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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 Brasil vive guerra não declarada em que jovens, entre 15 e 19 

anos, somam 53% das 59.627 vítimas de homicídios em 2014. 

O total equivale a mais de 10% das pessoas mortas no mundo, e 

coloca o país na liderança em assassinatos. Os números foram 

revelados pelo Atlas da Violência 2016, elaborado pelo Ipea e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado na 

semana passada. O estudo tem como base os dados do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério do 

Saúde. 

A taxa de homicídios no país chega a 29,1 em 100 mil 

habitantes - a maior registrada em relação a 50 mil e 53 mil 

mortes ocorridas em 2008 e 2011, respectivamente. Mas chama 

a atenção o elevado índice de mortalidade dos jovens, que 

implica em danos ao processo de desenvolvimento econômico e 

social, levando em conta a perda de indivíduos aptos ou 

inseridos no setor produtivo. 

Entre os fatores que propiciam o aumento de homicídios, o 

estudo destaca a proliferação de armas de fogo. Em 2014, 

44.861 pessoas foram mortas por artefatos bélicos, o que 

representa 76,1% do total dos assassinatos. A projeção é de que 

esse número seria ainda mais elevado não fossem as medidas 

inibidoras do comércio e porte de armas expressas no Estatuto 

do Desarmamento, em vigor desde dezembro de 2003. O 

resultado aquém do esperado com a aplicação da lei pode ser 

atribuído à expansão do comércio de drogas ilícitas e ao crime 

organizado, o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país. 

O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de homicídio de 

negros entre 2004 e 2014, quando o mesmo indicador em 

relação aos não negros caiu 14,6%. Houve expansão da 

violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% entre 

2004 e 2014. O poder público, segundo o estudo, enfrenta 

dificuldades para conter o problema. Ressalva que o aumento 

não significa fracasso da Lei Maria da Penha nem das políticas 

de prevenção à violência doméstica. 

O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil necessita rever 

as políticas públicas de combate à criminalidade e todas as 

outras formas de agressão que resultam na morte de brasileiros. 

(http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2

016/03/28/interna_politica,635075/editorial-medidas-

indispensaveis-em-defesa-da-vida.shtml) 

 

1- É a única afirmação verdadeira com base no texto a de que: 

 

A. Após o poder público reconhecer que há uma guerra em 

curso no Brasil, resolveu-se modificar as políticas 

públicas que regem esse tipo de estado no país a fim de 

combatê-lo. 

B. De acordo com o Atlas da Violência em 2016, a falta de 

pessoas qualificadas para o mercado de trabalho é 

consequência direta da alta taxa de assassinatos por 

armas de fogo entre os jovens brasileiros. 

C. A pesquisa realizada pelo IPEA também faz uma 

projeção da relação oposta entre o que determina o 

Estatuto do Desarmamento e o aumento substancial de 

jovens armados no Brasil, sendo ele a causa maior desse 

problema. 

D. A taxa de mortos por armas de fogo entre jovens negros 

chama a atenção principalmente quando comparada à de 

jovens não negros que sofreu queda em vez de 

acréscimo. 

E. Apesar da Lei Maria da Penha ter bastante aplicabilidade 

no país, as mulheres ainda são as maiores vítimas da 

violência no Brasil, por serem jovens e negras. 

 

2- Analisando e considerando as estratégias argumentativas 

do texto, é correto afirmar que: 

 

A. Em ―O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil 

necessita rever as políticas públicas de combate à 

criminalidade‖, a argumentação é introduzida por uma 

expressão modalizadora que apresenta o ponto de vista 

do autor. 

B. No trecho ― O total equivale a mais de 10% das pessoas 

mortas no mundo, e coloca o país na liderança em 

assassinatos.‖, o autor se vale da estratégia da 

explicitação, por meio da qual ele procura tornar pública 

uma informação por ele apurada. 

C. No período ―Entre os fatores que propiciam o aumento de 

homicídios, o estudo destaca a proliferação de armas de 

fogo.‖, há um caso de enumeração de informações até 

então supostas pelo público em geral. 

D. No trecho ―Em 2014, 44.861 pessoas foram mortas por 

artefatos bélicos, o que representa 76,1% do total dos 

assassinatos.‖, o autor contrapõe um fato conhecido a um 

dado estatístico para conferir-lhe verossimilhança. 

E. Em ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país.‖, o autor vale-se de um fato histórico 

irrefutável para sustentar sua argumentação. 

 

3- Em qual das alternativas há uma relação de causa e 

consequência: 

 

A. ―Os números foram revelados pelo Atlas da Violência 

2016 / elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, lançado na semana passada.‖ 

B. ―Mas chama a atenção o elevado índice de mortalidade 

dos jovens \ que implica em danos ao processo de 

desenvolvimento econômico e social‖ 

C. ―O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de 

homicídio de negros entre 2004 e 2014 \ Houve expansão 

da violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% 

entre 2004 e 2014.‖ 

D. ―Ressalva que o aumento não significa fracasso da Lei 

Maria da Penha \ nem das políticas de prevenção à 

violência doméstica.‖ 

E.  ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes \ que contribuem para o aumento 

da violência no país.‖ 

 

4- Em qual dos trechos abaixo todas as palavras e expressões 

estão escritas de acordo com as normas ortográficas da 

língua. 

 

A.  ―Tudo o que nos é útil pode ser obtido por pouco 

dinheiro. Só o supérfluo é caro.‖ Alex Munthe 



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2016 

  

 

SUPERIOR – 01 – AUDITOR FISCAL 

Página 2 

B. Parece pretencioso o uso do "eu"; no entanto quem a 

emprega traduz impressões recebidas, não emite 

sentenças, mas quem se veda o uso do "eu", constitui-se 

forçosamente num oráculo.  

JOAQUIM NABUCO 

C. ―Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que 

parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir 

inezorável do tempo.‖  

JOSÉ SARAMAGO 

D. ―Todo pensamento é uma excessão da regra geral, que é 

não pensar.‖  

PAUL VALÉRY 

E. ―Um subsídio de grandes dimensões pode permanecer 

oculto ou ileso durante muitos anos quando a hipocrisia 

conceitual é trabalhada com competência pelos 

beneficiados.‖  

GUSTAVO FRANCO 

 

 
5- Qual a função da linguagem predominante na tirinha 

acima: 

 

A. Apelativa 

B. Conativa 

C. Metalinguística 

D. Referencial 

E. Poética 

 

 

 

―A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do 

engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras: 

Superfícies, tênis, um copo de água. 

A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto 

as nuvens, situavam na natureza o edifício crescendo 

de suas forças simples.‖ 

(João Cabral de Melo Neto. O Engenheiro.) 

 

6- São palavras de classes gramaticais diferentes: 

 

A. Luz – engenheiro 

B. Livre – simples 

C. Sonho – sonha 

D. Superfícies – natureza 

E. Situavam – crescendo 

 

7- No trecho ―A água, o vento, a claridade,‖, o autor 

empregou o recurso da: 

 

A. Gradação 

B. Enumeração 

C. Adjetivação 

D. Nominalização 

E. Oralização 

 

 

Um pomar 
 

     O tempo era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha negra ou como o fole de uma sanfona chorando nas 

madrugadas de baile. Havia o tempo gelado à beira do fogo e o 

tempo das águas refrescantes com cheiro de terra. Havia o 

tempo de tomar mate à sombra vasta dos cinamomos ou dos 

umbus frondosos e o tempo sereno de olhar o horizonte em 

busca de sinais de chuva na Banda Oriental. 

     – Vem água. Se armando lá pros lados do Uruguai. 

Havia o tempo de olhar as barras vermelhas do poente e o 

tempo de contemplar as barras alaranjadas do amanhecer. 

Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato e o tempo de afagar 

as crinas dos cavalos sem pressa de montar. Havia o tempo de 

ouvir uma história com muitas reviravoltas e o tempo de 

silenciar longamente antes de dar uma resposta qualquer. Havia 

o tempo de sorver. Foi isso que se perdeu? 

 

(Juremir Machado da Silva. In: 

http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=

cronica) 

 

8- No texto, o autor: 

 

A. É saudosista, mas sem nenhum desejo de voltar ao 

passado. 

B. Cria uma realidade utópica para suportar as mazelas da 

modernidade. 

C. Demonstra padecer de um sentimento de nostalgia de 

uma realidade pessoal que já não é mais possível. 

D. É díspare ao padecer de um sentimento passadista, mas 

se sentir feliz no presente. 

E. Estabelece uma dialética doentia entre o ontem e o hoje 

sem que se faça entender pelo leitor mais atento. 

 

9- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O verbo ‗haver‘ é empregado repetidas vezes no 

sentido de ‗existir‘. 

B. Mesmo sendo convencionalmente impessoal, podemos 

identificar o sujeito em pelo menos duas ocorrências do 

verbo ‗haver‘ no texto. 

C. O verbo ‗haver‘ só pode ser considerado impessoal se 

empregado no sentido de ‗ser‘. 

D. Ao não se referir a nenhuma pessoa, o verbo ‗haver‘ 

não é adequado em textos autobiográficos. 

E. O verbo ‗haver‘ impessoal é obrigatoriamente 

empregado na terceira pessoa do plural. 

 

 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/joaquim-nabuco-1/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/jose-saramago/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/paul-valery/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/gustavo-henrique-de-barroso-franco/
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
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10- Em qual dos trechos foi empregada uma linguagem 

conotativa: 

 

A. ―era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha‖ 

B. ―Foi isso que se perdeu?‖ 

C. ―antes de dar uma resposta qualquer‖ 

D. ―uma sanfona chorando nas madrugadas de baile‖ 

E. ―em busca de sinais de chuva na Banda Oriental‖ 

 

11- No período ―Foi isso que se perdeu?‖, a oração sublinhada 

tem função de: 

 

A. Sujeito 

B. Complemento nominal 

C. Advérbio 

D. Adjetivo 

E. Pronome 

 

12- ―Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato‖ 

Em qual das alternativas o verbo ‗inspirar‘ tem o mesmo 

sentido que no trecho do texto? 

 

A. ―Você inspira os sons e os deixa jorrar para o corpo com 

a expiração — por assim dizer, os deixa esmorecer no 

corpo, e enquanto eles esmorecem.‖ Rudjiger Ralhke 

B. ―Miguel Anjo inspirou-se na fé para delinear o seu 

majestoso quadro do — Juízo final‖ Antônio da Cruz 

Cordeiro 

C. ―O inferno inspirou-lhe. Entra na cozinha; ordena ao 

cozinheiro que lhe guise o coração‖ Camilo Castelo 

Branco 

D. ―São Paulo não inspira amor à primeira vista, mas aos 

poucos se começa a perceber seus encantos e termina-se 

por gostar dela.‖ Júlio Valim 

E. ―Assim, pois, ainda que se inspire nos métodos de estudo 

das matrizes externas, estes certamente não podem ser 

definitivos.‖ José Aderaldo Castello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Sobre o emprego da vírgula no texto: 

 

A. Após a conjunção ‗e‘ é obrigatória. 

B. Em ‗então‘ foi empregada pela regra que rege a vírgula 

após os adjuntos adverbiais curtos. 

C. Em ‗até breve, até logo, até já‘ foi empregada para 

separar termos de mesma função sintática numa 

enumeração. 

D. ‗que é pra isso que esse troço serve‘ ficou entre vírgulas 

porque é aposto e deve ser isolado. 

E. Antes de ‗afinal‘ a vírgula não é facultativa. 

 

14- Em ‗divirtam-se‘ verifica-se o emprego do pronome 

enclítico. O mesmo deveria ter ocorrido em qual das 

alternativas abaixo de modo que a norma padrão da língua 

fosse obedecida? 

 

A. O presidente apareceu lhes avisando sobre as votações.  

B. Aqui se vive em paz e harmonia. 

C. Comprarei o carro se me for útil, mas duvido. 

D. Ou sai, ou se dá mal. 

E. Me alcança essa bolsa? 

 

15- Em ―Mas divirtam-se, que é pra isso que esse troço serve, 

afinal‖, o ‗que‘ estabelece com a oração anterior a relação 

de: 

 

A. Alternância 

B. Explicação 

C. Consecução  

D. Conclusão  

E. Causa 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16- Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se 

como: 

 

I. Ente da Federação: a União, cada Estado, e cada 

Município; 

II. Empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital 

social com direito a voto pertença, direta ou 

indiretamente, a ente da Federação; 

III. Empresa estatal simples: empresa controlada que 

receba do ente controlador recursos financeiros para 

pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em 

geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles 

provenientes de aumento de participação acionária; 

IV. Receita corrente líquida: somatório das receitas 

tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 

agropecuárias, de serviços, transferências correntes e 

outras receitas também correntes, deduzidos. 

 

A. Apenas os itens II, III e IV estão corretos.  

B. Apenas os itens I e II estão corretos.  

C. Apenas os itens I, II e III estão corretos.  

D. Apenas os itens I e III estão corretos.  

E. Apenas os itens II e IV estão corretos.  
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17- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa sobre 

Lei de Responsabilidade Fiscal:  

 

(   )  São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos 

quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios 

eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e 

leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e 

o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e 

as versões simplificadas desses documentos. 

(   )  A transparência será assegurada também mediante 

incentivo à participação popular e realização de 

audiências públicas, durante os processos de elaboração e 

de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos.  

(   )  Criada durante o governo de Dilma Roussef, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal provocou uma mudança 

substancial na maneira como é conduzida a gestão 

financeira dos três níveis de governo.  

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

A. F – F – F 

B. V – V – F  

C. V – V – V   

D. F – F – V   

E. F – V – F   

 

18- Sobre a Fiscalização das contas públicas, julgue os itens a 

seguir:  

 

I. O processo orçamentário tornou-se essencial para 

a gestão fiscal, com apoio no princípio da 

transparência, devendo estar presente na 

preparação, na execução e na prestação de 

contas.  

II. Com vistas a manter a idoneidade dos 

procedimentos, é necessária a existência de um 

sistema de controle, que possa acompanhar e 

verificar a regularidade dos procedimentos de 

gestão fiscal, tendo em vista um planejamento 

elaborado com atendimento à transparência.
 
 

III.  A Lei de Responsabilidade Fiscal objetiva 

prevenir riscos e corrigir desvios capazes de 

afetar o equilíbrio das contas públicas, de forma 

que o acompanhamento da gestão fiscal deva ser 

realizado apenas semestralmente por meio de 

relatórios e demonstrativos. 

IV. Seguindo a panorâmica constitucional, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal apresenta um sistema 

duplo de controle, apontando para o Poder 

Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, 

e para o sistema de controle interno de cada 

Poder e do Ministério Público. Ou seja, o 

controle pode ser tanto efetuado por um órgão 

especializado, ou dentro da própria organização e 

hierarquização interna, pelos superiores ou pelo 

Ministério Público. 

 

 

 

Estão corretos:  

 

A. I e II apenas.  

B. I, III e IV apenas.  

C. I, II e III apenas.  

D. I, II e IV apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

19- Quanto à Gestão Orçamentária Responsável, analise as 

afirmativas a seguir:  

 

I. A inflação, a economia em frangalhos, desajustada, o 

crescimento meteórico da dívida externa, a dificuldade 

de ajustamento cambial, as elevadas taxas de juros, a 

ineficiente política econômica aplicada pelos 

governantes durante anos a fio, além da queda da 

credibilidade do país, contribuíram, juntamente com 

diversos episódios de corrupção que envergonharam a 

nação, para levar o Estado brasileiro a uma situação de 

instabilidade fiscal insustentável. 

II. Constatada a deficiência do Poder Público em gerir a 

coisa pública, também em virtude da deficiente 

legislação que regia a matéria, foi criado um projeto 

com o propósito de moralizar a administração dos 

recursos públicos, e que ficou conhecido como 

Programa de Estabilidade Fiscal (PEF), tendo sido 

apresentado à sociedade brasileira em outubro de 

1998. 

III. A Lei de Responsabilidade Fiscal surgiu tendo como 

objetivo a redução do déficit público e a estabilização 

do montante da dívida pública em relação ao Produto 

Interno Bruto da economia.  

 

A soma dos itens corretos é igual a: 
.
 

 

A. 6 

B. 2 

C. 3 

D. 5 

E. 1 

 

20- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa 

quanto à Lei de Diretrizes Orçamentárias:  

 

(   )  A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem a função precípua 

de traçar o caminho a ser seguido pelos orçamentos 

anuais (os quais compreendem o orçamento fiscal, o 

orçamento de investimento e o orçamento da seguridade 

social), coadunando-os aos ditames, aos objetivos, às 

diretrizes e às metas estabelecidas pelo já citado plano 

plurianual. 

(   )  A Lei de Diretrizes Orçamentárias não deve obediência 

ao princípio da anualidade, isto é, o seu período de 

vigência pode estender-se por mais de um ano, 

continuando os seus efeitos após a passagem deste 

interstício.  
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(   )  É competência da lei de diretrizes orçamentárias dispor 

sobre as metas e prioridades da administração pública 

federal, a elaboração da lei orçamentária anual, as 

alterações na legislação tributária, a política de aplicação 

das agências financeiras oficiais de fomento, o equilíbrio 

entre receitas e despesas, os critérios e as formas de 

limitação de empenho, as normas relativas ao controle de 

custos e à avaliação dos resultados dos programas 

financiados com recursos dos orçamentos e também 

sobre as condições e exigências para transferências de 

recursos a entidades públicas e privadas.
 
 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

A. V – V – V  

B. F – F – F 

C. V – F – V  

D. F – F – V  

E. F – V – F 

 

21- A Lei Orçamentária Anual subdivide-se em outros três 

orçamentos, cada qual com suas características, a saber: 

 

I. Orçamento Social: referem-se aos Poderes da União, 

seus fundos, órgãos e também entidades da 

administração direta ou indireta, incluindo-se aí a 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

II. Orçamento de Investimento: corresponde aos 

investimentos em empresas realizados pela União, 

onde ela, direta ou indiretamente, detenha maioria do 

capital social com direito a voto; 

III. Orçamento da Seguridade Social: abrange todas as 

entidades e órgãos a ela vinculados, seja da 

administração direta ou indireta, assim como os 

fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder 

Público.
 
 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. Apenas o item I.  

B. Apenas o item II.  

C. Apenas o item III.  

D. Apenas os itens I e II.  

E. Apenas os itens II e III.   

 

22- Julgue os itens a seguir:  

 

I. Parecer Prévio: Depois de prontas, as prestações de 

contas são enviadas aos Tribunais de Contas, aos 

quais é dado um prazo de sessenta dias, a contar do 

seu recebimento, para que dêem seu parecer prévio 

conclusivo. Este prazo não poderá ser modificado 

ainda que outro esteja estabelecido nas constituições 

estaduais ou nas leis orgânicas municipais.
 
 

II. Os relatórios são documentos que configuram uma 

síntese da atuação da administração dentro do 

período que compreendem. Contêm demonstrações 

das operações, dos resultados, das estimativas e mas 

não permitem anexos.  

III. Relatório Resumido da Execução Orçamentária: É 

tarefa do Poder Executivo publicar, até trinta dias 

após o encerramento de cada bimestre, o Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária, que incluirá 

todos os Poderes e também o Ministério Público. 

Com previsão no art. 52 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, o relatório resumido deverá conter o balanço 

orçamentário individualizado por categorias 

econômicas, bem como os demonstrativos da 

execução das receitas e despesas, de forma 

específica. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I, II e III.  

B. II e III apenas.  

C. I apenas.  

D. II apenas.  

E. III apenas.  

 

23- Assinale a alternativa incorreta sobre Orçamento público. 

 

A. Orçamento público é um instrumento de planejamento e 

execução das finanças públicas.  

B. Se a receita do ano for superior à estimada (estima-se 

pelo produto da arrecadação dos tributos de competência 

do ente em questão), o governo não deverá encaminhar à 

casa legislativa um projeto de lei pedindo autorização 

para incorporar e executar o excesso de arrecadação.  

C. No Brasil, sua natureza jurídica é considerada como 

sendo de lei em sentido formal, apenas. Isso guarda 

relação com o caráter meramente autorizativo das 

despesas públicas ali previstas.  

D. O orçamento contém estimativa das receitas e 

autorização para realização de despesas da administração 

pública direta e indireta em um determinado exercício 

que, no Brasil, coincide com o ano civil. 

E. No direito administrativo brasileiro, o orçamento 

público é uma lei por meio da qual o Poder 

Legislativo autoriza o Poder Executivo, bem como outras 

unidades administrativas independentes -- como o Poder 

Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o 

próprio Poder Legislativo -- a executar 

determinada despesa pública, destinada a cobrir o custeio 

do Estado ou a seguir a política econômica do país.  

 

24- Assinale a alternativa correspondente ao Princípio 

Orçamentário da universalidade:  

 

A. A Lei Orçamentária Anual deve trazer em peça única a 

previsão de todas as receitas, bem como a autorização de 

todas as despesas da administração direta e indireta, 

relativamente aos três Poderes e, ainda, da seguridade 

social. 

B. É proibido incluir dispositivo na lei orçamentária que 

contenha matéria estranha ao seu objeto, conforme art. 

165, § 8°, da Constituição brasileira. 

C. Numa única lei devem ser previstas todas as receitas 

e gastos dos três Poderes da União, seus órgãos, 

fundos e entidades da administração direta e indireta, 

existindo previsão para 

o orçamento de investimento nas empresas estatais 

federais e, ainda, o orçamento da seguridade social. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Finan%C3%A7as_p%C3%BAblicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_executivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Judici%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Judici%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunais_de_contas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Despesa_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Universalidade&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_or%C3%A7ament%C3%A1ria_anual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Receita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Despesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_direta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_indireta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AAs_Poderes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seguridade_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seguridade_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gasto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A7amento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Investimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_estatal
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D. Para cada ano deve existir uma lei orçamentária. 

E. É um princípio destinado apenas aos impostos, que diz 

que é proibida a vinculação de receitas de impostos a 

órgão, fundo ou despesa, salvo algumas exceções 

legalmente previstas (art. 167, IV, da Constituição 

Federal). 

 

25- Julgue os itens a seguir sobre Orçamento Público:  

 

I. O Orçamento Geral da União (OGU) prevê todos os 

recursos e fixa todas as despesas do Governo Federal, 

referentes aos Poderes Legislativo e  Executivo, exceto 

sobre o Judiciário. 

II. As despesas fixadas no orçamento são cobertas com o 

produto da arrecadação dos impostos federais, como o 

Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), bem como das contribuições, 

como o da Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social - COFINS, que é calculado sobre o 

faturamento mensal das empresas, nas vendas de 

mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de 

qualquer natureza, e bem assim do desconto na folha que 

o assalariado paga para financiar sua aposentadoria.  

III. Os gastos do governo podem também ser financiados por 

operações de crédito - que nada mais são do que o 

endividamento do Tesouro Nacional junto ao mercado 

financeiro interno. Este mecanismo, no entanto, não 

implica o aumento da dívida pública. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. II e III apenas.  

E. I, II e III.  

 

26- Julgue os itens a seguir:  

 

I. Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita 

e despesa de forma a evidenciar a política econômica 

financeira e o programa de trabalho do Governo, 

obedecidos aos princípios de unidade universalidade 

e anualidade. 

II. A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas 

próprias dos órgãos do Governo e da administração 

centralizada, ou que, por intermédio deles se devam 

realizar.  

III. O ciclo orçamentário, também conhecido como 

processo orçamentário, pode ser definido como um 

procedimento de caráter contínuo e simultâneo 

através do qual se elabora, aprova, executa, controla 

e avalia a programação de dispêndios do setor 

público nos aspectos físico e financeiro, 

correspondendo ao período de tempo em que se 

processam as atividades típicas do orçamento 

público. 

 

Está (estão) correto(s): 

 

A. I e II apenas.  

B. I apenas.  

C. II apenas.  

D. I e III apenas.  

E. I, II e III.  

 

27- O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma 

compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes 

orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 

 

I. Conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade 

da programação dos orçamentos com os objetivos e 

metas constantes do documento de que trata o § 1
o
 do 

art. 4
o
; 

II. Será acompanhado do documento a que se refere o § 

6
o
 do art. 165 da Constituição, bem como das medidas 

de compensação a renúncias de receita e ao aumento 

de despesas obrigatórias de caráter continuado; 

III. Conterá reserva de contingência, cuja forma de 

utilização e montante, definido com base na receita 

corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de 

Provimentos, destinada ao atendimento de passivos 

contingentes e outros riscos e eventos fiscais 

imprevistos. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I, II e III.  

B. I e II apenas.  

C. I e III apenas.  

D. III apenas.  

E. II e III apenas.  

 

28- Sobre Controle e Fiscalização, considere V para afirmativa 

verdadeira e F para falsa:  

 

(   )  A Administração Pública, regida pelas normas de Direito 

Público, não  se submete ao controle de todas as suas 

ações, dentro de cada norma e ato pertinente e em 

conformidade com os interesses coletivos. 

(   )  O Controle Orçamentário das entidades governamentais 

foi destacado nos arts. 70 a 74 da Carta Maior, a fim de 

preservar-lhe os respectivos patrimônios. Para exercer 

este controle deve-se dar atenção aos instrumentos de 

contabilidade, orçamento e auditoria. 

(   )  A contabilidade é destacada por proporcionar a emissão 

de informações pertinentes aos princípios fundamentais 

de contabilidade, permitindo respostas claras e precisas 

às questões que lhes são formuladas pelos usuários, 

internos ou externos. Contudo, as informações de fatos 

ligados a administração financeira, patrimonial, 

orçamentária e operacional, não permitem a avaliação de 

desempenho e tomada de decisões e, por isso , não 

necessitam ser evidenciadas. 

(   )  O orçamento destaca-se como instrumento de controle 

prévio gerencial dos programas de trabalhos, objetivos e 

metas a serem alcançado, aliados às medidas de 

desempenho e recursos ou insumos que possibilitarão sua 

execução. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto
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A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – F – V – V  

B. V – V – F – F 

C. F – V – F – V 

D. V – F – V – F 

E. V – F – F – F 

 

29- Sobre os Créditos orçamentos e créditos adicionais, julgue 

os itens a seguir:  

 

I. O Ciclo Orçamentário, que é a sequência das etapas 

desenvolvidas pelo processo orçamentário, 

consubstancia-se nas fases da elaboração, estudo, 

aprovação, execução e avaliação.  

II. Podemos definir execução orçamentária como um 

conjunto de procedimentos adotados pela 

administração governamental para que sejam 

alcançadas as metas estabelecidas, uma vez que é 

nesse estágio do ciclo orçamentário que se realiza 

efetivamente a atividade financeira do estado.  

III. Os créditos orçamentários são aqueles aprovados 

pelo Legislativo na lei do patrimônio e provêm de 

recursos do tesouro (nacional) e de outras fontes. 

  

Está (estão) correta(s):  

 

A. Apenas o item I.  

B. Apenas o item II.  

C. Apenas o item III.  

D. I, II e III.  

E. Apenas os itens I e II.  

 

30- É a proveniente de atividades caracterizadas pelas 

prestações de serviços financeiros, transporte, saúde, 

comunicação, portuário, armazenagem, de inspeção e 

fiscalização, judiciário, processamento de dados, vendas de 

mercadorias e produtos inerentes a atividades da entidade entre 

outros.  

 

A. Receita de serviços 

B. Receita tributária 

C. Receita patrimonial 

D. Receita industrial 

E. Receita de contribuições  

 

31- Créditos adicionais são destinados a atender despesas para 

as quais não haja dotação orçamentária específica na Lei 

Especiais de Meios. O crédito especial cria novo item de 

despesa, para atender a um objetivo não previsto no orçamento. 

Consistem em características dos créditos especiais: 

 

I. A despesa  está prevista no orçamento;  

II. A abertura do crédito depende da existência prévia 

de recursos disponíveis;  

III. São abertos por Decreto do Executivo, após a 

autorização em Lei Especial.  

 

A. I e II apenas.  

B. I apenas.  

C. II apenas.  

D. II e III apenas.  

E. I, II e III. 

 

32- Créditos adicionais extraordinários são aqueles destinados a 

atender despesas urgentes e imprevisíveis como as decorrentes 

de guerra, comoção (perturbação) interna ou calamidade 

pública. São características dos créditos extraordinários:  

 

I. A despesa não está prevista no orçamento;  

II. Previsibilidade do fato; 

III. A abertura do crédito depende da existência prévia 

de recursos disponíveis; 

IV. Abertos por Medida Provisória (MP) de acordo 

com o texto constitucional. 

 

A. I e II apenas.  

B. I, III e IV apenas.  

C. I e IV apenas.  

D. II, III e IV apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

33- Consideram-se recursos disponíveis para fins de abertura de 

créditos suplementares e especiais, além da reserva de 

contingência:  

 

I. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial 

do exercício anterior;  

II. Os provenientes do excesso de arrecadação;  

III. Os resultados de anulação parcial ou total de dotações 

orçamentárias ou de créditos adicionais não autorizados 

em lei;  

IV. O produto de operações de crédito autorizados em forma 

que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-

las.  

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. I, II e IV apenas.  

D. I, III e IV apenas.  

E. II, III e IV apenas.  

 

34- A diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos 

adicionais transferidos e as operações de créditos a eles 

vinculadas. 

 

A. Superávit financeiro. 

B. Produto de operações de crédito autorizadas em forma 

que juridicamente possibilite ao Poder Executivo. 

C. Excesso de arrecadação. 

D. Reserva de Contingência. 

E. Resultantes de anulação parcial ou total de dotações 

orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em 

lei.  
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35- O saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, 

entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, 

ainda, a tendência do exercício, excluída a importância dos 

créditos extraordinários abertos no exercício. 

 

A. Resultantes de anulação parcial ou total de dotações 

orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em 

lei 

B. Produto de operações de crédito autorizadas em forma 

que juridicamente possibilite ao Poder Executivo 

C. Excesso de arrecadação 

D. Superávit financeiro 

E. Reserva de Contingência 

 

36- O que é Certidão de Dívida Ativa - CDA? 

 

A. É o documento que certifica a inscrição do débito em 

dívida ativa. Somente após essa etapa é que a Fazenda 

Pública pode realizar a cobrança judicial de seu crédito. 

B. É o produto de receitas especificadas que por lei se 

vinculam à realização de determinados objetos ou 

serviços, facultada a adoção de normas peculiares de 

aplicação: Fundo Municipal de Saúde — FMS, Fundo 

Municipal de Assistência Social — FMAS, Fundo Na-

cional de Desenvolvimento de Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério - FUNDEF. 

C. Saldo positivo entre o ativo e o passivo financeiro. 

D. Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou 

de créditos adicionais 

E. Recursos decorrentes de vetos, de emendas ou rejeição 

do projeto de lei orçamentária anual.  

 

37- Com relação ao Orçamento na Constituição Federal, as Leis 

de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

 

I - o plano decenal; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais. 

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. II e III apenas.  

 

38- Sobre as Leis de iniciativa do Poder Executivo, assinale a 

alternativa correta.  

 

I. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de 

forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal para as despesas de capital 

e outras delas decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada. 

II. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas 

e prioridades da administração pública federal, incluindo 

as despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 

anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária 

e estabelecerá a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento. 

III. O Poder Executivo publicará, até sessenta dias após o 

encerramento de cada bimestre, relatório resumido da 

execução orçamentária. 

IV. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais 

previstos nesta Constituição serão elaborados 

independentemente do plano plurianual e apreciados pelo 

Congresso Nacional. 

 

A. Apenas os itens I e II estão corretos.  

B. Apenas os itens II e III estão corretos.  

C. Apenas os itens II e IV estão corretos.  

D. Todos os itens estão corretos. 

E. Apenas os itens II, III e IV estão corretos.  

 

39- É a proveniente das seguintes contribuições sociais, de 

intervenção domínio econômico e de interesse das categorias 

profissionais ou econômicas, como instrumentos de intervenção 

nas respectivas áreas.  

 

A. Receita de serviços  

B. Receita tributária  

C. Receita de Contribuições 

D. Receita patrimonial 

E. Receita agropecuária 

 

 

40- O projeto de lei orçamentária será acompanhado de 

demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e 

despesas decorrentes de:  

 

I. Isenções 

II. Anistias 

III. Demissões 

IV. Subsídios  

V. Benefícios de natureza financeira, tributária e 

creditícia. 

 

A. I, II e III apenas.  

B. I, II, III e V apenas.  

C. II, III, IV e V apenas.  

D. I, II, IV e V apenas.  

E. I, II, III, IV e V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


