CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO 001/2019

ANALISTA CONTÁBIL
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você
se candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao
fiscal de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 40 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C,
D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no
final desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer
outra cor de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma
opção no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de
respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer
outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas
do candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h, incluído o tempo para preenchimento do cartão de
respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1 (uma) hora de seu início e poderá
levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e
devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um
fiscal.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função
é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o trecho do livro Comer, Rezar, Amar de
Elizabeth Gilbert e em seguida responda às
questões de 01 a 05.

a) Giovani ser dez anos mais novo do que a
narradora.
b) Giovani ainda morar com a mãe.
c) Ser uma mulher de trinta de poucos anos
que trabalha e não tem tempo para casos
de amor com jovens, uma vez que
homens mais jovens exigem mais tempo.
d) Por ter falhado em seu casamento,
passado por um divórcio difícil e um caso
de amor que terminou de um jeito
excruciante.
e) Por seus princípios entrarem em
contradição com seus desejos.
03. Em “[...] eu não imporia essa minha pessoa
desanimada, derrotada e velha ao adorável,
inocente Giovanni.”, o termo destacado pode ser
substituído sem prejuízo na significação da frase
por:
a)
b)
c)
d)
e)

Quitaria.
Libertaria.
Defenestraria.
Remitiria.
Ditaria.

04. Com base no emprego da crase no texto,
assinale a alternativa correta:
01. Em “É por isso, na verdade, que decidi
passar este ano inteiro sozinha.”, o termo
destacado refere-se:
a) Ao fato de ser uma mulher de trinta e
poucos anos.
b) Ao fato de ser uma mulher divorciada e
um tanto amargurada.
c) À fase atual da narradora em questionar
se a maneira mais eficaz de superar um
homem é levar outro para cama.
d) À sensação de derrota que a narradora
sente em relação a si mesma.
e) Ao fato do rapaz por quem se apaixonou
ser um garoto dez anos mais novo.
02. No trecho “[...] deixaram em mim uma
sensação de tristeza e fragilidade, e a
impressão de ter mais ou menos 7 mil anos de
idade”, quais fatores contribuíram para que a
narradora se sentisse assim?

a) A crase deveria ter sido empregada no
termo “a” linha 4.
b) Há ausência de crase no termo “a” linha
21.
c) A crase deveria ter sido empregada no
termo “a” linha 22.
d) Não deveria ter sido empregada crase no
termo “a” linha 20.
e) Não há erros quanto o emprego da crase
no texto exposto.
05. Assinale a alternativa em que a alteração
sugerida de substituição de termo não acarreta
erro gramatical ou que corrige erro existente no
texto:
a) Acréscimo de vírgula imediatamente
após a palavra “Giovani” (linha 1).
b) Substituição de “mora” (linha 6) por
“moram”.
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c)
d) Substituição de “que” (linha 12) por “o
qual”.
e) Substituição de “finalmente” (linha 20)
por “lentamente”.
f) Acréscimo de vírgula imediatamente
após a palavra “mim” (linha 14).

08. Analise a tirinha abaixo:

06. Assinale a alternativa em que a regência
verbal está aplicada de forma incorreta:
a)
b)
c)
d)
e)

Me esqueci de tudo.
Todos obedeciam a ele.
Perdoai o nosso erro.
Você é o único que não obedece.
Seríeis capazes, minhas senhoras, de
amar um homem deste feitio?

07. Analise as proposições abaixo:
I- O Presente do Indicativo emprega-se para
enunciar um fato atual, isto é, que ocorre no
momento em se fala (presente momentâneo);
II- O Pretérito Imperfeito designa-se um fato
passado, mas não concluído (imperfeito = não
perfeito, inacabado);
III- O Futuro do Presente emprega-se para
indicar uma ação que ocorreu antes de outra
ação já passada.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

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

O humor da tirinha se dá:
a) No primeiro quadrinho, quando Carol
explicita o nojo que tem de ratos.
b) No segundo quadrinho, quando Lúcio
tem que explicar a diferença entre rato e
hamster para a Carol.
c) No segundo quadrinho, quando Carol
esboça novamente muito nojo em
relação ao hamster mesmo depois de
4
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Lúcio ter explicado que são animais
diferentes.
d) No último quadrinho, quando Carol diz
que vai alimentar as pombas da praça.
e)
f) Essa tirinha não tem a intenção de
provocar riso, apenas informar às
pessoas a diferença entre um rato e um
hamster.
CONHECIMENTOS GERAIS E
INFORMÁTICA
09. É a pasta mais importante do computador
com o Windows instalado. Nela se encontra toda
a estrutura do sistema operacional. É importante
que você nunca apague nada dentro dela ou
mexa em seus arquivos e pastas. Trata-se da
pasta:
a)
b)
c)
d)
e)

Usuários.
Arquivos de Programas.
Windows.
Acessórios.
System.

10. Para o Windows cada um dos arquivos que
se encontra em disco deve ter um nome
referência. Existe um conjunto de caracteres
que não podem ser utilizados em nomes de
arquivos. Qual nome de arquivo abaixo é
inválido para o Windows 10?
a)
b)
c)
d)
e)

Dados2019!
Dados:2019
Dados=2019
Dados2019@
Dados2019%

11. Em diversas ocasiões, no SO Windows 10,
é necessário o acesso à determinadas
aplicações usando comandos. Essas ocasiões
podem
resumir-se
em
comportamentos
inesperados do ambiente gráfico e dos
aplicativos instalados. Alguns recursos do
Windows possuem atalhos que permitem que
você os execute rapidamente a partir da caixa
"Executar". Qual atalho usa-se para abrir o
Executar?

a)
b)
c)
d)
e)

Tecla Windows + R
Tecla Windows + E
Ctrl + E
Ctrl + R
Tecla Windows + W

12. Qual fórmula usamos, no MS-Excel 2010,
para somar todos os números em um intervalo
de células?
a)
b)
c)
d)
e)

SOMASSE
CEL.SOMA
SOMAR.CELULA
SOMA
SOMA.CEL

13. Tendo em vista a história do município de
Boa Esperança – ES, assinale a alternativa
incorreta:
a) Por ter sido um dos últimos locais na
região onde a mata se mantinha intacta
até o início do século XX, foi escolhida
como refúgio pelos poucos índios
botocudos, que conseguiam sobreviver à
ocupação branca que se alastrava na
região de São Mateus, Nova Venécia,
Colatina, por conta da construção das
estradas de ferro Vitória a Minas e Bahia
a Minas e da ponte Florentino Avidos, em
Colatina.
b) De 1975 a 1980, o Censo Agropecuário
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) demonstra que a
produção de café no município diminuiu
mais de 400%. Boa Esperança passou
por más mudanças nesse período.
c) Até o final do século XIX, Boa Esperança
fazia parte do complexo Serra dos
Aimorés, que compreendia ao Norte do
Espírito Santo, Nordeste de Minas Gerais
e Sul da Bahia, pertencente a São
Mateus.
d) Boa Esperança foi um município
emancipado em um momento político
bastante conturbado, dois meses depois
do golpe militar que culminou na ditadura
no Brasil e um momento econômico ruim
do Estado, com a erradicação do café
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devido ao grande estoque excedente no
comércio mundial.
e) Seu passado colonial está ligado
diretamente a São Mateus e a Nova
Venécia.
Essa
ligação,
dada
principalmente pela proximidade das três
cidades,
fez
com
que
vários
acontecimentos se entrelaçassem no
decorrer dos tempos entre estes
municípios.
14. O presidente Jair Bolsonaro afirmou no dia
20 de agosto de 2019, que o governo pretende
considerar oficialmente o Hezbollah como um
grupo terrorista.
Bolsonaro foi questionado por jornalistas, na
porta da residência oficial do Palácio da
Alvorada, se pretendia classificar o Hezbollah
como terrorista, assim como fez o governo dos
Estados Unidos e também do Paraguai.
- "Posso, sim [reconhecer o grupo como
terrorista]. Pretendo fazer isso aí. E são
terroristas", disse o presidente.
De acordo com Bolsonaro, o governo tem
informações de atuação do grupo na região da
tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e
Argentina.
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 20
de agosto de 2019)
Com base no trecho acima e utilizando seus
conhecimentos sobre o assunto assinale a
alternativa correta:
a) Hezbollah significa "partido de Alá". O
grupo, de orientação xiita e sediado no
Líbano, tem atuação política e militar em
questões que envolvem o Oriente Médio.
b) Hezbollah significa "partido de Alá". O
grupo, de orientação xiita e sediado no
Líbano, tem atuação política e militar em
questões que envolvem o continente
Africano.
c) Hezbollah significa "partido de Alá". O
grupo, de orientação muçulmana e
sediado no Iraque, tem atuação política e
militar em questões que envolvem o
continente Africano.
d) Hezbollah significa "partido de Alá". O
grupo, de orientação muçulmana e

sediado no Afeganistão, tem atuação
política e militar em questões que
envolvem o continente Africano.
e) Hezbollah significa "partido de Alá". O
grupo, de orientação xiita e sediado no
Irã, tem atuação política e militar em
questões que envolvem o continente
Europeu.
15. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso, em
relação aos Aspectos econômicos do município
de Boa Esperança:
(__)- O café conilon é de grande importância
socioeconômica para o município, por envolver
quantidade significativa de mão-de-obra no seu
cultivo;
(__)- A tecnologia agrícola empregada nas
pequenas
propriedades
corresponde
à
utilização, em boa parte das propriedades, de
sementes e mudas selecionadas, adubação
química e/ou orgânica, plantio em nível, uso de
irrigação, máquinas e implementos;
(__)- Possui uma
economia
baseada
principalmente no setor industrial, devido às
suas exportações e pelo fato de seus estados
fazerem fronteira com países da América do Sul.
a)
b)
c)
d)
e)

V-F-V.
V-V-F.
F-V-F.
F-V-V.
V-F-F.

16. Comissão debate acordo comercial entre o
MERCOSUL e a União Europeia. O debate foi
proposto pelo deputado Heitor Shuch, que quer
saber o que está em jogo no acordo, já que
alguns setores econômicos reclamam por não
terem participado da construção do documento.
(Fonte
adaptada:
https://www.camara.leg.br/noticias/>acesso em
20 de agosto de 2019)
Com base em seus conhecimentos sobre o
assunto, são países da União Europeia, exceto:
a) Finlândia.
b) Mongólia.
c) Eslováquia.
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d) Luxemburgo.
e) Polônia.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
17. Assinale a melhor definição do Princípio
Contábil da Entidade:
a) Ajustamento dos valores originais para
determinada data, mediante a aplicação
de indexadores, ou outros elementos,
aptos a traduzir a variação do poder
aquisitivo da moeda nacional em um
dado período.
b) Para que a avaliação do patrimônio
possa manter os valores das transações
originais é necessário atualizar sua
expressão formal em moeda nacional.
c) A moeda, embora aceita universalmente
como medida de valor, não representa
unidade constante em termos do poder
aquisitivo.
d) Compensar nos balanços contábeis e
patrimoniais
da
empresa
essas
frequentes distorções e, assim, ajustar o
valor real ao valor expresso nas
transações a que se referem.
e) Autonomia patrimonial, a necessidade
da diferenciação de um patrimônio
particular no universo dos patrimônios
existentes.
18. Esse princípio pressupõe que a Entidade
continuará em operação no futuro. Portanto, a
mensuração
e
a
apresentação
dos
componentes do patrimônio levam em conta
esta circunstância. Essa é uma definição do
princípio:
a)
b)
c)
d)
e)

Oportunidade.
Circunstância
Continuidade.
Mensuração.
Segurança.

19. Observe os itens:
I- Pressupõe o emprego de certo grau de
precaução no exercício dos julgamentos

necessários às estimativas em certas condições
de incerteza, no sentido de que ativos e receitas
não sejam superestimados e que passivos e
despesas não sejam subestimados, atribuindo
maior
confiabilidade
ao
processo
de
mensuração e apresentação dos componentes
patrimoniais;
II- Determina a adoção do menor valor
para os componentes do Ativo e do maior para
os do Passivo, sempre que se apresentem
alternativas igualmente válidas para a
quantificação das mutações patrimoniais que
alterem o Patrimônio Líquido;
III- Impõe a escolha da hipótese de que
resulte menor patrimônio líquido, quando se
apresentarem opções igualmente aceitáveis
diante dos demais Princípios Fundamentais de
Contabilidade.
Em relação aos itens acima, é correto afirmar
que:
a) O item I é sobre o Princípio da Entidade.
b) O item III é sobre o Princípio da
Prudência.
c) Os itens I e III são sobre o Princípio da
Continuidade.
d) O item II é sobre o Princípio da
Atualização Monetária.
e) Os itens I, II e III são sobre o Princípio da
Cautela.
20. As receitas e as despesas devem ser
incluídas na apuração do resultado do período
em que ocorrerem, sempre simultaneamente
quando
se
correlacionarem,
independentemente
de
recebimento
ou
pagamento. Essa é uma definição do princípio:

a)
b)
c)
d)
e)

Competência.
Oportunidade.
Registro pelo Valor Original.
Prudência.
Continuidade.

21. Assinale qual desses não é um método
utilizado na aplicação do Princípio do Registro
Pelo Valor Original:
7
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a) A
avaliação
dos
componentes
patrimoniais deve ser feita com base nos
valores de entrada, considerando-se
como tais os resultantes do consenso
com os agentes externos ou da
imposição destes.
b) Uma vez integrados no patrimônio, o
bem, direito ou obrigação não poderão ter
alterados seus valores intrínsecos,
admitindo-se,
tão-somente,
sua
decomposição em elementos e/ou sua
agregação, parcial ou integral, a outros
elementos patrimoniais.
c) O valor original será mantido enquanto o
componente permanecer como parte do
patrimônio, inclusive quando da saída
deste.
d) Os Princípios da Atualização Monetária e
do Registro pelo Valor Original são
compatíveis entre si e complementares,
dado que o primeiro apenas atualiza e
mantém atualizado o valor de entrada.
e) O uso do dólar como moeda em todas as
operações
dos
componentes
patrimoniais constitui imperativo de
homogeneização
quantitativa
dos
mesmos.

b)

c)

d)
22. É serviço autônomo, criado por lei, com
personalidade jurídica de direito público,
patrimônio e receita próprios, para executar
atividades típicas da Administração Pública, que
requeiram, para seu melhor funcionamento,
gestão
administrativa
e
financeira
descentralizada:
a)
b)
c)
d)
e)

Órgão Público.
Secretaria.
Autarquia.
Departamento.
Indústria Pública.

23. Assinale a melhor definição de Fundação
Pública:
a) A entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, criada em virtude de
autorização
legislativa,
para
o
desenvolvimento de atividades que não

e)

exijam execução por órgãos ou entidades
de direito público, com autonomia
administrativa, patrimônio próprio gerido
pelos respectivos órgãos de direção, e
funcionamento custeado por recursos da
União e de outras fontes.
Entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado, com
patrimônio próprio e capital exclusivo da
União, com criação autorizada por lei
específica para a exploração de atividade
econômica que o Governo seja levado a
exercer por força de contingência ou de
conveniência administrativa podendo
revestir-se de qualquer das formas
admitidas em direito.
É aquela composta por órgãos públicos
ligados diretamente ao poder central,
federal, estadual ou municipal. São os
próprios organismos dirigentes, seus
ministérios, secretarias, além dos órgãos
subordinados.
Não
possuem personalidade jurídica própria,
patrimônio e autonomia administrativa e
cujas
despesas
são
realizadas
diretamente através do orçamento da
referida esfera
A entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado, com
patrimônio próprio e capital exclusivo da
União, criada por decreto para a
exploração de atividade social.
Pode seguir a estrutura de sociedade civil
ou sociedade comercial, disciplinada pelo
Direito Empresarial, ou ainda, forma
inédita prevista na lei singular que a
instituiu.

24. Observe os itens:
I- São autarquias de regime especial, que
regulam
as
atividades
econômicas
desenvolvidas pelo setor privado;
II- Possuem certa independência em
relação ao Poder Executivo, pois seus
dirigentes em geral têm mandato fixo;
III- Sua função é regular a prestação de
serviços públicos, organizar e fiscalizar esses
serviços a serem prestados por concessionárias
ou permissionárias, com o objetivo garantir o
8
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direito do usuário ao serviço público de
qualidade.
Em relação aos itens acima, é correto afirmar
que:
a) O item I é sobre Fundações.
b) O item III é sobre Empresas de Economia
Mista.
c) O item II é sobre Agências Reguladoras.
d) O item III é sobre Departamentos.
e) O item II é sobre Sociedades de
Economia Mista.
25. O orçamento deve ser uno, ou seja, deve
existir apenas um orçamento para dado
exercício financeiro. Dessa forma integrado, é
possível obter eficazmente um retrato geral das
finanças públicas e, o mais importante, permitese ao Poder Legislativo o controle racional e
direto
das
operações
financeiras
de
responsabilidade do Executivo. Assinale sobre
qual Princípio do Orçamento Público trata-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Racionalidade.
Unicidade.
Unidade.
Exercício Financeiro.
Controle Direito.

26. Assinale a melhor definição do Princípio
Orçamentário da Totalidade:
a) Apenas um único orçamento é
examinado, aprovado e homologado.
Além disso, tem-se um caixa único e uma
única contabilidade
b) O montante da despesa autorizada em
cada exercício financeiro não poderá ser
superior ao total de receitas estimadas
para o mesmo período
c) Possibilitava a coexistência de múltiplos
orçamentos que, entretanto, devem
sofrer consolidação, de forma a permitir
uma visão geral do conjunto das finanças
públicas.
d) É proibida a realização de operações de
créditos que excedam o montante das
despesas de capital.

e) Que a receita corrente deve cobrir as
despesas correntes, não pode haver
déficit corrente.
27. Assinale a questão que não é sobre o
Princípio Orçamentário da Universalidade:
a) Conhecer a priori todas as receitas e
despesas do governo e dar prévia
autorização para respectiva arrecadação
e realização.
b) Princípio pelo qual o orçamento deve
conter todas as receitas e todas as
despesas do Estado.
c) Princípio clássico que tem merecido
maior atenção, mesmo fora do âmbito
específico do orçamento, pautado nos
ideais liberais dos economistas clássicos.
d) Impedir ao Executivo a realização de
qualquer operação de receita e de
despesa
sem
prévia
autorização
Legislativa.
e) Conhecer o exato volume global das
despesas projetadas pelo governo, a fim
de autorizar a cobrança de tributos
estritamente necessários para atendêlas.
28. O orçamento deve ser elaborado e
autorizado para um determinado período de
tempo, geralmente um ano. A exceção se dá
nos créditos especiais e extraordinário
autorizados nos últimos quatro meses do
exercício, reabertos nos limites de seus saldos,
serão incorporados ao orçamento do exercício
subsequente. Assinale sobre qual Princípio do
Orçamento Público trata-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Continuidade.
Avaliação.
Unidade.
Exercício Financeiro.
Periodicidade.

29. Observe os itens:
I- A lei orçamentária deverá conter
apenas matéria orçamentária ou financeira. Ou
seja, dela deve ser excluído qualquer dispositivo
9

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO 001/2019

estranho à estimativa de receita e à fixação de
despesa;
II- As receitas e as despesas devem
aparecer de forma discriminada, de tal forma
que se possa saber, pormenorizadamente, as
origens dos recursos e sua aplicação;
III- Este princípio clássico surgiu
juntamente com o da universalidade, visando ao
mesmo objetivo. Todas as parcelas da receita e
da despesa devem aparecer no orçamento em
seus valores brutos, sem qualquer tipo de
dedução.
a) I é sobre o Princípio
Especialização.
b) II é sobre o Princípio
Orçamento Bruto.
c) III é sobre o Princípio
Exclusividade.
d) I é sobre o Princípio
Orçamento Bruto.
e) II é sobre o Princípio
Especialização.

Orçamentário da
Orçamentário do

Orçamento Base Zero.
Orçamento Justificado.
Orçamento em Termos Médios.
Orçamento 360.
Orçamento 50/50.

32. O orçamento público deve ser apresentado
em linguagem clara e compreensível a todas as
pessoas que, por força do ofício ou interesse,
precisam manipulá-lo. Assinale sobre qual
Princípio do Orçamento Público trata-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Planejamento.
Anualidade.
Clareza ou Objetividade.
Participação Popular.
Controle Externo.

Orçamentário da
Orçamentário da
Orçamentário da

30. O orçamento público deve ser apresentado
em linguagem clara e compreensível a todas
pessoas que, por força do ofício ou interesse,
precisam manipulá-lo. Assinale sobre qual
Princípio do Orçamento Público trata-se:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Planejamento.
Anualidade.
Clareza ou Objetividade.
Participação Popular.
Controle Externo.

31.
É
uma
abordagem
para planejamento e orçamentação que inverte
a lógica tradicional do processo de
orçamentação. Na orçamentação tradicional é
utilizada uma abordagem incremental, na qual
os gestores de departamentos justificam apenas
as variações em relação aos anos anteriores,
baseados na suposição dos anos anteriores.
Nesse tipo de orçamento, por outro lado, cada
item do orçamento precisa ser explicitamente
aprovado, e não apenas as alterações em
relação ao ano anterior. Essa é uma definição
de:

33. Assinale a melhor definição de Orçamento
Participativo:
a) É uma é uma ferramenta estratégica
utilizada pelas empresas na elaboração
do Planejamento Orçamentário para um
determinado período, ou seja, sem levar
em consideração as Receitas, Custos,
Despesas e Investimentos de exercícios
anteriores.
b) É um instrumento de complementação da
democracia representativa, pois permite
que o cidadão debata e defina os
destinos de uma cidade. Nele, a
população decide as prioridades de
investimentos em obras e serviços a
serem realizados a cada ano, com os
recursos do orçamento da prefeitura.
c) Este
processo
é
independente
do orçamento total ou de seus itens
individuais aumentarem ou diminuírem
em relação aos exercícios dos anos
anteriores.
d) É um método de orçamentação em que
todas as despesas devem ser justificadas
para cada novo período.
e) Cada Receita, Despesas, Custo ou
Investimento, levando em consideração
os planos e necessidades estratégicas
da Administra, sem a utilização de bases
históricas ou índices de reajuste, como é
feito no modelo tradicional.
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34. É o tipo de Orçamento que estabelece
metas e objetivos governamentais, estruturados
em planos e programas a serem realizados em
determinado período, em conjugação com o
sistema de planejamento das finanças:
a)
b)
c)
d)
e)

Orçamento Programa.
Orçamento Desempenho.
Orçado x Realizado.
Orçamento Externo.
Orçamento Governamental.

35. É autorizado à União em matéria tributária:
a) Cobrar imposto sobre o patrimônio e a
renda com base em lei posterior à data
inicial do exercício financeiro a que
corresponda.
b) Instituir tributos sem que a lei o
estabeleça.
c) Estabelecer limitações ao tráfego, no
território nacional, de pessoas ou
mercadorias, por meio de tributos
interestaduais ou intermunicipais.
d) Majorar tributos sem que a lei o
estabeleça.
e) Cobrar imposto sobre a renda das
pessoas físicas.
36. Observe os dados:
Ativo Total R$ 12.547,00
Ativo Circulante R$ 7836,00
Passivo Circulante R$ 4859,00
Passivo Não Circulante R$ 1158,00
Realizável a Longo Prazo R$ 833,00

37. Com os mesmos dados da questão anterior
calcule a Liquidez Geral:
a)
b)
c)
d)
e)

1,62
1,32
1,44
1,14
1,20

38. Com os mesmos dados da questão anterior
calcule a Solvência Geral:
a)
b)
c)
d)
e)

2,09
2,90
2,89
2,10
2,40

39. Observe os dados:
Valor do Imóvel R$ 783.000,00
Valor Residual R$ 576.000,00
Valor de Mercado R$ 672.000,00
Valor Venal R$ 690.000,00
Taxa de Depreciação Anual 8%
Calcule a Depreciação Mensal pelo Método
Linear:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 1.152,00
R$ 1.280,00
R$ 1.380,00
R$ 1.230,00
R$ 2.300,00

40. Com os mesmos dados da questão anterior
calcule o número de meses em que o imóvel
será depreciado:

Calcule a Liquidez Corrente:
a)
b)
c)
d)
e)

1,16
1,63
1,58
1,61
1,60

a)
b)
c)
d)
e)

132
144
150
162
168
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