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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 Lidar com a inexorabilidade do envelhecimento 
exige uma habilidade na qual somos inigualáveis: a 
adaptação. Não há animal capaz de criar soluções 
diante da adversidade como nós, de sobreviver em 
nichos ecológicos que vão do calor tropical às geleiras 
do Ártico. Da mesma forma que ensaiamos os primeiros 
passos por imitação, temos que aprender a ser adoles-
centes, adultos e a ficar cada vez mais velhos. 
 A adolescência é um fenômeno moderno. Nossos 
ancestrais passavam da infância à vida adulta sem 
estágios intermediários. Nas comunidades agrárias, o 
menino de sete anos trabalhava na roça e as meninas 
cuidavam dos afazeres domésticos antes de chegar a 
essa idade. A figura do adolescente que mora com os 
pais até os 30 anos, sem abrir mão do direito de reclamar 
da comida à mesa e da camisa mal passada, surgiu 
nas sociedades industrializadas depois da Segunda 
Guerra Mundial. Bem mais cedo, nossos avós tinham 
filhos para criar. 
 A exaltação da juventude como o período áureo da 
existência humana é um mito das sociedades ocidentais. 
Confinar aos jovens a publicidade dos bens de consumo, 
exaltar a estética, os costumes e os padrões de compor-
tamento característicos dessa faixa etária, tem o efeito 
perverso de insinuar que o declínio começa assim que 
essa fase se aproxima do fim. 
 A ideia de envelhecer aflige mulheres e homens 
modernos, muito mais do que afligia nossos antepas-
sados. Sócrates tomou cicuta aos 70 anos, Cícero foi 
assassinado aos 63, Matusalém, sabe-se lá quantos 
anos teve, mas seus contemporâneos gregos, romanos 
ou judeus viviam em média 30 anos. No início do século 
20, a expectativa de vida ao nascer, nos países da 
Europa mais desenvolvida, não passava dos 40 anos. 
A mortalidade infantil era altíssima, epidemias de peste 
negra, varíola, malária, febre amarela, gripe e tubercu-
lose dizimavam populações inteiras.  
 Os que estão vivos agora têm boa chance de passar 
dos oitenta. Se assim for, é preciso sabedoria para aceitar 
que nossos atributos se modificam com o passar dos 
anos. Que nenhuma cirurgia devolverá, aos 60, o rosto 
que tínhamos aos dezoito, mas que envelhecer não é 
sinônimo de decadência física para aqueles que se 
movimentam, não fumam, comem com parcimônia, 
exercitam a cognição e continuam atentos às transfor-
mações do mundo. 
 Ainda que maldigamos o envelhecimento, é ele que 
nos traz a aceitação das ambiguidades, das diferenças, do 
contraditório e abre espaço para uma diversidade de 
experiências com as quais nem sonhávamos anterior-
mente. 

 
Adaptado de VARELLA, Drauzio. A arte de envelhecer.    
Disponível em https://drauziovarella.com.br/envelheci-
mento/a-arte-de-envelhecer/. Acesso em 09/10/2017. 

 
 
 
 

01. Considere as afirmações abaixo relativas ao sistema 
ortográfico oficial. 

 
I - Os substantivos adaptação (l. 03), cognição (l. 45) 

e aceitação (l. 48) terminam em ditongo nasal 
átono. 

II - Os ditongos nasais átonos são representados, nos 
verbos, por vogal seguida de m, como nos exemplos 
tinham (l. 18), comem (l. 44) e exercitam (l. 45). 

III - As seguintes palavras apresentam ditongo oral 
tônico: declínio (l. 25), contemporâneos (l. 31) 
e parcimônia (l. 44). 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

02. Assinale a alternativa em que o exemplo constitui no 
texto, um caso de derivação imprópria. 

 
(A) inexorabilidade (l. 01).  
(B) inigualáveis (l. 02). 
(C) ancestrais (l. 10). 
(D) ocidentais (l. 21). 
(E) ambiguidades (l. 48). 

 

03. Em relação à classificação dos períodos compostos, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Lidar com a inexorabilidade do envelheci-

mento exige uma habilidade na qual somos 
inigualáveis: a adaptação. (l. 01-03) classifica-se 
como período composto por subordinação. 

(B) A exaltação da juventude como o período 
áureo da existência humana é um mito das 
sociedades ocidentais. (l. 20-21) classifica-se 
como período composto por coordenação. 

(C) A mortalidade infantil era altíssima, epide-
mias de peste negra, varíola, malária, febre 
amarela, gripe e tuberculose dizimavam 
populações inteiras. (l. 35-37) classifica-se 
como período composto por coordenação. 

(D) Os que estão vivos agora têm boa chance 
de passar dos oitenta. (l. 38-39) classifica-se 
como período composto por subordinação. 

(E) Se assim for, é preciso sabedoria para 
aceitar que nossos atributos se modificam 
com o passar dos anos. (l. 39-41) classifica-se 
como período composto por subordinação. 

 

 
 

 
 

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. 
51. 
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04. A vírgula é empregada para separar oração subordi-
nada adverbial de oração principal em qual dos excertos 
abaixo? 

 
(A) Da mesma forma que ensaiamos os primeiros 

passos por imitação, temos que aprender a 
ser adolescentes (l. 06-08) 

(B) Nas comunidades agrárias, o menino de 
sete anos trabalhava na roça e as meninas 
cuidavam dos afazeres domésticos antes de 
chegar a essa idade. (l. 11-14) 

(C) Bem mais cedo, nossos avós tinham filhos 
para criar. (l. 18-19) 

(D) Sócrates tomou cicuta aos 70 anos, Cícero 
foi assassinado aos 63 (l. 29-30) 

(E) mas que envelhecer não é sinônimo de deca-
dência física para aqueles que se movimen-
tam, não fumam, comem com parcimônia, 
exercitam a cognição e continuam atentos às 
transformações do mundo. (l. 42-46) 

 

05. Considere as seguintes afirmações. 
 

I - Na expressão chegar a essa idade (l. 13-14), há 
erro na omissão do acento indicativo de crase, pois 
é obrigatório o seu uso antes de pronomes pessoais.  

II - Na expressão reclamar da comida à mesa 
(l. 15-16), há um exemplo de emprego do acento 
indicativo de crase em locução adverbial. 

III - Na expressão atentos às transformações do 
mundo (l. 45-46), o emprego do acento indicativo 
de crase correlaciona-se com a regência nominal. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

06. Nos seguintes excertos do texto, o uso das preposições 
é motivado pela regência verbal, EXCETO em 

 
(A) Lidar com a inexorabilidade (l. 01). 
(B) temos que aprender a ser adolescentes 

(l. 07-08). 
(C) reclamar da comida (l. 15-16). 

(D) Confinar aos jovens a publicidade (l. 22). 

(E) comem com parcimônia (l. 44). 
 
 
 
 
 
 

07. Nos seguintes excertos do texto, o uso das preposições 
destacadas é motivado pela regência nominal apenas em 

 
(A) Não há animal capaz de criar soluções diante da 

adversidade como nós (l. 03-04). 
(B) do calor tropical às geleiras do Ártico (l. 05-06). 

(C) ensaiamos os primeiros passos por imitação 
(l. 06-07). 

(D) passavam da infância à vida adulta sem estágios 
intermediários (l. 10-11). 

(E) mas seus contemporâneos gregos, romanos ou 
judeus viviam em média 30 anos (l. 31-32). 

 

08. Considere as seguintes afirmações sobre a função 
referencial dos pronomes no texto. 

 
I - A expressão essa idade (l. 14) refere-se à adoles-

cência. 
II - A expressão essa fase (l. 26) refere-se à velhice. 

III - A expressão seus (l. 31) refere-se a Sócrates, 
Cícero e Matusalém. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

09. Assinale a alternativa em que a substituição proposta 
não acarreta desrespeito à norma gramatical ou altera-
ção do sentido do texto. 

 
(A) Substituir os dois-pontos da linha 02 por uma 

vírgula. 

(B) Omitir a vírgula após a expressão até os 30 anos 
(l. 15). 

(C) Suprimir o acento grave da palavra à (l. 16). 

(D) Alterar a grafia da expressão mal passada (l. 16) 
para malpassada. 

(E) exaltar (l. 23) por exortar. 
 

10. Se substituirmos a palavra aqueles (l. 43) por aquele, 
quantas outras palavras no mesmo período deveriam 
ser alteradas para que se mantivesse o respeito à 
norma gramatical? 

 
(A) Três. 
(B) Quatro. 
(C) Cinco. 
(D) Seis. 
(E) Sete. 
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11. Um produto tem seu preço P aumentado em 25%. Para 
que o preço desse produto volte a ser P, deve-se 
descontar do novo preço 

 
(A) 20%. 
(B) 25%. 
(C) 50%. 
(D) 75%. 
(E) 80%. 
 

12. Uma aplicação financeira rende juros compostos de 
15% ao ano, com capitalização anual. Se uma pessoa 
fizer um único investimento de R$ 500.000,00 nessa 
aplicação financeira, após dois anos o saldo será de 

 
(A) R$ 530.000,00. 
(B) R$ 632.250,00. 
(C) R$ 650.000,00. 
(D) R$ 661.250,00. 
(E) R$ 665.000,00. 

 

13. Uma aplicação financeira rende 6% de juros acumulados, 
com capitalização semestral. Aplicando R$20.000,00, 
ao final de 1 ano, o rendimento dessa aplicação será 
de 

 
(A) R$ 1.060,90. 
(B) R$ 1.200,00. 
(C) R$ 1.218,00. 
(D) R$ 21.060,90. 
(E) R$ 21.218,00. 

 

14. O investimento de R$ 4.096,00 em uma aplicação 
financeira, cuja taxa anual de juros compostos é 
capitalizada semestralmente, resulta, ao final de dois 
anos, em um saldo de R$ 10.000,00. Com essas condi-
ções, a taxa anual de juros é de 

 
(A) 20%. 
(B) 24%. 
(C) 40%. 
(D) 44%. 
(E) 50%. 

 

15. Um empréstimo de R$ 1.500,00, a uma taxa de juros 
compostos de 30% ao ano, será pago integralmente ao 
final de dois anos. Nesse sistema de pagamento, o 
montante a ser pago será de 

 
(A) R$ 1.950,00. 
(B) R$ 2.250,00. 
(C) R$ 2.275,00. 
(D) R$ 2.400,00. 
(E) R$ 2.535,00. 
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16. As alternativas abaixo apresentam instrumentos de 
transparência da gestão fiscal, com ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público, 
EXCETO uma delas. Assinale-a. 

 
(A) Planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias. 

(B) Prestações de contas e o respectivo parecer prévio. 

(C) Relatório de gestão fiscal. 
(D) Relatório de licitações, editais e seus resultados e 

demais contratos celebrados. 
(E) Relatório resumido da execução orçamentária. 

 

17. As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando: 

 
(A) existir o cumprimento de metas de resultados 

entre receitas e despesas e a obediência a limites 
e condições no que tange à renúncia de receita, à 
geração de despesas com pessoal e à seguridade 
social. 

(B) houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos interes-
sados em participar do processo licitatório. 

(C) houver projeto executivo que contemple o processo 
de execução dessas obras e desses serviços. 

(D) o produto e o serviço estiverem contemplados na 
Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 

(E) o projeto de execução contemplar, em sua totali-
dade, os custos iniciais e finais, bem como os prazos 
da execução. 

 

18. Assinale a alternativa que apresenta uma das 
competências do Comitê de Auditoria Estatutário. 

 
(A) Supervisionar as atividades dos auditores internos 

e a elaboração das demonstrações financeiras das 
partes relacionadas. 

(B) Opinar sobre a contratação e a destituição de 
auditor independente. 

(C) Detectar desvios e fraudes da empresa estatal. 

(D) Definir normas internas e procedimentos de 
conduta. 

(E) Aumentar o grau de confiança dos usuários nas 
demonstrações contábeis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Considere as afirmações abaixo sobre a Lei Federal nº 
13.408, de 26/12/2016 – Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO). 

 
I - Os Poderes, o Ministério Público da União e a 

Defensoria Pública da União deverão elaborar e 
publicar por ato próprio, até trinta dias após a 
publicação da Lei Orçamentária de 2017, crono-
grama anual de desembolso mensal, por órgão, 
com vistas ao cumprimento da meta de superávit 
primário estabelecido. 

II - Para efetuar a limitação de empenho e movimen-
tação financeira, o Poder Executivo apurará o 
montante necessário e informará a cada órgão 
orçamentário dos Poderes Legislativo e Judiciário, 
do Ministério Público da União e da Defensoria 
Pública da União, até trinta dias após o encerra-
mento do bimestre. 

III - A execução das despesas primárias discricionárias 
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do 
Ministério Público da União e da Defensoria Pública 
da União, decorrente da abertura de créditos 
suplementares e especiais e da reabertura de 
créditos especiais, no exercício de 2017, fica 
condicionada aos limites de empenho e movimen-
tação financeira estabelecidos, quando a referida 
abertura ocorrer até o vigésimo segundo dia após 
a arrecadação de recursos próprios não financeiros 
e de convênios. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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20. Considere a Lei Federal nº 13.414, de 10/01/2017 – 
Lei Orçamentária Anual (LOA) e analise os itens abaixo, 
sobre autorização para a abertura de créditos suple-
mentares. 

 
I - Suplementação de subtítulo, exceto os relativos às 

programações de que trata o inciso IV, do art. 7º, 
até o limite de 30% do respectivo valor, constante 
desta Lei, mediante geração adicional de recursos, 
anulação de dotações orçamentárias da mesma 
empresa ou aporte de recursos da empresa con-
troladora. 

II - Atendimento de despesas relativas a ações em 
execução no exercício de 2017, mediante a utiliza-
ção, em favor da correspondente empresa e da 
respectiva programação, de saldo de recursos do 
Tesouro Nacional repassados em exercícios anteri-
ores ou inscritos em restos a pagar no âmbito dos 
Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social.  

III - Realização das correspondentes alterações no 
Orçamento de Investimento, decorrentes da 
abertura de créditos suplementares ou especiais 
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. 

 
De acordo com a lei acima mencionada, que itens 
apresentam finalidades para as quais o Poder Execu-
tivo autoriza a abertura de créditos suplementares? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. A celebração de convênios e contratos de repasse, 
conforme Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, é 
vedada a _________ cujos valores dos convênios e 
contratos de repasse sejam inferiores aos definidos no 
ato conjunto; a _________ que tenham como dirigente 
agente político de Poder ou do Ministério Público, diri-
gente de órgão ou entidade da administração pública 
de qualquer esfera governamental, ou respectivo 
cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 
a __________ que não comprovem ter desenvolvido, 
durante os últimos três anos, atividades referentes à 
matéria objeto do convênio ou contrato de repasse. 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do texto acima. 

 
(A) entidades da administração pública direta – entidades 

privadas sem fins lucrativos – entidades privadas 
com fins lucrativos 

(B) entidades privadas com fins lucrativos – órgãos e 
entidades da administração pública direta e indi-
reta – entidades privadas sem fins lucrativos 

(C) entidades privadas sem fins lucrativos – entidades 
privadas com fins lucrativos – entidades privadas 
sem fins lucrativos 

(D) órgãos e entidades da administração pública direta 
e indireta – entidades privadas sem fins lucrativos 
– entidades privadas sem fins lucrativos 

(E) órgãos e entidades da administração pública direta 
e indireta – entidades privadas sem fins lucrativos 
– entidades privadas com fins lucrativos 
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22. Considere a Portaria Interministerial nº 507, de 
24/11/2011, no que se refere às competências e 
responsabilidades do convenente no âmbito das trans-
ferências da União para execução de obras e serviços 
de interesse local e analise os itens abaixo. 

 
I - Definir por etapa/fase a forma de execução, direta 

ou indireta, do objeto conveniado. 
II - Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à 

consecução do objeto pactuado no convênio, 
observando prazos e custos, designando profissional 
habilitado no local da intervenção com a respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

III - Estimular a participação dos beneficiários finais na 
elaboração e implementação do objeto do convênio, 
bem como a manutenção das despesas de capital 
geradas por esses investimentos. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

23. De acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964, 
art. 12, que trata da Classificação da despesa, as dota-
ções para manutenção de serviços anteriormente criados, 
inclusive as destinadas a atender a obras de conservação 
e adaptação de bens imóveis são classificadas como: 

 
(A) Despesas Administrativas. 
(B) Despesas de Capital. 
(C) Despesas de Custeio. 
(D) Transferências Correntes. 
(E) Transferências de Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. As licitações realizadas e os contratos celebrados por 
empresas públicas e sociedades de economia mista 
destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais 
vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida 
do objeto, e a evitar operações em que se caracterize 
sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os 
princípios listados abaixo, EXCETO um deles. Assinale-o. 

 
(A) Princípio da impessoalidade. 
(B) Princípio da moralidade. 
(C) Princípio da oportunidade. 
(D) Princípio da probidade administrativa. 
(E) Princípio do desenvolvimento nacional sustentável. 

 

25. Qual das alternativas, dentre as abaixo listadas, apresenta 
operação de ingresso de recursos do fluxo de caixa pro-
veniente de atividades operacionais? 

 
(A) Alienação de bens. 
(B) Amortização de juros. 
(C) Pagamento de despesas operacionais. 
(D) Recebimento de clientes. 
(E) Resgate de operações financeiras. 

 

26. No planejamento financeiro de uma entidade, NÃO pode 
ser considerado como fonte de recursos: 

 
(A) aumento de capital social. 
(B) obtenção de empréstimos bancários. 
(C) pagamento de dividendos aos acionistas. 
(D) recebimento de royalties. 
(E) reinvestimento de lucros. 

 

27. Dentre as alternativas abaixo listadas, qual NÃO 
apresenta uma técnica de análise das demonstrações 
financeiras? 

 
(A) Análise através de índices. 
(B) Análise de rentabilidade. 
(C) Análise gráfica de cotação de ações. 
(D) Análise horizontal e vertical. 
(E) Análise prospectiva. 
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28. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, associando as contas das demonstrações financeiras 
às suas respectivas características. 

 
(1) Despesas antecipadas 
(2) Disponibilidades 
(3) Investimentos 
(4) Reserva de lucros 

(  ) Representam participações societárias em outras sociedades. 

(  ) Referem-se às aplicações de recursos da empresa em despesas que, devido ao 
regime de competência, serão reconhecidas no resultado de períodos futuros. 

(  ) São contas constituídas por transferências de lucros da empresa. 
(  ) Representam dinheiro em poder da empresa, depósito à vista e apli-

cações de liquidez imediata. 
 

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, é 
 

(A) 3 – 2 – 1 – 4. 
(B) 4 – 2 – 1 – 3. 
(C) 2 – 3 – 4 – 1. 
(D) 3 – 1 – 4 – 2. 
(E) 2 – 4 – 1 – 3. 

 

29. Observe as demonstrações de resultados da empresa Cia A e de sua concorrente, Cia X, nos exercícios sociais de 20X2 
e 20X3. 

 
 Cia A Cia X 
 20X2 20X3 AH* 20X2 20X3 AH* 
Receitas 32.000 38.500 20,3% 55.000 61.500 11,8% 
Custos (17.500) (20.400) 16,6% (24.800) (26.900) 8,5% 
Lucro bruto 14.500 18.100 24,8% 30.200 34.600 14,6% 
Despesas operacionais (6.400) (8.100) 26,6% (12.300) (13.400) 8,9% 
Despesas financeiras (2.300) (2.500) 8,7% (1.500) (1.700) 13,3% 
Lucro operacional 5.800 7.500 29,3% 16.400 19.500 18,9% 
* Análise Horizontal 

 
Considerando a análise horizontal das demonstrações de resultados acima, pode-se afirmar que: 

 
(A) a Cia A reduziu de forma mais acentuada os custos de produção do que a Cia X. 
(B) a Cia X é a empresa que pagará maiores dividendos para os acionistas no exercício social de 20X3. 
(C) a Cia X possui maiores encargos financeiros do que a Cia A. 
(D) a Cia A deve realizar redução das despesas operacionais durante o exercício social de 20X4. 
(E) a Cia A apresentou maior crescimento do lucro bruto do que a Cia X. 

 

30. Observe as demonstrações de resultados da empresa Cia Z nos exercícios sociais de 20X2 e 20X3. 
 

 Cia Z 
 20X2 AV* 20X3 AV* 
Receitas 40.000 100% 38.500 100% 
Custos (24.000) 60% (20.400) 63% 
Lucro bruto 16.000 40% 18.100 37% 
Despesas operacionais (6.400) 16% (5.500) 13% 
Despesas financeiras (1.200) 3% (1.500) 3% 
Lucro operacional 8.400 21% 10.500 21% 

* Análise Vertical 
 

Considerando a análise vertical das demonstrações de resultados acima, pode-se afirmar que: 
 

(A) a Cia Z aumentou a sua rentabilidade operacional em 20X3. 

(B) a margem bruta da Cia Z foi melhor no exercício de 20X2 do que no exercício de 20X3. 

(C) a capacidade de pagamento dos encargos financeiros da Cia Z ficou prejudicada em 20X3, devido ao aumento 
das despesas financeiras. 

(D) o lucro nominal da empresa permaneceu constante nos dois exercícios sociais analisados. 
(E) a Cia Z aumentou em 20% seu volume de vendas de mercadorias. 
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31. No que se refere à amplitude do Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), 
é correto afirmar que este Sistema 

 
(A) coordena, de forma integrada, toda a respon-

sabilidade do coordenador geral da contabilidade e 
de custos de uma Unidade Gestora. 

(B) abrange desde o registro do orçamento inicial da 
receita e despesa em todas as Unidades Gestoras 
até a emissão das demonstrações contábeis mensais 
e anuais, além dos procedimentos específicos de 
encerramento e abertura de exercício. 

(C) é utilizado única e exclusivamente na classificação 
das receitas e despesas orçamentárias das entidades 
ligadas à administração pública da União. 

(D) auxilia o gestor público no controle financeiro, não 
incorporando as atividades de execução orçamentá-
ria da Unidade Gestora. 

(E) é um sistema de informações centralizado em 
Brasília e ligado por teleprocessamento aos Órgãos 
do Governo Federal existentes, exceto àqueles 
estabelecidos no exterior. 

 

32. Considere as afirmações abaixo sobre objetivos do 
SIAFI. 

 
I - Prover os Órgãos da Administração Pública de 

mecanismos adequados ao controle diário da 
execução orçamentária, financeira e contábil. 

II - Fornecer meios para agilizar a programação finan-
ceira, otimizando a utilização dos recursos do 
Tesouro Nacional, através da unificação dos recursos 
de caixa do Governo Federal. 

III - Permitir que a contabilidade aplicada à administra-
ção pública seja fonte segura e tempestiva de 
informações gerenciais para todos os níveis da 
administração pública. 

  
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

33. Assinale a alternativa que apresenta a data limite para 
que o Poder Executivo envie o projeto de lei do orça-
mento anual ao Congresso. 

 
(A) 30 de junho. 
(B) 31 de agosto. 
(C) 30 de setembro. 
(D) 31 de outubro. 
(E) 22 de dezembro. 

 
 
 

34. Considere as afirmações abaixo sobre orçamento 
público. 

 
I - Estando aprovado o Plano Plurianual de Investi-

mentos, a proposta orçamentária deve ser elaborada 
anualmente pelo Poder Executivo, não havendo a 
necessidade de aprovação do Poder Legislativo. 

II - O orçamento público é um instrumento de plane-
jamento governamental em que constam as 
despesas da administração pública para um ano, 
em equilíbrio com a arrecadação das receitas 
previstas. 

III - O orçamento anual visa à concretização dos obje-
tivos e das metas propostas pela Constituição 
Federal. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

35. Os princípios orçamentários visam estabelecer regras 
básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e 
transparência aos processos de elaboração, execução 
e controle do orçamento público. O princípio orçamen-
tário cuja existência e aplicação NÃO decorre de 
normas jurídicas é o princípio da 

 
(A) anualidade. 
(B) exclusividade. 
(C) oportunidade. 
(D) unidade. 
(E) universalidade. 
 

36. O princípio, previsto no art. 6º, da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964, que preconiza o registro das receitas 
e despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas 
quaisquer deduções, é o princípio  

 
(A) da anualidade. 
(B) do equilíbrio. 
(C) da não vinculação da receita de impostos. 
(D) do orçamento bruto. 
(E) da uniformidade. 

 

37. O Poder Executivo está autorizado a promover, por ato 
próprio, alterações no Plano Plurianual (PPA) para incluir, 
excluir ou alterar os seguintes atributos, EXCETO um 
deles. Assinale-o. 

 
(A) Entrega de bens e serviços intermediários ou finais. 
(B) Indicador. 
(C) Iniciativa. 
(D) Órgão responsável por objetivo e meta. 
(E) Valor global do programa, em razão de alteração 

de fontes de financiamento com recursos extraor-
çamentários. 
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38. Sobre a estrutura do PPA, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira, associando os termos às suas 
respectivas características. 

 
(1) Dimensão Estratégica 
(2) Programa 
(3) Objetivo 
(4) Iniciativa 

 
(  ) É a entrega de bens e serviços (intermediários 

ou finais) resultantes da atuação do Estado ou 
dos arranjos de gestão necessários ao alcance 
dos objetivos. 

(  ) Retrata a agenda do Governo, organizada por 
recortes de políticas públicas. 

(  ) Visa o futuro, apresentando eixos e diretrizes 
estratégicas. 

(  ) Expressa as escolhas de polít icas públicas, 
orientando a atuação do Governo para o que 
deve ser feito. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 4 – 2 – 1 – 3. 
(B) 3 – 1 – 4 – 2. 
(C) 3 – 2 – 1 – 4. 
(D) 2 – 3 – 4 – 1. 
(E) 2 – 4 – 1 – 3. 

 

39. Considere as afirmações abaixo sobre Execução 
Orçamentária e assinale a alternativa correta. 

 
(A) As execuções orçamentária e financeira não necessi-

tam ocorrer concomitantemente, pois havendo or-
çamento e não existindo o financeiro, poderá ocor-
rer a despesa. 

(B) A execução orçamentária refere-se à utilização 
dos créditos consignados no orçamento ou na 
LOA. 

(C) A execução orçamentária representa a utilização 
de recursos financeiros, com objetivo de atender 
à realização dos projetos e/ou atividades atribuídas 
às unidades orçamentárias pelo orçamento. 

(D) Na execução orçamentária, havendo recurso finan-
ceiro, a unidade gestora poderá gastá-lo, mesmo 
que não haja disponibilidade orçamentária. 

(E) A execução orçamentária refere-se à realização de 
políticas públicas de saúde e de educação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Qual é a sequência correta dos três estágios de execução 
das despesas previstos na Lei nº 4.320/64? 

 
(A) Crédito Orçamentário, Empenho e Liquidação. 
(B) Empenho, Pagamento e Liquidação. 
(C) Crédito Orçamentário, Empenho e Pagamento. 
(D) Empenho, Crédito Orçamentário e Pagamento. 
(E) Empenho, Liquidação e Pagamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


