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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de Identificação e o Cartão 
Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com Nome, Nº da Inscrição, Data de Nascimento e 
Assinatura. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 30, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 
 

 
 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato.  
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, 
rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após transcorrido 
30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito ao fiscal de 
sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso 
Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita/objetiva para 
conferir com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferir os Gabaritos, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de Identificação, os 
Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O Gabarito Preliminar e a prova escrita/objetiva estarão disponíveis, no dia 19 de dezembro de 2016, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 20 e 21 de dezembro de 2016. 
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Língua Portuguesa 

 
Texto para as questões 01 a 03: 
 

O NAVIO NEGREIRO - Castro Alves 
Parte IV 

 
Era um sonho dantesco... O tombadilho 
Que das luzernas avermelha o brilho, 
Em sangue a se banhar. 
Tinir de ferros... estalar do açoite... 
Legiões de homens negros como a noite, 
Horrendos a dançar... 
 
Negras mulheres, suspendendo às tetas 
Magras crianças, cujas bocas pretas 
Rega o sangue das mães: 
Outras, moças... mas nuas, espantadas, 
No turbilhão de espectros arrastadas, 
Em ânsia e mágoa vãs. 
 
E ri-se a orquestra, irônica, estridente... 
E da ronda fantástica a serpente 
Faz doudas espirais... 
Se o velho arqueja... se no chão resvala, 
Ouvem-se gritos... o chicote estala. 
E voam mais e mais... 
 
Presa nos elos de uma só cadeia, 
A multidão faminta cambaleia, 
E chora e dança ali! 
Um de raiva delira, outro enlouquece... 
Outro, que de martírios embrutece, 
Cantando, geme e ri! 
 
No entanto o capitão manda a manobra 
E após, fitando o céu que se desdobra 
Tão puro sobre o mar, 
Diz do fumo entre os densos nevoeiros: 
"Vibrai rijo o chicote, marinheiros! 
Fazei-os mais dançar!..." 
 
E ri-se a orquestra irônica, estridente... 
E da roda fantástica a serpente 
Faz doudas espirais! 
Qual num sonho dantesco as sombras voam... 
Gritos, ais, maldições, preces ressoam! 
E ri-se Satanás!...  
 

Disponível: www.poetacastroalves.blogspot.com.br 
Acesso: 02/12/2016. 

 
01) Sobre o texto: 
 
1. Os vocábulos orquestra e serpente foram usados 

metaforicamente e se referem, respectivamente, 
aos lamentos emitidos pelos negros maltratados e 
ao movimento do chicote. 

2. O texto, com predomínio da linguagem coloquial, 
retrata o que se via e acontecia no interior de um 
navio negreiro. 

3. As cores usadas no primeiro e no segundo verso 
ilustram a comiseração do homem branco para com 
o negro.    

4. O poeta retrata o suplício da escravidão com a 
intenção de sensibilizar o interlocutor diante do 
sofrimento das “cenas” descritas. 

 
a) Somente 3 e 4 estão corretas. 
b) Somente 1 e 2 estão corretas. 
c) Somente 2, 3 e 4 estão corretas. 
d) Somente 1 e 4 estão corretas. 
e) Somente 1, 2 e 4 estão corretas. 
 
02) O poeta retrata o pavor, o sofrimento vivido na 
época da escravidão com tamanha riqueza para que o 
leitor possa recriar a cena. Com o poema, pode-se 
afirmar que a finalidade do poeta/poema era: 
 
a) sensibilizar a sociedade para a necessidade de se 

erradicar a escravidão no Brasil. 
b) palrar com o interlocutor a respeito da efetividade da 

escravidão. 
c) relacionar o sofrimento dos navios negreiros com o 

vivido pela população da época. 
d) ilustrar as formas de trabalho daquela época. 
e) imputar ao negro a intensificação do preconceito 

racial.  
 
03) “Qual num sonho dantesco as sombras voam...” A 
figura de linguagem expressa nos termos sublinhados é 
denominada hipérbole. Das assertivas abaixo somente 
uma apresenta essa mesma figura. Marque-a: 
 
a) A crianças estavam morrendo de sede. 
b) Na minha cabeceira, somente Cecília Meireles! 
c) Como saber que macieza nos seus cabelos, que 

cheiro morno na sua carne! 
d) Ela adora salada, eu, batata frita.  
e) De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol! 
 
04) O adjetivo referente à locução adjetiva DE VERÃO 
é: 
 
a) vítreo 
b) argênteo 
c) estival 
d) hibernal 
e) vulpino 
 
05) O emprego da palavra porque está correto em 
todas as sentenças abaixo, exceto em: 
 
a) Ele não sabe exatamente por que isso acontece. 
b) Ela respondeu a questão porque precisava de nota. 
c) A rua porquê passei está cheia de buracos. 
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d) Elas resolveram voltar porque já estava tarde. 
e) Retiraram-se do clube sem falar por quê. 
 
06) A sentença que apresenta erro em relação à 
colocação pronominal é: 
 
a) Aquilo nos incomodou deveras. 
b) Alguém lhe trouxe flores vermelhas. 
c) Hoje o encontrei no chão todo quebrado. 
d) Me pediram para declamar um poema. 
e) Nunca me disseram nada sobre o assunto. 
 
07) Dadas as sentenças: 
 
1. Voltei a casa para fechar as janelas. 
2. Depois do passeio no lago, chegamos a terra 

cansados. 
 
Assinale a assertiva que apresenta a informação 
correta: 
 
a) Na sentença 1 é necessário o acento indicador de 

crase, pois se refere ao substantivo feminino casa.  
b) Na sentença 2 é necessário o acento indicador de 

crase, pois se refere ao substantivo feminino terra. 
c) Ambas as sentenças apresentam erro por não 

utilizarem o acento indicador de crase. 
d) A sentença 2 estaria correta se não estivesse 

fragmentada pela vírgula. 
e) As palavras casa e terra, no contexto das frases, não 

admitem o artigo, portanto não deve ser usado o 
acento indicador de crase. 

 
08) Leia as frases e assinale a alternativa que apresenta 
a informação correta: 
 

I. Um grupo de pesquisadores prefere viajar para o 
interior do país. 

II. Um grupo de pesquisadores preferem viajar para o 
interior do país. 

III. Um por cento dos professores concordam com a 
administração. 

 
A concordância verbal: 
 
a) Está correta somente em II. 
b) Está correta somente em I. 
c) Está correta somente nas frases I e II. 
d) Está correta em todas as frases acima. 
e) Está correta somente nas frases II e III. 
 
09) Dadas as sentenças: 
 
1. Ninguém duvida de que você terá êxito em sua 

viagem. 
2. Ninguém tem dúvida de que a palestra será um 

sucesso. 
 

Os termos sublinhados acima pertencem a qual classe 
gramatical, respectivamente: 
 
a) adjunto adnominal e substantivo 
b) substantivo e adjunto adnominal 
c) verbo e adjunto adnominal 
d) substantivo e verbo 
e) verbo e substantivo 
 
10) Leia as duas orações: 
 
1. O atleta arrogante subestimou seus adversários. 
2. O atleta subestimou, arrogante, seus adversários. 
 
Em relação aos termos negritados, a alternativa que 
apresenta a informação correta é: 
 
a) Na oração 1 é classificado como predicativo do 

objeto e na 2 como vocativo. 
b) Na oração 1 é classificado como complemento 

nominal e na 2 como predicativo do objeto. 
c) Na oração 1 é classificado como vocativo e na 2 como 

predicativo do objeto. 
d) Na oração 1 é classificado como adjunto adnominal e 

na 2 como predicativo do sujeito. 
e) Na oração 1 é classificado como predicativo do 

sujeito e na 2 adjunto adnominal. 
 

Conhecimentos Gerais 

 
11) Recentemente foi eleito(a) o(a) 45º presidente dos 
Estados Unidos. Trata-se do(a) republicano(a): 
 
a) Barack Obama. 
b) George W. Bush. 
c) Bill Clinton. 
d) Hillary Clinton. 
e) Donald Trump. 
 
12) Recentemente o País passou pelas eleições 
Municipais, onde foram escolhidos Prefeitos(as) e 
Vereadores(as) que assumirão o mandato 2017-2020. 
No Município de Bandeirante o Vereador mais votado 
foi: 
 
a) Gilson Brescovit. 
b) Careca. 
c) Marciano Perassoli. 
d) Amelio Demozzi. 
e) Sergio Cozer. 
 
13) No Brasil já tivemos, além do pedido de 
impeachment envolvendo Dilma Rousseff, dois pedidos 
de impeachment que foram acolhidos na Câmara dos 
Deputados e submetidos à admissibilidade no plenário. 
O primeiro e o segundo foram, respectivamente contra: 
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a) Eurico Gaspar Dutra – José Sarney. 
b) Getúlio Vargas – Fernando Collor de Mello. 
c) Café Filho – Itamar Franco. 
d) Getúlio Vargas – José Sarney. 
e) Carlos Luz – Fernando Collor de Mello. 
 
14) No dia 6 de novembro de 2016 todos os celulares 
do Paraná (41, 42, 43, 44, 45 e 46), Santa Catarina (47, 
48 e 49) e Rio Grande do Sul (51, 53, 54 e 55) ganharam 
um nono dígito, com exceção aos números de rádio 
Nextel. O número _____ será acrescentado à frente dos 
números atuais (à esquerda). Assinale a alternativa que 
contempla corretamente o trecho acima: 
 
a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 6 
e) 5 
  
15) Com 2.993,8 metros e localizado na Serra do Imeri 
no Planalto das Guianas, no estado do Amazonas, 
fronteira entre Brasil e Venezuela, é o pico mais alto do 
Brasil. Trata-se do: 
 
a) Pico 31 de Março. 
b) Pico da Bandeira. 
c) Pico das Agulhas Negras. 
d) Pico da Neblina. 
e) Monte Roraima. 
 

Conteúdos Específicos 

 
16) De acordo com o art. 71 e parágrafo único da Lei 
Orgânica do Município de Bandeirante (SC), são 
infrações político-administrativas do Prefeito as 
previstas em lei. O Prefeito será julgado, pela prática de 
infrações político-administrativas, perante 
_______________, garantindo-lhe o direito de ampla 
defesa. Assinale a alternativa que completa 
corretamente o trecho acima: 
 
a) O Tribunal de Justiça do Estado. 
b) O Supremo Tribunal Federal. 
c) A Câmara Municipal. 
d) O Tribunal Superior do Trabalho. 
e) Câmara dos Deputados. 
 
17) De acordo com o art. 72 da Lei Orgânica do 
Município de Bandeirante (SC), será declarado vago, 
pela Câmara Municipal, o cargo de Prefeito quando: 
 

I. Ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por 
crime funcional ou eleitoral. 

II. Deixar de tomar posse, mesmo que por motivo 
justo aceito pela Câmara, dentro do prazo 
estabelecido nesta Lei Orgânica. 

III. Infringir as normas desta Lei Orgânica Municipal. 

IV. Perder ou tiver suspensos seus direitos políticos. 
 
a) Somente I, II e III estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Somente II, III e IV estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
18) De acordo com o art. 90 da Lei Orgânica do 
Município de Bandeirante (SC), são direitos dos 
servidores municipais, além dos Constitucionais e 
outros estabelecidos em lei: 
 

I. Salário ou vencimento mínimo capaz de atender às 
necessidades vitais básicas do servidor e às de sua 
família, com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
outros. 

II. Piso salarial mínimo, inclusive para os que 
recebem remuneração variável. 

III. Piso de vencimento não inferior ao salário mínimo 
nacionalmente unificado. 

IV. Irredutibilidade de salário ou vencimento, salvo o 
disposto em convenção ou acordo coletivo. 

V. Décimo terceiro salário ou vencimento com base 
na remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria para os inativos. 

 
a) Somente I, II e V estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Somente II, III, IV e V estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
19) Conforme o art. 107 e parágrafo segundo da Lei 
Orgânica do Município de Bandeirante (SC), a 
administração municipal é constituída dos órgãos 
integrados na estrutura administrativa da Prefeitura e 
entidades dotadas de personalidade jurídica própria. As 
entidades dotadas de personalidade jurídica própria 
que compõem a administração indireta do Município se 
classificam em:  
 

I. Autarquias.  
II. Empresas Públicas. 

III. Sociedade de Economia Mista. 
IV. Fundações Públicas. 
V. Empresas Mistas. 

 
a) Somente I, II e III estão corretos. 
b) Somente II, III e IV estão corretos. 
c) Somente V está incorreto. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
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20) (Constituição Federal) O Senado Federal é integrado 
por representantes dos Estados e do Distrito Federal, 
eleitos, em número de _____ para cada Estado e o 
Distrito Federal (art. 46, § 1º, da CF). O mandato é de 
_____ anos, com renovação a cada _____ anos, 
alternadamente, por um e dois terços (art. 46, § 2º). 
Assinale a alternativa que contempla corretamente o 
trecho acima: 
 
a) Dois – quatro – quatro. 
b) Três – oito – quatro. 
c) Quatro – quatro – quatro. 
d) Três – quatro – quatro. 
e) Dois – dois – quatro. 
 
21) A Lei nº 10.520/2002 institui a modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 
serviços comuns. Para tanto, há regras a serem 
seguidas na fase externa do pregão. Dessa forma, de 
acordo com o art. 4 da Lei acima, assinale (F) para 
FALSO e (V) para VERDADEIRO e em seguida indique a 
sequência CORRETA, no que se refere a convocação dos 
interessados na fase externa do pregão: 
 
(___) Para julgamento e classificação das propostas, 
será adotado o critério custo médio, observados os 
prazos mínimos para fornecimento, as especificações 
técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos no edital. 
(___) O prazo fixado para a apresentação das 
propostas, contado a partir da publicação do aviso, não 
será inferior a 20 (vinte) dias corridos. 
(___) No curso da sessão, o autor da oferta de valor 
mais baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco 
por cento) superiores àquela não poderão fazer novos 
lances verbais e sucessivos. 
(___) Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas 
condições definidas no inciso anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 3 
(três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
(___) Se a oferta não for aceitável ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
examinará 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. 
 
a) F, F, F, F, V. 
b) V, F, F, F, V. 
c) F, F, V, V, V. 
d) V, V, V, F, F. 
e) F, F, F, V, V. 
 
22) A Lei Complementar nº 101/2000, define normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências. No que se refere, 
a Escrituração e Consolidação das Contas, estas 

deverão além de  obedecer às demais normas de 
contabilidade pública, a escrituração das contas 
públicas observará o  seguinte: 
 
Indique a opção CORRETA: 
 
a) A despesa e a assunção de compromisso serão 

registradas segundo o regime de caixa, apurando-se, 
em caráter complementar, o resultado dos fluxos 
financeiros pelo regime de competência.  

b) A disponibilidade de caixa constará de registro 
próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, 
fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e 
escriturados de forma individualizada. 

c) As receitas e despesas previdenciárias serão 
apresentadas somente em demonstrativos 
financeiros sendo dispensados os demonstrativos 
orçamentários. 

d) A Administração Pública manterá sistema de custos 
que permita a avaliação e o acompanhamento, 
unicamente da gestão orçamentária.  

e) Somente as operações de crédito e as demais formas 
de financiamento ou assunção de compromissos 
junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a 
evidenciar o montante e a variação da dívida pública 
no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o 
tipo de credor, sendo tal operação dispensada 
quando se tratar de restos a pagar.  

 
23) De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 
analise as alternativas e indique a opção INCORRETA 
quanto as definições, limites e controle total da 
despesa com pessoal: 
 
a) É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento 

da despesa com pessoal e não atenda o limite legal 
de comprometimento aplicado às despesas com 
pessoal inativo. 

b) É facultada a redução temporária da jornada de 
trabalho com adequação dos vencimentos à nova 
carga horária.  

c) A despesa total com pessoal será apurada somando-
se a realizada no mês em referência com as dos onze 
imediatamente anteriores, adotando-se o regime de 
competência. 

d) Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão 
referido na Lei acima, ultrapassar os limites definidos 
o percentual excedente terá de ser eliminado nos 
cinco semestres seguintes, sendo pelo menos um 
terço no segundo semestre, não sendo necessário 
adotar outras medidas.  

e) A verificação do cumprimento dos limites 
estabelecidos na Lei  para despesa com pessoal  será 
realizada ao final de cada quadrimestre. 

 
24) De acordo com a Lei nº 4.320/1964 que trata da 
Despesa Pública, analise cada alternativa e indique a 
INCORRETA: 
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a) O empenho de despesa é o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Estado 
obrigação de pagamento pendente ou não de 
implemento de condição. 

b) O empenho da despesa poderá exceder o limite dos 
créditos concedidos em 20%. 

c) É vedada a realização de despesa sem prévio 
empenho. 

d) O pagamento da despesa só será efetuado quando 
ordenado após sua regular liquidação. 

e) A ordem de pagamento é o despacho exarado por 
autoridade competente, determinando que a 
despesa seja paga. 

 
25) Conforme a Lei nº 4.320/1964 no Capítulo I ressalta 
que a contabilidade evidenciará perante a Fazenda 
Pública a situação de todos quantos, de qualquer 
modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, 
administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou 
confiados. Dessa forma, no que refere-se a 
Contabilidade Pública, analise as alternativas e indique 
a opção CORRETA: 
 

I. Os serviços de contabilidade serão organizados de 
forma a permitirem o acompanhamento da 
execução orçamentária, o conhecimento da 
composição patrimonial, a determinação dos 
custos dos serviços industriais, o levantamento dos 
balanços gerais, a análise e a interpretação dos 
resultados econômicos e financeiros. 

II. A escrituração sintética das operações financeiras 
e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das 
partidas dobradas. 

III. Haverá contrôle contábil unicamente das 
obrigações oriundos de ajustes ou contratos em 
que a administração pública fôr parte. 

IV. A contabilidade evidenciará os fatos ligados 
somente à administração patrimonial e industrial. 

V. Os débitos e créditos serão escriturados com 
individuação do devedor ou do credor e 
especificação da natureza, importância e data do 
vencimento, quando fixada. 

 
a) Estão corretas somente IV e V. 
b) Estão corretas III, IV e V. 
c) Estão corretas II, III, IV e V. 
d) Está correta somente II. 
e) Estão corretas I, II e V. 
  
26) Em conformidade com a Lei n° 8.666/93 em seu 
Capítulo III que trata dos Contratos Administrativos e a 
sua Execução analise as alternativas e indique (F) para 
FALSO e (V) para VERDADEIRO e em seguida assinale a 
sequência CORRETA: 
 
(___) O contratado deverá manter preposto, aceito 
pela Administração, no local da obra ou serviço, para 
representá-lo na execução do contrato. 

(___) O contratado é responsável pelos danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pelo órgão interessado. 
(___) O contratado, na execução do contrato, sem 
prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não 
poderá em nenhuma situação subcontratar partes da 
obra, serviço ou fornecimento.  
(___) Somente em serviços profissionais não poderá ser 
dispensado o recebimento provisório.  
(___) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, 
obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo 
com o contrato. 
 
a) V, V, F, F, V. 
b) V, V, V, F, F. 
c) F, F, V, V, V. 
d) F, V, F, V, F. 
e) V, F, V, V, F. 
 
27) Em conformidade com a Constituição do Crédito 
descrito no art. 149 do Código Tributário Nacional, o 
lançamento é efetuado e revisto de ofício pela 
autoridade administrativa EXCETO: 
 
a) Quando deva ser apreciado fato não conhecido ou 

não provado por ocasião do lançamento anterior. 
b) Quando se comprove falsidade, erro ou omissão 

quanto a qualquer elemento definido na legislação 
tributária como sendo de declaração obrigatória. 

c) Quando a declaração seja prestada, por quem de 
direito, no prazo e na forma da legislação tributária.  

d) Quando se comprove omissão ou inexatidão, por 
parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da 
atividade. 

e) Quando se comprove que o sujeito passivo, ou 
terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude 
ou simulação. 

 
28) Na Contabilidade Pública a Demonstração do 
Resultado Econômico evidencia o resultado econômico 
de ações do setor público. Analise cada alternativa e 
indique (F) para FALSO e (V) para VERDADEIRO e em 
seguida assinale a opção CORRETA: 
 
(___) A Demonstração do Resultado Econômico deve 
ser elaborada considerando sua interligação com o 
sistema de custos. 
(___) A Demonstração do Resultado Econômico será 
elaborada pelo método direto ou indireto afim de  
evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus 
equivalentes. 
(___) A Demonstração do Resultado Econômico é 
estruturada de forma a evidenciar a integração entre o 
planejamento e a execução orçamentária. 
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(___) A Demonstração do Resultado Econômico 
permite aos usuários projetar cenários de fluxos 
futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais 
mudanças em torno da capacidade de manutenção do 
regular financiamento dos serviços públicos. 
(___) Na Demonstração do Resultado Econômico a 
receita econômica é o valor apurado a partir de 
benefícios gerados à sociedade pela ação pública, 
obtido por meio da multiplicação da quantidade de 
serviços prestados, bens ou produtos fornecidos, pelo 
custo de oportunidade. 
 
a) F, F, F, V, V. 
b) V, V, F, F, F. 
c) F, V, V, V, F. 
d) V, F, F, V, V. 
e) V, F, F, F, V. 
 
29) De acordo com a Constituição Federal é de 
Competência dos Municípios instituir impostos sobre: 
 
Analise cada alternativa e indique a opção CORRETA: 
 

I. Propriedade territorial Rural. 
II. Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer 

bens ou direitos. 
III. Propriedade de veículos automotores. 
IV. Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por 

ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição. 

V. Serviços de qualquer natureza. 
 
a) Somente V está correta. 
b) Estão corretas somente I, III e V. 
c) Estão corretas somente III, IV e V. 
d) Estão corretas somente IV e V. 
e) Estão corretas somente II e III. 
 
30) De acordo com a Lei 4.320/1964, analise as 
alternativas e indique a INCORRETA, com relação aos 
Restos a Pagar: 
 
a) Os empenhos que sorvem a conta de créditos com 

vigência plurienal, que não tenham sido liquidados, 
só serão computados como Restos a Pagar no último 
ano de vigência do crédito. 

b) Os Restos a pagar fazem parte da dívida flutuante. 
c) Consideram-se Restos a Pagar as despesas 

empenhadas mas não pagas até o dia 30 de Junho 
distinguindo-se as processadas das não processadas. 

d) Os Restos a Pagar do exercício serão computados na 
receita extra-orçamentária para compensar sua 
inclusão na despesa orçamentária. 

e) O registro dos Restos a Pagar far-se-á por exercício e 
por credor distinguindo-se as despesas processadas 
das não processadas. 

 


