estudos

e

as

estimativas das receitas para o exercício subsequente,
inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias
de cálculo.
II. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação
de todos os tributos da competência constitucional do
ente da Federação.
III. As previsões de receita observarão as normas técnicas e
legais, considerarão os efeitos das alterações na
legislação, da variação do índice de preços, do
crescimento econômico ou de qualquer outro fator
relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de
sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os
dois seguintes àquele a que se referirem, e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
É CORRETO o que se afirma em:
A) I, II e III
B) III
C) II e III
D) I e II
QUESTÃO 43

Classificam-se como ______________________ as
dotações para despesas as quais não corresponda
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para
contribuições e subvenções destinadas a atender à
manutenção de outras entidades de direito público ou
privado.
Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.
A) despesas de custeio.
B) transferências correntes.
C) receita de contribuições.
D) receita industrial.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 47

Dívida pública consolidada ou fundada é:

É considerada receita corrente:
A) amortização de empréstimos.
B) alienação de bens.
C) operações de crédito.
D) receita agropecuária.
QUESTÃO 45

A respeito dos créditos adicionais, assinale a opção
INCORRETA.
A) Entende-se por excesso de arrecadação a diferença
positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro,
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais
transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas.
B) O ato que abrir crédito adicional indicará a
importância, a espécie do mesmo e a classificação da
despesa, até onde for possível.
C) Os créditos extraordinários serão abertos por decreto
do Poder Executivo, que deles dará imediato
conhecimento ao Poder Legislativo.
D) Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a
importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício.

Os créditos adicionais classificam-se em:
os

destinados

a

reforço

A) A dívida pública representada por títulos emitidos pela
União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados
e Municípios.
B) A emissão de títulos para pagamento do principal
acrescido da atualização monetária.
C) O montante total, apurado sem duplicidade, das
obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas
em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e
da realização de operações de crédito, para
amortização em prazo superior a doze meses.
D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.
QUESTÃO 48

A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito. Essa
verificação tem por fim apurar:
I. A quem se deve pagar a importância, para extinguir a
obrigação.
II. A importância exata a pagar.
III. A origem e o objeto do que se deve paga
É CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

III
I e II
I, II e III
I

QUESTÃO 49

“É composto por dívidas e obrigações com prazo de
vencimento maior que um ano. Costumam fazer parte dessa
conta os empréstimos de longo prazo e garantias de
aportes”.

QUESTÃO 46

I. Especiais,

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

de

dotação

orçamentária.
II. Suplementares, os destinados a despesas para as quais
não haja dotação orçamentária específica.
III. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e
imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou
calamidade pública.
É CORRETO o que se afirma em:
A) III
B) II e III
C) I e II
D) I, II e III
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE (CÓD. 139)

O fragmento acima se refere ao conceito de:
A)
B)
C)
D)

Passivo não circulante.
Passivo Circulante.
Ativo Circulante.
Patrimônio Líquido.

QUESTÃO 50

São exemplos de ativos realizáveis a longo prazo:
I. Investimentos em derivativos.
II. Contas de longo prazo com recebimento acima de 12
meses.
III. Recuperação de impostos e créditos fiscais.
É CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I e II
II e III
I, II e III
I
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