Realização:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2012

CARGO:
CONSULTOR TÉCNICO ESPECIALIZADO – PL – CTE

DATA: 15/04/2012
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 cada. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. Não serão
aceitas reclamações posteriores.

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.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões 01 a 05.

Dívida do passado

01
02
03
04
05
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07
08
09
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20
21
22
23

Por quase um ano, em 1971, a então guerrilheira da VAR-Palmares Dilma Rousseff conviveu em
uma cela no Presídio Tiradentes, em São Paulo, com a militante do Partido Operário Comunista (POC)
Eleonora Menicucci. O lugar estreito, apelidado de Torre das Donzelas, era uma ilha que abrigava presas
políticas no meio de um presídio lotado de detentas comuns. O convívio fortaleceu uma amizade que havia
começado anos antes em Minas Gerais. Ao deixarem a cadeia, as amigas seguiram caminhos distintos.
Dilma enveredou pela burocracia estatal: ocupou postos públicos no Rio Grande do Sul, depois em Brasília,
e por fim se tornou presidente da República. No percurso, optou pelo pragmatismo em detrimento da defesa
pública de dogmas da época. Já Eleonora se manteve fiel a algumas dessas bandeiras. Socióloga e
professora de saúde coletiva na Unifesp, formou um grupo em defesa da legalização do aborto. Na semana
passada, as vidas das duas mulheres voltaram a se cruzar. Na sexta-feira, Dilma deu posse a Eleonora
como a nova ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres.
Foi uma escolha carregada de simbolismos, embora sem grandes consequências práticas. Ao
nomear Eleonora, Dilma quis fazer uma homenagem ao seu passado – aos seus colegas da luta armada e
às ideias que lhes eram caras – e também reforçar a blindagem contra eventuais ataques da esquerda à sua
conversão ao pragmatismo. Eleonora não apenas defende a interrupção da gravidez, como declara ter feito
dois abortos. “Minha luta pelos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres e a minha luta para que
nenhuma mulher neste país morra por morte materna só me fortalecem”, afirmou. Na prática, porém, ela
pouco poderá fazer para mudar a realidade. Dilma não está disposta a patrocinar mudanças na legislação.
Hoje, o aborto é permitido quando a gravidez decorre de estupro ou quando a gestante corre risco de vida. A
justiça tem autorizado ainda o aborto de fetos anencéfalos, uma decisão que precisa ser consolidada pelo
Supremo Tribunal Federal. Há no Congresso dezenove projetos que, em maior ou menor grau, liberalizam e
descriminalizam a prática. Mas, mesmo após a nomeação de Eleonora, o governo não pretende se
empenhar para que mudanças sejam aprovadas – trata-se de um ano eleitoral, afinal.(...)
Revista Veja, 15 de fevereiro de 2012.pág.73. Fragmento.

01. De acordo com o texto, pode-se afirmar corretamente que:
(A) Dilma Rousseff e Eleonora Menicucci conheceram-se no Presídio Tiradentes, em 1971, quando dividiram
cela em meio a outras presas políticas.
(B) Após o período no presídio, Dilma e Eleonora seguiram carreiras na política, ocupando cargos do governo
até chegarem à Presidência da República e ao ministério da Mulher, respectivamente.
(C) No Brasil, hoje o aborto é permitido por lei em três situações: quando a gravidez é consequência de
estupro, quando a gestante sofre risco de vida ou quando o feto é anencéfalo.
(D) Os projetos que tramitam atualmente no Congresso sobre a legalização do aborto dificilmente serão
aprovados neste ano, já que o governo não deve realizar mudanças legislativas em ano eleitoral.
(E) O título do texto reforça a preocupação da presidente Dilma em reatar laços políticos há muito rompidos
com seus ex-colegas de luta armada, reassumindo a defesa pública de uma questão polêmica no país.

02. Na oração, “No percurso, optou pelo pragmatismo em detrimento da defesa pública de dogmas da época”
(linhas 07 e 08), a expressão em destaque pode ser substituída, mantendo-se o mesmo sentido, por:
(A) em prejuízo da
(B) por causa da
(C) em prol da

(D) em consequência da
(E) em acréscimo à
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03. Sobre o pronome destacado no trecho, “aos seus colegas da luta armada e às ideias que lhes eram caras”
(linhas 13 e 14), marque a opção INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Concorda com o substantivo “ideias” em gênero e número.
Refere-se ao substantivo “colegas”, com o qual concorda em gênero e número.
É regido pela expressão “ser caro a alguém”, que exige seu emprego em substituição à pessoa.
É um pronome oblíquo átono na terceira pessoa do plural, com função de objeto indireto.
Sua posição anterior ao verbo denomina-se próclise e, nesse caso, deve-se, ao pronome relativo “que”.

04. Marque a opção em que NÃO há correspondência entre a palavra retirada do texto e seu sentido no contexto.
(A) bandeiras (linha 08) = causas
(B) pragmatismo (linha 15) = utilidade prática
(C) descriminalizam (linha 22) = discriminam

(D) anencéfalos (linha 20) = sem cérebros
(E) blindagem (linha 14) = defesa

05. Os seguintes verbos foram retirados do texto e estão em diferentes tempos e modos. No contexto acima, a
única forma no presente do subjuntivo é
(A) decorre (linha 19).
(B) morra (linha 17).
(C) quis (linha 13).

(D) deixarem (linha 05).
(E) abrigava (linha 03).

06. Marque a opção em que o acento indicativo de crase está empregado CORRETAMENTE.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os ingressos podem ser retirados à partir das dez horas da manhã.
Marcamos encontro no guichê à uma hora da tarde.
A oferta será de fevereiro à março apenas, devido ao calor.
A caminhonete é movida à diesel, por isso custa mais caro.
Evite comprar à prazo porque os juros sempre estão inclusos.

07. Marque a opção CORRETA quanto à regência verbal.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Parece que nunca temos tudo de que precisamos quando começam as aulas.
Joãozinho e Pedrinho estudam na mesma sala e namoram com a mesma coleguinha.
Venho aqui lhe parabenizar pelo aniversário e aproveito para convidar-lhe para minha formatura.
Sábado iremos ao cinema assistir o filme que fizeram sobre a vida de um pintor espanhol.
Esses filmes europeus sempre têm um ator ou uma atriz que eu não gosto.

08. Está CORRETA a concordância em:
(A) camisas verdes-claras.
(B) tintas em tons pastéis.
(C) calças azul-marinho.

(D) mesa meia empenada.
(E) palavras-chaves em inglês.

09. São acentuadas devido à mesma regra as palavras da opção:
(A) universitário – trópico – pólen
(B) café – júri – gérmen
(C) rádio – fácil – carijó

(D) tórax – tálamo – maracujá
(E) abdômen – bíceps – útil

10. A opção que contém erro de ortografia é:
(A) berinjela
(B) digladiar
(C) discernir

(D) supérfulo
(E) entretenimento
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
11. Um computador é capaz de ler dados de entrada, processá-los e gerar dados de saída, executando um
programa adequado para isso. Acerca dos programas ou aplicativos dos computadores, leia as afirmações
abaixo e marque a opção CORRETA.
I. No procedimento de instalação, um programa é transferido para o disco rígido do computador, onde fica
armazenado para uma futura utilização;
II. Ao se iniciar o processo de execução de um programa que esteja armazenado no disco rígido de um
computador, ocorre a transferência do programa, ou de parte dele, para a memória RAM, onde ele é
efetivamente executado;
III. Alguns programas oferecem a possibilidade de serem personalizados em função das características do
computador e conforme algumas opções de modos de operação;
IV. O sistema operacional de um computador é um aplicativo cuja principal funcionalidade é somente o
controle do mouse e teclado;
V. Há programas específicos para compactar arquivos, de modo que estes ocupem uma menor quantidade
de espaço nos dispositivos de armazenamento de dados. Em algumas situações, a compactação pode
reduzir os arquivos originais em mais de 50%.
(A) Apenas I, III e V estão corretas.
(B) Apenas II, III e IV estão corretas.
(C) Apenas I, II, III e V estão corretas.

(D) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
(E) Todas estão corretas.

12. A respeito do Linux, é CORRETO afirmar que:
(A) O Linux é um sistema operacional cuja primeira licença de acesso deve ser paga, mas a cópia é gratuita.
(B) Linux é um sistema operacional dedicado a grandes sistemas computacionais constituídos de estações de
trabalho, não podendo ser utilizado em computadores do tipo PC nem em laptops.
(C) Apesar de ser um software proprietário, mantido pelo governo americano, o Linux pode ser copiado entre
usuários.
(D) O Linux é um software integrante do sistema Windows, que, atualmente, oferece gratuitamente algumas
opções que antes eram pagas.
(E) O Linux, um sistema operacional embasado no Unix, está se tornando uma alternativa ao sistema
Windows por diversos motivos, como, por exemplo, sua gratuidade.
13. Sobre o sistema operacional Windows, leia as seguintes afirmativas e marque a opção CORRETA.
I. É possível acessar o Menu Iniciar do Windows pelo teclado, caso este possua a tecla Win, mas é possível
fazê-lo por meio de uma combinação de teclas formada por ALT+TAB;
II. A tecla ALT, quando pressionada durante o comando de exclusão de um arquivo, impede que ele fique na
lixeira;
III. Caso o arquivo excluído esteja numa unidade de disco rígido, o arquivo na verdade não será apagado,
mas será movido para uma pasta especial chamada LIXEIRA, que é uma pasta que guarda os arquivos
que tentamos apagar dos nossos discos rígidos;
IV. Se o arquivo estiver dentro de uma unidade removível (pendrive, por exemplo), o arquivo não tem direito
de ir para a lixeira, portanto, se apagado, não tem mais volta, é definitivo;
V. As dimensões 640x480 pixels, 800x600 pixels e 1024x768 pixels referem-se às propriedades do vídeo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estão corretas apenas as afirmativas I, III e V.
Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
Estão corretas apenas as afirmativas III, IV e V.
Estão corretas apenas as afirmativas I, II, III e IV.
Todas as afirmativas estão corretas.
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14. A forma CORRETA de fazer referência a uma célula (B2) localizada em outra planilha (Plan1) no mesmo
arquivo para o Microsoft Excel 2007 e BrOffice.org Calc 3.1, português e versão padrão do fabricante, é
respectivamente:
(A) Plan1!B2
(B) [Plan1].B2
(C) {Plan1}.B2

e
e
e

Plan1.B2
[Plan1]!B2
{Plan1}!B2

(D) Plan1.B2
(E) Plan1_B2

e
e

Plan1!B2
Plan1_B2

15. Sobre as teclas de atalho dos editores de texto Microsoft Word 2007 e BrOffice.org Writer 3.1, português e
versão padrão do fabricante, analise as sentenças abaixo e marque a opção CORRETA.
I. O atalho “Crtl”+”P” pode ser usado em ambos os editores de texto para abrir a caixa de diálogo do
comando imprimir;
II. O atalho “Crtl”+”I” pode ser usado em ambos os editores de texto para formatar a fonte em itálico;
III. O atalho “Ctrl”+”N” pode ser usado em ambos os editores de texto para abrir um novo documento em
branco;
IV. O atalho “Ctrl”+”C” é usado somente no Microsoft Word 2007 para copiar um texto selecionado;
V. O atalho “Ctrl”+”V” é usado somente no BrOffice.org Writer para colar um texto previamente copiado.
(A) Apenas I e III estão corretas.
(B) Apenas II e V estão corretas.
(C) Apenas III e IV estão corretas.

(D) Apenas I e II estão corretas.
(E) Apenas IV e V estão corretas.

16. Analise as seguintes afirmativas sobre os mecanismos de acesso à Internet e assinale a opção INCORRETA.
(A) Wireless é um tipo de comunicação sem fio, que pode ser feita por meio de ondas de rádio, microondas ou
satélite.
(B) Ethernet é a tecnologia de interconexão para redes baseada no envio de pacotes. Ela consiste em
cabeamento e sinais elétricos transportando pacotes de dados.
(C) DSL (Digital SubscriberLine) é um conjunto de tecnologias que proporciona transmissão digital de dados,
aproveitando a própria rede de telefonia que chega na maioria das residências.
(D) O backbone é a fração da rede que suporta o maior tráfego de dados e tem função de conectar várias
redes locais.
(E) POP3, IMAP e SMTP são protocolos de aplicação utilizados para transferências de arquivos.
17. Sobre a segurança em sistemas da internet, analise as afirmações abaixo e marque a opção CORRETA.
I.
II.
III.
IV.
V.

Criptografia significa uma informação codificada;
Assinatura Digital é um código matemático que tem como finalidade dar integridade e autenticidade a um
arquivo; essa assinatura garante que o arquivo não foi alterado além de confirmar o remetente do mesmo;
Certificação Digital é um documento digital que comprova que uma assinatura digital é verdadeira e que
consequentemente pertence a tal pessoa ou empresa;
O popular "cavalo de troia" (Trojan Horse) tem como função principal enganar o sistema de segurança da
máquina e, assim, possibilitar a entrada dos outros softwares ou mesmo vírus;
O Firewall funciona como um escudo que tenta proteger nossas máquinas contra invasão. Age como um
filtro que controla todas as comunicações que passam de uma rede a outra e em função do que seja
permitido ou rejeitado.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, III e V estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.
Apenas I, II, III e V estão corretas.
Apenas I, II, III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.
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18. Sobre a gerência de arquivos em um computador, marque a opção INCORRETA.
(A) Um arquivo é basicamente um conjunto de dados armazenados em um dispositivo físico não-volátil, com
um nome ou outra referência que permita sua localização posterior.
(B) O formato ou estrutura interna de um arquivo pode ser definido e reconhecido pelo núcleo do sistema
operacional ou somente pelas aplicações.
(C) A criação de um novo arquivo implica alocar espaço para ele no dispositivo de armazenamento e definir
seus atributos (nome, localização, proprietário, permissões de acesso etc.);
(D) No acesso sequencial, os dados de um arquivo são sempre lidos e/ou escritos em seqüência,do início ao
final do arquivo.
(E) Um diretório, ou pasta, é um repositório onde são armazenados somente arquivos executáveis.
19. Com relação a correio eletrônico, assinale a opção CORRETA.
(A) Endereços de correio eletrônico que terminam com os caracteres .br somente podem enviar mensagens
para destinatários residentes no Brasil.
(B) O tamanho máximo permitido para o campo “assunto” das mensagens de correio eletrônico, é de 10
caracteres.
(C) Os aplicativos (serviços) de correio eletrônico disponíveis na internet (gMail, Yahoo!, Hotmail etc), não
permitem o envio de anexos nas mensagens.
(D) O Outlook Express possui mecanismo que detecta e bloqueia, com total eficácia, arquivos infectados,
portanto, quando esse programa é usado na recepção de mensagens de correio eletrônico com anexos
não há o risco de infecção por vírus de computador.
(E) Diversas ferramentas que permitem o uso de correio eletrônico disponibilizam funcionalidade que permite
encaminhar uma mensagem recebida a um ou a vários endereços de correio eletrônico.
20. Marque a opção que NÃO apresenta um campo contido em um certificado digital X.509.
(A) Nome do titular.
(B) Nome do emitente.
(C) Email.

(D) Número de série.
(E) Período de Validade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Administração Pública consiste no aparelhamento do Estado pré-ordenado à realização dos serviços públicos,
visando à satisfação das necessidades coletivas. Indique, portanto, a opção CORRETA no que tange à
administração pública direta e indireta.
(A) Além das autarquias, que são entidades criadas por lei, caracterizadas por possuir personalidade jurídica,
patrimônio e receita próprios, compõem a administração indireta as fundações, as empresas públicas e as
sociedades de economia mista.
(B) As fundações públicas realizam atividades de interesse coletivo, não estão sujeitas à supervisão
ministerial e são consideradas pessoa jurídica de direito privado, enquanto as sociedades de economia
mista são pessoas jurídicas de direito público, no entanto, sujeitam-se às normas das sociedades
mercantis.
(C) As empresas públicas ou estatais são entes com personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio
e capital exclusivo da união, enquanto as fundações públicas possuem personalidade jurídica de direito
público, podendo ainda ser dependentes ou não do orçamento fiscal.
(D) Além das fundações públicas, que, embora realizem atividades que não sejam típicas de Estado sendo
criadas e estruturadas por decreto, compõem a administração indireta as autarquias, as empresas
públicas e as sociedades de economia mista.
(E) As autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista compõem a administração
pública indireta e, portanto, integram o orçamento de investimento na Lei Orçamentária Anual.
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22. Os princípios de Contabilidade espelham a ideologia de determinado sistema, seus postulados básicos e seus
fins. De acordo com o apêndice da Resolução CFC nº 750/93 e Resolução CFC nº 1.367/11, os princípios
possuem o condão de declarar e consolidar os altos valores da vida humana e, por isso, são considerados
pedras angulares e vigas-mestras do sistema. A partir do exposto, assinale a opção INCORRETA sobre os
Princípios de Contabilidade.
(A) O princípio da entidade se afirma, para o ente público, pela autonomia e responsabilização do patrimônio a
ele pertencente. A autonomia patrimonial tem origem na destinação social do patrimônio e a
responsabilização pela obrigatoriedade da prestação de contas pelos agentes públicos.
(B) O princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser
inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional, sendo que
a atualização monetária e o valor justo equivalem a bases de mensuração para ajustes de valores ativos e
passivos.
(C) A aplicação do princípio da prudência não deve levar a excessos ou a situações classificáveis como
manipulação do resultado. Pelo contrário, em consonância com os princípios constitucionais da
administração pública, deve constituir garantia de inexistência de valores fictícios, de interesses de grupos
ou pessoas, especialmente gestores, ordenadores e controladores.
(D) O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes
patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. A integridade e a fidedignidade dizem
respeito a valores que afetam o patrimônio e que devem refletir a aplicação de procedimentos de
mensuração que prefiram montantes, menores para ativos, entre alternativas igualmente válidas, e valores
maiores para passivos.
(E) As prestações de contas dos gestores públicos devem ser elaboradas em conformidade com os princípios
de Contabilidade, pois devem permitir aos seus usuários e por toda a sociedade a adequada interpretação
dos fenômenos patrimoniais do setor público, o acompanhamento do processo orçamentário, a análise
dos resultados econômicos e o fluxo financeiro.

23. Sobre Orçamento Público, é CORRETO afirmar:
(A) O orçamento pode ser considerado um instrumento da moderna administração pública, quando elaborado
e utilizado adequadamente, sendo de uso obrigatório para as entidades que compõem a administração
pública e privada.
(B) A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o orçamento propriamente dito, no qual receitas e despesas devem ser
evidenciadas, objetivando uma gestão de recursos públicos eficiente e livre de vinculações.
(C) O orçamento participativo é muito utilizado pela gestão municipal e equivale à participação popular, por
meio de projetos e reivindicações. É, portanto, um mecanismo governamental que permite aos cidadãos
influenciar ou decidir os orçamentos públicos.
(D) Orçamento base zero consiste em um processo de planejamento dinâmico, em que os recursos, uma vez
definidos, não poderão mais ser remanejados, somente anulados.
(E) O orçamento tradicional, que é o utilizado no Brasil, é um modelo que toma por base os três últimos
exercícios financeiros, determinando-se as mudanças ocorridas na economia e na política interna e
externa.

24. Os princípios orçamentários são estabelecidos e disciplinados tanto por normas constitucionais e
infraconstitucionais, quanto pela doutrina, sendo válidos para os poderes executivo, legislativo e judiciário de
todos os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Sobre o assunto, marque a
assertiva CORRETA.
(A) O orçamento público deve ser divulgado à sociedade de forma restrita e dinâmica e na forma de relatórios
sobre a execução orçamentária e sobre a gestão fiscal, bem como disponibilizados para qualquer pessoa.
Esta afirmação equivale ao princípio orçamentário da transparência.
(B) A existência de orçamentos paralelos não é permitida. O orçamento deve ser uno e discriminar os
ingressos e dispêndios contidos nos programas de trabalho do Governo.
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(C) O orçamento deve ser elaborado levando em consideração todas as receitas e despesas de um período é o que preconiza o princípio orçamentário da unificação.
(D) A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa,
sem ressalvas.
(E) O princípio do orçamento bruto, previsto pelo art. 6º da Lei no 4.320, de 1964, obriga registrarem-se as
receitas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções.

25. Sobre os instrumentos de planejamento e controle do orçamento, assinale a opção INCORRETA.
(A) O Plano Plurianual (PPA) dispõe, de forma regionalizada, sobre as diretrizes e metas da administração
pública para as despesas de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos programas de
duração continuada.
(B) O PPA é elaborado no primeiro ano de governo do chefe do executivo, entrando em vigor no segundo
ano. A ideia é manter a continuidade dos programas e consiste em um instrumento de planejamento de
médio prazo.
(C) A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) compreende as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro seguinte e orientará a elaboração da
LOA, dispondo ainda sobre as alterações na legislação tributária e versará sobre a política de aplicação
das agências financeiras oficiais de fomento.
(D) A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) dispõe sobre o equilíbrio de receitas e despesas, critérios e
formas de limitação de empenho, bem como sobre as normas relativas ao controle de custos e à avaliação
dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento e às condições e exigências para
transferências de recursos a entidades públicas e privadas.
(E) A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve conter o anexo de riscos fiscais, que abrange os riscos
orçamentários e os da dívida, no qual são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de
afetar as contas públicas, informando ainda as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

26. A Lei Orçamentária Anual deve ter seu projeto elaborado de forma compatível com o PPA e a LDO. Portanto,
compreenderá, dentre outras disposições:
(A) O orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração
direta e as empresas estatais independentes.
(B) O orçamento fiscal, de investimentos e da seguridade social, sendo que os orçamentos fiscais e de
investimentos das estatais, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir
desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.
(C) O orçamento fiscal, de investimentos e da seguridade social e demonstrativo regionalizado de impactos
das isenções, anistias e remissões obtidas e demonstrativo de definição de reserva de contingência.
(D) O orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração
direta e as empresas estatais independentes e demonstrativo regionalizado de impactos das isenções,
anistias e remissões obtidas.
(E) O orçamento fiscal, de investimentos e da seguridade social, demonstrativo regionalizado de impactos das
isenções, anistias e remissões concedidas e demonstrativo de definição e forma de utilização de reserva
de contingência.

27. A respeito da Lei Orçamentária Anual, é INCORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

A LOA não consigna crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada.
Na Lei Orçamentária, todas as receitas e despesas são evidenciadas por seus valores brutos.
A finalidade da LOA é a concretização dos objetivos e metas estabelecidas no PPA.
A LOA, orientada pelas diretrizes, objetivos e metas do PPA, compreende as ações a serem executadas,
seguindo as metas e as prioridades estabelecidas na LDO.
(E) A LOA consigna dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro, conforme o
princípio orçamentário da especificação.
8|Página

Concurso Público – Edital 01/12 (ALEPI)– Cargo: Consultor Téc. Especializado

28. Considere as afirmações a seguir sobre ciclo orçamentário:
I. O ciclo orçamentário refere-se ao período de tempo em que se processam as atividades típicas do
orçamento público, desde sua concepção à sua apreciação final;
II. Ciclo orçamentário e exercício financeiro se confundem, pois os dois processam-se na mesma época;
III. É um processo contínuo, dinâmico e flexível, no qual ocorrem a elaboração, a análise, a aprovação, a
execução e, por fim, a avaliação do Orçamento Público.
Marque a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente os itens I e II estão corretos.
Somente os itens I e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Apenas o item III está correto.
Somente os itens II e III estão corretos.

29. Receita orçamentária equivale a:
(A) Recursos que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo, podendo
aumentar ou não o patrimônio líquido.
(B) Valores que são arrecadados e, portanto, registrados quando da sua efetiva arrecadação.
(C) Valores vinculados a despesas com a manutenção da máquina estatal.
(D) Valores dos dispêndios e não possuem caráter devolutivo.
(E) Valores que ingressam nos cofres públicos vinculados a despesas específicas que alteram o patrimônio
líquido.

30. Constituem receitas correntes:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As de contribuições de melhoria, as patrimoniais e as de operações de crédito.
As inversões financeiras, as alienações e as taxas.
As de serviços financeiros, as de dividendos recebidos e as de operações de crédito.
As de contribuições, as de impostos e as amortizações.
As tributárias, de contribuições e as patrimoniais.

31. Após a aprovação do orçamento de determinada entidade pública e a arrecadação de receita prevista, os
registros contábeis de previsão e arrecadação da receita são respectivamente:
(A) D- Receita a Realizar / C- Previsão Inicial da Receita
D- Receita Realizada / C- Receita a Realizar
(B) D- Previsão Inicial da Receita / C- Receita a Realizar
D- Receita Realizada / C- Receita a Realizar
(C) D- Receita Realizada / C- Receita a Realizar
D- Previsão Inicial da Receita / C- Receita a Realizar
(D) D- Previsão Inicial da Receita / C- Receita Realizada
D- Receita Realizada / C- Previsão Inicial da Receita
(E) D- Previsão Inicial da Receita / C- Receita a Realizar
D- Receita a Realizar / C-Receita Realizada
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32. O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita, mencionados no art. 11
dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-se denominar este código de
natureza de receita. Nesse sentido, marque a opção CORRETA, quanto à classificação da receita
orçamentária.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Categoria Econômica; Origem; Espécie; Rubrica; Alínea; Subalínea.
Categoria Econômica; Espécie; Origem; Rubrica; Grupo; Subgrupo.
Categoria Econômica; Espécie; Rubrica; Origem; Alínea; Subalínea.
Categoria Econômica; Origem; Rubrica; Espécie; Alínea; Subalínea.
Categoria Econômica; Espécie; Rubrica; Origem; Grupo; Subgrupo.

33. Despesa orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade,
podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial. Analise as assertivas abaixo e assinale a opção
CORRETA.
I. Despesa corrente efetiva é aquela que modifica a situação líquida patrimonial;
II. Toda despesa com inversão financeira é efetiva, porque agrega bens ao patrimônio da entidade;
III. Dispêndios podem ter caráter orçamentário ou extraorçamentário, sendo que os orçamentários
representam desembolsos de recursos de terceiros em poder do ente público.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente os itens II e III estão corretos.
Somente os itens I e III estão incorretos.
Somente o item I está correto.
Somente os itens I e II estão corretos.
Somente o item II está correto.

34. Despesa pública, no sentido strictu, conforme o Manual de Procedimentos Orçamentários da Secretaria do
Tesouro Nacional-STN (válido para 2012), consiste em:
(A) Dispêndios autorizados por lei e necessários para a manutenção da máquina estatal e cumprimento dos
programas, atividade planejadas pelo governo.
(B) Gastos autorizados por lei que não afetam a situação líquida do ente público, necessários ao
funcionamento e à manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade.
(C) Gastos autorizados por lei e vinculados a receitas arrecadadas para esse fim, necessários ao
funcionamento e à manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade.
(D) São gastos correntes e de capital e com privatizações, que não afetam a situação líquida, e são
necessários ao funcionamento e à manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade.
(E) São gastos constantes na LOA e na LDO, que objetivam a manutenção dos serviços públicos prestados à
sociedade.

35. Em relação aos Créditos Orçamentários Adicionais, marque a opção CORRETA.
( )
( )
( )
( )

Créditos adicionais constituem autorizações de gastos que visam suplementar o orçamento.
Créditos adicionais Suplementares visam agregar valores ao orçamento quando não dotados em lei
específica.
Créditos orçamentários adicionais especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação
orçamentária específica.
Os créditos adicionais suplementares e especiais são destinados a reforço de dotação orçamentária e
acréscimo de valores para as quais não haja dotação orçamentária específica, respectivamente.
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( )

Recursos objeto de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária que ficarem sem destinação
podem ser utilizados como fonte hábil para abertura de créditos especiais e suplementares, mediante
autorização legislativa.
(A) F; V; V; V; F
(B) F; F; V; F; F
(C) V; F;V; V; F

(D) F; F; V; V; V
(E) V; V; V; V; F

36. O Governo do Estado do Piauí realizou um processo licitatório que teve uma empresa ganhadora para realizar
obras no Estado. Quando do comprometimento do crédito empenhou o valor de R$ 800.000,00, havendo
posteriormente liquidação de 60% da despesa empenhada. Marque a opção que consta os lançamentos
contábeis corretos relacionados aos fatos ocorridos:
(A) D- Crédito Disponível
C- Crédito Empenhado a Liquidar___________
D- Crédito Empenhado liquidado a pagar
C- Crédito Empenhado a Liquidar___________
(B) D- Crédito Disponível a Liquidar
C- Crédito Liquidado_____________________
D- Crédito Empenhado liquidado a pagar
C- Crédito Empenhado a Liquidar___________
(C) D- Crédito Disponível a Liquidar
C- Crédito Liquidado_____________________
D- Crédito Empenhado liquidado a pagar
C- Crédito Empenhado a Liquidar___________
(D) D- Crédito Disponível
C- Crédito Empenhado a Liquidar __________
D- Crédito Empenhado a liquidar
C- Crédito Empenhado Liquidado a pagar____
(E) D- Crédito Disponível
C- Crédito Empenhado em Liquidação_______
D- Crédito empenhado a liquidar
C- Crédito Empenhado Liquidado a pagar____

R$ 800.000
R$ 480.000
R$ 800.000
R$ 480.000
R$ 800.000
R$ 400.000
R$ 800.000
R$ 480.000
R$ 480.000
R$ 480.000

37. Analise as assertivas a seguir, assinalando a CORRETA.
(A) A anistia, a remissão, o subsídio, o crédito presumido e a isenção não são tipos de renúncia de receitas.
(B) A Receita Corrente Líquida não será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência
e nos doze anteriores, excluídas as duplicidades.
(C) Dívida ativa não são créditos da Fazenda Pública exigíveis em virtude do transcurso do prazo para
pagamento.
(D) Despesas de exercícios anteriores não poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no
orçamento.
(E) Os Restos a pagar não são considerados dívida pública flutuante, exceto os serviços da dívida.

38. Os estágios da execução da despesa orçamentária, na forma prevista na Lei nº 4.320/1964, são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

fixação, empenho, liquidação e pagamento.
licitação, fixação, empenho, liquidação e pagamento.
empenho, liquidação e pagamento.
fixação, licitação, empenho, liquidação e pagamento.
fixação, liquidação e pagamento.
11 | P á g i n a

Concurso Público – Edital 01/12 (ALEPI)– Cargo: Consultor Téc. Especializado

39. A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-se de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Despesas Efetivas e Despesas Não Efetivas.
Despesas Derivadas e Despesas Originárias.
Categoria Econômica; Grupo de Natureza da Despesa e Elemento de Despesa.
Despesas Correntes; Despesas de Capital; Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias.
Programa; Projeto; Atividade e Operações Especiais.

40. O Patrimônio Público é composto, em sentido amplo, por bens, direitos e obrigações. Portanto, sobre os bens
públicos considerados de uso especial (aqueles destinados à execução dos serviços públicos), marque a
opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Não são contabilizados, pois são utilizados pela administração pública.
São contabilizados, porém não são inventariados.
Não são contabilizados, porém são avaliados e depreciados.
São contabilizados, inventariados, avaliados e depreciados.
São contabilizados, porém não são depreciados.

41. A Prefeitura de Teresina lançou receita proveniente de IPTU referente ao ano de 2010. O carnê para
pagamento da obrigação foi entregue ao contribuinte no mesmo ano, porém como o pagamento não foi
identificado pelo setor contábil, tal receita com IPTU foi inscrita em dívida ativa em 2011 e arrecadada pelo
contribuinte em janeiro de 2012. Marque a opção CORRETA em que consta, respectivamente, o exercício a
que pertence a receita arrecadada e a classificação desta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2012 – Receita Tributária.
2010 – Receita Corrente.
2011 – Receita Tributária.
2011 – Receitas com Taxas.
2010 – Receitas com Taxas.

42. O Balanço Orçamentário de determinado Estado da federação registrou os fatos a seguir:
1. Previsão da Receita Orçamentária Corrente no valor de R$ 170.000,00 e de Capital no valor de
R$ 50.000,00;
2. Fixação da Despesa Orçamentária Corrente no valor de R$ 170.000,00 e de Capital no valor de R$ 50,00;
3. Abertura de Crédito Adicional Especial, com anulação de despesa de capital no valor de R$ 10.000,00;
4. Abertura de Crédito adicional com o objetivo de suplementar despesas com inversões financeiras, no valor
de R$ 20.000,00.
5. Receita arrecadada:
Corrente
R$ 180.000,00
Capital
R$ 50.000,00
6. Despesas empenhadas:
Corrente
R$ 160.000,00
Capital
R$ 40.000,00
Capital (crédito especial)
R$ 10.000,00
7. Liquidação e pagamento de despesas orçamentárias:
Corrente
R$ 120.000,00
R$ 100.000,00
Capital
R$ 25.000,00
R$ 22.000,00
Capital ( suplementar)
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
Capital (especial)
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
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De acordo com os dados acima, assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Resultado Orçamentário equivale a um superavit de R$ 10.000,00.
O Resultado Patrimonial equivale a um superavit de R$ 20.000,00.
Os Restos a Pagar processados equivalem a R$ 68.000,00.
Os Restos a Pagar não processados equivalem a R$ 68.000,00.
Os Restos a Pagar Processados equivalem a R$ 23.000,00.

43. Ao analisar o Balanço Orçamentário, a comparação entre Previsão/Dotação e a Execução é necessária para a
tomada de decisão. Portanto, quando ocorrerem as seguintes situações: Despesa Fixada > Despesa Realizada
e Receita Prevista < Despesa Fixada, a interpretação CORRETA demonstra, respectivamente, que:
(A) Ocorreu economia na realização de despesas, significando que projetos
realizados.
Houve desequilíbrio negativo na previsão orçamentária, podendo indicar que
de recursos do Tesouro para executar suas despesas.
(B) Houve superavit de capital, indicando uma situação positiva.
Houve desequilíbrio positivo na previsão orçamentária.
(C) Houve deficit na execução do orçamento.
Houve superavit orçamentário.
(D) Ocorreu economia na realização de despesas, significando que projetos
realizados.
Houve desequilíbrio positivo na previsão orçamentária.
(E) Houve deficit na execução do orçamento.
Ocorreu economia na realização de despesas, significando que projetos
realizados.

e gastos deixaram de ser
a unidade poderá depender

e gastos deixaram de ser

e gastos deixaram de ser

44. A partir das informações, dispostas no quadro a seguir, para elaboração do Balanço Financeiro da Prefeitura
de Campo Alto do Amazonas, assinale a opção CORRETA.
CONTAS
Receita com Impostos
Receita Patrimonial
Receita com Convênios Parceria Público Privada (PPP)
Receita originadas de Contratos/Convênios Diversos
Despesas com Pessoal
Despesa com Convênios e Contratos
Despesa de Custeio
Despesa com Inversões
Recebimento de Cauções
Inscrição de Restos a pagar
Débitos de Tesouraria (recebimento do empréstimo - ARO)
Outros valores restituíveis (ingresso)
Devoluções de Cauções no exercício
Pagamento de Restos a Pagar
Pagamento de ARO
Saldo do disponível do exercício anterior
Saldo do disponível para o exercício seguinte

R$
550.000,00
50.000,00
100.000,00
30.000,00
400.000,00
150.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
40.000,00
35.000,00
20.000,00
15.000,00
50.000,00
10.000,00
60.000,00
180.000,00

(A) O Resultado Financeiro do Exercício equivale a R$ 155.000,00 e os Ingressos Extraorçamentários a
R$ 95.000,00.
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(B) O Resultado Financeiro do Exercício equivale a R$ 155.000,00 e os Dispêndios Extraorçamentários
R$ 110.000,00.
(C) O Resultado Financeiro do Exercício equivale a R$ 120.000,00 e os Ingressos Extraorçamentários
R$ 115.000,00.
(D) O Resultado Financeiro do Exercício equivale a R$ 120.000,00 e os Dispêndios Orçamentários
R$ 75.000,00.
(E) O Resultado Financeiro do Exercício equivale a R$ 155.000,00 e os Ingressos Orçamentários
R$ 730.000,00.

a
a
a
a

45. O Balanço Patrimonial de determinado Estado apresentou o resultado a seguir:
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

R$

PASSIVO

R$

ATIVO CIRCULANTE ..............................

440

PASSIVO CIRCULANTE...........................

180

Caixa e Equivalente de Caixa...................
Créditos Realizáveis de Curto Prazo
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo
Investimentos Temporários
Estoques
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas
Antecipadamente

440

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
a Pagar de Curto Prazo
Empréstimos a Curto Prazo
Contas a Pagar de Curto Prazo..................
Obrigações Fiscais de Curto Prazo
Demais Obrigações de Curto Prazo ...........
Provisões de Curto Prazo

150

ATIVO NÃO-CIRCULANTE......................
10
Ativo Realizável a Longo Prazo ................
Investimento
Imobilizado
Intangível

TOTAL DO ATIVO...................................

TOTAL.....................................................

10

450

450

30

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE...................
Obrigações Trabalhistas de Longo Prazo
Empréstimos de Longo Prazo....................
Fornecedores de Longo Prazo
Obrigações Fiscais de Longo Prazo
Demais Obrigações de Longo Prazo
Provisões de Longo Prazo
Resultado Diferido
TOTAL DO PASSIVO................................

100

PATRIMÔNIO LÍQUIDO...........................

170

Resultado Acumulado................................

170

TOTAL.......................................................

450

100

280

Analise o Balanço Patrimonial acima e marque a opção CORRETA.
(A) A Liquidez Imediata (LI) apresenta um índice de 2,44, indicando que a capacidade financeira da entidade
em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo, contando apenas com suas
disponibilidades, é satisfatória.
(B) O Índice de Solvência (IS) é igual a 1,61, indicando que a entidade não está em condições de fazer frente
a suas obrigações e que esta apresenta uma situação patrimonial incerta.
(C) O índice da Composição do Endividamento (CE) corresponde a 0,64, indicando um endividamento de
curto prazo satisfatório.
(D) O Índice de Solvência (IS) é igual a 0,64, indicando que a entidade não está em condições de fazer frente
a suas obrigações e que esta apresenta uma situação patrimonial incerta.
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(E) A Liquidez Imediata (LI) apresenta um índice de 1,61, indicando que a entidade possui capacidade
financeira satisfatória para honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo, contando apenas
com suas disponibilidades.

46. O artigo 74 da CF de 1988 discorre: “Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
(A) Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta.
(B) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
(C) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções
previstas em lei.
(D) Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado.
(E) Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na
administração direta e indireta.

47. A Prestação de Contas Anual é obrigatória para:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

toda empresa estatal, sem fins lucrativos, do terceiro setor e da administração direta.
qualquer pessoa física ou jurídica sem fins lucrativos.
qualquer pessoa física e empresa estatal, sem fins lucrativos, do terceiro setor e da administração direta.
qualquer pessoa física que gerencie bens de ordem econômica.
qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária.

48. Analise as afirmações a seguir e considere a CORRETA.
(A) Os ingressos orçamentários referentes às transferências de capital são considerados efetivos, pois
causam acréscimos patrimoniais.
(B) Entende-se por receitas originárias aquelas decorrentes do poder que o Estado tem de tributar.
(C) Depósitos em cauções, antecipações de receitas orçamentárias e imposto de renda retido correspondem a
dispêndios extraorçamentários.
(D) As receitas efetivas referem-se a operações de créditos e as receitas por mutação, às operações de
crédito por antecipação de receitas orçamentárias.
(E) Os suprimentos de fundos são despesas que seguem o regime de não adiantamento e devem somente
ser utilizadas para despesas de pequeno vulto.

49. Supondo que o Estado do Piauí amortize R$ 5.198.000,00 de uma dívida junto a uma instituição financeira
oficial, pagando juros e encargos correspondentes a 12% do valor que esteja sendo amortizado. Este fato
provocará, no Resultado Patrimonial da entidade, a seguinte variação na situação líquida:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

diminuição de R$ 2.000.180,00
diminuição de R$ 623.760,00
diminuição de R$ 5.198.000,00
aumento de R$ 1.956.220,00
diminuição de R$ 4.574,240,00
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50. A execução financeira representa a utilização dos recursos financeiros, com vistas ao atendimento e à
realização das ações orçamentárias atribuídas a cada unidade setorial de orçamento. Após a solicitação e a
aprovação os recursos financeiros, são descentralizados (liberados), assim como ocorre com os créditos
orçamentários, entre as unidades que compõem o sistema de programação financeira. Esses recursos
financeiros são liberados sob a forma de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Provisão, Repasse e Sub-repasse.
Provisão, Destaque e Sub-repasse.
Cota, Provisão e Destaque.
Cota, Repasse e Sub-repasse
Provisão, Liberação e Cota.
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