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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

1. Você receberá do fiscal de sala os materiais descritos a seguir: 

a) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas; 

b) este caderno de prova contendo 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com 5 alternativas de respostas (A, B, C, D e E). 

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de 

sala para que sejam tomadas as devidas providências. 

3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado. 

4. Ao receber a folha de respostas, você deve: 

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade; 

b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 

c) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. 

5. Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 

b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 

c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina 

de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 

quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou 

borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato. 

6. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta 

indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

7. O tempo disponível para a realização da prova é de 3 (três) horas, já incluído o tempo para os procedimentos de identificação 

previstos no edital e a marcação da folha de respostas. 

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas 

as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro 

meio que não seja o próprio caderno de provas. 

9. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após sessenta minutos de seu início. Nessa 

ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos últimos 

sessenta minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra 

de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 

12. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário. 

13. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 

http://www.crescerconcursos.com.br  no dia 21 de novembro de 2016. 

14. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas deverá fazê-lo da 0h00min do dia 23 de 

novembro às 23h59min do dia 24 de novembro 2016, ininterruptamente, observado o horário oficial de Brasília-DF, por meio de 

formulário que será disponibilizado no site e enviar EXCLUSIVAMENTE por e-mail crescer.consultoria_crp@outlook.com   
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AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

Ainda sobre ocupar escolas 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) precisou ser adiado em pelo menos 304 1 

locais de prova, prejudicando 191 mil estudantes em 19 estados. Por quê? Porque as escolas 2 

estavam ocupadas por adolescentes que protestavam contra a proposta de reforma do ensino 3 

preparada pelo governo - e também contra a Proposta de Emenda Constitucional que limita os 4 

gastos públicos, a famigerada PEC 241. 5 

Essa meninada tem razão? É muito fácil dizer que não tem. Os argumentos que 6 

apresenta são pouco elaborados, desinformados, mal fundamentados. Você pode dizer que o 7 

ensino médio precisa, sim, de uma reforma em regra, de alto a baixo, e já. Você também pode 8 

dizer que os militantes do movimento estudantil repetem bordões panfletários e mal sabem o 9 

que vem a ser esta sigla, PEC. O próprio presidente Michel Temer disse isso, na terça-feira 10 

passada, ao discursar num seminário em Brasília. 11 

Você sabe o que é uma PEC? - ele perguntou, num diálogo imaginário dele consigo 12 

mesmo. Ao responder, valeu-se de uma ironia cruel: 13 

- É uma Proposta de Ensino Comercial. 14 

E concluiu: 15 

- As pessoas não leem o texto. Não estou dizendo as que ocupam ou não ocupam, 16 

estou dizendo em geral. As pessoas debatem sem discutir ou ler o texto. 17 

Tecnicamente, Michel Temer está coberto de razão. Não são só os estudantes que 18 

"debatem sem ler o texto". Neste país, as autoridades assinam documentos sem ler, os 19 

parlamentares votam sem conhecer a matéria e os eleitores na rua não têm a menor ideia do que 20 

é um agravo regimental ou um habeas corpus. Estamos num país que cassou o mandato de uma 21 

presidente da República por decretos de suplementação orçamentária sem autorização do 22 

Congresso Nacional e, até agora, ninguém deu conta de explicar para as pessoas comuns, as 23 

que não são juristas, que crime de responsabilidade foi esse. Diante disso, o presidente da 24 

República tem toda a razão. "As pessoas debatem sem ler." 25 

Mesmo assim, é o caso de perguntar ao presidente e aos seus ministros se eles, 26 

senhores, sabem o que leva um adolescente a enfrentar tantos riscos para se instalar com roupa 27 

de cama e toalha de banho dentro do prédio em que estuda. O governo tem ideia do sentimento 28 

que leva um garoto ou uma garota a ocupar a sua escola? 29 

 LÍNGUA PORTUGUESA                                                                        10 QUESTÕES 
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Não estamos falando aqui de algo sem relevância, de um protesto desprezível. Em 30 

outubro,  a Ubes chegou a cravar um número de 1.072 unidades de ensino ocupadas pelo 31 

Brasil. (E quantos ministros sabem que a Ubes é a União Brasileira dos Estudantes 32 

Secundaristas?) Talvez fosse uma cifra exagerada, mas há, sim, uma revolta enorme na alma 33 

dessa geração. Ela tem um futuro incerto no tal "mercado de trabalho", a educação que recebe é 34 

de péssima qualidade, seus professores ganham uma miséria e são desprestigiados o tempo todo 35 

pelas autoridades. 36 

No mesmo discurso de terça-feira passada, Temer declarou: "Nós precisamos aprender 37 

no país a respeitar as instituições". Precisamos mesmo. Estamos de acordo com isso. Mas será 38 

que os governos (o federal, os estaduais e os municipais) respeitam a instituição da educação? 39 

Respeitam a dignidade pessoal de um professor? 40 

Claro que não. E tem sido assim há décadas. Há boas escolas públicas, há professores 41 

que são heróis, santos que são iluminados, mas, francamente, na média acachapante, os prédios 42 

escolares parecem ruínas de guerra, a violência come solta nos corredores, o crime campeia, o 43 

descalabro é vergonhoso e total. A escola pública é um lugar onde os pais abandonam os filhos 44 

ao abandono do Estado. 45 

Aí, quando a garotada vai lá e ocupa, eis que se levanta a voz do bom-senso (dos que 46 

nunca frequentaram uma escola pública) para pedir moderação, juízo e domínio escorreito dos 47 

trâmites insondáveis do processo legislativo brasiliense. Quanta insensibilidade. 48 

Um adolescente, quando ocupa a sua escola, não é massa de manobra dos partidos 49 

políticos. Não é um "inocente útil", como diziam os torturadores no tempo da ditadura militar. 50 

É alguém que, mesmo sem ter consciência, se apossa do que deveria ser seu desde o início, 51 

dando um sentido humano para um prédio desumano. É alguém que bate na porta da vida 52 

adulta e pede ingresso na maioridade política. E como esse adolescente é recebido? Com 53 

ponderações esnobes e reprovações indiferentes. 54 

Esses meninos e essas meninas precisam aprender o que é uma PEC, sem a menor 55 

dúvida. Mas, antes, os governantes precisam aprender o que eles sentem, o que eles carregam 56 

na alma, com que esperanças destroçadas negociam para se manter íntegros. O ensino 57 

brasileiro, agora, não precisa tanto de quem tem razão. Precisa mais de quem tem coração. 58 

Ainda sobre ocupar escolas, Eugênio Bucci. ÉPOCA, 14 de novembro de 2016. Opinião. p.24 
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QUESTÃO 01 

 

O texto objetiva: 

 

A) Comprovar que os rumos da educação dependem da ação engajada dos estudantes. 

B) Passar para os leitores o clima de instabilidade que reino na sociedade, depois de um momento preocupante diante 

da crise política que se abateu sobre o país após o impedimento da presidente. 

C) Apontar o descompromisso das autoridades com a educação no país.  

D) Criticar os estudantes atuais porque debatem sem ler o texto. 

E) Demonstrar a falta de amadurecimento dos estudantes através da demonstração de que estes não têm um discurso 

lógico. 

 

QUESTÃO 02 

 

Sobre esse texto, é verdadeiro o que se afirma na alternativa: 

A) A linguagem nele usada é predominantemente coloquial. 

B) Em “valeu-se de uma ironia cruel” (L.13), percebe-se a presença de um juízo de valor do enunciador. 

C) As expressões “meninada” (L.6) e  “Aí”, (L.46) poderiam ser evitadas, uma vez que empobrece o discurso do 

enunciador. 

D) O valor polissêmico da língua se faz presente em expressões do tipo “bordões panfletários” (L.9).  

E) O vocábulo “ onde”, em “A escola pública é um lugar onde os pais abandonam os filhos ao abandono do Estado.” 

(L.44/45), retoma “escola” e poderia ser trocado pelo vocábulo “que” mantendo coerência textual sem prejuízo da 

regência. 

 

QUESTÃO 03 

 

Nesse texto o articulista: 

 

A) Reserva-se do direito de não emitir juízo de valor sobre os fatos em análise. 

B) Faz uma denúncia de caráter social, pleiteando o posicionamento da sociedade, em razão da gravidade pela qual 

passa a educação. 

C) Acredita que se vive um momento de quietação, sinalizando, de uma forma ou de outra, que não se tem muito 

mais a temer, porque as autoridades estão começando a tomar providências sobre a melhoria da educação no país. 

D) Revela que a falta de amadurecimento dos estudantes brasileiros decorre da atitude paternalista do governo. 

E) Deixa claro o caos reinante no processo educacional brasileiro, principalmente nos dias atuais. 

 

QUESTÃO 04 

 

Está contida no texto uma 

 

A) exposição de fatos 

B) informação publicitária 

C) descrição de ambientes 

D) interpretação de teses científicas 

E) narrativa descritiva 

 

QUESTÃO 05 

 

A alternativa que apresenta o termo  pertencente à mesma classe gramatical do vocábulo “o”,  em “o que eles sentem” 

(L.56), é a:   

 

A) “Esses”, em “Esses meninos” (L.55). 

B) “Um”, em “Um adolescente” (L.49). 

C) “Ela”, em “Ela tem um futuro” (L.34). 

D) “os”, em “os gastos públicos” (L.4/5). 

E) “a”, em “chegou a cravar um número de 1.072 unidades” (L.31). 
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QUESTÃO 06 
 

 

Os termos "sim" (L.8) e "mas" (L.33) expressam, respectivamente, ideia de 

 

A) síntese e condição. 

B) conclusão e ressalva. 

C) explicação e adição. 

D) tempo e adversidade. 

E) conformidade e finalidade. 

 

QUESTÃO 07 

 

A alternativa em que está devidamente indicada a relação estabelecida, no texto, pela palavra transcrita à esquerda é 

 

A) "contra" (L.3) — direção. 

B) "já" (L.8)    — proximidade. 

C) "ou" (L.17) —  exclusão. 

D) "até" (L.23)   — limite. 

E) “Mesmo assim” (L.26) - causa. 

 

QUESTÃO 08 

 

Nas redações oficiais, o emprego das formas de tratamento se torna obrigatório para as pessoas que desempenham 

variadas funções na administração. Ao reescrever a frase “Diante disso, o presidente da República tem toda a razão. 

(L.24/25)”, substituindo a expressão destacada pela forma correta de tratamento, levando-se em consideração o 

contexto em que se insere, tem-se: 

 

A) Sua Senhoria 

B) Vossa Senhoria 

C) Sua Excelência 

D) Vossa Excelência 

E) Sua Magnificência 

 

QUESTÃO 09 

 

Sobre  a expressão transcrita, é verdadeiro o que se afirma na alternativa: 

 

A) "de uma reforma" (L.8) modifica um nome. 

B) "de uma presidente” (L. 21/22) modifica um advérbio. 

C) "por decretos" (L.22) completa o sentido de um nome. 

D) “do sentimento” (L.28) completa o sentido de um verbo. 

E) "por adolescentes" (L.3) é agente da ação verbal. 

 

QUESTÃO 10 

 

A alternativa em que o emprego do recurso linguístico que aparece no texto está devidamente explicado é a: 

 

A) Em “Há boas escolas públicas” (L.41), nessa frase, se ocorrer a mudança do verbo haver por existir, este sofrerá 

flexão de plural.  

B) “deveria”, em “se apossa do que deveria ser seu desde o início” (L.51), expressa uma ação incerta no passado. 

C) “como”, em “como diziam os torturadores no tempo da ditadura militar” (L.50), exprime, nesse caso, uma ideia de 

comparação.  

D) “só”, em “Não são só os estudantes” (L.18), tem valor restritivo caracterizador de “estudantes”. 

E) “pode” (L.8) e “chegou” (l.31) exprimem a mesma noção modo-temporal.  
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QUESTÃO 11 

 

São considerados primados maiores que devem nortear o servidor público, EXCETO: 

 

A) A dignidade 

B) O decoro 

C) O zelo 

D) A eficácia 

E) A produtividade 

 

QUESTÃO 12 

 

De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto nº 

171/94, é NÃO vedado ao servidor público: 

 

A) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao alcance ou do seu conhecimento para atendimento do 

seu mister. 

B) Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. 

C) Facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito. 

D) Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração ao Código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ou ao Código de Ética da sua profissão. 

E) Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao 

patrimônio público. 

 

QUESTÃO 13 

 

Sobre os adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas presentes na Lei 8.119 é correto afirmar, 

EXCETO: 

 

A) O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. 

B) Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres 

ou perigosos. 

C) O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal 

de trabalho. 

D) Na concessão de adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as 

situações estabelecidas em legislação específica. 

E) O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades 

cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamentos. 

 ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO                                                                05 QUESTÕES 
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QUESTÃO 14 

 

De acordo com o Decreto nº 1.171/94, além da dignidade, quais outros elementos a respeito dos princípios morais são 

primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que 

refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal? 

 

A) O decoro, o zelo, a eficácia e a consciência. 

B) A eficácia, a consciência, a eficiência e o decoro. 

C) O zelo, a empatia, a consciência e a eficiência. 

D) A consciência, a eficácia, a moralidade e a cortesia. 

E) A procrastinação, o decoro, aptidão, aplicabilidade.  

 

QUESTÃO 15 

 

De acordo com a Lei nº 8.112/90, como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da 

irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do 

cargo, pelo prazo de: 

 

A) Até 30 dias, sem prejuízo da remuneração. 

B) Até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. 

C) Até 30 dias, com prejuízo da remuneração. 

D) Até 60 dias, com prejuízo da remuneração. 

E) Até 120 dias, com prejuízo da remuneração. 
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QUESTÃO 16 

 

 A resolução CFP n° 003/2007 institui a Consolidação das Resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Com base 

nos dispositivos legais desta resolução, analise as assertivas abaixo e marque a opção INCORRETA. 

 

A) Quando um Conselho Regional de Psicologia possui 13 (treze) conselheiros efetivos em seu plenário, é possível 

afirmar que naquela jurisdição tem até 10.000 (dez mil) profissionais inscritos. 

B) Em caso de doença, devidamente comprovada, que impeça o exercício da profissão por prazo superior a 6 (seis) 

meses, o psicólogo poderá solicitar interrupção temporária do pagamento das anuidades. 

C) O psicólogo que atuar fora da área de jurisdição do Conselho Regional de Psicologia, no qual possui inscrição 

principal, é obrigado a solicitar inscrição secundaria no Conselho competente, salvo os casos onde o tempo de 

atuação é inferior a 90 (noventa) dias por ano. 

D) Cabe ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de Psicologia informar e esclarecer ao público quanto as 

atividades profissionais dos psicólogos, sua competência e limitações legais. 

E) Os profissionais e pessoas jurídicas inscritos no conselho só serão considerados inadimplentes quando não 

efetuarem o pagamento da anuidade até o dia 1º de abril do ano subsequente ao vencido.  

 

QUESTÃO 17 

 

A resolução CFP n° 010/2007 trata dos procedimentos administrativos, financeiros e contábeis do Sistema Conselhos 

de Psicologia. Especificamente sobre o pagamento de Diária e Ajuda de Custo, tratados nessa resolução, marque a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) Diária é o valor a ser concedido a conselheiros, convidados, funcionários ou a prestadores de serviço, que se 

deslocarem fora do município sede a serviço do Conselho. 

B) Poderão ser concedidas até o limite de 08 (oito) diárias por beneficiário em um mesmo deslocamento. Acima 

deste limite, deverão ser submetidas a aprovação da Diretoria do Conselho. 

C) Os conselheiros convocados para eventos de natureza institucional, residentes no mesmo município do evento, 

terão direito a ajuda de custo para cobrir despesas de transporte entre sua residência e o local onde se realiza o 

evento. 

D) A ajuda de custo será devida por dia de evento, sendo pago o valor integral ao beneficiário que comparecer e 

participar do evento em dois turnos do dia. 

E) As Diárias são, exclusivamente, para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana. 

 

QUESTÃO 18 

 

As assembleias realizadas pelos Conselhos Federais e Regionais de Psicologia podem ser entendidas como reuniões 

democráticas, onde o objetivo é deliberar sobre assuntos de interesse institucional. De acordo com a Lei n° 5.766/1971, 

marque a alternativa incorreta sobre a Assembleia dos Delegados Regionais: 
 

A) A assembleia poderá reunir-se extraordinariamente a pedido justificado de 1/3 (um terço) de seus membros, ou 

por iniciativa do Presidente do Conselho Federal. 

B) A assembleia compete: eleger os membros do Conselho Federal e seus respectivos suplentes. 

C) A reunião assembleia que coincidir com o ano do termino do mandato do Conselho Federal, deverá ser realizada 

dentro de 60 (sessenta) dias de antecedência à expiração do mandato.  

D) A assembleia que não obtiver quórum da maioria absoluta de seus membros poderá, em convocações 

subsequentes, reunir-se com qualquer número. 

E) A assembleia compete: destituir qualquer membro do Conselho Federal que atente contra o prestigio, o decoro ou 

o bom nome da classe. 

 LEGISLAÇÃO                                                                                             05 QUESTÕES 
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QUESTÃO 19 

 

De acordo com a Lei nº 4.320/64, qual das alternativas abaixo não representa um exemplo de Receita Corrente? 

 

A) Receita de contribuições. 

B) Receita de serviços. 

C) Receita de capital. 

D) Receita patrimonial. 

E) Receita líquida. 
 

QUESTÃO 20 

 

A Resolução nº 006/07, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), trata sobre o Código de Processamento Disciplinar., 

no qual é exposto que o processo disciplinar ordinário apurará infringência à Resolução de natureza: 

 

A) Administrativa. 

B) Acadêmica. 

C) Financeira. 

D) Jurídica. 

E) Técnico. 

 
 

 

QUESTÃO 21 

 

Na matéria orçamentária receita são todos os ingressos disponíveis para cobertura de despesas públicas. Sobre a 

classificação orçamentária da receita pública e seu impacto no patrimônio das entidades governamentais, julgue os 

itens abaixo: 

 

I – A operação de crédito, que é um exemplo de receita orçamentária não efetiva, constitui fato contábil permutativo, 

não afetando a situação patrimonial liquida da entidade quando do reconhecimento contábil do crédito. 

II – Com o novo detalhamento, as despesas e receitas intra-orçamentárias poderão ser identificadas de modo que se 

anulem os efeitos das duplas contagens decorrentes de sua inclusão no orçamento. 

III – A dívida ativa, por ser uma fonte potencial de fluxos de caixa com impacto positivo gerado pela recuperação de 

valores, espelha créditos a receber, portanto deve ser contabilmente reconhecida no ativo.  

IV – Conforme os efeitos produzidos, ou não, no patrimônio líquido a receita orçamentária pode ser classificada como 

efetiva ou não efetiva.  

Com base nas informações acima, está correto afirmar que: 

 

A) Todas as afirmativas estão corretas. 

B) Apenas três afirmativas estão corretas. 

C) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

D) Apenas três afirmativas estão incorretas. 

E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

QUESTÃO 22 

 

O Princípio da ____________ determina quando as alterações no ativo ou no passivo resultam em aumento ou 

diminuição no patrimônio líquido, estabelecendo diretrizes para classificação das mutações patrimoniais resultantes da 

observância do princípio da ________. A alternativa que preenche corretamente as lacunas vazias na respectiva ordem é: 
 

A) Continuidade e Competência. 

B) Entidade e Oportunidade. 

C) Atualização Monetária e Oportunidade. 

D) Atualização Monetária e Continuidade.  

E) Competência e Oportunidade. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                           20 QUESTÕES 



 

 

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP-PI 

CARGO: ANALISTA TÉCNICO: ÁREA FINANCEIRA E CONTÁBIL 

 

QUESTÃO 23 

 

Com relação às despesas públicas, analise as afirmativas a seguir: 

 

I – Transferências correntes e despesa de custeio são despesas correntes, assim como operações de crédito e 

investimentos são despesas de capital. 

II – As inversões financeiras, a amortização, os juros e encargos da dívida são grupos de despesas orçamentarias 

vinculadas à categoria econômica de despesas correntes. 

III – As despesas dos entes públicos são reconhecidas pelo regime de competência no exercício em que se verificar o 

respectivo empenho. 

IV – Na classificação funcional da despesa não é possível haver matricialidade na relação entre ação e subfunção.   

 

É correto o que se afirmar, somente em: 

 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) II e IV. 

D) III e IV. 

E) I e IV.  

 

QUESTÃO 24 

 

No setor público o planejamento financeiro é a chave para a perfeita execução do plano de trabalho. Considerando que 

o Plano Purianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), são 

instrumentos de planejamento, marque a alternativa correta: 

 

A) Os principais elementos de estruturação do PPA são a função e a subfunção do governo. 

B) A integração do PPA com a LOA se dá por intermédio do programa, enquanto a LDO define as metas e 

prioridades da administração Federal.  

C) Em razão da soberania do Congresso Nacional, a sua competência para alterar o projeto de lei orçamentário não 

sofre limitações.  

D) A LDO estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública para programas de duração continuada 

sendo componente básico de planejamento estratégico governamental.  

E) O PPA deve prever e delimitar a política de aplicação dos recursos investidos pelas agências financeiras oficiais 

de fomento.  

 

QUESTÃO 25 

 

A administração pública indireta constitui-se de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, vinculadas aos 

Poderes por meio de determinação em lei. Das opções abaixo, marque a que melhor define o conceito de Autarquia. 

 

A) Entidades autônomas criadas por lei especifica, com personalidade jurídica de direito privado, sujeitas a 

fiscalização do Estado. 

B) Entidades autônomas criadas por lei especifica ou decreto-lei, possuem patrimônio próprio e suas atribuições são 

de caráter estatal ou de interesse da coletividade.   

C) Entidades autônomas criadas por lei especifica, dotadas de personalidade jurídica de direito público com 

patrimônio próprio, uma de suas principais vantagens é a imunidade somente sobre imposto de renda. 

D) Entidades autônomas criadas por lei especifica, com a função de realizar atividades não lucrativas e que podem 

ser realizadas pelo setor público ou privado, mas que são de interesse da coletividade como educação, cultura, 

pesquisas, etc. 

E) Entidades autônomas criadas por lei especifica, com personalidade jurídica de direito público, possuem 

patrimônio próprio e seus serviços devem atender ao interesse do Estado ou da Coletividade.  
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QUESTÃO 26 

 

 “A Constituição Federal de 1988, estabelece que a Lei Orçamentaria Anual não conterá dispositivo estranho a previsão 

da receita e fixação de despesa, salvo em caso de autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação 

de operações de créditos, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.” 

 

A afirmativa acima, refere-se ao princípio da: 

 

A) Totalidade. 

B) Exclusividade. 

C) Especificação. 

D) Equilíbrio. 

E) Discriminação.  

 

QUESTÃO 27 

 

Acerca do objetivo, utilidade e limitações do relatório contábil-financeiro de propósito geral, analise as afirmativas 

abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. O objetivo do relatório contábil-financeiro de propósito geral é fornecer informações contábil-financeiras acerca da 

entidade que reporta essa informação que sejam úteis a investidores existentes e em potencial, a credores por 

empréstimos e a outros credores. 
II. Muitos investidores, credores por empréstimo e outros credores, existentes e em potencial, não podem requerer que 

as entidades que reportam a informação prestem a eles diretamente as informações de que necessitam, devendo desse 
modo confiar nos relatórios contábil-financeiros de propósito geral. 

III. Os usuários das demonstrações precisam considerar informação pertinente de outras fontes, como, por exemplo, 

condições econômicas gerais e expectativas. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

E) I, II e III estão incorretas. 

 

QUESTÃO 28 

 

A informação contábil-financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, mas ela tem que ser completa, 

neutra e livre de erro. Neste caso, tem-se uma informação que atende à: 

 

A) Materialidade. 

B) Representação Fidedigna 

C) Tempestividade 

D) Comparabilidade 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

QUESTÃO 29 

 

De acordo com as situações patrimoniais, é correto afirmar que o Patrimônio Líquido atinge seu valor máximo quando: 

 

A) O passivo não exigível é maior que os recursos aplicados. 

B) Há um passivo a descoberto. 

C) O capital exigível de terceiros é nulo. 

D) Há lucros acumulados no período. 

E) A, B, C e D estão corretas. 
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QUESTÃO 30 

 

No exercício financeiro de 2015, a empresa Vai Bem S.A. obteve o total de receitas de R$ 870.000,00 e de despesas de 

R$ 390.000,00. Portanto, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Há lucros acumulados no exercício de 2015 no Balanço Patrimonial. 

B) Houve constituição de reserva de lucros com 5% do valor do lucro líquido do exercício. 

C) A empresa está em situação superavitária. 

D) O somatório do passivo com o patrimônio líquido deverá ser inferior ao ativo. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 31 
 

Caso determinada entidade utilize a Reserva de Capital para capitalizar o Capital Social da empresa, é correto afirmar 

que o fato contábil ocorrido é classificado como: 

 

A) Modificativo Aumentativo 

B) Modificativo Diminutivo 

C) Misto Aumentativo 

D) Permutativo 

E) Nenhum das alternativas anteriores. 

 

QUESTÃO 32 

 

A empresa de eletricidade ABX. LTDA. incorreu nos seguintes acontecimentos no ano de 2016: 

 

 Em 02/02/2016, realização de orçamento de prestação de serviços de eletricidade para o cliente César no valor 

de R$ 80.000,00; 

 Em 15/02/2016, compra de material utilizado nos serviços de eletricidade para armazenagem no valor de R$ 

30.000,00; 

 Em 05/03/2016, fechamento do contrato com César do orçamento efetuado em 02/02/2016, com novo desconto 

comercial no valor de R$ 2.000,00, para pagamento em 30/06/2016; 

 Em 20/04/2016, prestação do serviço para Cesar, referente ao contrato fechado em 05/03/2016. 

 
Nesse caso, é correto afirmar que a receita do serviço referente ao contrato fechado com César em 05/03/2016 deverá 

ser reconhecida contabilmente em: 
 

A) 02/02/2016 

B) 05/03/2016 

C) 30/06/2016 

D) 20/04/2016 

E) 01/05/2016 

 

QUESTÃO 33 

 

Acerca das receitas públicas, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. Na Classificação da Receita Orçamentária por Natureza, a alínea é o detalhamento da Rubrica e exterioriza o 

“nome” da receita que receberá o registro pela entrada de recursos financeiros. 
II. Receitas públicas Derivadas, segundo a doutrina, seriam aquelas arrecadadas por meio da exploração de 

atividades econômicas pela Administração Pública. 
III. O reconhecimento da receita orçamentária ocorre no momento da arrecadação, conforme art. 35 da Lei nº 

4.320/1964 e decorre do enfoque orçamentário dessa Lei. 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

E) I, II e III estão incorretas. 
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QUESTÃO 34 

 

O grupo de natureza de despesa denominado de “Inversões Financeiras” é constituído, dentre outras, pelas seguintes 

despesas públicas: 

 

A) Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de 

imóveis considerados necessários à realização destas últimas. 

B) Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização e com a constituição ou 

aumento do capital de empresas. 

C) Despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou 

cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária. 

D) Despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, 

auxílio-alimentação, auxílio-transporte. 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

QUESTÃO 35 

 

Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir, temporariamente, mediante lei, o seguinte tributo 

especificado na Constituição Federal de 1988: 

 

A) Imposto Residual 

B) Contribuição Social Residual 

C) Imposto Extraordinário 

D) Empréstimo Compulsório 

E) Nenhuma das anteriores. 

 

QUESTÃO 36 

 

“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” (Câmara dos Deputados). Baseado 

nessa definição, é correto afirmar que os créditos especiais e extraordinários são exceção ao seguinte princípio 

orçamentário: 
 

A) Anterioridade 

B) Especificação 

C) Unidade 

D) Universalidade 

E) Anualidade 

 

QUESTÃO 37 

 

Em relação à execução orçamentária e ao cumprimento de metas da Administração Pública, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto 

de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

B) No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos 

foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. 

C) Poderão ser objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, exceto 

aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. 

D) A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, por meio 

de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica 

determinada na Constituição Federal. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
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QUESTÃO 38 

 

Sobre o mercado de capitais, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. As operações em que as Instituições Financeiras captam recursos dos agentes superavitários e, por sua conta e 

risco, emprestam esses recursos para os agentes deficitários, caracterizam o chamado Mercado de Crédito. 

II. No mercado de crédito, as instituições financeiras assumem o papel de atuar como centralizadora de riscos, 

reduzindo a exposição dos aplicadores a perdas e otimizando as análises de crédito. 

III. No Mercado de Valores Mobiliários, em geral, os investidores emprestam recursos diretamente aos agentes 

deficitários, como as empresas; nesse mercado, as instituições financeiras atuam, basicamente, como prestadoras de 

serviços. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

E) I, II e III estão incorretas. 

 

QUESTÃO 39 

 

Segundo a Constituição Federal de 1988, o Poder Executivo publicará o relatório resumido da execução orçamentária: 

 

A) Até trinta dias do primeiro quadrimestre do ano. 

B) Até o término do exercício. 

C) Trinta dias antes de findo o exercício social. 

D) Até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

QUESTÃO 40 

 

Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos 

adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Sobre o ciclo 

orçamentário, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Caberá a uma comissão do Senado Federal examinar e emitir parecer sobre os projetos orçamentários e sobre as 

contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. 

B) As emendas serão apresentadas em plenário, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental. 

C) As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o 

plano plurianual. 

D) Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e 

impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 


