
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 21/06/2015 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 
 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2015 
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O ato e a pressa 

 

 

O incidente do ministro Nelson Barbosa com o salário mínimo é menos simplório do que indicado em 

sua redução, de aparência unânime, a mais um trompaço temperamental da “gerentona”. 

O ministro do Planejamento não está estreando em governo. Nem mesmo na área de política e 

economia. Em seus anos de secretário-executivo do Ministério da Fazenda, até desentender-se com Guido 

Mantega, pôde comprovar a profunda relação entre o que se passa na área econômica e as condições em 

que Presidência caminha, em política, na administração e com os cidadãos. 

Nelson Barbosa decide dar uma entrevista coletiva no primeiro dia útil do novo governo, espremido 

entre o feriado da posse presidencial e o fim de semana. Não expõe o motivo de tanta pressa. Não espera, 

sequer, que o seu parceiro da Fazenda e de ideias seja empossado já no próximo dia útil. Mas Nelson 

Barbosa fala no plural: “vamos”. Faz as manchetes com o tema dominante e, excluídas as obviedades, quase 

único de sua oferecida fala: “Vamos propor uma nova regra de reajuste do salário mínimo para 2016 a 2019 

ao Congresso Nacional nos próximos meses”. 

A pressa é mais abrangente: Nelson Barbosa anuncia no primeiro dia útil deste ano e do novo governo 

uma alteração que, se vigorar, só o fará no ano que vem. Por si mesma, essa antecipação não faz sentido. É, 

talvez, uma medida a ser iniciada proximamente, convindo abordá-la desde logo? Não, nada há estabelecido: 

a proposta ao Congresso será nos vagos “próximos meses”. Também do ponto de vista administrativo e 

legislativo, portanto, o anúncio não faz sentido. 

Muito menos há sentido em um integrante do governo, no primeiro dia do ano e do próprio governo, 

anunciar alteração em um dos fatores mais sensíveis na relação entre governo e população. Como ato político 

é, no mínimo, de espantosa temeridade.  

Nelson Barbosa dispôs de um elemento a mais para saber o peso, no governo, do tema salário 

mínimo. Esse elemento foi dado pela própria Dilma, menos de 24 horas antes do chamado aos repórteres 

para ouvir a comunicação do ministro do Planejamento: até por causa do seu desgaste com as escolhas de 

Joaquim Levy e Nelson Barbosa, nem na posse Dilma Rousseff deixou de reiterar a imutabilidade da regra 

vigente do salário mínimo. Nelson Barbosa estava lá, ouvindo-a. 

Uma hipótese: velho crítico do salário mínimo, ao qual atribui efeitos corrosivos nas contas 

governamentais, como declarou contra a opinião de Dilma quando se iniciava a campanha eleitoral, Nelson 

Barbosa tomou-se da presunção de um poder mais do que suficiente para fixar, vitoriosa com ele, uma das 

suas insistências derrotadas nas discordâncias com Guido Mantega. E a imporia com Mantega ainda como 

ministro, não mais seu superior, mas um igual posto no papel de derrotado. Hipótese improvável, sim. 

Desprezível, não.  

Outra, menos requintada: Nelson Barbosa quis testar o poder e a liberdade de ação de que vai dispor 

com Joaquim Levy. Um desafio. Recebeu a resposta ou parte dela, ambas insatisfatórias. 

Pode-se imaginar uma série de outras hipóteses, melhores e piores. Até onde chego, nenhuma capaz 

de dar sentido administrativo ou político à atitude do novo ministro. Nelson Barbosa, no entanto, não sendo 

ingênuo nem de pouca inteligência, por certo agiu com um propósito que, a seu ver e cabe supor que no de 

Joaquim Levy, tem sentido. 

 

 FREITAS, Janio de. O ato e a pressa. Folha de São Paulo. Acesso em: 06 de janeiro de 2015. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/janiodefreitas/2015/01/1570976-o-ato-e-a-pressa.shtml 

 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/janiodefreitas/2015/01/1570976-o-ato-e-a-pressa.shtml
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01. Levando-se em conta a leitura global do texto, pode-se afirmar que 
 

(A) Nelson Barbosa quis ser o primeiro ministro a anunciar medidas do novo mandato de Dilma Rousseff. 
(B) Nelson Barbosa só quis afrontar o ex-ministro da fazenda Guido Mantega, com o qual mantinha relação 

pouco amistosa. 
(C) Nelson anunciou, no sentido contrário ao governo, uma nova regra de reajuste do salário mínimo.  
(D) Nelson Barbosa se precipitou ao fazer o anúncio de novas regras de reajuste do salário mínimo.  
(E) Nelson Barbosa está contra o governo de Dilma Rousseff e tem clara intenção de sabotar o governo petista. 

  
02. Das expressões abaixo, a única que não se refere a Nelson Barbosa é: 
 

(A) O ministro do Planejamento (linha 03). 
(B) secretário-executivo do Ministério da Fazenda (linha 04). 
(C) um integrante do governo (linha 18). 
(D) Esse elemento foi dado pela própria Dilma (linha 22). 
(E) velho crítico do salário mínimo (linha 26). 

 
03. O trecho “Muito menos há sentido em um integrante do governo, no primeiro dia do ano e do próprio governo, 

anunciar alteração em um dos fatores mais sensíveis na relação entre governo e população” (linhas 18 e 19) 
tem, dentre as opções abaixo, uma única paráfrase que mantém, adequadamente, a correção gramatical, as 
relações textuais e de sentido: 

 
(A) Não faz sentido algum um integrante do governo, no primeiro dia do ano e do próprio governo, bradar 

alterações num dos fatores mais sensíveis à relação entre governo e população. 
(B) Dos fatores mais sensíveis à mudança, Nelson Barbosa, no primeiro dia do ano, alterou um: o salário 

mínimo. 
(C) No primeiro dia do ano de 2015 e do governo Dilma Rousseff, um integrante do governo, Nelson Barbosa, 

fez um anúncio, sem muito sentido, de alteração de um dos fatores mais sensíveis na relação entre governo 
e população.  

(D) Um integrante do governo, sem sentido, no primeiro dia do ano e do mesmo governo, alterou um dos fatores 
mais sensíveis na relação entre governo e povo. 

(E) Em 2015, Nelson Barbosa, no primeiro dia do ano, anunciou, apressada e inconsequentemente, uma 
alteração em um dos fatores mais sensíveis da relação entre Estado e povão.  

 
04. Levando-se em conta o trecho “Nelson Barbosa tomou-se da presunção de um poder mais do que suficiente 

para fixar (...)” (linhas 27 e 28), marque a opção CORRETA sobre a colocação pronominal. 
 

(A) O pronome „se‟ só pode vir antes do verbo, porquanto o nome próprio o atrai.  
(B) O pronome „se‟ só pode vir depois do verbo, porquanto não há fator de atração.  
(C) O pronome „se‟ deveria ter sido usado no meio do verbo.  
(D) O pronome „se‟ não deveria ter sido usado.  
(E) O pronome „se‟ pode vir antes ou depois do verbo. 

 
05. Levando-se em conta o trecho “nenhuma capaz de dar sentido administrativo ou político à atitude do novo 

ministro” (linhas 34 e 35), marque a opção CORRETA sobre o uso do acento grave. 
 

(A) O acento está mal empregado porque o vocábulo acentuado antecede um nome no masculino singular 
(novo ministro).  

(B) O acento é opcional porque o vocábulo „atitude‟ admite ou não o artigo feminino.  
(C) O acento está corretamente empregado porque é regido um „a‟ preposição pelo vocábulo „sentido‟ e 

utilizado um „a‟ artigo antes do vocábulo „atitude‟.  
(D) O acento está corretamente empregado porque é regido um „a‟ preposição pelo vocábulo „dar‟ e utilizado 

um „a‟ artigo antes do vocábulo „atitude‟.  
(E) O acento está corretamente empregado porque é regido um „a‟ preposição pela expressão „sentido 

administrativo ou político‟ e utilizado um „a‟ artigo antes do vocábulo „atitude‟. 
 
06. Levando-se em conta o trecho “Muito menos há sentido em um integrante do governo, no primeiro dia do ano e 

do próprio governo, anunciar alteração (...)” (linhas 18 e 19), marque a opção CORRETA quanto ao uso das 
vírgulas.  

 
(A) As duas vírgulas utilizadas estão mal empregadas porque a expressão adverbial está em sua posição 

preferencial: no fim da frase.  
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(B) As duas vírgulas utilizadas estão mal empregadas porque expressões adverbiais, sejam quais forem, não 
são virguladas.  

(C) O uso de somente uma vírgula, depois da primeira ocorrência do vocábulo „governo‟, manteria o período 
correto gramatical e semanticamente.   

(D) O uso de somente uma vírgula, depois da segunda ocorrência do vocábulo „governo‟, manteria o período 
correto gramaticalmente.  

(E) As duas vírgulas utilizadas estão bem empregadas porque a expressão adverbial, de longa extensão, está 
deslocada de sua posição preferencial (fim do período) para o meio dele.  

 
07. Levando-se conta o trecho “E a imporia com Mantega ainda como ministro” (linhas 29 e 30), marque a opção em 

que há uma preposição que substitua, sem prejuízo gramatical e com a menor variação de significado, a 
preposição „com‟ do referido trecho.  

 
(A) em. 
(B) por. 
(C) a. 
(D) de. 
(E) pelo. 

 
08. Dado o contexto geral do texto, a proximidade semântica do vocábulo „temeridade‟ (linha 20) se dá mais com a 

ideia de: 
 

(A) Imprudência.  
(B) Medo.  
(C) Desatino. 
(D) Perigo. 
(E) Despropósito. 

  
09. Das formas acentuadas abaixo, a única que NÃO poderia vir sem acento, no caso de mudança de classe 

gramatical, é: 
 

(A) „unânime‟ (linha 02). 
(B) „até‟ (linha 04). 
(C) „política‟ (linha 06). 
(D) „útil‟ (linha 09). 
(E) „lá‟ (linha 25). 

 
10. Ao utilizar formas verbais como „expõe‟ (linha 08), „espera‟ (linha 08), „imporia‟ (linha 29), „Recebeu‟ (linha 33) e 

„agiu‟ (linha 36), o autor 
 

(A) faz uso da elipse do sujeito a fim de proporcionar a progressão textual, pois evita a repetição de expressões 
facilmente recuperáveis pelo contexto. 

(B) demonstra não ter um grande acervo lexical que lhe pudesse ajudar no preenchimento dos sujeitos ocultos. 
(C) intenta obscurecer ao leitor informações importantes do texto. 
(D) suprime, intencionalmente, o nome do ministro Nelson Barbosa, no intuito de lhe preservar a identidade.  
(E) tenciona testar a capacidade de análise sintática de seus leitores, no momento em que eles encontram os 

sujeitos ocultos. 
 
 
 
 
11. Leia as afirmativas a seguir sobre os componentes de um computador: 

 
I. O Scanner é um dispositivo que “varre” o computador em busca de vírus; 
II. USB (Universal Serial Bus) é um tipo de conexão que permite a conexão de periféricos sem a necessidade 

de desligar o computador; 
III. SSD é um tipo de dispositivo, sem partes móveis, para armazenamento não volátil de dados digitais que 

pode substituir o HD (disco rígido). 
 

Assinale a opção que corresponde à(s) afirmativa(s) CORRETA(S): 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
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(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 
12. Assinale a opção que NÃO corresponde a um software que compõe uma suíte de escritório (Microsoft Office, 

Open Office/BrOffice): 
 

(A) Excel. 
(B) Access. 
(C) Impress. 
(D) PhotoShop. 
(E) Writer. 

 
13. Dada a seguinte planilha no Excel 2010, 

 

 
 

O resultado da fórmula: =MÉDIA(A1:A4)+MÉDIA(A4:C4)-SOMA(A1:C1)+MÁXIMO(B1:B4) é: 
 

(A) 1 
(B) 2 
(C) 4 
(D) 8 
(E) 16 

 
14. Analise as opções abaixo e assinale aquela que corresponde a um endereço eletrônico (e-mail) válido: 

 
(A) joao@ 
(B) @joao.gmail.com 
(C) joao@gmail.com 
(D) www.joao.com.br 
(E) @joao 

 
15. Pedro possui, em seu computador, 3 pastas (pasta1, pasta2 e pasta3). Dentro de cada pasta, existe um arquivo. 

Na pasta1, há o arquivo1; na pasta2, o arquivo2 e, na pasta3, o arquivo3. Pedro ainda executou as seguintes 
operações: o arquivo1 foi copiado para a pasta3 e o arquivo3 foi recortado para a pasta2. Ele ainda renomeou o 
arquivo2 para arquivo-morto. Assinale a opção que corresponde aos conteúdos da pasta1, pasta2 e pasta3 
respectivamente: 

 
(A) arquivo1; arquivo2 e arquivo3; arquivo1 
(B) arquivo1; arquivo-morto e arquivo3; arquivo1 
(C) arquivo1; arquivo2 e arquivo3; vazia 
(D) arquivo1; arquivo-morto e arquivo3; vazia 
(E) vazia; arquivo-morto e arquivo3; arquivo1 

 
16. Dado o seguinte conceito: “Software malicioso que é instalado no computador sem o consentimento explícito do 

usuário que tem como objetivo alterar clandestinamente o comportamento do computador e que geralmente 
cópias de si mesmo e tenta se espalhar para outros computadores, utilizando-se de diversos meios”, assinale a 
opção que corresponde a este conceito. 

 
(A) firewall 
(B) vírus 
(C) backup 
(D) backdoor 
(E) spam 
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17. Assinale a opção que se refere ao dispositivo de “memória secundária” que é a parte do computador onde são 
armazenados os dados e o sistema operacional. 

 

(A) memória RAM 
(B) memória ROM 
(C) disco rígido 
(D) memória Cache 
(E) EPROM 

 
18. Sobre o processo do boot de um computador, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) É o processo que carrega o sistema operacional para a memória do computador. 
(B) O BIOS é um programa de computador pré-gravado em memória permanente (firmware) executado por um 

computador quando ligado, responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como por iniciar a 
carga do sistema operacional. 

(C) É no processo de boot que o sistema operacional deve carregar drivers de dispositivos (device drivers) e 
outros programas que são necessários para a operação normal de um computador. 

(D) No processo de boot, somente um sistema operacional pode ser carregado por vez. 
(E) O sistema operacional carregado no processo de boot tem que estar armazenado obrigatoriamente em um 

disco rígido. 
 

19. Observe o texto abaixo formatado no Word 2010: 
 

 
 

Com relação à formatação de fonte e de parágrafos do texto acima, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) 1º parágrafo com fonte normal, justificado; 2º parágrafo com fonte normal, alinhado à direita; 3º parágrafo 
em negrito alinhado à esquerda. 

(B) 1º parágrafo com fonte normal, alinhado à esquerda; 2º parágrafo com fonte itálico, justificado; 3º parágrafo 
em negrito alinhado à esquerda. 

(C) 1º parágrafo com fonte normal, alinhado à esquerda; 2º parágrafo com fonte negrito, justificado; 3º parágrafo 
em itálico alinhado à direita. 

(D) 1º parágrafo com fonte normal, justificado; 2º parágrafo com fonte em itálico, alinhado à direita; 3º parágrafo 
em negrito alinhado à esquerda. 

(E) 1º parágrafo com fonte normal, alinhado à esquerda; 2º parágrafo com fonte itálico, alinhado à esquerda; 3º 
parágrafo em negrito alinhado à direita. 

 
20. Com relação à navegação na Internet através do browser, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) Ópera, Safari, Chrome e Firefox são nomes de browsers (navegadores). 
(B) Intranet é um tipo de Internet que permite acesso irrestrito. 
(C) URL é uma sigla que indica o endereço de um site ou algum recurso (arquivo ou dispositivo). 
(D) O uso do https no início dos endereços dos sites indica uma camada adicional de segurança no acesso 

àquele site. 
(E) Um cookie é um pequeno pedaço de dados enviado a partir de um site web e armazenado em um arquivo 

que pode guardar informações das atividades do usuário naquele site. 
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21. Analisando as prestações de contas de uma secretaria do município, determinado analista sentiu a necessidade 

de confirmar junto a um fornecedor se um determinado pagamento foi realmente efetuado naquele valor ao 

mesmo, respondendo se concorda ou discorda das informações, ou forneça as informações solicitadas. Nessa 

situação, o documento de auditoria a ser providenciado é: 

 

(A) Ofício de Confirmação. 

(B) Carta de Confirmação. 

(C) Solicitação de Confirmação Negativa. 

(D) Solicitação de Confirmação Positiva. 

(E) Confirmação de Solicitação. 

 

22. Sobre a independência do Auditor, quando constatado que há relacionamentos familiares e pessoais entre 

membro da equipe de auditoria e conselheiro ou diretor do cliente de auditoria, marque a opção aceitável pelas 

Normas de Auditoria emanada pelo Conselho Federal de Contabilidade: 

 

(A) O afastamento temporário do diretor ou conselheiro. 

(B) A demissão do diretor ou conselheiro. 

(C) A definição das responsabilidades da equipe de Auditoria de modo que o profissional não trate de assuntos 

que sejam responsabilidade do familiar imediato. 

(D) Não cabe nenhuma medida, podendo o auditor continuar normalmente seu trabalho. 

(E) A troca de toda a equipe de auditoria. 

 

23. A materialidade têm sua importância no planejamento e execução de uma auditoria. Nesse contexto, identifique, 

dentre os documentos ou informações abaixo, qual estabelece um critério de materialidade: 

 

(A) Ofício circular do gestor da entidade auditada. 

(B) Patrimônio Líquido da entidade.  

(C) Número de contratos de despesa que a entidade possui em vigor. 

(D) Tempo de Existência da Entidade. 

(E) A burocracia da entidade. 

 

24. José, Auxiliar Administrativo na Prefeitura de Timon, informou intencionalmente no sistema contábil que um 

Suprimento de Fundos sob responsabilidade de outro servidor foi gasto regularmente. Uma auditoria posterior, 

porém, verificou que não houve a devida prestação de contas do recurso. Nesta situação, a Auditoria encontrou 

evidência de: 

 

(A) Engano 

(B) Erro 

(C) Lapso 

(D) Fraude 

(E) Omissão 

 

25. Marque a opção que compreende as assertivas corretas relativas aos papeis de trabalho: 

 

I. A extensão dos papéis de trabalho é assunto de julgamento profissional, sendo assim necessário 

documentar todas as questões de que o auditor trata; 

II. Os papéis de trabalho devem incluir o juízo do auditor acerca de todas as questões significativas, 

juntamente com a conclusão a que chegou; 

III. A forma e o conteúdo dos papéis de trabalho podem ser afetados pela natureza e complexidade da 

atividade da entidade; 

IV. O auditor deve adotar procedimentos apropriados para manter a custódia dos papéis de trabalho pelo prazo 

de cinco anos, a partir da data de emissão do seu parecer. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(A) Somente I e III. 

(B) Somente I, II e III. 

(C) Somente II, III e IV. 

(D) Somente I e II. 

(E) Somente I e IV. 

 

26. Uma vez que o auditor perceba que não conseguiu obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para 

suportar sua opinião, mas conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as 

demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, mas não generalizados fariam com que o referido auditor 

tivesse que emitir a seguinte opinião: 

 

(A) Opinião com ressalva. 

(B) Opinião Adversa. 

(C) Abstenção de Opinião. 

(D) Opinião limpa. 

(E) Opinião técnica. 

 

27. Sérgio trabalha no setor administrativo-financeiro de uma Farmácia e registra a compra de um automóvel no 

Ativo da empresa. O automóvel foi comprado em dezembro de 2013 mas o registro fora feito somente em janeiro 

de 2014. Nesta situação, Sérgio violou o princípio contábil: 

 

(A) Continuidade. 

(B) Registro do Valor Original. 

(C) Prudência. 

(D) Competência. 

(E) Entidade. 

 

28. Tomando-se os saldos das contas contábeis abaixo, marque a opção que contém o valor do Capital Próprio, 

Passivo Não Circulante e Ativo Não Circulante, respectivamente: 

 

 

 

(A) 10.000; 3.650; 3.000 

(B) 14.000; 2.000; 4.000 

(C) 13.000; 1.650; 3.000 

(D) 4.000; 10.000; 1.650 

(E) 10.350; 2.000; 4.000 

 

29. Uma empresa pública independente publicou suas demonstrações contábeis referentes ao ano de 2013 e foi 

constatado que, no primeiro quadrimestre, o disponível da empresa apresentou variação negativa. A 

demonstração contábil abaixo que permitiu a leitura dessa informação é: 

 

(A) Demonstração do Fluxo de Caixa. 

(B) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

(C) Demonstração do Resultado do Exercício. 

(D) Balanço Patrimonial. 

(E) Demonstração do Valor Adicionado. 

 

Conta Saldo 

Banco Conta Movimento 2.000 

Contas a Receber 8.000 

Investimentos 3.000 

Empréstimo à Empresa Coligada 1.000 

Salários a Pagar 900 

Financiamentos a Pagar de Longo Prazo 2.000 

Adiantamento de Clientes 750 
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30. O pagamento de servidores é fato contábil: 
 

(A) Permutativo.  

(B) Modificativo aumentativo. 

(C) Modificativo diminutivo. 

(D) Misto aumentativo. 

(E) Misto diminutivo. 

 

31. O índice que demonstra a capacidade da entidade de pagar suas dívidas de curto e longo prazo com os recursos 

do ativo é: 
 

(A) Índice ou grau de endividamento. 

(B) Capital Circulante Líquido. 

(C) Índice de Liquidez Corrente. 

(D) Imobilização do Patrimônio Líquido. 

(E) Índice de Solvência. 

 

32. Marque o grupo de demonstração contábil em que são agrupadas as ações em tesouraria: 
 

(A) Ativo Não Circulante. 

(B) Passivo Circulante. 

(C) Passivo Não Circulante. 

(D) Ativo Circulante. 

(E) Patrimônio Líquido. 

 

33. Dentre as despesas abaixo, marque a classificada como despesa corrente: 
 

(A) Aquisição de Imóvel usado. 

(B) Construção de uma quadra de esporte. 

(C) Amortização da Dívida. 

(D)  Pagamento de Juros e Encargos da Dívida. 

(E) Aquisição de software. 

 

34. Dentre as receitas abaixo, marque a classificada como receita extra-orçamentária: 
 

(A) Aquisição de edital por fornecedor. 

(B) Receita de IPTU. 

(C) Recebimento de Caução de Fornecedores. 

(D) Recebimento de Multas. 

(E) Cobrança da Dívida Ativa. 

 

O seguinte enunciado refere-se às questões 35 e 36: 

 

A empresa Eficiência S/A entregou material de expediente a um órgão público no dia 30/12/2014. A referida empresa 

ganhou licitação para fornecimento do material possui contrato com a Administração Pública e entregou o material 

baseado em uma Ordem de Serviço assinada pelo ordenador de despesa do órgão. A mercadoria foi conferida e 

atestada pelo setor competente no dia 31/12/2014.  

 

35. Sob a ótica da contabilidade pública, a etapa de despesa que foi negligenciada no processo: 
 

(A) Planejamento 

(B) Empenho 

(C) Liquidação 

(D) Dispensa 

(E) Inexigibilidade 
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36. A opção mais coerente, sob o ponto de vista da contabilidade pública, para o processo prosseguir de forma legal 

e satisfatória, considerando que o sistema contábil é fechado no dia 31/12/2014 para balanço e só será reaberto 

no dia 02/01/2015 já com o orçamento de 2015 é: 

 

(A) O gestor deve devolver a mercadoria. 

(B) O gestor deve empenhar em Restos a Pagar. 

(C) O gestor deve empenhar em Despesas de Exercícios Anteriores. 

(D) O gestor deve anular esta despesa, pois está eivada de vícios. 

(E) O gestor deve abrir processo administrativo contra o servidor que atestou o recebimento do material. 

 

37. Dentre as despesas abaixo, marque a que se classifica como despesa não efetiva. 

 

(A) Compra de Material de Expediente. 

(B) Compra de Veículo. 

(C) Pagamento de conta de energia elétrica. 

(D) Pagamento de Juros da dívida. 

(E) Pagamento de Salários. 

 

38. Marque a opção que contém a demonstração contábil que permite o cálculo do superávit financeiro, caso exista, 

no setor público: 

 

(A) Balanço Financeiro. 

(B) Balanço Patrimonial. 

(C) Demonstração das Variações patrimoniais. 

(D) Demonstração do Resultado do Exercício. 

(E) Balanço Orçamentário. 

 

39. Suponha que um determinado vereador apresente emenda ao projeto de Lei Orçamentária encaminhado pelo 

prefeito do município de Timon/MA autorizando pilotos de motocicleta a andarem sem capacete pelas ruas do 

município. Marque, dentre as opções abaixo, o princípio orçamentário violado. 

 

(A) Princípio da Especialização. 

(B) Princípio da não afetação. 

(C) Princípio do equilíbrio orçamentário. 

(D) Princípio da Exclusividade. 

(E) Princípio da Unidade. 

 

40. A autorização para abertura de Operação de Crédito para construção de posto de saúde no município  de  

Timon/MA pode estar inserida no seguinte documento legal: 

 

(A) PPA 

(B) LDO 

(C) LOA 

(D) Decreto Legislativo 

(E) Decreto do Poder Executivo 

 

41. O município de Timon/MA acaba de receber doação do Banco Mundial para construção de uma creche no 

município. Porém, somente 90% do valor da creche será doado, sendo o valor restante obrigação da Prefeitura. 

Nessa situação, sendo uma situação não prevista no orçamento inicial deverá a prefeitura: 
 

(A) solicitar ao legislativo autorização para abertura de créditos especiais. 

(B) solicitar ao legislativo autorização para abertura de créditos suplementares. 

(C) solicitar ao legislativo autorização para abertura de crédito extraordinário. 

(D) expedir decreto abrindo credito extraordinário. 

(E) recusar a doação, pois não há previsão orçamentária da despesa. 
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42. A antecipação de Receita Orçamentária consiste em medida emergencial para atender a insuficiências de caixa. 

Nesse sentido, marque a opção que contém somente as assertivas verdadeiras: 

 

I. O gestor pode utilizar-se deste recurso em qualquer período do seu mandato; 

II. As receitas provenientes de ARO devem estar contidas na LOA; 

III. Está proibida se existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada; 

IV. Deve ser autorizada previamente pelo poder legislativo. 

 

(A) I e IV. 

(B) II e III. 

(C) II e IV. 

(D) III e IV. 

(E) I e III. 

 

43. Em relação às despesas vinculadas e obrigatórias previstas na Constituição Federal 1988, temos que os 

municípios devem aplicar obrigatoriamente em Educação e Saúde respectivamente: 

 

(A) 18% e 25% 

(B) 25% e 15% 

(C) 25% e 12% 

(D) 25% e 18% 

(E) 30% e 12% 

 

44. Dentre as medidas que podem ser aplicadas pelo prefeito de Timon/MA, caso o município extrapole os limites de 

gasto com pessoal, marque a opção que NÃO é prevista pela Constituição Federal ou pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

(A) Exoneração de Servidor não estável. 

(B) Exoneração de Servidor Estável. 

(C) Proibição de Contratação de Hora Extra. 

(D) Proibição de provimento de cargo público. 

(E) Redução em, pelo menos, dez por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. 

 

45. Determinada empreiteira possui um contrato de R$ 200.000,00 para construção de uma ampliação de unidade 

escolar com o município de Timon/MA. Durante a execução, constatou-se a necessidade de se criar uma 

estrutura reforçada, elevando o contrato para R$ 290.000,00. A Administração Pública fez aditivo de valor ao 

contrato concordando com a elevação do valor. Tal situação pela Lei 8.666/93 é: 

 

(A) Ilegal, pois somente aditivos de até 25% do valor de serviços são permitidos. 

(B) Ilegal, pois tal fato não possui amparo na Lei 8666/93. 

(C) Legal, pois são permitidos aditivos de até 50% em obras e serviços de engenharia. 

(D) Legal, pois, desde que devidamente motivados, não há limites para aditivos de valor em um contrato. 

(E) Ilegal, sendo a empreiteira obrigada a suportar os custos extras fora do contrato. 

 

46. Em determinado Pregão executado pela Prefeitura de Timon/MA, um licitante declarado vencedor não 

comparece dentro do prazo de convocação da Prefeitura para assinar o contrato. Nessa situação, de acordo com 

a Lei 10.520/02, deve a prefeitura: 

 

(A) abrir nova convocação, dilatando o prazo. 

(B) examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 

vencedor. 

(C) anular o pregão, lançando novo edital. 
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(D) executar uma compra direta através de dispensa de licitação para suprir a necessidade imediata, atrasada 

devido ao comportamento do licitante. 

(E) executar uma inexigibilidade de licitação. 

 

47. Ao solicitar uma autorização do órgão gerenciador da Ata de Registro de preços para a compra de um 

determinado produto, verificou-se que a quantidade disponível para autorização não era suficiente para atender 

ao órgão solicitante. Nessa situação, é permitido ao órgão gerenciador:  

 

(A) ampliar quantitativo da Ata em até 25%. 

(B) proibir a adesão do órgão solicitante à outra Ata de Registro de Preços até que ele efetue novo pregão. 

(C) proibir a adesão do órgão solicitante à outra Ata de Registro de Preços até que ele faça adesão a outra Ata 

de Registro de Preços. 

(D) liberar a quantidade restante de saldo e orientar que o órgão solicitante peça adesão à outra Ata de 

Registro de Preços de outro órgão gerenciador. 

(E) efetuar um pregão em nome do órgão solicitante. 

 

48. Pela recusa em fornecer as informações requeridas por cidadão a respeito de resultado de prestações de contas 

sem a devida motivação, pode ensejar ao agente público responsável, de acordo com a Lei 11.527/2011, no 

mínimo, em concatenação com a lei 8.112/1990: 

 

(A) Suspensão 

(B) Advertência Verbal 

(C) Advertência por Escrito 

(D) Demissão 

(E) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública 

 

49. Para adquirir a estabilidade na Prefeitura de Timon/MA, de acordo com a Lei municipal 1.299/2004, deve o 

servidor se submeter a uma avaliação de desempenho, composta de: 

 

(A) Avaliação trimestral, sendo a cada uma gerada um boletim. 

(B) Avaliação semestral, sendo a cada uma gerado um relatório. 

(C) Avaliação mensal, senda a cada uma gerada um boletim. 

(D) Avaliação anual, sendo a cada uma gerado um relatório. 

(E) Avaliação bimestral, sendo a cada uma gerada um boletim. 

 

50. Pelo Estatuto do Servidor Público de Timon/MA, o servidor fará jus a ajuda de custo: 

 

(A) se ausentar temporariamente fora da área metropolitana do município de Timon/MA, sem pernoite. 

(B) se ausentar temporariamente fora da área metropolitana do município de Timon/MA, com pernoite. 

(C) se passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, no interesse do 

serviço público. 

(D) se adiantar despesas em nome da Administração Pública para posterior ressarcimento. 

(E) em nenhum caso.  

  

 


