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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 8

Tempo e artista

Imagino o artista num anfiteatro1

Onde o tempo é a grande estrela
Vejo o tempo obrar a sua arte
Tendo o mesmo artista como tela4

Modelando o artista ao seu feitio
O tempo, com seu lápis impreciso
Põe-lhe rugas ao redor da boca7

Como contrapesos de um sorriso

Já vestindo a pele do artista
O tempo arrebata-lhe a garganta10

O velho cantor subindo ao palco
Apenas abre a voz, e o tempo canta

Dança o tempo sem cessar, montando13

O dorso de exausto bailarino
Trêmulo, o ator recita um drama
Que ainda está por ser escrito16

No anfiteatro, sob o céu de estrelas
Um concerto eu imagino
Onde, num relance, o tempo alcance a glória19

E o artista, o infinito.
Chico Buarque de Holanda. Paratodos.
SONOPRESS, BMG, Ariola Discos Ltda.

QUESTÃO 1

Considerando as idéias do texto, é correto afirmar que o autor

A apresenta o tempo como um inimigo implacável da carreira do
artista.

B mostra divergências existentes entre a imaginação do artista
e a ação do tempo.

C relata acontecimentos vividos por um artista através dos
tempos.

D sustenta que, na sua imaginação, a estrela do espetáculo é o
tempo, e não o artista.

QUESTÃO 2

Assinale a opção em que o pronome “lhe” não tem o mesmo
sentido que em: “O tempo arrebata-lhe a garganta” (v.10).

A Afagou-lhe os cabelos com amor.
B A luz sempre lhe afugenta o sono.
C O marido sempre lhe nega a resposta. 
D Ajeitou-lhe o colar e saiu mansamente.

QUESTÃO 3

O processo de formação da palavra “anfiteatro” (v.1 e 17) é
denominado

A composição por justaposição.
B derivação imprópria.
C derivação prefixal.
D derivação parassintética.

QUESTÃO 4

Assinale a opção em que o verbo arrebatar apresenta o mesmo
sentido que ocorre em “O tempo arrebata-lhe a garganta” (v.10).

A A atriz arrebatou a cena e dançou.
B A beleza do lugar arrebatou sua alma.
C A interpretação do pianista arrebatou aplausos.
D Flores frágeis, o vento as arrebata.

QUESTÃO 5

Na segunda estrofe, o pronome “lhe” em “Põe-lhe rugas ao redor
da boca” está empregado em referência a

A “artista”.
B “feitio”.
C “tempo”.
D “lápis”.

QUESTÃO 6

O autor empregou o pronome relativo “Onde” (v.19) para se
referir à palavra “concerto” (v.18). Assinale a opção em que o
pronome relativo “onde” foi usado de acordo com a escrita culta
padrão.

A São pessoas desonestas, pessimistas e individualistas, onde só
pensam nelas mesmas.

B Por ser interesseiro, casou-se com a rica filha do vizinho onde
mais tarde se separou.

C As mulheres procuram o caminho mais largo, onde são menos
numerosos os espinhos.

D Depois de muito refletir, decidiu ser padre onde foi morar
num seminário.

QUESTÃO 7

O termo em destaque, em “Que ainda está por ser escrito” (v.16),
classifica-se como

A substantivo.
B adjetivo.
C advérbio.
D verbo.

QUESTÃO 8

De acordo com o contexto, em “E o artista, o infinito” (v. 20), a
vírgula marca a elipse do verbo

A imaginar.
B alcançar.
C divisar.
D lobrigar.
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Texto para as questões 9 e 10

O Brasil, ao adensar presença econômica na América do

Sul por meios múltiplos — da internacionalização das empresas

aos investimentos produtivos e à exportação de produtos com

valor agregado, todos fatores nucleares ao entendimento da

celebrada folga cambial e redução de vulnerabilidade externa —,

não esperava colher apenas louros e palmas dos vizinhos. Há

tensões no front. Há choques de interesses, valores e idéias.

José Flávio Sombra Saraiva. Uma política à altura dos desafios.

In: Folha de S.Paulo, 15/12/2007, p. 3 (com adaptações).

QUESTÃO 9

Tomando o texto como referência inicial, assinale a opção correta

no que concerne ao papel do Brasil na América do Sul. 

A O país vem conseguindo impor suas visões de mundo sem

contestações dos vizinhos.

B A força do Brasil no seu entorno decorre da capacidade

econômica e política de empreender projetos produtivos

voltados para a integração.

C A internacionalização das empresas brasileiras na região tem

um papel nefasto aos projetos de desenvolvimento locais.

D O Brasil possui poder proporcional ao da Alemanha e da

França em capacidade de patrocinar os custos totais da

integração na região, sem riscos de debates internos e com

recursos para bancá-los.

QUESTÃO 10

Ainda considerando o texto como referência inicial, assinale a

opção correta.

A A Amazônia, por estar no coração do centro-norte da América

do Sul, é área de grande interesse para a integração da região.

B A Amazônia brasileira, incluída nos novos projetos de

investimento energético, como o primeiro leilão para

construção de hidrelétrica no rio Madeira, é a área mais

dinâmica de integração sul-americana.

C A integração sul-americana caminha sem sustos e crises de

valores e políticas.

D A força do empreendimento sul-americano tem no tema do

desenvolvimento sustentável seu eixo estrutural e condição

primeira para a aproximação das sociedades envolvidas no

esforço de adensamento nas relações internacionais da região.

QUESTÃO 11

Assinale a opção correta relativamente aos problemas e questões

que envolvem o contexto amazônico.

A A questão indígena, embora relevante por envolver seres

humanos, está bem resolvida e não causa preocupações aos

governos subnacionais e nacional.

B O problema fundiário apresenta baixa vinculação com a

questão ambiental.

C A exploração ilegal de madeiras do conjunto rico da

biodiversidade da região e dos minérios é matéria de grande

preocupação dos habitantes da região e do Brasil.

D A produção de conhecimento científico de ponta e

tecnológico acerca dos temas amazônicos é controlada pelos

centros científicos e pelas universidades da região.

QUESTÃO 12

O crescimento econômico do Brasil é tema da ordem do dia.

Novos elementos vêm sendo agregados pelos órgãos públicos e

privados de pesquisa no final de 2007 e início de 2008. Assinale

a opção correta relativamente a esse tema.

A Quanto à paridade do poder de compra do real, o Brasil,

segundo o Banco Mundial, é a sexta economia do mundo, de

acordo com os dados de 2005.

B O Brasil de 2007 manteve o grau de crescimento pífio do PIB

do ano anterior.

C O Brasil, apesar do crescimento notado nos anos recentes,

diminuiu seu peso relativo na economia latino-americana.

D O Brasil é a economia emergente que mais cresce nos

últimos anos, particularmente quando comparada às

economias da China e da Índia.

QUESTÃO 13

As relações entre sociedade e educação, no Brasil

contemporâneo, reúnem aspectos positivos e negativos. A

respeito desse tema, assinale a opção correta.

A A educação de melhor qualidade, embora se concentre na

oferta para classes sociais mais elevadas, não interfere no

destino social dos educandos.

B A educação básica atende, de forma universal, a todos os que

dela necessitam, com qualidade equivalente, em todas as

partes do país, nos estabelecimentos públicos e privados.

C As universidades públicas federais contribuem modestamente

para o desenvolvimento nacional e para a produção de

pesquisa científica das ciências básicas.

D A formação do cientista brasileiro vem progredindo

quantitativamente, quando comparada à de uma década atrás.
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QUESTÃO 14

Acerca do sistema operacional Windows XP, assinale a opção

correta.

A O Painel de controle possibilita configurar som e vídeo do

computador.

B O Windows Explorer é um programa usado para a edição de

imagens e permite defini-las como papel de parede.

C O backup do Windows XP é um programa que permite

compactar arquivos em diversos formatos.

D A opção Executar do menu Iniciar executa automaticamente os

programas definidos como favoritos no momento da iniciação

do computador.

QUESTÃO 15

Prezado Senhor

Seguem anexos os projetos solicitados

Atenciosamente,

Considerando a janela do Word 2003 exibida na figura acima e

as características do Microsoft Office, assinale a opção correta.

A A palavra  está alinhada à direita na página.Atenciosamente,

B Ao se clicar a ferramenta , a palavra selecionada ficará

em negrito.

C Para definir o formato da página deve ser selecionada a opção

Configurar página do menu .

D Ao se clicar a ferramenta , o texto selecionado ficará

subscrito.

QUESTÃO 16

Considerando a figura do BrOffice Calc exibida acima, assinale

a opção correta.

A Para se calcular o total do semestre é possível que foram

executados os seguintes procedimentos: clicar a célula B9;

clicar a ferramenta ; pressionar a tecla �.

B Para se mover uma célula é suficiente clicar a ferramenta

 e arrastá-la. 

C A ferramenta  permite salvar o documento em edição.

D Ao se clicar a ferramenta , serão definidas cores para o

fundo das células.
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QUESTÃO 17

Considerando os conceitos de Internet e o navegador Internet Explorer 6

(IE6), assinale a opção correta.

A Download é um tipo de conexão rápida e segura da Internet. 

B No endereço www.sead.pa.gov.br, o termo pa.gov indica que se trata de

um sítio do governo do estado do Pará e .br indica que é um sítio do

Brasil.

C Uma característica importante do IE6 é a existência de mecanismos de

segurança avançados contra todo tipo de vírus.

D Upload é um serviço de antivírus do IE6.

QUESTÃO 18

Considerando a figura acima, que ilustra uma mensagem em edição no

Outlook Express 6.0, assinale a opção correta.

A A ferramenta  é usada para inserir cópia de arquivo anexo.

B Ao se clicar a ferramenta , a mensagem será excluída.

C Para iniciar uma nova mensagem é suficiente clicar o botão .

D O campo  indica que uma cópia da mensagem será

encaminhada para o destinatário do endereço .

QUESTÃO 19

Assinale a opção correta, segundo a Lei n.º 5.810/1994

— Regimento Jurídicos dos Servidores Públicos Civis

do Estado do Pará.

A O servidor responde civil, penal e

administrativamente pelo exercício irregular de suas

atribuições.

B Acerca de servidor não aprovado em estágio

probatório, é apropriado afirmar que ele será

demitido.

C Urbanidade e discrição não são deveres funcionais do

servidor.

D A sanção disciplinar de repreensão será aplicada nos

casos da prática de infração administrativa de

natureza grave.

QUESTÃO 20

Assinale a opção em que constam os requisitos

funcionais indispensáveis para a aprovação no estágio

experimental a que se submete o servidor público em

exercício.

A assiduidade, disciplina e liderança

B disciplina, responsabilidade e popularidade

C assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa,

produtividade e responsabilidade

D responsabilidade, disciplina, assiduidade, capacidade

de iniciativa, liderança e cortesia



UnB/CESPE – SEAD/UEPA

Cargo 7: Nível Superior Técnico – Formação: Ciências Contábeis – 5 –

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A conta é o instrumento fundamental da evidenciação em
qualquer sistema de escrituração. Pode-se  dizer que um sistema
de escrituração é um sistema de contas. Acerca dos registros nos
sistemas de contas da contabilidade pública e seu relacionamento
com atos e fatos, julgue os itens seguintes.

I São quatro os sistemas em que as contas podem ser
classificadas: orçamentário, financeiro, patrimonial e de
compensação. 

II No sistema de contas orçamentário estão classificadas as
contas com função precípua de controle, como, por exemplo,
o acompanhamento da programação financeira. 

III A fonte alimentadora do sistema de contas financeiro é o
caixa (disponível), que movimenta a entrada e a saída de
numerário, bem como os eventos financeiros correlacionados.

IV Independentemente da natureza do ato ou do fato
administrativo que esteja sendo registrado, são feitos
lançamentos contábeis em todos os sistemas de contas
simultaneamente. 

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 22

Considerando que 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, julgue os itens a
seguir.

I A DVP é composta por dois grupos de contas: mutações
patrimoniais ativas e mutações patrimoniais passivas. 

II O resultado patrimonial do exercício apurado na DVP é
agregado ao saldo patrimonial acumulado no balanço
patrimonial. 

III A incorporação do bem por doação não afeta a apuração do
resultado patrimonial do exercício, por se tratar de uma
variação independente da execução orçamentária. 

IV A aquisição de bens móveis para uso é considerada uma
mutação patrimonial ativa. 

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D III e IV.

QUESTÃO 23

Considere os seguintes dados do balanço financeiro de
determinada entidade governamental.

balanço financeiro

receitas

títulos R$

orçamentários

receitas 150.000

extra-orçamentários

direitos

obrigações

20.000

30.000

soma 200.000

disponibilidade do exercício anterior 20.000

total 220.000

despesas

títulos R$

orçamentários

despesas 160.000

extra-orçamentários

direitos

obrigações

10.000

20.000

soma 190.000

disponibilidade para o exercício seguinte 30.000

total 220.000

Com base nos valores apresentados, é correto afirmar que o
resultado financeiro do exercício (RFE) em reais é igual a

A 0.
B 10.000.
C 20.000. 
D 30.000.

RASCUNHO
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QUESTÃO 24

O processo orçamentário corresponde ao período de tempo em
que se processam as atividades típicas do orçamento público,
desde sua concepção até a sua apreciação final. Acerca das etapas
do processo orçamentário, assinale a opção incorreta.

A  A Lei de Orçamento (LO) conterá a discriminação da receita
e da despesa, obedecidos os princípios de unidade,
universalidade e anualidade. 

B O exercício financeiro adotado pela administração pública
coincide com o ano civil, ou seja, inicia no primeiro dia de
janeiro e termina no dia 31 de dezembro.

C São créditos adicionais as autorizações de despesas não
computadas ou insuficientemente dotadas na LO.

D O controle da execução orçamentária será feito pelo Poder
Executivo e terá por objetivo verificar a probidade da
administração, a guarda e emprego legal do dinheiro público
e o cumprimento da LO.

QUESTÃO 25

Define-se despesa pública como o conjunto de dispêndios da
entidade governamental para o funcionamento dos serviços
públicos, compreendendo as despesas,  as autorizações para
gastos com as várias atribuições e funções governamentais.
Acerca do primeiro estágio da despesa, empenho, julgue os itens
que se seguem.

I O empenho é prévio, ou seja, precede a realização da despesa
e está restrito ao limite de crédito orçamentário. 

II Para cada empenho será extraído um documento denominado
nota de empenho, que indicará o nome do credor, a
especificação e a importância da despesa. 

III De acordo com a natureza e finalidade, o empenho da despesa
pode ser classificado em empenho ordinário, empenho
estimativo ou por estimativa e empenho global. 

IV Como regra geral, é vedada a realização da despesa sem
prévio empenho. 

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 26

Acerca das características e procedimentos a serem observados
nas despesas inscritas como restos a pagar, julgue os itens
subseqüentes.

I A dívida relativa aos restos a pagar prescreve em cinco anos.
II A inscrição de valores na conta restos a pagar terá validade

enquanto viger o direito do credor. 
III O pagamento de despesa de restos a pagar cuja inscrição

tenha sido cancelada poderá ser atendido à conta de dotação
destinada a despesas de exercícios anteriores. 

IV No pagamento da despesa inscrita em restos a pagar, cujo
valor real a ser pago seja inferior ao valor inscrito, o saldo
deverá ser cancelado. 

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. 
B 2. 
C 3. 
D 4. 

QUESTÃO 27

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, são instrumentos de

transparência da gestão fiscal, entre outros, as prestações de

contas e o respectivo parecer prévio. Acerca das peculiaridades

desses instrumentos, assinale a opção correta.

A A prestação de contas evidenciará o desempenho da

arrecadação em relação à previsão, destacando as

providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas

e combate à sonegação.

B Será dada divulgação dos resultados da apreciação das contas,

julgadas ou tomadas, somente aos interessados que fizerem

solicitação por escrito.

C Os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo

sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento,

independentemente de outro prazo estar estabelecido nas

constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais.

D As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão

disponíveis apenas durante os três primeiros meses do

exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico

responsável pela sua elaboração.

QUESTÃO 28

A Lei n.º 8.666/1993 dispõe que nenhuma compra será feita sem

a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos

orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato

e responsabilidade de quem tiver dado causa. Relativamente às

modalidades, limites e dispensa de licitação, julgue os itens a

seguir.

I Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser

adotada a licitação na modalidade pregão. 

II As obras, serviços e compras efetuados pela administração

serão divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem

técnica e economicamente viáveis. 

III Nos casos em que couber a modalidade convite, a

administração não poderá utilizar a tomada de preços e a

concorrência. 

IV É indispensável a licitação, mesmo quando a União tiver de

intervir no domínio econômico para regularizar preços ou

normalizar o abastecimento. 

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III. 

C II e IV. 

D III e IV. 
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Texto para as questões de 29 a 31

componentes diretos valor (R$)

matéria-prima consumida 10.000 

componentes diretos 8.000 

custos indiretos de fabricação 3.500 

despesas de salários 3.135 

despesas financeiras 4.052 

despesas operacionais 3.500 

eletricidade da fábrica 6.549 

estoque final de produtos acabados 6.352 

estoque final de produtos em elaboração 2.248 

estoque inicial de produtos acabados 8.137 

estoque inicial de produtos em elaboração 10.541 

gastos com a segurança eletrônica do escritório 3.780 

gastos com marketing e propaganda 3.691 

gastos com o setor de manutenção da fábrica 4.578 

gastos com salário dos motoristas do escritório 5.241 

manutenção das máquinas da fábrica 2.147 

mão-de-obra direta 8.500 

mão-de-obra indireta 6.500 

receita do período 150.000 

telecomunicações do departamento de vendas 3.749 

Uma empresa que fabrica um único produto e
que apresenta carga tributária de 18% sobre a receita e de 24%
sobre o lucro expôs as informações de seu departamento de
produção, que estão listadas no quadro acima.

QUESTÃO 29

Nessa empresa, o valor do custo da produção acabada é igual a

A R$ 49.774.
B R$ 49.371.
C R$ 58.067.
D R$ 66.204.

QUESTÃO 30

O valor do lucro líquido apurado pela empresa é igual a

A R$ 27.360.
B R$ 36.000.
C R$ 63.000.
D R$ 40.052.

QUESTÃO 31

Na empresa, o valor do custo dos produtos vendidos é igual a

A R$ 53.127.
B R$ 63.352.
C R$ 59.852.
D R$ 55.274.

RASCUNHO
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QUESTÃO 32

dia operação quantidade
valor unitário

(R$)

valor total

(R$)

10 compra à vista 20 10 200

12 compra a prazo 30 12 360

16 venda à vista 40 24 960

20 compra a prazo 10 12,50 125

23 venda a prazo 13 23 299

28 compra à vista 12 11,50 138

30 venda à vista 17 26 442

31 compra a prazo 6 13 78

Considere-se que uma loja possuísse, no dia 1.º/1/2008,
8 unidades de mercadorias ao custo unitário de R$ 8,00, que o
seu sistema de controle de estoques seja permanente e que a
metodologia utilizada seja o UEPS. Considere-se, ainda, que a
carga tributária da loja seja de 20% sobre as vendas e de 24%
sobre o lucro auferido. A partir da ficha ilustrada acima, referente
ao controle de estoques da loja no mês de janeiro de 2008, bem
como das informações complementares, é correto afirmar que o
lucro bruto apurado foi igual a

A R$ 908,00.
B R$ 588,80.
C R$ 929,00.
D R$ 567,80.

Texto para as questões de 33 a 35

empresas
patrimônio

líquido

participação da

investidora
lucro auferido

I 2.400 240 1.500

II 25.800 3.870 3.000

III 12.500 3.125 5.000

IV 7.580 2.653 6.000

V 25.800 1.290 10.000

A companhia X, cujo patrimônio líquido é de
R$ 32.500, investiu, nas empresas I, II, III, IV e V, os valores
ilustrados no quadro acima. Essas empresas distribuíram 40% de
seus resultados líquidos e já efetuaram o respectivo repasse aos
investidores.

QUESTÃO 33

Na situação descrita, devem ser avaliadas pelo método de
equivalência patrimonial as empresas

A III, IV e V.
B I, II, III e IV.
C I, II, III e V.
D I, II, IV e V.

RASCUNHO
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QUESTÃO 34

Nessa situação, a companhia X deve registrar o resultado dos

investimentos como

A débito no disponível, débito em participação em outras

empresas e débito em dividendos a receber; crédito em

equivalência patrimonial e em receita de dividendos.

B débito no disponível; crédito de equivalência patrimonial e

crédito de receita de dividendos.

C débito no disponível e no realizável em longo prazo; crédito

de receita de dividendos e crédito de equivalência

patrimonial.

D débito em participação em outras companhias; crédito de

equivalência patrimonial e crédito de receita de dividendos.

QUESTÃO 35

Os valores que devem ser acrescidos ao ativo circulante e ao

ativo permanente da companhia X são, respectivamente,

A R$ 1.780 e R$ 1.260.

B R$ 1.260 e R$ 1.780.

C R$ 1.260 e R$ 3.280.

D R$ 0 e R$ 4.450.

QUESTÃO 36

Os métodos de avaliação e registro de investimentos obedecem

às normas da Lei n.º 6.404/1976 e legislação complementar. A

esse respeito, assinale a opção correta.

A Os saldos das reservas de reavaliação constituídas pela

investidora não podem ser revertidos em contrapartida ao

respectivo valor contábil do investimento, mesmo na hipótese

de descontinuidade do investimento.

B O investimento em sociedade coligada e controlada cuja

venda por parte da investidora, em futuro próximo, tenha

efetiva e clara evidência de realização, proporcionará sua

avaliação imediata pelo método de custo.

C O investimento em coligada que, por redução do valor

contábil do investimento, deixar de ser relevante em caráter

temporário, deve ser avaliado pelo método de custo, devendo

todos os seus reflexos ser evidenciados, separadamente, em

nota explicativa.

D O investimento em sociedades coligadas e controladas que

tenha efetiva e clara evidência de perda de continuidade de

suas operações não será avaliado pelo método da equivalência

patrimonial.

QUESTÃO 37

A União pode adotar a modalidade do pregão, inclusive por meio
eletrônico, para adquirir bens e serviços comuns na área da saúde.
Considerando a adoção do pregão, assinale a opção correta.

A Quando o valor total estimado para a contratação ou
fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor,
será formalizado novo pregão para suprir as necessidades.

B Na impossibilidade de entrega dos bens objeto da licitação,
poderão ser registrados outros preços diferentes da proposta
vencedora, desde que se trate de itens de qualidade ou
desempenho superior, devidamente justificada e comprovada
a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao limite
máximo admitido.

C Na impossibilidade de entrega dos bens objeto da licitação,
não poderão ser considerados outros preços diferentes da
proposta vencedora, mesmo que as ofertas sejam em valor
inferior ao limite máximo admitido. Nesse caso, será anulado
o pregão e um novo pregão deve ser marcado.

D Quando o valor total estimado para a contratação ou
fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor,
será somente admitida a convocação dos três licitantes com o
menor preço oferecido, até que se atinja a totalidade do
quantitativo, respeitada a ordem de classificação. 

QUESTÃO 38

A Lei Complementar n.º 101/2000 estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Acerca
da execução orçamentária, do cumprimento das metas e do
tratamento das receitas, assinale a opção correta.

A Ao final de um bimestre, caso seja verificado que a realização
da receita possa não comportar o cumprimento das metas do
resultado primário estabelecidas no anexo de metas fiscais, os
poderes da União poderão limitar empenhos e movimentações
financeiras, entre os quais, os recursos destinados ao
pagamento do serviço da dívida.

B Mesmo que ocorra divergência entre o período de ingresso e
o de utilização do recurso, o montante de recursos vinculado
a finalidade específica será utilizado exclusivamente para
atender ao objeto de sua vinculação.

C No caso de concessão de benefício de natureza tributária que
proporcione renúncia de receita, é exigida a estimativa do
impacto orçamentário-financeiro apenas para o exercício em
que deva ter início a sua vigência; no caso de modificação de
alíquota de tributos, exigir-se-á a estimativa do impacto para
três anos após a vigência da norma.

D Ao se elaborar o documento de previsão de receita, devem ser
observadas as normas técnicas e legais, bem como os efeitos
das alterações na legislação; e, dada a possibilidade de
avaliação superestimada da receita pública, deve-se
desconsiderar a variação do índice de preços e do crescimento
econômico.
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QUESTÃO 39

Pedro emprestou a Paulo determinada quantia a ser restituída

dentro de um mês com juros de 12%. Pedro cobrou e Paulo

pagou a quantia referente aos juros antecipadamente, isto é, no

momento da negociação, com a promessa de, ao final do prazo

acordado, Paulo devolver a quantia referente ao principal

emprestado. Nessa situação é correto afirmar que a taxa de juros

efetiva dessa negociação é

A igual a 12,5%.

B superior a 12,5% e inferior a 13%.

C superior a 13% e inferior a 13,5%.

D superior a 13,5%.

QUESTÃO 40

O financiamento de um bem no valor de R$ 20.000,00, em

5 meses, à taxa de juros de 15% ao mês pelo Sistema de

Amortização Constante (SAC) gerou a seguinte planilha de

amortização, em que alguns campos foram omitidos. 

n p(n) a(n) j(n) d(n)

0 – – – 20.000

1 *** 4.000 *** 16.000

2 6.400 *** 2.400 ***

3 *** 4.000 *** 8.000

4 *** *** *** ***

5 *** *** 600 0

Na tabela, n refere-se ao mês após o financiamento, p(n) é o valor

da prestação no mês n, a(n) é a parcela amortizada, j(n) é o valor

dos juros pagos no mês n e d(n) é a situação da dívida no mês n.

Nessa situação, assinale a opção correta.

A p(1) = R$ 8.000,00.

B j(3) é superior a R$ 2.000,00.

C O total de juros pagos nesse financiamento corresponde a

mais de 40% do valor financiado.

D A soma de todas as prestações pagas é superior a

R$ 30.000,00.

RASCUNHO




