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CARGO: 
CONTADOR 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Concurso Público. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 14 de dezembro 
de 2020, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 15 e 16 de dezembro de 2020. 



2 

 

Língua Portuguesa 
 
Leia o poema abaixo e responda as questões 01 
a 03: 
 

RECEITA PARA FAZER UM HERÓI 
 

Tome-se um homem, 
Feito de nada, como nós, 

E em tamanho natural. 
Embeba-se-lhe a carne, 

Lentamente, 
Duma certeza aguda, irracional, 

Intensa como o ódio ou como a fome. 
Depois, perto do fim, 
Agite-se um pendão 

E toque-se um clarim. 
 

Serve-se morto. 
 

Disponível em: www.escritas.org Acesso: 18 
mar.2020. 

 

01) Sobre o poema: 
 
1. O emprego dos verbos no modo imperativo com 

valor impessoal é que dá à obra caráter 
pejorativo. 

2. No título do poema a palavra “receita” é 
empregada no sentido denotativo. 

3. Pode-se inferir que o eu lírico tem um ponto de 
vista negativo em relação ao heroísmo. 

4. É possível afirmar que a polissemia é 
responsável pelo efeito de violência implícito no 
poema. 

 
a) Somente 1 e 2 estão corretas. 
b) Somente 3 está correta. 
c) Somente 2, 3 e 4 estão corretas. 
d) Somente 3 e 4 estão corretas. 
e) Somente 4 está correta. 
 
02) “Duma certeza aguda, irracional,...” Somente 
não apresenta um sinônimo da palavra 
sublinhada a alternativa: 
 
a) ilógico 
b) insensato 
c) taciturno 
d) inconcludente 
e) disparatado 
 
03) “Embeba-se-lhe a carne,...” Marque a 
assertiva que apresenta erro em relação à 
colocação pronominal: 
 
a) Não esqueça-se de mim quando fores ao sítio. 
b) Reconheceram duas vítimas que se 

encontravam sob os escombros. 
c) Far-se-á, na próxima semana, chamada do 

concurso. 
d) Vou-me embora para casa. 

e) A professora que me deu o livro disse que era 
ótima leitura. 

 
04) Dadas as frases: 
 
1. Pedro ainda não havia chego ao trabalho. 
2. Marcos ainda não havia chegado ao posto de 

gasolina. 
3. Os meninos tem muitos brinquedos. 
4. Elas têm vários livros para leitura. 
 
De acordo com a norma culta padrão da língua 
portuguesa, estão corretas: 
 
a) Somente a sentença 2. 
b) Somente as sentenças 1 e 3. 
c) Somente as sentenças 2 e 4. 
d) Somente as sentenças 2 e 3. 
e) Somente as sentenças 1 e 4. 
 
05) Dos pares de palavras abaixo todas 
possuem dupla grafia, ou seja, as duas formas 
apresentadas das palavras estão corretas, 
exceto uma. Marque-a: 
 
a) loira - loura 
b) infarto - infarte 
c) quotidianamente - cotidianamente 
d) assobiar - assoviar 
e) ebolição - ebulição 
 
06) Qual das expressões abaixo não apresenta 
redundância: 
 
a) pessoa humana 
b) planos para o futuro 
c) pisar com os pés 
d) linguagem popular 
e) conclusão final 
 
O post abaixo servirá para responder as 
questões de 07 e 08: 
 

 
Fonte: Facebook- Abraços grátis Acesso: 01 jun. 

2020. 
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07) Na figura acima Ansiolíticos podem fazer 
referência à:  
 
a) Pessoas chateadas 
b) Pessoas ansiosas 
c) Pessoas chorosas 
d) Pessoas viciadas em medicamentos  
e) Pessoas solitárias 
 
08) Abraço tem como sinônimo o vocábulo: 
 
a) arredo 
b) esternutação 
c) sengo 
d) ósculo 
e) amplexo 
 
09) Nas frases: 
 
1. Contratam-se novas serventes. 
2. Elevaram os preços do combustível. 
3. Permitir a entrada de cães é desnecessário. 
 
a) Em 2 e 3 o sujeito é oculto e em 1 

indeterminado. 
b) Em 1 e 2 o sujeito é oculto e em 3 é sujeito 

indeterminado. 
c) Em 1 e 3 o sujeito é indeterminado e em 2 é 

sujeito oculto. 
d) Em todas as sentenças o sujeito é 

indeterminado. 
e) Em todas as sentenças o sujeito é oculto. 
 
10) Somente uma das alternativas abaixo pode 
ser preenchida com À ou ÀS: Marque-a: 
 
a) Fiquei horas ...... fio falando com minha avó. 
b) O pequeno tinha dificuldades para aprender 

........ ler. 
c) Fomos ao hospital ........ pressas. 
d) Gota ..... gota o balde foi enchendo. 
e) Não gosto de andar ......... pé. 
 

Matemática 
 

11) Qual o valor ��� ��
�� − �	
��°� − 
����°��

�
? 

 
a) -0,125 
b) -√2 
c) 1 
d) -√3 
e) 0,45 
 
12) Sendo dada a P.A (Progressão Aritmética) 
�−�; −�; −�; … … �, qual a soma dos seus 20 
primeiros termos? 
 
 
 
 

a) 390 
b) 430 
c) 410 
d) 368 
e) 516 
 
13) Qual a soma dos 15 primeiros termos da 
P.G. (Progressão Geométrica) dada por 

��
� ;  �

� ; �; … … �? 

 

a) 
�� !"

#  

b) 
$ !%

&  

c) 
�� !%

%&  

d) 
'� !�

#  

e) 
( !#

$  

 
14) Uma raíz (zero) do polinômio dado por      
)� − �)� + �) + � =  é igual a? 
 
a) 7 
b) -1 
c) 5 
d) -2 
e) 3 
 
15) Um quadrado possui semiperímetro valendo 
12cm, então qual a área desse quadrado em 
cm2? 
 
a) 36 
b) 96 
c) 18 
d) 108 
e) 24 
 

Espaço para cálculo 
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Conhecimentos Gerais 
 
16) Joaquim Maria Machado de Assis, mais 
conhecido como Machado de Assis, foi um dos 
maiores escritores brasileiros, tendo 
responsabilidade pela criação da Academia 
Brasileira de Letras. São obras de Machado de 
Assis, exceto: 
 
a) Memórias Póstumas de Brás Cubas 
b) Iracema  
c) Quincas Borba 
d) Dom Casmurro 
e) Helena  
 
17) Gugu Liberato foi um reconhecido 
apresentador da televisão brasileira que esteve 
no ar durante décadas. O primeiro programa de 
Gugu na televisão, realizado ao lado de outros 
apresentadores, foi __________ em 1982, 
exibido pelo SBT.  
 
a) Programa do Gugu 
b) Viva a Noite 
c) Domingo Legal 
d) Canta Comigo 
e) Telegrama Legal  
 
18) Sobre o evento climático La Niña assinale V 
para Verdadeiro e F para Falso:  
 
(__) O La Niña consiste em uma alteração cíclica 
das temperaturas médias do Oceano Pacífico. 
(__) Fenômeno La Niña produz um aquecimento 
anormal das águas do Oceano Pacífico.  
(__) O La Niña é capaz de modificar uma série 
de outros fenômenos, como a distribuição de 
calor, concentração de chuvas, formação de 
secas. 
(__) O efeito La Niña está ligado ao resfriamento 
das temperaturas médias das águas do Oceano 
Pacífico. 
 
a) V-V-F-V 
b) F-V-V-V 
c) V-F-F-V 
d) V-F-V-V 
e) V-V-V-F 
 
19) Qual é o terceiro Planeta do Sistema Solar a 
partir do Sol: 
 
a) Mercúrio 
b) Saturno 
c) Vênus 
d) Terra 
e) Marte 
 
20) Suas leis fundamentam a base da Mecânica 
Clássica. São um conjunto de três leis capazes 
de explicar a dinâmica que envolve o 

movimento dos corpos. Essas leis foram 
publicadas pela primeira vez pelo físico inglês, 
no ano de 1687, em sua obra de três volumes 
intitulada Princípios Matemáticos da Filosofia 
Natural. Um dos principais legados deixados 
por ele foi a precisa explicação matemática para 
o movimento dos corpos.  
 
O trecho acima refere-se a: 
 
a) Albert Einstein 
b) Isaac Newton 
c) Stephen Hawking 
d) Charles Darwin 
e) Galileu Galilei 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) De acordo com a Lei 4.320 de 1964 em seu 
art. 7°, a Lei de Orçamento poderá conter 
autorização ao Executivo para: 
 

I. Realizar tão somente ao final de cada 
trimestre, operações de crédito por 
antecipação da receita, para atender a 
insuficiências de caixa. 

II. Abrir créditos suplementares até 
determinada importância obedecidas as 
disposições do artigo 43. 

III. Realizar em qualquer mês do exercício 
financeiro, operações de crédito por 
antecipação da receita, para atender a 
insuficiências de caixa. 

IV. Em casos de déficit, a Lei de Orçamento 
indicará as fontes de recursos que o Poder 
Executivo fica autorizado a utilizar para 
atender a sua cobertura. 

V. Abrir créditos especiais e suplementares até 
determinada importância obedecidas as 
disposições do artigo 43. 

 
Indique a alternativa CORRETA: 
 
a) Está correta somente IV. 
b) Estão corretas somente II e III. 
c) Está correta somente III. 
d) Estão corretas III, IV e V. 
e) Estão corretas II, III e IV. 
 
22) Conforme a Constituição Federal de 1988, 
indique (V) para VERDADEIRO e (F) para FALSO 
e em seguida indique a sequência CORRETA: 
 
(___) As taxas não poderão ter base de cálculo 
própria de impostos. 
(___) Sempre que possível, os impostos terão 
caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 
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rendimentos e as atividades econômicas do 
contribuinte. 
(___) Compete exclusivamente à União instituir 
contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de sua atuação nas respectivas 
áreas. 
(___) Os Estados e o Distrito Federal poderão 
instituir contribuição, na forma das respectivas 
leis, para o custeio do serviço de iluminação 
pública. 
(___) A aplicação dos recursos provenientes de 
empréstimo compulsório será vinculada à 
despesa que fundamentou sua instituição. 
 
Indique a sequência CORRETA:  
 
a) V, V, F, F, V. 
b) V, F, F, V, V. 
c) V, V, V, V, F. 
d) V, V, V, F, V. 
e) V, V, V, F, F. 
 
23) De acordo com o Código Tributário Nacional 
no que trata-se do Crédito Tributário, analise as 
assertivas e indique a alternativa CORRETA: 
 

I. O crédito tributário decorre da obrigação 
acessória e tem a mesma natureza desta. 

II. As circunstâncias que modificam o crédito 
tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou 
as garantias ou os privilégios a ele 
atribuídos, ou que excluem sua 
exigibilidade não afetam a obrigação 
tributária que lhe deu origem. 

III. O lançamento do crédito tributário 
regularmente notificado ao sujeito passivo 
só pode ser alterado em virtude de 
impugnação do sujeito ativo, recurso de 
ofício e  iniciativa de ofício da autoridade 
administrativa. 

IV. O lançamento do Crédito Tributário reporta-
se à data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação e rege-se pela lei então vigente, 
ainda que posteriormente modificada ou 
revogada. 

 
Indique a alternativa CORRETA: 
 
a) Estão corretas II e IV apenas. 
b) Estão corretas somente I e III. 
c) Estão incorretas III e IV.  
d) Estão incorretas I, II e III. 
e) Estão corretas II e III apenas.  
 
24) Sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
descrita na Lei Complementar nº 101/2000 e em 
concordância com a Constituição Federal de 
1988, é CORRETO afirmar que: 
 
 

a) A lei de diretrizes orçamentárias não poderá 
dispor sobre o equilíbrio entre receitas e 
despesas e critérios e forma de limitação de 
empenho. 

b) Os planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais previstos nesta Constituição não serão 
elaborados em consonância com o plano 
plurianual e apreciados pelo Congresso 
Nacional. 

c) A lei que instituir a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas 
de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada. 

d) Integrarão as despesas da União, e serão 
incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, as 
do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e 
encargos sociais, custeio administrativo, exceto 
os destinados a benefícios e assistência aos 
servidores, e a investimentos. 

e) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá 
as metas e prioridades da administração pública 
federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual, disporá 
sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento. 

 
25) De acordo com a Lei 8.999/93, que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública 
e dá outras providências. No que tange ao 
Capítulo IV Seção II que descreve sobre as 
Sanções Administrativa, analise cada assertiva 
e indique a alternativa CORRETA: 
 

I. O atraso injustificado na execução do 
contrato sujeitará o contratado à multa de 
mora, na forma prevista no instrumento 
convocatório ou no contrato.  

II. Pela inexecução total ou parcial do contrato 
a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: advertência; multa, na forma 
prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato, suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 3 (três) anos.  

III. Se a multa aplicada for superior ao valor da 
garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, 
que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração 
ou cobrada judicialmente.  

IV. A multa, aplicada após regular processo 
administrativo, será descontada da garantia 
do respectivo contratado.  
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V. As sanções poderão também ser aplicadas 
às empresas ou aos profissionais que, em 
razão dos contratos regidos: tenham sofrido 
condenação definitiva por praticarem, por 
meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos, tenham 
praticado atos ilícitos visando a frustrar os 
objetivos da licitação, demonstrem não 
possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados.  

 
Indique a alternativa CORRETA: 
 
a) Somente IV e V estão corretas. 
b) Somente II está incorreta. 
c) Somente estão corretas II, III e V. 
d) Somente I e III estão incorretas. 
e) Somente I e V estão corretas e II incorreta. 
 
26) Em conformidade com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público - NBC T 16 no item 16.9 – 
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO, 
correlacione a primeira coluna com a segunda e 
em seguida indique a alternativa CORRETA: 
 
1. Amortização (___) Montante líquido que a 

entidade espera, com 
razoável segurança, obter 
por um ativo no fim de sua 
vida útil econômica, 
deduzidos os gastos 
esperados para sua 
alienação. 

2. Valor líquido 
contábil 

(___) O valor do bem 
registrado na Contabilidade, 
em determinada data, 
deduzido da correspondente 
depreciação, amortização ou 
exaustão acumulada. 

3. Valor residual (___) A redução do valor dos 
bens tangíveis pelo 
desgaste ou perda de 
utilidade por uso, ação da 
natureza ou obsolescência 

4. Depreciação (___) A redução do valor, 
decorrente da exploração, 
dos recursos minerais, 
florestais e outros recursos 
naturais esgotáveis. 

5. Exaustão (___) A redução do valor 
aplicado na aquisição de 
direitos de propriedade e 
quaisquer outros, inclusive 
ativos intangíveis, com 
existência ou exercício de 
duração limitada, ou cujo 
objeto sejam bens de 
utilização por prazo legal ou 
contratualmente limitado. 

Indique a alternativa CORRETA:  
 
a) 3, 4, 5, 1, 2. 
b) 4, 5, 3, 2, 1. 
c) 3, 2, 4, 5, 1. 
d) 5, 4, 3, 1, 2. 
e) 3, 2, 5, 4, 1. 
 
27) De acordo com a Lei Complementar 116/03 
que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, de competência dos 
Municípios e do Distrito Federal, e dá outras 
providências, indique V para VERDADEIRO e F 
para FALSO, e em seguida indique a alternativa 
correta: 
 
(___) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, de competência dos Municípios e do 
Distrito Federal, tem como fato gerador a 
prestação de serviços constantes da lista anexa 
a lei, ainda que esses não se constituam como 
atividade preponderante do prestador. 
(___) A incidência do imposto depende da 
denominação dada ao serviço prestado. 
(___) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza não incide sobre o serviço proveniente 
do exterior do País ou cuja prestação se tenha 
iniciado no exterior do País. 
(___) Considera-se estabelecimento prestador o 
local onde o contribuinte desenvolva a atividade 
de prestar serviços, de modo permanente ou 
temporário, e que configure unidade econômica 
ou profissional, sendo irrelevantes para 
caracterizá-lo as denominações de sede, filial, 
agência, posto de atendimento, sucursal, 
escritório de representação ou contato ou 
quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 
(___) A alíquota mínima do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza será de 2% (dois 
por cento) e a máxima 6% (seis por cento). 
 
Indique a alternativa CORRETA: 
 
a) V, F, F, V, F 
b) F, V, V, F, V 
c) V, F, F, F, V 
d) V, V, V, F, F 
e) V, F, F, V, V 
  
28) De acordo com a NBC T 16 – NORMAS 
BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS 
AO SETOR PÚBLICO, no que tange as 
demonstrações contábeis e a consolidação das 
demonstrações contábeis, preencha as lacunas 
com os TERMOS CORRETOS e em seguida 
indique a alternativa com a ordem CORRETA 
dos termos: 
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I. Contas de Compensação – compreende os 
atos que possam vir a afetar 
___________________. 

II. A Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido (DMPL) evidencia a 
movimentação havida em cada componente 
do Patrimônio Líquido com a divulgação, 
em separado, dos efeitos das alterações nas 
políticas contábeis e 
da___________________________. 

III. As __________________________________ 
incluem os critérios utilizados na 
elaboração das demonstrações contábeis, 
as informações de naturezas patrimonial, 
orçamentária, econômica, financeira, legal, 
física, social e de desempenho e outros 
eventos não suficientemente evidenciados 
ou não constantes nas referidas 
demonstrações. 

IV. O Balanço Financeiro evidencia as receitas 
e despesas 
______________________________, bem 
como os ingressos e dispêndios 
extraorçamentários, conjugados com os 
saldos de caixa do exercício anterior e os 
que se transferem para o início do exercício 
seguinte. 

V. As demonstrações contábeis das entidades 
do setor público, para fins de consolidação, 
devem ser levantadas na mesma data, 
admitindo-se a defasagem de até 
______________________ desde que os 
efeitos dos eventos relevantes entre as 
diferentes datas sejam divulgados em notas 
explicativas. 

  
a) O ativo, retificação de erros, notas explicativas, 

financeiras, 180 dias 
b) O passivo, correção de erros, notas técnicas, 

orçamentárias, seis meses 
c) O ativo e passivo, retificação de erros, 

informações auxiliares, financeiras, 30 dias 
d) O ativo e passivo, norma contábil, notas 

técnicas, financeiras, dois meses 
e) O patrimônio, correção de erros, notas 

explicativas, orçamentárias, três meses 
 
29) De acordo com a NBC T 16 – NORMAS 
BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS 
AO SETOR PÚBLICO, no que diz respeito ao 
Registro Contábil, indique a sequência de 
alternativas CORRETAS.   
 

I. Quando se tratar de transação em moeda 
estrangeira, esta, deverá ser reconhecida 
exclusivamente em sua moeda de origem. 

II. Os registros contábeis devem ser efetuados 
de forma sintética, refletindo a transação 
constante em documento hábil, em 
consonância com os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade. 

III. Os registros extemporâneos devem 
consignar, nos seus históricos, as datas 
efetivas das ocorrências e a razão do 
atraso. 

IV. São elementos essenciais do registro 
contábil: A data da ocorrência da transação; 
a conta debitada;  a conta creditada;  o 
histórico da transação de forma descritiva 
ou por meio do uso de código de histórico 
padronizado, quando se tratar de 
escrituração eletrônica, baseado em tabela 
auxiliar inclusa em plano de contas;  o valor 
da transação; o número de controle para 
identificar os registros eletrônicos que 
integram um mesmo lançamento contábil. 

V. Na ausência de norma contábil aplicado ao 
setor púbico, o profissional da 
contabilidade não deverá utilizar as normas 
internacionais que tratem de temas 
similares.  

 
a) III, IV e V 
b) I, III e IV 
c) IV e V apenas 
d) III e IV apenas 
e) II, III e IV 
 
30) De acordo a Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000 e Lei nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, no que tange os Restos a Pagar, 
indique C para CORRETO e E para ERRADO:  
 

I. (___) Consideram-se Restos a Pagar as 
despesas empenhadas e pagas até o dia 31 
de dezembro distinguindo-se as 
processadas das não processadas. 

II. (___) No balanço financeiro, os Restos a 
Pagar do exercício serão computados na 
receita extra-orçamentária para compensar 
sua inclusão na despesa orçamentária. 

III. (___) É vedado ao titular de Poder ou órgão, 
nos últimos quatro quadrimestres do seu 
mandato, contrair obrigação de despesa 
que não possa ser cumprida integralmente 
dentro dele, ou que tenha parcelas a serem 
pagas no exercício seguinte sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa para este 
efeito. 

 
Indique a alternativa CORRETA:  
 
a) Apenas II está incorreta. 
b) As assertivas I e III são corretas, e a segunda 

afirmativa justifica e complementa a primeira.  
c) As assertivas II e III são incorretas e são 

proposições excludentes.  
d) Apenas II está correta. 
e) Apenas I está correta. 
 


