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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Em qual das alternativas a seguir, a unidade ‘inh’ pode ser 

compreendida não só como formadora de palavra apenas no 

sentido de ‘pequeno’: 

A. Longuinho – fé  

B. Pulinhos – afetividade  

C. Amiguinho – desprezo  

D. Pulinhos – barganha 

E. Amiguinho – afetividade 

 

OMS divulga relatório sobre mortes no trânsito e sugere 

redução de velocidade em áreas urbanas 

Os acidentes de trânsito matam cada vez mais pessoas em todo 

o planeta, com 1,35 milhão de óbitos por ano, alerta 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), preocupada com a 

falta de medidas de segurança nos países mais pobres. 

Em seu relatório mundial sobre segurança nas estradas, a OMS 

afirma ainda que os acidentes de trânsito são atualmente a 

principal causa de morte entre crianças e jovens com idades 

entre 5 e 29 anos. 

"Estas mortes representam um preço inaceitável para a 

mobilidade", afirmou o diretor geral da OMS, dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, em um comunicado. 

"Não há desculpa para a passividade. Este relatório é um apelo 

aos governos e seus sócios para que adotem medidas muito 

mais importantes", completou. 

A OMS destaca, no entanto, que "as taxas de mortalidade em 

relação ao tamanho da população mundial estabilizaram nos 

últimos anos", o que sugere que "os esforços em segurança de 

trânsito em alguns países de renda média e alta mitigaram a 

situação". 

Analistas atribuem os resultados positivos em grande parte a 

legislações mais severas relacionadas aos principais riscos no 

trânsito, como a velocidade, o consumo de álcool, a direção 

perigosa e a ausência de cintos de segurança, capacetes de 

motociclistas ou cadeirinhas para crianças. 

A OMS também ressalta a importância de infraestruturas mais 

seguras, como pistas reservadas para ciclistas e motociclistas, 

assim como de reforçar as condições de segurança dos veículos, 

como o controle eletrônico da estabilidade e dos freios. 

O risco de morte nas estradas continua sendo três vezes maior 

nos países pobres em comparação às nações mais ricas, com as 

taxas mais elevadas de mortalidade na África (26,6 para cada 

100.000 habitantes) e as menores na Europa (9,3 para cada 

100.000 habitantes). 

Brasil e redução de velocidade 

O relatório faz importantes atribuições ao Brasil, como a 

redução de mortes no trânsito após a instauração de leis mais 

rígidas contra a união de álcool e direção (Lei Seca) e o início 

da obrigatoriedade de freios ABS em todas as motos do 

mercado a partir de 2019. 

Por outro lado, coloca o país na pior classificação referente ao 

limite de velocidade em áreas urbanas. A Organização sugere 

que todas as cidades do mundo adotem velocidades máximas de 

50 km/h nas áreas urbanas e 30 km/h em áreas residenciais e/ou 

com grande circulação de pessoas. 

(France Presse e G1 07/12/2018 11h10  in: 

https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-

relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-

velocidade-em-areas-urbanas.ghtml) 

 

02- Assinale a alternativa correta quanto ao texto apresentado: 

A. Prioriza a informação, ocupando-se de divulgar um 

fato novo, porém expressando uma opinião, 

privilegiando o comentário sobre esse fato. 

B. Informar um acontecimento recente, dirigindo-se a um 

público de nicho específico, com linguagem jargão 

desse grupo. 

C. No primeiro parágrafo do texto, apresenta-se um 

resumo conciso, no qual as perguntas básicas do 

gênero notícia são respondidas. 

D. O texto é uma notícia, apoiou-se na opinião de 

especialistas na área e empregou-se verbos dicendi a 

fim de priorizar apenas o discurso indireto livre. 

E. Apesar de importantes, a opinião de uma especialista 

restringiu as informações, ao não apresentar um outro 

ponto de vista sobre o fato noticiado, o que 

comprometeu a veracidade do texto. 

03- Assinale a alternativa em que houve correspondência entre 

a questão e o fato relatado no texto: 

A. O quê – relatório sobre mortes no trânsito 

B. Quem  – apenas o diretor geral da OMS 

C. Quando – dia mundial da saúde 

D. Onde – Brasil  

E. Por que – pressão dos governos e seus sócios 

04- "Estas mortes representam um preço inaceitável para a 

mobilidade" 

Segundo a mensagem contida no trecho: 

A. A mobilidade é algo bastante custoso. 

B. A mobilidade tornou-se insustentável e causa mortes. 

C. A mobilidade só é possível se houver redução das 

mortes. 

D. As mortes não devem ser vistas como consequência 

natural da mobilidade. 

E. As mortes implicam gastos que, a longo prazo, 

inviabilizarão a mobilidade. 

 

 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/organizacao-mundial-de-saude
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
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05- No que concerne ao Brasil no relatório da OMS, o país: 

A. Recebe atribuições como a de reduzir o número de 

mortes no trânsito, quando da adoção de leis mais 

rígidas. 

B. Está isento de cobranças, pois a partir de 2019, 

quando a obrigatoriedade de freios ABS em carros e 

motos for implantada, poderá haver algum estudo 

definitivo. 

C. Tomou medidas acertadas de segurança, como a Lei 

Seca, porém ainda tem altas velocidades limite em 

áreas urbanas. 

D. Aplicou leis mais rígidas sobre a união de álcool e 

direção, mas na mesma medida, facilitou o controle 

da velocidade dos carros nas cidades e áreas de 

grande concentração, mantendo seus dados iguais. 

E. Ficou na pior classificação quanto à velocidade limite 

nas áreas urbanas, devido à concessão da Lei Seca, 

que compensa o impedimento da ingestão de álcool 

com a permissividade   

06- ‘Não há desculpa para a passividade. Este relatório é um 

apelo aos governos e seus sócios para que adotem medidas 

muito mais importantes’, completou. 

A OMS destaca, no entanto, que ‘as taxas de mortalidade em 

relação ao tamanho da população mundial estabilizaram nos 

últimos anos’, o que sugere que ‘os esforços em segurança de 

trânsito em alguns países de renda média e alta mitigaram a 

situação’.” 

 

Assinale a alternativa correta sobre o trecho: 

 

A. A palavra ‘não’ no início do trecho nega a ideia de que 

os governos podem adotar medidas passíveis de erros 

no controle das mortes no trânsito. 

B. A expressão ‘no entanto’, introduz uma afirmação que 

de certa forma se opõe à dada anteriormente, porém 

sem negá-la, já que as mortes apenas se estabilizaram. 

C. No trecho, ‘renda média e alta’ o autor tenta mostrar 

que apenas os países onde há dinheiro suficiente para 

que a população exija medidas de segurança no 

trânsito podem alterar os dados da OMS. 

D. O emprego de ‘alguns’ tem a função de explicar ao 

leitor que os resultados obtidos são da 

responsabilidade dos países que não adotaram medidas 

de segurança no trânsito. 

E. Em ‘sugere que’, o autor dá sua visão do que pode ser 

feito nos países de renda média e alta para que 

diminuam as mortes no trânsito. 

 

07- ‘os esforços em segurança de trânsito em alguns países de 

renda média e alta mitigaram a situação’ 

 

A palavra destacada foi empregada no sentido de: 

 

A. Abrandar 

B. Emplacar 

C. Prejudicar 

D. Financiar 

E. Humanizar 

08- Leia as frases abaixo e depois assinale a sequência que 

completa as lacunas corretamente: 

I-  “Ora cabe humor, ora cabe ________ para 

representar de alguma forma os momentos 

emblemáticos do novo filme Dumbo.” 

II-   “O autodeclarado presidente teve seus direitos 

políticos  ________ . 

III- “ Preso que tentava fugir vestido de agente 

penitenciário é pego no __________ e vai pro 

isolamento.” 

IV- “o cãozinho estava deitado na caminha dele, 

pupila __________, babando, mal conseguia 

ficar em pé.” 

 

A. Descrição – caçados – flagra – dilatada. 

B. Descrição – caçados – fraga- dilatada. 

C. Descrição – cassados – fragra – delatada. 

D. Discrição – cassados – flagra – delatada.  

E. Discrição – cassados – flagra – dilatada. 

 

 
09- Assinale a análise correta: 

A. ‘que isto é ódio’ tem valor de complemento de 

‘penso’. 

B. ‘ódio’ no segundo quadrinho é uma oração 

subordinada objetiva direta. 

C. ‘quando’ introduz um complemento formado por uma 

oração com função de adjetivo. 

D. ‘eu aviso’ é oração subordinada adverbial temporal. 

E. ‘agora’ é oração subordinada adverbial temporal. 

10- Em qual das alternativas há uma palavra acentuada pela 

mesma regra que ‘ódio’? 

A. Túneis 

B. Bíceps 

C. Mágoa 

D. Ninguém  

E. Baús  

11- Em qual dos trechos a seguir ocorreu crase e não foi 

empregado o acento grave? 

A. “Visitar a igreja do Santo Sepulcro sem coordenar 

com autoridades palestinas é quebrar a tradição 

diplomática internacional.” (O Globo) 

B. “Nova regra do INSS restringe empréstimos a novos 

beneficiários.” (A Folha Vitória) 
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C. “O setor industrial da China voltou 

inesperadamente a crescer em março pela primeira 

vez em quatro meses.” (G1) 

D. “Comediante leva 1º turno das eleições da Ucrânia e 

vai a segundo turno. (Estado de Minas) 

E. “O ator Hugo Bonemer sofreu uma tentativa de 

assalto na última quinta (28), as vésperas de sua 

estreia no Show dos Famosos” (O Dia)a)  

 

 
(http://marcojacobsen.zip.net/ 04/11/2019) 

 

12- A charge faz referência a um adesivo bastante usado em 

carros de família. Porém há uma mudança significativa no 

desenho. A que ela se refere? 

 

A. Às famílias que perdem o pai para o crime organizado. 

B. Às brigas que as crianças geralmente têm dentro do 

carro em viagens longas. 

C. Às mortes de homens pelas consequências da 

combinação bebida e direção. 

D. À difusão de modismos, como o adesivo em questão, 

que é usado sem cuidado pela maioria das famílias. 

E. Às mulheres que não permitem que seus maridos 

dirijam enquanto bebem. 

 

13- Apesar de não empregar linguagem verbal, o texto busca 

passar uma mensagem. Como o autor conseguiu isso? 

 

A. Por meio da quebra da expectativa sobre os desenhos 

que comumente são usados nos carros. 

B. Pela comparação com anúncios e propagandas sobre o 

tema abordado. 

C. Pela ausência de semelhanças entre o desenho original 

e o que o substitui. 

D. Por meio da memória afetiva daqueles que viveram 

situação semelhante e mudarão de atitude. 

E. Por meio da expectativa de que o leitor tenha 

conhecimento de mundo suficiente para entender o que 

o autor pretendia. 

 

14- Em qual dos trechos a seguir a vírgula foi empregada em 

desacordo com a norma culta da língua: 

 

A. “O melhor do mundo é o Cristiano e esse ano vai ser de 

novo, porque ele vai ganhar a Champions. Porque ele é 

vitorioso. Ganhador. Um homem, uma máquina, uma 

besta enjaulada com ódio!” (Bol) 

B. Você já pensou na semelhança que há, entre os 

cientistas e os pescadores? (O Que é Científico?) 

C. “Com maestria, ele discute a crescente virtualização do 

corpo e suas relações.” (Pierre Levy) 

D. “Algumas coisas não mudam na vida do ator Cauã 

Reymond. Aos 38 anos, o carioca gente boa 

mantém o foco e a determinação do início da carreira.” 

(O Globo) 

E. “Foi por um triz, mas a festa no Maracanã foi rubro-

negra.” 

 

15- Leia o trecho e depois assinale a sequência correta: 

 

“Colégios e universidades fazem parceria para aulas optativas 

no Ensino Médio. Com metodologia parecida ___________ da 

graduação, disciplinas extras funcionam como um primeiro 

contato com o ensino superior e atrai os alunos.   

Esse tipo de tarefa já ___________parte de vestibulares 
modernos, como o do INSPER. A dificuldade hoje é 
que ___________ um leque de opções maior, e isso implica ter 
mais dúvidas. Na mídia ___________ havendo bombardeios 
diários de que daqui ___________ 20 anos nenhum curso de 
graduação que ___________ hoje vai continuar existindo, o que 
cria um clima de ansiedade nos alunos.” (Estadão, 
01/04/2019) 

A. À – faz – há – está – a – existe 

B. A – faz – há – estão – à – existe 

C. À – fazem – há – estão – à – existem 

D. A – fazem – há – estão – a – existem  

E. À – faz – a – está – a – existem  

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – “(...) instrumento que dispõe o Poder Público (em qualquer 

de suas esferas) para expressar, em determinado período, seu 

programa de atuação, discriminando a origem e o montante de 

recursos a serem obtidos, bem como a natureza e o montante 

dos dispêndios a serem efetuados.” (Piscitelli, Timbó e Rosa, 

2004). O texto citado descreve corretamente:  

 

A. Receita corrente 

B. Receita extra-orçamentária 

C. Despesa pública 

D. Plano de contas 

E. Orçamento público  

17 – Determina que na Lei Orçamentária Anual deverão constar 

todas as despesas e receitas de todos os órgãos, poderes, 

fundações, fundos, entidades instituídas e mantidas pelo Poder 

Público. A descrição se refere ao seguinte princípio 

orçamentário: 

 

A. Unidade 

B. Universalidade  

C. Anualidade 

D. Exclusividade 

E. Programação  

http://marcojacobsen.zip.net/
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18 -  Quanto à classificação das receitas públicas, é correto 

afirmar que os tributos são espécies de: 

 

A. Receita resultante da execução orçamentária  

B. Receita independente da execução orçamentária  

C. Receita pública originária  

D. Receita extraorçamentária  

E. Receita de capital  

19 – São estágios da receita orçamentária, exceto: 

 

A. Lançamento  

B. Previsão  

C. Amortização  

D. Recolhimento  

E. Arrecadação  

20 – Sobre as receitas extraorçamentárias é correto afirmar, 

exceto: 

 

A. Receitas extraorçamentárias são uma espécie de 

receita que não integra o orçamento público.  

B. As receitas extrorçamentárias requerem autorização 

legal, mediante previsão na lei orçamentária.  

C. É um exemplo de receita extraorçamentária o depósito 

bancário efetuado por um prestador de serviços, como 

garantia de um contrato.  

D. As receitas extraorçamentárias têm caráter temporário  

E. As receitas extraorçamentárias não constituem renda 

efetiva do Estado.  

21 – Assinale a única alternativa que não apresenta uma 

despesa de capital. 

 

A. Aquisição de novas instalações. 

B. Compra de material permanente.  

C. Inversões financeiras. 

D. Aquisição de títulos representativos de capital de 

empresas já constituídas, quando a operação não 

importe aumento do capital.  

E. Despesas com folha de pagamentos.  

22 – Sobre o orçamento público, é incorreto o que se afirma 

em: 

 

A. O orçamento público é indispensável para a 

contabilidade do setor público.  

B. Orçamento é o instrumento pelo qual se realiza o 

cálculo da receita prevista para ser arrecadada num 

determinado exercício financeiro e das despesas que 

serão realizadas pela Administração Pública.   

C. O orçamento público é organizado anualmente pelo 

Poder Legislativo, devendo ser submetido à votação 

na Casa Legislativa para aprovação e posterior 

implementação no exercício financeiro subsequente.  

D. O orçamento público permite auxiliar no controle das 

atividades financeiras da Administração Pública.  

E. A elaboração do orçamento público é uma imposição 

legalmente atribuída à Administração Pública.  

23 – Ato emanado de autoridade competente pelo qual se cria 

para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de 

implemento de condição. Trata-se de: 

 

A. Liquidação 

B. Empenho  

C. Licitação 

D. Suprimento 

E. Pagamento  

24 – Da análise do balanço orçamentário é possível inferir que, 

quanto ao resultado orçamentário, a execução do orçamento 

poderá ter um resultado: 

 

A. De superávit, quando a receita prevista for igual à 

arrecadada.  

B. De economia de dotação, quando a receita arrecadada 

for superior à receita prevista.  

C. De equilíbrio na execução da receita, quando a 

despesa fixada for igual à despesa realizada.  

D. De equilíbrio na execução da despesa, quando a 

despesa fixada for maior que a despesa executada.  

E. De déficit de arrecadação, quando a receita prevista 

for maior que a receita arrecadada.  

25 – Sobre o orçamento público, julgue os itens a seguir. 

 

I. O orçamento público só tem validade quando 

transformado em lei.  

II. Em regra, a Administração Pública somente está 

autorizada a realizar as despesas já previstas no 

orçamento público.  

III. A Constituição Federal estabelece que o 

orçamento deve ser elaborado a cada quatro anos.  

IV. É possível afirmar que o orçamento público serve 

como instrumento de planejamento para a 

Administração Pública.  

V. As despesas a serem realizadas no exercício 

posterior devem estar previstas no orçamento, mas 

quanto às receitas não existe essa obrigatoriedade, 

uma vez que não há como precisar com certeza 

quais as receitas serão arrecadadas no exercício 

futuro.  

Quanto aos itens anteriores, é correto afirmar que: 

 

A. Apenas os itens III e V são falsos. 

B. Existem apenas dois itens verdadeiros. 

C. Todos os itens são verdadeiros. 

D. Apenas os itens I e V são falsos. 

E. Só existe um item falso. 

26 – Estas receitas são arrecadadas dentro do exercício 

financeiro e acrescem as disponibilidades financeiras do 

Estado, mas não provocam efeito sobre o patrimônio líquido. 

Elas provém da realização de recursos financeiros procedentes 

da constituição de dívida e da conversão de bens e direitos ou 

de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou 

privado destinados a atender despesas de capital. Trata-se de: 
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A. Receitas correntes  

B. Receitas públicas originárias  

C. Receitas correntes intraorçamentárias  

D. Receitas extraorçamentárias  

E. Receitas de capital  

27 – Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa 

correta. 

 

A. A primeira proposição está correta e a segunda 

proposição está incorreta.  

B. A primeira proposição está incorreta e a segunda 

proposição está correta. 

C. As duas proposições estão corretas e a segunda é 

justificativa da primeira. 

D. As duas proposições estão corretas, mas a segunda não 

justifica a primeira. 

E. Nenhuma das proposições está correta. 

28 – Sobre as despesas extraorçamentárias, julgue os itens a 

seguir. 

 

I. As despesas extraorçamentárias constituem saídas 

compensatórias no ativo e no passivo financeiro do 

ente público.  

II. As despesas extraorçamentárias representam 

desembolsos de recursos de terceiros que estavam em 

posse do Estado.  

III. O recolhimento de consignações efetuadas na folha de 

pagamentos de pessoal representa uma espécie de 

despesa extraorçamentária.  

IV. As despesas extraorçamentárias se originam das 

receitas extraorçamentárias.  

V. Se o dispêndio é extraorçamentário não há registro de 

despesa orçamentária.  

Da análise dos itens anteriormente apresentados é correto 

afirmar que: 

 

A. Apenas os itens III e V são falsos. 

B. Existem apenas dois itens verdadeiros. 

C. Todos os itens são verdadeiros. 

D. Apenas os itens I e V são falsos. 

E. Só existe um item falso. 

 

 

 

29 – Instrumento pelo qual se demonstram as despesas e 

receitas previstas em confronto com as despesas efetivamente 

realizadas e receitas arrecadadas. A descrição se refere a: 

 

A. Balanço orçamentário  

B. Plano de contas 

C. Balanço patrimonial 

D. Demonstração das variações patrimoniais 

E. Tomadas de contas 

30 – Acerca do Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal - SIAFI, julgue os itens abaixo em 

verdadeiros ou falsos. 

 

I. O SIAFI é uma importante ferramenta uma vez que 

permite o registro contábil dos balancetes dos estados 

e municípios.  

II. Por meio do SIAFI ocorre a uniformização das 

metodologias e rotinas de trabalho referentes à gestão 

de recursos públicos.  

III. O SIAFI proporciona ferramentas para agilizar a 

programação financeira.  

IV. Por meio do SIAFI é possível fazer o controle das 

dívidas externas e internas.  

V. O SIAFI permite que haja transparência dos gastos do 

Governo Federal.  

 

A. V, V, F, F, V 

B. V, V, V, V, V 

C. F, V, V, V, V 

D. V, F, V, F, V 

E. F, F, F, F, F 

31 – Acerca dos princípios orçamentários, analise os itens a 

seguir. 

 

I. Anualidade 

II. Orçamento Bruto 

III. Não afetação da receita 

 

( ) Veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou 

despesa, salvo as exceções previstas no artigo 167 da 

Constituição Federal.  

( ) Também conhecido como Princípio da Periodicidade. 

( ) Determina que o exercício financeiro orçamentário deve 

coincidir com o ano civil.  

( ) Estabelece que as receitas e despesas devem ser registradas 

no orçamento sem quaisquer deduções.  

 

A alternativa que apresenta a sequência correta é: 

 

A. III, I, I, II.  

B. II, I, II, III. 

C. I, II, III, III. 

D. III, I, III, II. 

E. III, I, II, II. 

I. A previsão 

é o primeiro 

estágio da 

receita 

orçamentária. 

 

 

 

PORQUE 

II. A previsão é uma 

estimativa da arrecadação 

das receitas orçamentárias, 

e deverá ser acompanhada 

de demonstrativos de sua 

evolução nos últimos 

cinco anos e da projeção 

para os três anos seguintes, 

conforme determinação do 

artigo 12 da LRF.  
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32 – Com relação à classificação das receitas públicas, pode-se 

dizer que a receita resultante da venda de produtos 

agropecuários pela administração pública é: 

 

A. Receita de operações intraorçamentárias  

B. Receita pública derivada  

C. Receita extraorçamentária  

D. Receita pública originária  

E. Receita de capital  

33 – “É o ato de repartição competente que verifica a 

procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e 

inscreve o débito desta”. Este conceito trata da definição de 

qual estágio da receita orçamentária? 

 

A. Arrecadação  

B. Recolhimento  

C. Previsão  

D. Lançamento  

E. Amortização  

34 – Assinale a única alternativa em que se apresentam apenas 

espécies de receitas extraorçamentárias. 

 

A. Contribuição de melhoria, transferência de capital, 

caução.  

B. Fiança, imposto de renda retido na fonte, operação de 

crédito por antecipação de receita.  

C. Emissão de moeda, tributos, operações de crédito a 

curto prazo.  

D. Salários não reclamados, consignação em folha de 

pagamento, depósito para garantia.  

E. Caução, imposto, transferência de capital.  

35 – No tocante às despesas orçamentárias, julgue os itens 

propostos. 

 

I. Todo pagamento efetuado pelos agentes pagadores 

com o objetivo de saldar os gastos que foram 

anteriormente fixados na Lei Orçamentária é uma 

despesa orçamentária.  

II. A despesa orçamentária deve integrar o orçamento 

público.  

III. A despesa orçamentária depende de autorização 

legislativa.  

IV. A devolução de cauções em dinheiro representa um 

tipo de despesa orçamentária.  

V. A despesa orçamentária pode constituir fato contábil 

modificativo diminutivo.  

 

A. V, F, V, F, V. 

B. F, F, F, V, F. 

C. V, V, V, F, V. 

D. F, V, F, V, F. 

E. V, V, V, F, F. 

36 – São despesas que já foram empenhadas em conformidade 

com a lei, mas que não foram pagas dentro do mesmo exercício 

financeiro. Trata-se de: 

A. Créditos adicionais 

B. Despesas extraordinárias 

C. Despesas suplementares 

D. Restos a pagar  

E. Dívida flutuante 

37 – Acerca do plano de contas é incorreto afirmar: 

 

A. O plano de contas permite o detalhamento das contas 

contábeis.  

B. O plano de contas é formado pela relação padronizada 

de contas contábeis.  

C. O plano de contas permite a elaboração de 

demonstrações contábeis e relatórios gerenciais.  

D. O plano de contas, por ser uma ferramenta de 

planejamento estratégico, é um documento sigiloso, 

não servindo, em regra, como ferramenta de controle 

social dos gastos públicos.  

E. O plano de contas possibilita a prestação de contas de 

maneira adequada, além de permitir o levantamento de 

dados sobre as finanças públicas, a elaboração de 

relatórios em conformidade com padrões de órgãos 

internacionais e ainda a elaboração de outros relatórios 

pertinentes à gestão.  

38 – São despesas extraorçamentárias as indicadas abaixo, com 

exceção de: 

 

A. Pagamento de antecipação de crédito por antecipação 

de receita orçamentária (ARO).  

B. Devolução de valores depositados a título de caução.  

C. Pagamento de Salário-Família antecipado pelo 

empregador.  

D. Pagamento de restos a pagar.  

E. Contratação de serviço de recadastramento de imóveis 

por geolocalização.  

39 – Acerca do Princípio da Unidade, aplicável aos orçamentos 

públicos, é correto afirmar: 

 

A. Esse princípio estabelece que todas as receitas e 

despesas devem constar na Lei Orçamentária.  

B. Esse Princípio determina que o orçamento é único 

para cada ente da federação, englobando todas as 

despesas e receitas previstas para determinado 

exercício financeiro.  

C. Em virtude desse princípio, ocorre a limitação do 

endividamento da Administração Pública, uma vez 

que as despesas não poderão ser maiores que as 

receitas.  

D. Pelo princípio da unidade, a lei orçamentária só poderá 

conter a previsão de receitas e despesas, sendo vedada 

a inclusão de dispositivos de outra natureza.  
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E. Esse princípio institui a obrigatoriedade de se formular 

o orçamento público mediante a elaboração de lei 

anual.  

40 - Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa 

correta. 

 

A. A primeira proposição está correta e a segunda 

proposição está incorreta.  

B. A primeira proposição está incorreta e a segunda 

proposição está correta. 

C. As duas proposições estão corretas e a segunda é 

justificativa da primeira.  

D. As duas proposições estão corretas, mas a segunda não 

justifica a primeira. 

E. Nenhuma das proposições está correta. 

 

 

I. As despesas 

extraorçamentárias 

constituem-se em 

saídas do ativo e 

do passivo 

financeiro do 

Estado. 

 

PORQUE 

II. As despesas 

extraorçamentárias se 

tratam de mera 

devolução dos 

valores cuja entrada 

no ativo financeiro do 

Estado se deu através 

de receitas 

extraorçamentárias.  


