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               URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
              CONCURSO PÚBLICO – Editais n. 001–  002 – 003/2014. 

 
Prova Objetiva – 10/08/2014 

 

 
1. Verifique se a prova está completa de acordo com as orientações dos fiscais. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não  
poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
 

• Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
• Preencher totalmente o espaço            correspondente, conforme o modelo:  
• Para qualquer outra forma de preenchimento, por exemplo,            , o leitor óptico anulará a questão. 
• Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 

 
4. Conferir seus dados no Cartão – Resposta  da Prova Objetiva e assinar no local indicado. 
 
5. Não haverá substituição do cartão-resposta em caso de rasuras ou emendas. 
 
 
Início da prova: 9 horas. 
Término da prova: 12 horas. 
 
O Gabarito Oficial Provisório da Prova Objetiva estará disponível a partir das 12 horas do dia 11 de agosto  no endereço 
eletrônico: http://www.pucpr.br/concursos  menu resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERÁ PERMITIDO LEVAR O CADERNO DE PROVA DEPOIS DE T RANSCORRIDAS 
 1h30min DE PROVA. 

 
 
 
 

CÓDIGO DE PROVA: 202 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o fragmento abaixo para responder às  
questões de 1 e 2. 

 
Como nascem os preconceitos 

 
Cães e seres humanos são mamíferos e, como tal, 
exigem cuidados permanentes, em especial na infân-
cia, na doença e na velhice. Manter vínculos de afeto 
é essencial à felicidade da espécie humana. A Decla-
ração da Independência dos EUA teve a sabedoria de 
incluir o direito à felicidade, considerada uma satisfa-
ção das pessoas com a própria vida. 
 
Pena que atualmente muitos estadunidenses conside-
rem a felicidade uma questão de posse, e não de 
dom. Daí a infelicidade geral da nação, traduzida no 
medo à liberdade, nas frequentes matanças, no espíri-
to bélico, na indiferença para com a preservação am-
biental e as regiões empobrecidas do mundo. 
 
É o chamado “mito do macho”, segundo o qual a natu-
reza foi feita para ser explorada; a guerra é intrínseca 
à espécie humana, como acreditava Churchill; e a li-
berdade individual está acima do bem-estar da comu-
nidade. 
Frei Betto. Disponível em: <http://envolverde.com.br/sociedade/preconceito-
sociedade/como-nascem-os-preconceitos/>. Acesso em: 14/06/2014. 

 
1. De acordo com o que se depreende do texto, analise 

as assertivas abaixo. 
 

I. Os norte-americanos se distanciaram da visão 
dos fundadores de sua República. 

II. O autor contesta a posição ideológica da cultura 
política norte-americana. 

III. O autor reafirma a visão pessimista de Churchill 
sobre a espécie humana. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 

 
A) II e III, apenas. 
B) I e III apenas. 
C) I e II apenas.  
D) I, apenas. 
E) II, apenas. 

 
2. Nesse contexto, entende-se por “mito do macho” 
 

A) a visão do antropocentrismo. 
B) o mito da esperteza. 
C) o mito da individualidade. 
D) o  mito da masculinidade.  
E) o mito da animalidade da espécie humana.  

 
3. Observe as seguintes frases de um artigo de opinião 

de Lia Luft: 
 

I. “Um juiz manda que grevistas voltem ao trabalho, 
ninguém dá bola.”  

II. “Decretam uma greve ilegal, ninguém se impres-
siona.”  

III. “Não sou do tipo severo, não sou rigorosa de-
mais...”  

 
Nas frases, as orações separadas por vírgula poderi-
am também estar ligadas por quais conectores? 

 
A) I – mas; II – portanto; III – e nem. 
B) I – entretanto; II – porque; III – e. 
C) I – mas; II – mas; III – porém. 
D) I – mas; II – porque; III – nem. 
E) I – mas; II – mas; III – e. 

 
4. Considere as seguintes frases:   
 

I. Modelo japonês de estágios ajuda empresa brasi-
leira na busca de emprego.  

II. Canais alternativos ajudam jovens na busca por 
empregos. 

III. Após as enchentes, o Corpo de Bombeiros come-
çou a procurar pelos desaparecidos.  

 
Assinale a alternativa que indica a(s) forma(s) empre-
gada(s) de acordo com a norma padrão da língua.  

 
A) II, apenas.  
B) III, apenas. 
C) I, apenas.   
D) I e III, apenas.  
E) II e III, apenas.  

 
5. Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA dos elementos coesivos que devem  
completar o texto. 

 
_____ dez anos, a frota de veículos no transporte pú-
blico cresceu no Brasil em ritmo superior ao da popu-
lação. Temos 15% a mais de ônibus _____30% a 
mais de vagões. _____ transporte público não se re-
solve_____ com quantidade. Faltou qualidade à ad-
ministração do sistema. A velocidade média dos ôni-
bus caiu para menos de 20 quilômetros por hora, nas 
maiores cidades brasileiras – em São Paulo, ela se 
aproxima de 8 quilômetros por hora. _____ dez anos, 
o custo de usar transporte público subiu _____ o cus-
to de usar carro – uma aberração, numa sociedade 
_____ deveria incentivar a primeira opção. 
 
CLEMENTE, Isabel; CORONATO, Marcos; CISCATI, Rafael. Como destravar 
nossas cidades. Época, São Paulo. nº 788, p.42-43, 1º julho 2013.  

 
A) Nesses últimos – e – Mas – apenas – Nesses 

mesmos – tanto quanto – que 
B) Nesses últimos – que – E – apenas – Nesses 

mesmos – tanto quanto – em que 
C) Nesses últimos – do que – E – apenas – Nesses 

mesmos – tanto como – a qual  
D) Nos últimos – do que – Por isso – apenas – Nes-

ses mesmos – tanto como – a qual  
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E) Nos últimos – e – Assim – apenas – Nesses 
mesmos – tanto como – onde se 

 
Leia um trecho de uma crônica e depois responda 

às questões 6, 7 e 8 . 
 

Sua excelência, o leitor 

 Os livros vivem fechados, capa contra capa, es-
magados na estante, às vezes durante décadas – é 
preciso arrancá-los de lá e abri-los para ver o que têm 
dentro. [...] 
Já o jornal são folhas escancaradas ao mundo, que 
gritam para ser lidas desde a primeira página. As 
mãos do texto puxam o leitor pelo colarinho em cada 
linha, porque tudo é feito diretamente para ele. O jor-
nal do dia sabe que tem vida curta e ofegante e de-
pende desse arisco, indócil, que segura as páginas 
amassando-as, dobrando-as, às vezes indiferente, 
passando adiante, largando no chão cadernos intei-
ros, às vezes recortando com a tesoura alguma coisa 
que o agrada ou o anúncio classificado. Súbito diz em 
voz alta, ao ler uma notícia grave, “Que absurdo!”, 
como quem conversa. O jornal se retalha entre dois, 
três, quatro leitores, cada um com um caderno, já de 
olho no outro, enquanto bebem café. Nas salas de 
espera, o jornal é cruelmente dilacerado. Ao contrário 
do escritor, que se esconde, o cronista vive numa agi-
tada reunião social entre textos – todos falam em voz 
alta o mesmo tempo, disputam ávidos o olhar do lei-
tor, que logo vira a página, e silenciamos no papel. 
Renascemos amanhã.  
TEZZA, Cristovão, Revista Língua. Ano 9. nº 98,. p.35, dezembro de 2013. 

 
Releia o seguinte trecho: 

 
O jornal do dia sabe que tem vida curta e ofegante e 
depende desse arisco, indócil,... 

 
6. Assinale a alternativa que contém o termo a que se 

refere o elemento coesivo desse (10ª linha). 
  
A)  Autor de jornal.  
B) Leitor de jornal. 
C)  Escritor de livro. 
D)  Cronista de jornal.  
E)  Leitor de livro.  

 
7. Observe a seguinte frase: 

 
Súbito diz em voz alta, ao ler uma notícia grave, “Que 
absurdo!”, como quem conversa. 
 
Que sinal de pontuação poderia substituir a segunda e 
a terceira vírgulas dessa frase? 

 
A) Os parênteses.  
B) Os dois-pontos.  
C) O ponto-e-vírgula. 
D) O travessão.  
E) O parágrafo.  

8. Sobre esse trecho, a única afirmação INCORRETA é 
 

A) A seleção vocabular atrai o leitor pelo exagero.  
B) O jornal é personificado conferindo dinamismo ao 

texto.  
C) A última frase se refere ao autor.  
D) Há uma análise comparativa entre dois tipos de 

escrita.  
E) Há no jornal um confronto de vozes. 

 
Leia o seguinte trecho de um parecer de 

economista: 
 
Conforme se verifica do conteúdo do citado documen-
to, ali se relata e se comprova conforme registros em 
Atas de Assembléia de Acionistas, registros em Ba-
lanços e Notas de Balanço, que demonstram o uso 
indevido do caixa, do capital social e dos dividendos 
dos acionistas minoritários por parte do sócio contro-
lador. 
 

9. A alternativa que contém a reescrita adequada desse 
trecho, restituindo-lhe a coerência, é: 

 

A) Conforme se verifica do conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova por meio dos 
registros em Atas de Assembléia de Acionistas, 
registros em Balanços e Notas de Balanço, que 
demonstram o uso indevido do caixa, do capital 
social e dos dividendos dos acionistas minoritários 
por parte do sócio controlador. 

B) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova em registros 
em Atas de Assembléia de Acionistas, registros 
em Balanços e Notas de Balanço, que demons-
tram o uso indevido do caixa, do capital social e 
dos dividendos dos acionistas minoritários por 
parte do sócio controlador. 

C) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova com regis-
tros em Atas de Assembléia de Acionistas, regis-
tros em Balanços e Notas de Balanço, que de-
monstram o uso indevido do caixa, do capital so-
cial e dos dividendos dos acionistas minoritários 
por parte do sócio controlador. 

D) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova pelos regis-
tros em Atas de Assembléia de Acionistas, regis-
tros em Balanços e Notas de Balanço, o uso inde-
vido do caixa, do capital social e dos dividendos 
dos acionistas minoritários por parte do sócio con-
trolador. 

E) Conforme se verifica do conteúdo do citado do-
cumento, ali se relatam e se comprovam registros 
em Atas de Assembléia de Acionistas, registros 
em Balanços e Notas de Balanço, que demons-
tram o uso indevido do caixa, do capital social e 
dos dividendos dos acionistas minoritários por 
parte do sócio controlador. 
 



 

     URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
Pág. 5 

 

 

10. Leia os parágrafos a seguir e depois responda: 
 

       É por meio de uma linguagem comum que se es-
tabelece, de maneira mais explícita, a pertinência ao 
meio, o sentimento de pertencer não somente à em-
presa como também ao mundo empresarial, à admi-
nistração que se transformou em business-show. Os 
diálogos, principalmente os de seleção, recrutamento, 
alocação e venda de serviços, se pautam na utilização 
das palavras em evidência. Isso para demonstrar sin-
tonia e – outra dessas palavras favoritas – alinhamen-
to. 
 O ritual da fala em administração e negócios se 
transformou em um encostar de antenas de formigas 
que trocaram o trabalho de carregar folhas pelo traba-
lho de emitir as palavras que fazem contato, ainda 
que não façam sentido.  
 Comunicação é chic, contabilidade não é. No en-
tanto, há dois erros básicos na comunicação no âmbi-
to administrativo que são impensáveis para a contabi-
lidade: primeiro, utilizar a mesma palavra para definir 
coisas diferentes; segundo, utilizar palavras diferentes 
para definir a mesma coisa. 
CORREIA, Luis Adonis Valente, Revista Língua Portuguesa, ano 1, nº 3, p. 
33, 2006. 

 
O propósito do autor do texto é: 
 
A) questionar a qualidade da comunicação no mundo 

de hoje. 
B) apontar as falhas de certo vocabulário do âmbito 

administrativo. 
C) explicar o sentido implícito de alguns termos do 

mundo empresarial.  
D) distinguir comunicação de contabilidade. 
E) promover a linguagem do mundo empresarial.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. Determina que os efeitos das transações e outros 

eventos econômicos/financeiros sejam reconhecidos 
nos períodos a que se referem, independente do seu 
efetivo pagamento ou recebimento. Sua essência 
consiste em relacionar despesas e receitas correlatas, 
ou seja, todas as despesas realizadas e necessárias à 
obtenção de uma determinada receita devem, em 
obediência, ser registradas no mesmo período, possi-
bilitando uma noção mais precisa do resultado eco-
nômico de uma entidade jurídica. A qual princípio con-
tábil o enunciado se refere? 

 
A) Princípio da Competência. 
B) Princípio da Prudência. 
C) Princípio da Entidade. 
D) Princípio do Valor Original. 
E) Princípio da Continuidade. 

 
12. As contas contábeis representam os elementos patri-

moniais e de resultado das entidades jurídicas; nesse 
contexto, devem ser organizadas de forma metodoló-
gica, com o objetivo de direcionar e padronizar as 

classificações contábeis. Diante de tal conceito, qual 
mecanismo contábil se estabelece com o propósito de 
organizar as contas contábeis, visando uma padroni-
zação de acordo com a natureza de cada operação 
contábil? 

 
A) Livro Diário. 
B) Balanço Patrimonial. 
C) Demonstração do Resultado do Exercício. 
D) Balanço Social. 
E) Plano de Contas Contábeis. 

 
13. A conta, na contabilidade, baseia-se nas teorias per-

sonalistas, materialistas e patrimonialistas. Segundo a 
Teoria Patrimonialista, as contas contábeis apresen-
tam-se divididas em dois tipos. Um dos tipos de con-
tas representa a situação estática da entidade jurídica, 
correspondendo à representação das origens e apli-
cações de recursos. A qual tipo de conta contábil o re-
ferido conceito se refere? 

 
A) Contas de Resultado. 
B) Contas Patrimoniais. 
C) Contas de Despesas. 
D) Contas de Receitas. 
E) Contas Gráficas. 

 
14. Os princípios da administração pública determinam 

como a administração pública deve funcionar e, con-
sequentemente, regem a conduta do gestor público, 
que deve agir sempre em conformidade com o orde-
namento jurídico e com a moral administrativa. Nesse 
sentido, um dos mais essenciais princípios consiste 
no fato de a administração pública estar rigorosamen-
te subordinada à Constituição e à lei. Para o adminis-
trador público significa que ele só pode fazer aquilo 
que a lei determina, ao contrário do administrador pri-
vado, para quem aquilo que não é proibido é permitido 
fazer. A qual Princípio da Administração Pública o re-
ferido conceito se refere? 

 
A) Princípio da Impessoalidade. 
B) Princípio da Moralidade. 
C) Princípio da Legalidade. 
D) Princípio da Publicidade. 
E) Princípio da Eficiência. 

 
15. Introduzido pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de 

junho de 1998 (Brasil, 1998a), estabelece o dever de 
trabalhar com produtividade, economicidade, eficiên-
cia, presteza e competência. A finalidade da inclusão 
como princípio constitucional expresso é permitir que 
a administração ofereça ao cidadão mais serviços, 
com melhor qualidade, em menor tempo e com redu-
ção de custos. Este princípio da administração públi-
ca, assim como os demais, determina a forma como 
esta deve funcionar. Nesse sentido, a qual Princípio 
da Administração Pública o referido conceito se refe-
re? 
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A) Princípio da Impessoalidade. 
B) Princípio da Moralidade. 
C) Princípio da Publicidade. 
D) Princípio da Eficiência. 
E) Princípio da Prudência. 

 
16. Tem como objetivo principal estabelecer metas de 

continuidade dos programas e projetos de longo pra-
zo, percebendo novas expectativas de desenvolvi-
mento. Realizado a cada quatro anos, alinha as metas 
do Poder Executivo em seus mandatos, pois tem iní-
cio e término ao final do primeiro ano do Executivo – 
ano em que o plano deve ser aprovado pelo Congres-
so Nacional. De forma geral, é compreendido como o 
plano que expressa o planejamento de médio prazo. 
Constitui-se em uma peça formal da administração 
pública, representando a tradução do Plano de Go-
verno em programas e ações que atendem aos ansei-
os da sociedade dentro dos princípios da eficiência, 
eficácia, efetividade e equidade. Tem vigência entre o 
início do segundo ano de mandato e o final do primei-
ro ano do mandato subsequente, ou seja, um manda-
to não coincide com o período de duração de um pla-
no; o próximo chefe do Executivo herda sempre o úl-
timo ano de vigência do mandato anterior. A qual eta-
pa do orçamento público o conceito se refere? 

 
A) Plano Plurianual. 
B) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
C) Lei Orçamentária Anual. 
D) Plano Diretor. 
E) Plano de Contas. 

 
17. Esta etapa é considerada uma inovação no sistema 

orçamentário brasileiro, pois estabelece as regras pa-
ra o equilíbrio de receita e despesa para cada ano, 
além de dar mais transparência ao processo orçamen-
tário, ampliando-se inclusive a participação do Poder 
Legislativo no disciplinamento e na fiscalização das fi-
nanças públicas. Pode ser considerada o elo entre o 
PPA (Plano Plurianual) e a LOA (Lei Orçamentária 
Anual) e deve conter as metas e as prioridades para o 
exercício financeiro subsequente, as orientações à 
elaboração da LOA, as disposições sobre alteração 
na legislação tributária e o estabelecimento da política 
de aplicação das agências financeiras de fomento, en-
tre outros. A qual etapa do orçamento público o referi-
do conceito se refere? 

 
A) Plano Diretor. 
B) Plano Plurianual. 
C) Lei Orçamentária Anual. 
D) Plano de Contas. 
E) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 
18. Constitui-se na proposta orçamentária anual que 

apresenta, em termos monetários, as receitas e as 
despesas públicas que o governo pretende realizar no 
período de um exercício financeiro, devendo ser ela-
borada pelo Poder Executivo e aprovada pelo Poder 

Legislativo. O governo (federal, estadual e municipal) 
define nesta etapa as prioridades contidas no PPA e 
na LDO a serem atingidas naquele ano. É uma lei au-
torizativa e não impositiva, uma vez que o gestor de 
cada orçamento tem a faculdade de realizar ou não as 
despesas nela contidas. A qual etapa do orçamento 
público o referido conceito se refere? 

 
A) Plano Diretor.  
B) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
C) Lei Orçamentária Anual. 
D) Plano Plurianual. 
E) Plano de Contas. 

 
19. Os princípios da administração pública determinam a 

forma como a administração pública deve funcionar. 
Nesse sentido, um dos princípios determina que a ati-
vidade pública deve ser destinada, indistintamente, a 
todos os cidadãos, sem a determinação de pessoas 
ou discriminação de qualquer natureza. A qual Princí-
pio da Administração Pública o referido conceito se re-
fere? 

 
A) Princípio da Publicidade. 
B) Princípio da Impessoalidade. 
C) Princípio da Eficiência. 
D) Princípio da Moralidade. 
E) Princípio da Prudência. 

 
20. Consiste na obrigatoriedade da divulgação dos atos 

de governo, dando ampla divulgação aos contratos e 
a outros instrumentos celebrados pela administração 
pública. A qual Princípio da Administração Pública o 
referido conceito se refere? 

 
A) Princípio da Publicidade. 
B) Princípio da Impessoalidade. 
C) Princípio da Prudência. 
D) Princípio da Eficiência. 
E) Princípio da Moralidade. 

 
21. Estruturada a partir de quatro eixos (o planejamento, a 

transparência, o controle e a responsabilização), repre-
sentada pela Lei Complementar nº 101/ 2000 e pela 
Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, in-
troduziu novas responsabilidades para o administra-
dor público com relação ao processo de orçamenta-
ção, limitando gastos com pessoal, proibindo criar 
despesas de duração continuada sem indicação de 
fonte segura de receita e criando a disciplina fiscal pa-
ra o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É conside-
rada um marco na história das finanças públicas do 
Brasil, pois, ao disciplinar as finanças públicas contro-
lando o crescimento da despesa de acordo com as 
receitas de cada ente federativo, preencheu importan-
te lacuna para a obtenção do equilíbrio fiscal. É possí-
vel, por meio dela, avaliar melhor a gestão de prefei-
tos, governadores e do presidente da República, haja 
vista a redução dos passivos financeiros deixados de 
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um governo para o outro. A qual lei o referido conceito 
se refere? 

 
A) Lei Orçamentária Anual. 
B) Lei de Diretrizes e Bases. 
C) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
D) Lei de Gestão Fiscal. 
E) Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
22. Estabelecidos no art. 2° da Lei nº 4.320, de 17 de 

março de 1964, e no parágrafo 8° do art. 165 da 
Constituição Federal, de 4 de outubro de 1988, os 
princípios orçamentários são regras que visam asse-
gurar o cumprimento dos fins a que se propõe a LOA 
(Lei Orçamentária Anual). Nesse sentido, se estabele-
ce que deve haver um perfeito equilíbrio entre as receitas 
e as despesas, de modo a garantir uma condição de 
igualdade entre elas, orientação reforçada pela LRF (Lei 
de Responsabilidade Fiscal), que determina a manuten-
ção do equilíbrio das contas públicas, mediante o cum-
primento de metas de resultados entre receitas e despe-
sas. A qual dos Princípios Orçamentários o presente 
conceito se refere? 

 
A) Princípio do Orçamento Bruto. 
B) Princípio da Exclusividade. 
C) Princípio do Equilíbrio. 
D) Princípio da Anualidade. 
E) Princípio da Moralidade. 

 
23. Os princípios orçamentários são regras que visam 

assegurar o cumprimento dos fins a que se propõe a 
LOA (Lei Orçamentária Anual). Nesse sentido, um dos 
princípios consiste em dizer que a Lei do Orçamento 
inclui a previsão de todas as receitas e a fixação de 
todas as despesas pelos seus valores globais, veda-
das quaisquer deduções, sendo integrado por dois 
componentes: receitas e despesas. A qual dos Princí-
pios Orçamentários o presente conceito se refere? 

 
A) Princípio da Anualidade. 
B) Princípio do Orçamento Bruto. 
C) Princípio da Exclusividade. 
D) Princípio da Universalidade. 
E) Princípio da Não Variação. 

 
24. Pode ser entendida como toda arrecadação de rendas 

autorizadas pela Constituição Federal, leis e títulos 
creditórios à Fazenda Pública. A qual elemento da 
Gestão Pública o presente conceito se refere? 

 
A) Despesa Pública. 
B) Receita Pública. 
C) Gasto Público. 
D) Custo Público. 
E) Orçamento Público. 

 
25. São definidas como o conjunto das receitas tributárias 

(impostos, taxas e contribuições de melhorias), soma-
das às receitas patrimoniais, industriais e receitas di-

versas, mais os recursos obtidos mediante transferên-
cias para aplicação em despesas correntes. A qual ca-
tegoria de Receita Pública o presente conceito se re-
fere? 

 
A) Receita Corrente. 
B) Receita de Capital. 
C) Receita de Operações de Crédito. 
D) Receita de Amortizações e Empréstimos. 
E) Receita de Alienação de Bens. 

 
26. A Receita Pública é realizada por meio de seus está-

gios e cada estágio corresponde ao momento da exe-
cução da receita no processo de realização. Um dos 
estágios corresponde à estimativa da arrecadação da 
receita, apresentada em duas etapas. A primeira eta-
pa envolve a definição da metodologia para fazer a 
projeção da receita, e a segunda refere-se ao lança-
mento, que corresponde à legalização da receita por 
meio da instituição e da inclusão na Lei Orçamentária. 
Observando tal contexto, a qual estágio da Receita 
Pública o presente conceito se refere? 

 
A) Lançamento. 
B) Arrecadação. 
C) Recolhimento. 
D) Empenho. 
E) Previsão. 

 
27. Caracteriza-se como o último estágio da Receita Pú-

blica, consistindo na entrega do produto da arrecada-
ção, efetuada pelos agentes arrecadadores, direta-
mente ao caixa da União. Somente a partir deste es-
tágio é que se pode afirmar que os recursos estão 
disponíveis para a utilização pelos gestores financei-
ros, em nome da União. Observando tal contexto, a 
qual Estágio da Receita Pública o presente conceito 
se refere? 

 
A) Empenho. 
B) Recolhimento. 
C) Lançamento. 
D) Previsão. 
E) Arrecadação. 

 
28. Constitui-se em toda forma de saída de recursos ou 

de pagamento efetuado, a qualquer ator social, envol-
vendo autorizações para gastos com as várias atribui-
ções e funções governamentais. Observando tal con-
texto, a qual importante evento da gestão pública o 
presente conceito se refere? 

 
A) Despesa Pública. 
B) Receita Pública. 
C) Previsão de Receita. 
D) Lançamento. 
E) Arrecadação Geral. 

 
29. A exemplo das receitas, as despesas públicas podem 

ser classificadas de duas formas, dependendo se es-
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tão ou não incluídas no orçamento. Uma das formas 
corresponde à despesa que deriva da Lei Orçamentá-
ria ou dos seus créditos adicionais, tendo como finali-
dade a realização de programas e ações governa-
mentais. Nesse sentido, a qual classificação da des-
pesa o presente conceito se refere? 

 
A) Despesa Pública Extra Orçamentária. 
B) Despesa Pública Integral. 
C) Despesa Pública Empenhada. 
D) Despesa Pública Liquidada. 
E) Despesa Pública Orçamentária. 

 
30. Conforme determina o art. 12 da Lei Federal nº 

4.320/1964, a despesa pública orçamentária classifi-
ca-se em duas categorias econômicas. O Código 3 é 
utilizado para uma das categorias, que destina-se à 
manutenção e ao funcionamento dos serviços legal-
mente criados. São basicamente operacionais e re-
presentam os gastos fixos do governo. São despesas 
sem as quais a máquina administrativa e de serviços 
do Estado não funcionaria, por exemplo, as despesas 
com pessoal e encargos sociais, material de consu-
mo, transporte e locomoção entre outros. A qual cate-
goria econômica da despesa pública o presente con-
ceito se refere? 

 
A) Despesas de Capital. 
B) Despesas de Empenho. 
C) Despesas Correntes. 
D) Despesas Legais. 
E) Despesas não Correntes. 

 
31. Com relação à estrutura da classificação da despesa 

pública, um de seus elementos (códigos) se refere à 
forma de aplicação dos recursos. Conforme a Legisla-
ção Orçamentária, esse elemento (código) indica se 
os recursos serão aplicados diretamente pela unidade 
detentora do crédito orçamentário, ou transferidos, 
ainda que por descentralização a outras formas de 
governo, órgãos ou entidades. Dessa forma, possibili-
ta identificar se o órgão (unidade orçamentária) vai 
realizar a despesa de forma direta ou mediante trans-
ferência a outra esfera de governo ou a outra institui-
ção. Observando o conceito acima, a qual elemento 
(código) da despesa pública o presente conceito se 
refere? 

 
A) Modalidade de Aplicação. 
B) Categoria Econômica. 
C) Grupo de Despesa. 
D) Elemento da Despesa. 
E) Estágio da Despesa. 

 
32. Trata-se do estágio da despesa considerado um ins-

trumento legal da gestão pública, que possibilita 
acompanhar e controlar a execução do orçamento. 
Ocorre no primeiro estágio, antes da efetiva realiza-
ção da despesa, pois é nesse momento que se com-
promete parte de uma dotação orçamentária a uma 

despesa a ser realizada. A qual dos estágios da des-
pesa pública o presente conceito se refere? 

 
A) Liquidação. 
B) Pagamento. 
C) Realização. 
D) Empenho. 
E) Efetividade. 

 
33. O Empenho é separado em três modalidades: global, 

ordinário e estimativa. Uma das modalidades é co-
mumente utilizada quando não se pode determinar 
previamente o montante exato da despesa pública. A 
qual modalidade de empenho da despesa pública a 
presente funcionalidade se refere? 

 
A) Empenho Global. 
B) Empenho Ordinário. 
C) Empenho Corrente. 
D) Empenho Complementar. 
E) Empenho por Estimativa. 

 
34. Estágios da Despesa Pública são procedimentos defi-

nidos em lei que devem ser observados e aplicados 
durante a execução da despesa e levados a efeito por 
meio de três atos. Nesse sentido, assinale a alternati-
va que apresenta os três estágios da Despesa Públi-
ca. 

 
A) Empenho, Arrecadação e Recebimento. 
B) Pagamento, Recolhimento e Controle. 
C) Empenho, Recebimento e Distribuição. 
D) Empenho, Liquidação e Pagamento. 
E) Recolhimento, Controle e Liquidação. 

 
35. Trata-se da modalidade de licitação utilizada na venda 

de bens móveis que não fazem parte dos interesses 
da administração pública. Nessa modalidade, são 
vendidos os produtos legalmente apreendidos ou pe-
nhorados, e também há alienação de bens imóveis a 
quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao va-
lor da avaliação, entre outros. A qual modalidade de 
licitação o presente conceito se refere? 

 
A) Pregão.  
B) Leilão. 
C) Concurso. 
D) Concorrência. 
E) Tomada de Preços. 

 
36. Observando o previsto no Art. 165, § 5º, da Constitui-

ção Federal, a Lei Orçamentária Anual compreende 
três tipos de orçamento, que devem conter a discrimi-
nação da receita e da despesa, com o objetivo de 
demonstrar a política econômico-financeira e o pro-
grama de trabalho do governo. Nesse sentido, assina-
le a seguir a alternativa que compreende os três tipos 
de orçamento relacionados à Lei Orçamentária Anual. 
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A) Orçamento Ordinário; Orçamento Fiscal; e  
Orçamento Extra Fiscal. 

B) Orçamento de Investimento; Orçamento Fiscal; e 
Orçamento Extra Fiscal. 

C) Orçamento Fiscal; Orçamento de Investimento 
das Empresas; e Orçamento da Seguridade  
Social. 

D) Orçamento de Caixa; Orçamento de Competên-
cia; e Orçamento Fiscal. 

E) Orçamento da Seguridade Fiscal; Orçamento  
Ordinário; e Orçamento de Caixa. 

 
37. Trata-se da Demonstração Contábil que contém os 

componentes patrimoniais, conforme Art. 105 da Lei 
4.320/1964, sendo estruturada nos seguintes grupos 
de contas: Ativo Financeiro; Ativo Permanente; Passi-
vo Financeiro; Passivo Permanente; Saldo Patrimoni-
al; e Contas de Compensação. A qual Demonstração 
Contábil o presente conceito se refere? 

 

A) Balanço Patrimonial. 
B) Demonstração das Variações Patrimoniais.  
C) Demonstração da Receita e Despesas segundo 

categoriais econômicas. 
D) Programa de Trabalho. 
E) Balanço Orçamentário. 

 
38. Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, 

resultantes ou independentes da execução orçamen-
tária, indicando o resultado patrimonial do exercício, 
conforme Art. 104 da Lei 4.320/1964. Sendo estrutu-
rada nos seguintes grupos de contas: Variações Ati-
vas e Variações Passivas. A qual Demonstração Con-
tábil o presente conceito se refere? 

 
A) Fluxo de Caixa. 
B) Balanço Patrimonial. 
C) Programa de Trabalho. 
D) Demonstração das Variações Patrimoniais.  
E) Balanço Orçamentário. 

 
39. Definido pelo art. 103 da Lei 4.320/1964, apresenta 

em sua estrutura as receitas e despesas orçamentá-
rias, além dos recebimentos e pagamentos extraor-
çamentários e os saldos iniciais e finais das disponibi-
lidades. Dessa forma, sua estrutura é organizada em 
Receitas Orçamentárias e Extraorçamentárias e Des-
pesas Orçamentárias e Extraorçamentárias, sendo 
complementada pelo saldo do exercício anterior e sal-
do para ao exercício seguinte. A qual Demonstração 
Contábil o presente conceito se refere? 

 
A) Balanço Patrimonial. 
B) Balanço Financeiro. 
C) Demonstração das Variações Patrimoniais.  
D) Demonstração de Origens e Aplicações de Recur-

sos. 
E) Balanço Orçamentário. 

 
 

40. Apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas 
no orçamento, em confronto com suas respectivas re-
alizações. Definido pelo art. 102 da Lei 4.320/1964, 
demonstra o resultado orçamentário do período, que 
pode obter as seguintes resultantes: superavit ou defi-
cit. A qual Demonstração Contábil o presente conceito 
se refere? 

 
A) Balanço Financeiro. 
B) Balanço Patrimonial. 
C) Demonstração das Variações Patrimoniais.  
D) Demonstração de Origens e Aplicações de Recur-

sos. 
E) Balanço Orçamentário. 
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