
Prefeitura Municipal de Parnamirim  

Amar e mudar as coisas me interessa mais. 
(Belchior)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leia estas instruções:   
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10  

Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou apresentar imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não peça 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica confeccionada em material transparente, 

preferencialmente de tinta na cor preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas 

e este Caderno. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



Prefeitura de Parnamirim Concurso Público 2019 Contador   Amar e mudar as coisas me interessa mais .            1 

 

Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de 1 a 10 desta prova são baseadas no texto abaixo.  
 

CIBERCONDRIA e ansiedade 

A INTERNET REVOLUCIONOU OS MODELOS DE COMUNICAÇÃO, PERMITINDO NOVAS FORMAS DE 

ENTRETENIMENTO, E O ACESSO À SAÚDE FOI REFORMULADO PARA NOVOS PADRÕES 
 

Por Igor Lins Lemos  
 

1º Atualmente, é difícil imaginar a extinção das redes sociais da nossa prática diária de 

comunicação, modelo praticamente impossível de ser retrocedido. A world wide web 

remodelou também os antigos padrões de relacionamento, seja através das redes 

sociais, dos fóruns ou dos programas de interação em tempo real. Não apenas essas 

modificações foram provocadas pelo avanço da cibercultura, o acesso à saúde também 

foi reformulado para novos padrões. Atualmente, é possível, por exemplo, ver ificar 

resultados de exames de sangue no endereço eletrônico do laboratório, acessar 

endereços eletrônicos sobre saúde mental e planos de saúde sem sair de casa. 

Facilidades estas que são consideradas de uso contínuo para as próximas décadas, ou 

seja, cada vez mais os recursos tecnológicos serão utilizados para esses e outros fins. A 

era da cibernética é real.  

2º Apesar dos diversos benefícios da internet para a saúde humana, outra manifestação 

psicopatológica (vinculada ao campo eletrônico) vem sendo discutida, além do transtorno 

do jogo pela internet e das dependências de internet, de sexo virtual e de celular: a 

cibercondria. O nome é um neologismo formado a partir dos termos ciber e hipocondria. A 

hipocondria refere-se, de forma sucinta, a uma busca constante de reasseguramentos por 

informações sobre possíveis adoecimentos orgânicos, dúvidas essas que raramente 

cessam quando o sujeito encontra a possível resposta às suas indagações. E como 

pensar nesse fenômeno com a proliferação das buscas em relação à saúde na internet?  

3º A procura de informações sobre sintomas e doenças na internet é comum e, muitas 

vezes, serve a propósitos úteis. De acordo com Aiken e Kirwan (2012), a internet é um 

valioso recurso na busca de informações médicas e continuará sendo por muitos anos. 

Porém, a web possui, em paralelo, um poder potencial de aumentar a ansiedade dos 

sujeitos sem treinamento médico, no momento em que estejam buscando diagnósticos 

em websites. Dessa forma, contemporaneamente, pessoas que são excessivamente 

angustiadas ou muito preocupadas com a sua saúde realizam pesquisas constantes na 

internet. Porém, apenas se tornam mais ansiosas ou amedrontadas. Pense  por um 

momento e, em sua reflexão, responda a si se nunca fez uma busca na internet após 

receber seu exame de sangue ou surgir uma mancha em alguma região do seu corpo. 

Esse tipo de comportamento é bem frequente, mas apenas uma minoria apresenta uma 

manifestação patológica (cibercondríaca) desse funcionamento.  

4º Fergus (2013) realizou um estudo com 512 participantes nos Estados Unidos; a média de 

idade foi de 33,4 anos, sendo 55,3% do sexo feminino. O objetivo do trabalho foi verificar 

o efeito da intolerância à incerteza na relação entre a frequência de buscas por 

informações médicas na web e a ansiedade com a saúde. Para essa pesquisa, foram 

aplicados os seguintes instrumentos: a Intolerance of Uncertainty Scale - 12 Item Version 

(IUS-12), a Short Health Anxiety Inventory (SHAI)  e a Positive and Negative Affect 

Schedule (PANAS). Além disso, foram considerados outros dois pontos: a relação entre a 

ansiedade com a saúde como um resultado de buscas por informações médicas na 

internet e a frequência com que esse usuário busca por esse serviço.  

5º De acordo com o autor, é comum que as pessoas encontrem e busquem esse tipo de 

informação na internet. Entretanto, são desconhecidos os motivos que levam uma parcela 
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da população a desenvolver a cibercondria. O estudo em questão, então, seria uma forma 

de preencher essa lacuna na literatura científica. A pesquisa demonstrou que, quanto 

maior o nível de intolerância à incerteza, maior a chance de o indivíduo experienciar a 

cibercondria. Essa ansiedade pode se tornar ainda maior devido ao fato de a internet 

oferecer diversas informações para o mesmo problema, confundindo o usuário na 

identificação do seu problema sintomatológico. Além disso, nem todos os usuários são 

habilidosos em encontrar endereços eletrônicos confiáveis.  

6º Dessa forma, cogite, por um momento, se tantas informações disponíveis na internet são 

fontes de relaxamento após a sua visita ao endereço eletrônico ou se esse ato gera ainda 

mais ansiedade. É comum, por exemplo, pacientes chegarem ao consultório de 

Psicologia com diagnósticos já estabelecidos por buscas que fizeram na internet. 

Resultado: muitas vezes, a informação é incorreta ou mal interpretada. Nunca deixe o 

profissional da saúde em segundo plano, priorize-o na busca por informações sobre o seu 

corpo. 

Referências: 

AIKEN, M.; KIRWAN, G. Prognoses for diagnoses: medical search online and "cyberchondria". BMC 

Proceedings, v. 6, 2012.  

FERGUS, T. A. Cyberchondria and intolerance of uncertainty: examining when individuals experience health 

anxiety in response to internet searches for medical information. Cyberpsychology, Behavior and Social 

Networking, v. 16, n. 10, 2013.  
 

LEMOS, Igor Lins. Cibercondria e ansiedade. Psique. São Paulo, Editora Escala, nº 144, fev. 2018. 

[Adaptado]. 

 

01. Em sua centralidade, o texto objetiva 

A) criticar as pessoas sem treinamento médico que procuram informações sobre sua saúde 
em páginas da internet e em redes sociais. 

B) explicar os possíveis impactos da cibercultura no desenvolvimento de transtornos 
psicológicos em pessoas sem treinamento médico.  

C) sustentar ponto de vista segundo o qual é necessário moderar o uso de redes sociais.  

D) apresentar informações científicas sobre saúde mental e novos transtornos sociais.  
 

02. Em sua relação com o texto, o título 

A) contradiz informação presente no 1º parágrafo.  

B) revela, em parte, a temática discutida.  

C) contradiz informação presente no 2º parágrafo.  

D) revela, totalmente, a temática discutida. 
 

03. As ideias do texto progridem da seguinte forma: 

A) 1º e 2º parágrafos introduzem o tema; 3º e 4º parágrafos esclarecem a discussão; 5º e 6º 
parágrafos avaliam a temática. 

B) 1º e 2º parágrafos introduzem o tema; 3º, 4º e 5º parágrafos esclarecem a discussão; 6º 
parágrafo avalia a temática. 

C) 1º parágrafo introduz o tema; 2º, 3º, 4º e 5º parágrafos esclarecem a discussão; 6º 
parágrafo avalia a temática. 

D) 1º parágrafo introduz o tema; 2º, 3º e 4º parágrafos esclarecem a discussão;  5º e 6º 
parágrafos avaliam a temática. 

 

04. O texto compõe-se dominantemente por 

A) argumentação, mas há traços de explicação no 2º parágrafo.  

B) explicação, mas há traços de injunção no 6º parágrafo.  

C) descrição, mas há traços de argumentação no 4º parágrafo. 

D) injunção, mas há traços de descrição no 3º parágrafo.  



Prefeitura de Parnamirim Concurso Público 2019 Contador   Amar e mudar as coisas me interessa mais .            3 

05. A linguagem empregada no texto tende à 

A) denotação e está adequada ao gênero discursivo, que é artigo de divulgação científica.  

B) denotação e não condiz com o gênero discursivo, que é artigo informativo. 

C) conotação e está adequada ao gênero discursivo, que é artigo de opinião.  

D) conotação e não condiz com o gênero discursivo, que é artigo científico.  
 

Para responder às questões 06, 07, 08, 09 e 10, considere o excerto transcrito abaixo. 
 

A procura de informações sobre sintomas e doenças na internet é comum e, muitas 

vezes, serve a propósitos úteis. De acordo com[1] Aiken e Kirwan (2012), a internet é 

um valioso recurso na busca de informações médicas e continuará sendo por muitos 

anos. Porém, a web possui, em paralelo, um poder potencial de aumentar a ansiedade 

dos sujeitos sem treinamento médico, no momento em que[2] estejam buscando 

diagnósticos em websites. Dessa forma, contemporaneamente, pessoas que são[3]  

excessivamente angustiadas ou muito preocupadas com a sua saúde realizam 

pesquisas constantes na internet. Porém, apenas se tornam mais ansiosas ou 

amedrontadas. Pense por um momento e, em sua reflexão, responda a si se nunca fez 

uma busca na internet após receber seu exame de sangue ou surgir uma mancha em 

alguma região do seu corpo. Esse tipo de comportamento é bem frequente, mas 

apenas uma minoria apresenta uma manifestação patológica (cibercondríaca) desse 

funcionamento. 
 

06. Sobre o uso da pontuação, afirma-se corretamente: 

A) os parênteses isolam uma informação redundante.  

B) o primeiro ponto deveria ser substituído por uma vírgula.  

C) as duas primeiras vírgulas marcam uma intercalação.  

D) a última vírgula é intercambiável por dois-pontos. 

 

07. No trecho, entrecruzam-se 

A) duas vozes, sendo uma sob forma de modalização em discurso segundo.  

B) duas vozes, sendo uma sob forma de discurso indireto livre.  

C) três vozes, sendo uma sob forma de discurso direto.  

D) três vozes, sendo uma sob forma de ilha textual.  
 

08. No contexto em que surge, o elemento linguístico [1] estabelece uma relação de 

A) consequência, podendo ser substituído, sem alteração de sentido, por “Em consequência de”.  

B) conclusão, podendo ser substituído, sem alteração de sentido, por “Em consonância com”. 

C) conformidade, podendo ser substituído, sem alteração de sentido, por “Para”.  

D) concessão, podendo ser substituído, sem alteração de sentido, por “Mesmo”.  
 

09. O elemento linguístico [2] funciona como 

A) pronome, responsável por retomar uma informação. 

B) pronome, responsável por antecipar uma informação.  

C) conjunção, responsável por introduzir um adjunto adnominal.  

D) conjunção, responsável por introduzir um complemento nominal.  
 

10. Do ponto de vista sintático, a forma verbal [3] 

A) tem como objeto direto a sequência linguística “pesquisas constantes na internet”. 

B) tem como sujeito o elemento linguístico “pessoas”.  

C) tem como objeto direto a sequência linguística “angustiadas ou muito preocupadas”.  

D) tem como sujeito o elemento linguístico “que”.  
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Conhecimentos Específicos           11 a 35 
 

 

11. As despesas de capital classificam-se em investimentos, inversões financeiras e transferências 

de capital. Classificam-se como inversões financeiras as dotações destinadas a   

A) pagamento de empréstimos de médio e longo prazos. 

B) dotação para o planejamento e execução de obras.  

C) constituição ou aumento de receita de entidades.  

D) aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização.  
 

12. A classificação da receita pública está polarizada em “correntes” e “de capital”. Classificam-

se como receitas de capital 

A) a receita agropecuária e as operações de crédito.  

B) a receita patrimonial e a alienação de bens.  

C) as operações de crédito e a alienação de bens. 

D) as amortizações de empréstimos e a receita patrimonial.  
 

13. De acordo com a Lei nº 4.320/64, a abertura dos créditos suplementares e especiais depende 

da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição 

justificativa. Consideram-se recursos para o fim desse propósito 

A) os provenientes de excesso de recolhimento do superávit orçamentário do ano anterior.  

B) o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao 
Poder Executivo realizá-las. 

C) os provenientes de acordos de leniência firmados entre o governo federal e os réus 
condenados em segunda instância.  

D) os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentári as, exceto os créditos 
especiais autorizados em lei. 

 

14. Na sua elaboração, a proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder 

Legislativo, nos prazos estabelecidos nas constituições e nas leis orgânicas dos municí pios, 

compor-se-á, nessa ordem, de 

A) mensagem, projeto de lei de orçamento e tabelas explicativas.  

B) projeto de lei de orçamento, tabelas explicativas e quadro de alteração da despesa.  

C) projeto de lei de orçamento, mensagem e tabelas explicativas.  

D) mensagem, tabelas explicativas e projeto de lei de orçamento. 
 

15. De acordo com o artigo 2º da Lei nº 4.320/64, a Lei Orçamentária conterá a discriminação da 

receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de 

trabalho do Governo, obedecidos os princípios da  

A) unidade, legalidade e anualidade. 

B) legalidade, universalidade e anualidade.  

C) universalidade, publicidade e anualidade.  

D) unidade, universalidade e anualidade.  
 

16. A administração pública brasileira, para cobrir as necessidades da população, necessita de 

recursos disponíveis no tesouro. Para tanto, a forma utilizada para o planejamento e a 

execução da receita pública no Brasil, segue, na sequência, os estágios de  

A) previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento.  

B) análise, lançamento, arrecadação e recolhimento. 

C) previsão, lançamento, arrecadação e pagamento.  

D) análise, lançamento, recolhimento e arrecadação.  
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17. A administração pública tem a prerrogativa de contratar e adquirir  bens e serviços, cujo 

destino é o albergue às necessidades da população. Para tanto, os procedimentos utilizados 

no planejamento e na execução da despesa observam, nessa ordem, os estágios de 

A) previsão, empenho, liquidação e pagamento.  

B) previsão, empenho, liquidação e avaliação.  

C) fixação, empenho, liquidação e pagamento.  

D) fixação, empenho, liquidação e avaliação.  
 

18. Um prefeito está precisando de recursos para atendimento às vítimas de uma enchente que 

assolou a cidade, no ano de 2018. Como não havia previsão no orçamento atual, ele 

necessitará de um crédito adicional. Neste caso, tendo em vista a urgência no atendimento ao 

pleito, ele utilizará 

A) um crédito suplementar. 

B) um crédito extraordinário. 

C) um crédito especial. 

D) um empréstimo bancário. 
 

19. A contabilidade pública utilizada no Brasil passa por diversas alte rações, sobretudo quanto 

ao aspecto patrimonialista, considerando o advento da convergência às Normas 

Internacionais de Contabilidade Pública. Entre tais convergências, destaca -se, no regime da 

contabilidade adotado,  

A) o caixa.   C) o recebimento. 

B) a competência.  D) o administrativo. 
 

20. O contador de uma prefeitura recebeu um processo administrativo no qual solicita-se o 

registro, na contabilidade, de um empenho no valor de R$ 120.000,00 a ser pago 

parceladamente, referente à contratação de uma empresa de apoio e conservação, cuja 

vigência contratual é de 12 meses. Neste caso, o contador deverá emitir um empenho  

A) estimativo.   C) global. 

B) ordinário.   D) fracionado. 

 

21. A administração pública utiliza ferramentas à sua disposição para ajustar suas ações/rotinas 

em função das muitas alterações ocorridas durante sua gestão. Dentre estas ferramentas, 

destacam-se os créditos adicionais. Os créditos para os quais a administração pública precisa 

de chancela do Legislativo para utilizá-los, podendo estarem autorizados na própria Lei 

Orçamentária Anual, são denominados 

A) créditos suplementares. 

B) créditos especiais. 

C) créditos extraorçamentários. 

D) créditos extraordinários. 
 

22. A Constituição Federal de 1988 estabelece a obrigatoriedade de alguns instrumentos de 

planejamento governamental. O instrumento utilizado para alcançar as diretrizes, objetivos e 

metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, 

assim como os programas de duração continuada, é definido como 

A) Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

B) Plano Plurianual. 

C) Lei Orçamentária Anual. 

D) Plano Anual de Investimentos. 
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23. Uma prefeitura quer contrair um empréstimo, no exercício financeiro de 2018, destinado a 

atender momentâneas insuficiências de caixa, cuja autorização depende do atendimento de 

algumas exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse caso, a 

contratação da operação de crédito por antecipação da receita orçamentária  

A) será efetuada junto ao Banco Central do Brasil, cuja liquidação deve ocorrer, com juros e 
outros encargos incidentes, até o final de dezembro de cada ano.  

B) será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, 
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira.  

C) poderá existir se não houver operação anterior da mesma natureza não integralmente 
resgatada, exceto no último ano de mandato do Prefeito Municipal.  

D) poderá ser realizada a partir do décimo dia do início do exercício, devendo ser liquidada, 
com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano.  

 

24. umas das atribuições do secretário de planejamento e finanças de uma prefeitura é realizar a 

contabilidade do município e evidenciar o comprometimento da dotação orçamentária durante 

o exercício financeiro. Tendo em vista somente a natureza da informação orçamentária e de 

acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a correspondência entre o código 

de lançamento e o seu significado está correta na opção  

A) D 6.2.2.1.3.03.xx  Crédito empenhado liquidado a pagar  

C 6.2.2.1.3.04.xx  Crédito empenhado liquidado pago 

B) D 5.2.2.1.1.xx.xx  Dotação inicial  

C 6.2.2.1.1.xx.xx  Crédito disponível 

C) D 6.2.2.1.3.01.xx  Crédito empenhado a liquidar 

C 6.2.2.1.3.03.xx  Crédito empenhado liquidado a pagar  

D) D 6.2.2.1.1.xx.xx  Crédito disponível 

C 6.2.2.1.3.01.xx  Crédito empenhado a liquidar 
 

25. Com o objetivo de uniformizar as práticas contábeis, a Secretaria do Tesouro Nacional 

elaborou o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), adequado às Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público  e aos padrões internacionais de 

Contabilidade do Setor Público. Sobre o PCASP, considere as afirmativas abaixo. 
 

I 
Está estruturado de acordo com a natureza das informações que evidenciam – 
orçamentária, patrimonial e de controle, de modo que os registros orçamentários não 
influenciem ou alterem os registros patrimoniais, e vice-versa. 

II 
Permite manter um sistema integrado de informações orçamentárias e patrimoniais, 
ficando apenas o controle fiscal em separado, em razão das peculiaridades de cada 
ente federativo. 

III 
Está dividido em oito classes, e suas contas contábeis são identificadas por códigos 
com sete níveis de desdobramentos, com a seguinte estrutura: classe, grupo, 
subgrupo, título, subtítulo, item e subitem. 

IV 
Permite que lançamentos efetuados em contas de natureza de informação patrimonial 
tenham como contrapartida contas de natureza de informação orçamentária.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e III. 

B) II e IV. 

C) III e IV. 

D) I e II. 
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26. O secretário de planejamento e finanças autorizou a contratação de uma empresa para 

manutenção dos elevadores instalados no prédio sede da prefeitura, pelo período de janeiro a 

outubro de 2017, empenhando a respectiva despesa no elemento de despesa 39 – serviços 

de terceiros pessoa jurídica. Em novembro, a entidade não renova em tempo o contrato , e a 

empresa contratada mantém a prestação de serviços sem o suporte orçamentário. Somente 

em dezembro, é realizado novo contrato, regularizando a situação. Na execução orçamentária 

do exercício de 2018, sem deixar de considerar os impactos legais e segundo a Lei Federa l 

nº 4.320/64, a entidade deve empenhar a despesa relativa à prestação de serviços do mês de 

novembro no elemento de despesa denominado 

A) locação de mão de obra. 

B) indenizações e restituições. 

C) despesas de exercícios anteriores.  

D) serviços de terceiros pessoa jurídica. 
 

27. A Secretaria de Planejamento e Finanças adquiriu 100 notebooks para a prefeitura. O 

processamento dessa despesa ocorreu da seguinte forma: foi empenhada em 10/08/17; o 

material foi entregue na prefeitura em 10/12/17, mas, até o encerramento do exercício de 

2017, a despesa ainda não havia sido liquidada, nem paga. Neste caso, a referida despesa 

deverá ser contabilizada como 

A) restos a pagar processados. 

B) restos a pagar com prescrição interrompida.  

C) despesas de exercícios anteriores. 

D) restos a pagar não processados. 
 

28. O artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal trata de um conceito assim expresso: “montante 

total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas 

em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, 

para amortização em prazo superior a doze meses”.  Essa proposição refere-se ao conceito de 

A) dívida pública mobiliária. 

B) dívida pública consolidada. 

C) dívida flutuante. 

D) dívida ativa. 
 

29. A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidenciará as alterações verificadas no 

patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado 

patrimonial do exercício. A elaboração da DVP, tendo por base as contas contábeis do 

modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público , será feita utilizando-se das 

A) classes 3 e 4. 

B) classes 4 e 5. 

C) classes 5 e 6. 

D) classes 7 e 8. 
 

30. O artigo 35 da Lei nº 4.320/64 apresenta o processo de registro que dá sustentação ao regime 

da receita e despesa orçamentárias, para atender as demandas de informações da execução 

orçamentária. No que se refere ao regime orçamentário, pertencem ao exercício financeiro  

A) as receitas nele arrecadadas e as arrecadar e as despesas empenhadas. 

B) as receitas nele arrecadadas e  as despesas nele legalmente empenhadas.  

C) as receitas nele arrecadadas e as despesas nele pagas. 

D) as receitas nele arrecadadas e as despesas nele autorizadas. 
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31. As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público são compostas pelos 

demonstrativos enumerados pela Lei nº 4.320/64, observando a Lei Complementar nº 

101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e as Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público. Em função da atualização dos anexos da Lei nº 4.320/64, os 

demonstrativos exigidos para fins de apresentação das demonstrações contábeis nos termos 

do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público  são:   

A) Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das 
Variações Patrimoniais; Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstrativo da Gestão 
Fiscal. 

B) Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das 
Variações Patrimoniais; Demonstrativo da Receita Corrente Líquida e Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido. 

C) Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das 
Variações Patrimoniais; Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstrativo da Receita 
Corrente Líquida. 

D) Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das 
Variações Patrimoniais; Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido. 

 

32. Precatórios são requisições de pagamento contra a Fazenda Pública decorrentes de decisões 

judiciais transitadas em julgado, disciplinados pelo art. 100 da CF/1988. Suponha que o 

lançamento contábil descrito a seguir foi efetuado por um determinado município.  
 

 Conta 

D 3.x.x.x.x.xx.xx  Variação Patrimonial Diminutiva (VPD)  

C 2.x.x.x.x.xx.xx  Passivo – Precatórios (P) 
 

De acordo com a estrutura do plano de contas da Administração Públ ica, esse registro refere-

se ao 

A) momento do pagamento do precatório do município pelo Tribunal de Justiça , quando o 
ente deverá baixar o passivo em contrapartida à redução do saldo contábil da conta 
especial. 

B) momento do empenho, no qual há necessidade de se classificar a despesa orçamentária 
e, para isso, recomenda-se buscar junto ao Tribunal de Justiça a informação sobre qual 
será o passivo/precatório a ser extinto.  

C) momento do trânsito em julgado da sentença, no qual o município deverá reconhecer a 
variação patrimonial por competência em contrapartida ao reconhecimento da obrigação 
objeto da sentença judicial.  

D) momento da liquidação, no qual há necessidade de se classificar a despesa orçamentária, 
com a ressalva da não necessidade de registro da transferência do recurso das 
disponibilidades do ente para a sua conta especial.  

 

33. Segundo o artigo 103 da Lei nº 4.320/64, a demonstração contábil que evidencia as receitas 

e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, 

conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início 

do exercício seguinte, é denominada 

A) Balanço Patrimonial. 

B) Balanço Financeiro. 

C) Demonstração das Variações Patrimoniais.  

D) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
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34. Consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 20, no último ano de mandato, 

algumas regras deverão ser observadas pelo titular do respectivo Poder ou órgão. Nesse 

contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
No que se refere às despesas de pessoal, nos 180 dias que antecedem o término da 
legislatura ou do mandato do Chefe do Poder Executivo, nenhum ato que provoque 
aumento desses gastos poderá ser editado.  

II 

Nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que 
não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem 
pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para 
este efeito. 

III 
No último ano do mandato, firmar operação de crédito por antecipação de receita, em 
meados de janeiro desse ano, desde que a liquide até o último dia de novembro do  
mesmo ano. 

IV 
No último quadrimestre do mandato, realizar operação de crédito entre um ente da 
Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa 
estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta.  

 

Em relação às vedações previstas no último ano do mandato do prefeito, estão corretas as 

afirmativas: 

A) III e IV. 

B) II e IV. 

C) I e II. 

D) I e III. 

 

35. Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, a despesa total com pessoal, 

em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 

percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: União 50%, Estados 60%,  e 

Municípios 60%. Na relação de despesas de uma Prefeitura constam os seguintes gastos:  
 

I vencimentos e vantagens 

II subsídios 

III gratificações 

IV incentivos à demissão voluntária 

V indenização por demissão 

VI horas extras 
 

Nos termos da LRF, entram no cômputo dos gastos com pessoal, para fins de verificação do 

atendimento dos limites, as despesas constantes dos itens  

A) I, II, III e VI. 

B) I, III, IV e VI. 

C) I, III, V e VI. 

D) I, II, III e IV. 
 

 
 


