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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 
2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 
3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 
4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 
5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 
6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 
7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 
8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 
9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 
10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder as próximas questões: 

Desencanto 

Eu faço versos como quem chora 

De desalento...de desencanto 

Fecha o meu livro, se por agora 

Não tens motivo nenhum de pranto. 
 

Meu verso é sangue. Volúpia ardente... 

Tristeza esparsa...remorso vão... 

Dói-me nas veias. Amargo e quente, 

Cai, gota a gota, do coração. 
 

E nestes versos de angústia rouca, 

Assim dos lábios a vida corre, 

Deixando um acre sabor na boca. 
 

Eu faço versos como quem morre. 

Manuel Bandeira 
 

01 – Pode-se afirmar que o poema de Manuel 
Bandeira utiliza recursos de metalinguagem ao: 

A) Quebrando a quarta parede e falando diretamente ao 
seu interlocutor. 

B) Expondo sentimentos genuinamente dele, dando tom 
autobiográfico ao poema. 

C) Fazendo um poema que descreve o ato de fazer 
poema em sua concepção. 

D) Usando verbos em primeira pessoa, o que dá um tom 
de pessoalidade ao poema. 

E) Expor de maneira exagerada seu sentimentalismo. 
 

02 – Sobre a partícula destacada no trecho abaixo é 
CORRETO afirmar que: 

Dói-me nas veias. Amargo e quente 

Alternativas: 

A) Aparece após o verbo, mas neste contexto seu uso é 
facultativo. 

B) Exerce função de objeto direto da oração. 

C) O uso enclítico é motivado pelo tempo verbal 
utilizado, presente do indicativo, neste caso. 

D) A ênclise se dá pelo fato de aparecer no começo da 
oração, quando a próclise é impossível. 

E) É um pronome reflexivo, dando impressão de que a 
ação é realizada e sofrida pelo sujeito. 

 

03 – É possível perceber que neste poema, Manuel 
Bandeira se dirige em alguns momentos a seu 
hipotético leitor. Isso se deve a: 

A) Característica comum ao período em que se situa 
esse poeta, o Modernismo. 

B) Esse hipotético leitor seria a pessoa que motivou a 
dor apresentada por ele nesse poema, então seria a 
forma que o poeta encontrou de aliviar o sofrimento. 

C) O leitor faria papel de uma espécie de diário pessoal 
do poeta, como forma de desabafo de suas penas. 

D) Ele se dirige ao leitor como forma de aviso do 
conteúdo fúnebre desse poema. 

E) Popularidade alcançada pelo poeta à época, como 
forma de homenagem a seus leitores, dando uma 
proximidade. 

 

04 – A palavra que dá título ao poema é derivada de 
outra palavra. Assinale a alternativa que contenha 
palavra que passou pelo mesmo processo de 
derivação: 

A) Vice-prefeito 

B) Enlatado 

C) Inconstitucional 

D) Repetido 

E) Girassol  
 

05 – A palavra destacada abaixo poderia ser 
substituída por: 

Deixando um acre sabor na boca. 

Alternativas: 

A) Amargo  

B) Doce 

C) Desagradável  

D) Azedo 

E) Estragado 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                 
ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

06 – O governo federal decidiu regulamentar a 
concessão de residência a cubanos que participaram 
do programa Mais Médicos, criado em 2013.  

De acordo com este assunto e com matéria 
publicada no g1 em 29 de julho de 2019, classifique 
os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  As regras para a concessão da residência estão em 
portaria publicada no "Diário Oficial da União" no dia 
29/07/2019. O texto foi assinado pelos ministros Sergio 
Moro (Justiça e Segurança Pública) e Ernesto Araújo 
(Relações Exteriores). 

(     )  De acordo com a portaria publicada, cubanos poderão 
solicitar residência no país por um período de 2 anos.  

(     )  Com a residência garantida por 2 anos, o estrangeiro 
pode pedir a extensão para período "indeterminado" antes 
de terminar o prazo do período previsto inicialmente. 

(     )  Além dos cubanos, o governo vai conceder autorizações 
de residência semelhantes aos cidadãos bolivianos que 
tenham feito a solicitação de refugiado, conforme 
publicado na mesma portaria. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) V, V, V, V  

B) V, V, V, F 

C) V, V, F, F 

D) F, V, V, F 

E) F, V, V, V 
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07 – O governo federal decidiu proibir as queimadas 
em todo o país durante o período da seca. Um 
decreto sobre a proibição foi publicado no “Diário 
Oficial da União” no dia 29 de agosto de 2019. Estão 
suspensas as queimadas em todo o território 
nacional pelos próximos 60 dias com apenas 
algumas exceções para o uso do fogo, sendo estas: 

I. No controle de pragas e doenças, devidamente 
autorizado por órgãos ambientais;  

II. Na prática de prevenção e combate a incêndios;  

III. No preparo do terreno para agricultura de subsistência, 
em comunidades tradicionais e indígenas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas o item III está incorreto. 

D) Apenas o item I está correto. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

08 – O presidente Jair Bolsonaro passou por uma 
nova cirurgia no abdômen no dia 8 de setembro de 
2019, com o objetivo de corrigir uma hérnia surgida 
no local das intervenções anteriores. A operação é 
de médio porte e foi feita no Hospital Vila Nova Star, 
em São Paulo. A hérnia tinha 6 centímetros e estava 
localizada na parede abdominal, perto da cicatriz da 
facada, do lado direito. Desde a facada sofrida por 
Bolsonaro durante a sua campanha eleitoral de 2018, 
esta cirurgia é a: 

A) Segunda cirurgia    B) Terceira cirurgia 

C) Quarta cirurgia  D) Quinta cirurgia  

E) Sexta cirurgia 
 

09 – O presidente Jair Bolsonaro exonerou Luiz 
Augusto Ferreira do cargo de presidente da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), do 
Ministério da Economia. Bolsonaro afirmou ter 
determinado uma apuração sobre declarações de 
Luiz Augusto Ferreira segundo as quais ele teria 
recebido "pedidos não republicanos" por parte do 
secretário especial de Produtividade e Emprego da 
pasta, Carlos Da Costa. De acordo com o decreto de 
Bolsonaro, publicado na edição do dia 04/09/2019 do 
"Diário Oficial da União", quem assumirá o cargo? 

A) Igor Nogueira Calvet assumirá o posto com mandato 
de quatro anos. 

B) Igor Nogueira Calvet assumirá o posto com mandato 
de dois anos. 

C) Maurício João de Souza assumirá o posto com 
mandato de quatro anos. 

D) Igor Silva dos Santos assumirá o posto com mandato 
de três anos. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

10 – De acordo com o site oficial do município de 
Jacinto Machado, as terras do atual município 
chamavam-se: 

A) Volta Redonda, devido à volta que o rio Serra da 
Pedra faz entre a Cidade e o bairro Figueira. 

B) Volta Grande, devido à volta que o rio Serra da Pedra 
faz entre a Cidade e o bairro Gávea. 

C) Bela Vista, devido a concentração maior de 
moradores se dar no local onde hoje se encontra o 
Bairro Bela Vista. 

D) Rio da Pedra, devido ao rio do mesmo nome que se 
localiza no município. 

E) Nenhuma das alternavas anteriores, pois o município 
sempre se chamou Jacinto Machado.  

 

CONHECIMENTOS GERAIS                 
LEGISLAÇÃO 

11 – Sobre a Lei nº 22/1979 - Lei de criação do 
SAMAE, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(   )  Uma das formas de receita do SAMAE provirá do seguinte 
recurso: do produto de doações, legados ou outras rendas 
que por sua natureza ou finalidade, que lhe devam caber.                    

(   )  Os proprietários de terrenos baldios, loteados ou não, 
situados em logradouros dotados de redes públicas de 
distribuição de água e esgotos sanitários, desprovidos das 
respectivas ligações, ficarão sujeitos ao pagamento de 
uma taxa de contribuição, na forma a ser fixada em 
regulamento. 

(   )  É Permitido ao SAMAE conceder isenção ou redução de 
taxas ou tarifas dos serviços de água ou de esgotos, em 
casos especiais e previstos em Lei. 

(   )  Aplicam-se ao SAMAE, naquilo que disser respeito aos 
seus bens, rendas e serviços, todas as prerrogativas, 
isenções, favores fiscais e demais vantagens que os 
serviços municipais gozem e que lhes caibam por lei. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V    

B) V, V, F, F 

C) F, V, F, V    

D) F, F, V, F 

E) V, V, F, V 
 

12 – De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, no Título III, da 
Organização do Estado, Capítulo VII, da 
Administração Pública, Seção II, dos servidores 
públicos, em seu Art. 39 § 1º: A fixação dos padrões 
de vencimento e dos demais componentes do 
sistema remuneratório observará: 

I. A natureza, o grau de responsabilidade e a 
complexidade dos cargos componentes de cada 
carreira;   

II. Os requisitos para a investidura;   

III. As peculiaridades dos cargos; 

IV. A carga horária a ser exercida na investidura. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas os itens II e III estão corretos 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas o item IV está incorreto. 

E) Todos os itens estão corretos. 
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13 – Ainda de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, em seu 
artigo nº 170, menciona que: A ordem econômica, 
fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: 

I. Soberania nacional; 

II. Propriedade privada; 

III. Função econômica da propriedade; 

IV. Livre concorrência; 

V. Defesa do consumidor; 

VI. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos 
e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação; 

VII. Redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII. Garantia de emprego; 

IX. Tratamento favorecido para as empresas de grande porte. 

Analise os itens acima, a assinale a alternativa que 
apresenta a resposta CORRETA: 

A) Nenhum item está correto 

B) Apenas o item IX está incorreto 

C) Os itens III, VIII e IX estão incorretos 

D) Os itens VI e VIII estão incorretos  

E) Todos os itens estão corretos 
 

14 – De acordo com a Lei Municipal 837 de 9 de maio 
de 2017, Art. 16, “É permitida a contratação de 
servidor por tempo determinado, para atender à 
necessidade temporária e de excepcional interesse 
público, de que trata o inciso IX, do artigo 37 da 
Constituição Federal, nos seguintes casos”, 
EXCETO: 

A) Para a construção de obras certas e específicas, cuja 
execução esteja vinculada ao regime de 
administração direta;   

B) Para o atendimento exclusivamente a serviços de 
extrema periculosidade com duração indeterminada; 

C) Para substituição de servidor, em caso de 
afastamento por doença ou férias regulamentares, 
cuja atividade ou serviço seja considerado essencial e 
de excepcional interesse público;   

D) Para recuperação de obras danificadas pela 
ocorrência de fenômenos meteorológicos, cuja 
extensão caracterize situação emergencial; 

E) Para execução de programas e obras especiais, 
visando o atendimento de necessidades conjunturais, 
que não se justifica a criação de Cargos de 
Provimento Permanente. 

 

15 – A Lei Municipal 837 de 9 de maio de 2017, assim 
como diversas outras leis brasileiras, é composta e 
subdividida por Capítulos e Artigos. Deste modo, 
analisando a sua estrutura, assinale a alternativa que 
apresenta o número exato de capítulos desta lei: 

A) 07 Capítulos   B) 09 Capítulos 

C) 11 Capítulos   D) 16 Capítulos 

E) 19 Capítulos 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

16 – O Google Chrome é um navegador de internet, 
desenvolvido pela companhia Google. Foi lançado 
pela primeira vez em setembro de 2008, para o 
Microsoft Windows, e mais tarde foi portado para 
Linux, Mac, iOS e Android. É um dos navegadores de 
internet mais populares atualmente, e possui uma 
série de atalhos de teclado para que os comandos 
sejam mais rápidos do que se o usuário fosse 
obrigado a seguir todos os passos tradicionais 
(acessar menus de ferramentas ou de ações).  

Sendo assim, é um atalho utilizado para criar uma 
nova guia no navegador Google Chrome: 

A) Ctrl + T   B) Ctrl + N 

C) Ctrl + J   D) Ctrl + Shift + N 

E) Ctrl + Shift + T 
 

17 – Das alternativas abaixo, assinale aquela que 
NÃO é um sistema operacional: 

A) Windows Server 2003 

B) Linux 

C) MacOS 

D) Windows 9  

E) FreeBSD 
 

18 – A finalidade da língua é comunicar, quer pela 
fala, quer pela escrita. Para que haja comunicação, 
são necessários: alguém que comunique, algo a ser 
comunicado e alguém que receba essa comunicação. 
No caso da redação oficial, quem comunica é sempre 
o serviço público; o que se comunica é sempre 
algum assunto relativo às atribuições do órgão que 
comunica; e o destinatário dessa comunicação é o 
público, uma instituição privada ou outro órgão ou 
entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros 
Poderes. Além disso, deve-se considerar a intenção 
do emissor e a finalidade do documento, para que o 
texto esteja adequado à situação comunicativa.  

Sendo assim, com relação aos atributos da Redação 
Oficial e de acordo com o Manual de Redação da 
Presidência da República, analise os itens abaixo: 

I. A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto 
oficial. Pode-se definir como claro aquele texto que 
possibilita imediata compreensão pelo leitor. Não se 
concebe que um documento oficial ou um ato normativo 
de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, que 
dificulte ou impossibilite sua compreensão.  

II. A transparência é requisito do próprio Estado de Direito: é 
inaceitável que um texto oficial ou um ato normativo não 
seja entendido pelos cidadãos. 

III. Ser objetivo é ir diretamente ao assunto que se deseja 
abordar, sem voltas e sem redundâncias. Para conseguir 
isso, é fundamental que o redator saiba de antemão qual 
é a ideia principal e quais são as secundárias.  

IV. A concisão é antes uma qualidade do que uma 
característica do texto oficial. Conciso é o texto que 
consegue transmitir o máximo de informações com o 
mínimo de palavras. Trata-se, exclusivamente, de excluir 
palavras inúteis, redundâncias e passagens que nada 
acrescentem ao que já foi dito. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item III está incorreto.  

D) Apenas o item IV está incorreto.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

19 – Analise a imagem abaixo, retirada do Microsoft 
Office Excel: 

 

Para chegarmos ao resultado TOTAL de calças 
vendidas por todos os vendedores da loja, qual das 
alternativas abaixo apresenta a fórmula e sintaxe 
CORRETA que se deve utilizar? 

A) =SOMA(C3:C8)  B) =SOMA(C3-C8) 

C) =TOTAL(C3:C8)  D) =TOTAL(B3-B8) 

E) =PREÇO(C3-C8) 
 

20 – Quanto as atribuições do cargo de Agente 
Administrativo, analise os itens abaixo:  

I. Manter em ordem e limpo o recinto 

II. Dirigir veículo da frota da Autarquia previamente 
autorizado pelos seus superiores para atividade inerente 
aos serviços da administração fora da sede, quando 
necessário 

III. Organizar e orientar a elaboração de fichário e arquivos 
da documentação 

IV. Prestar atendimento ao público 

V. Classificar, organizar e arquivar expedientes e 
documentos recebidos 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas os itens I e II estão incorretos.  

D) Apenas os itens I, II e III estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                 
OPERADOR DE ETA 

16 – De acordo com a Portaria nº 2.914, de 12 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre os 
procedimentos de controle e de vigilância da 
qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) A água potável deve estar em conformidade com 
padrão microbiológico, conforme disposto no Anexo I 
e demais disposições desta Portaria. 

B) No controle da qualidade da água, quando forem 
detectadas amostras com resultado negativo para 
coliformes totais, mesmo em ensaios presuntivos, 
ações corretivas devem ser adotadas e novas 
amostras devem ser coletadas em dias 
imediatamente sucessivos até que revelem resultados 
satisfatórios. 

C) Quando o padrão microbiológico estabelecido no 
Anexo I a esta Portaria for violado, os responsáveis 
pelos sistemas e soluções alternativas coletivas de 
abastecimento de água para consumo humano 
devem informar à autoridade de saúde pública as 
medidas corretivas tomadas. 

D) Quando houver interpretação duvidosa nas reações 
típicas dos ensaios analíticos na determinação de 
coliformes totais e Escherichia coli, deve-se fazer a 
recoleta. 

E) Os sistemas de abastecimento e soluções 
alternativas coletivas de abastecimento de água que 
utilizam mananciais superficiais devem realizar 
monitoramento mensal de Escherichia coli no(s) 
ponto(s) de captação de água. 

 

17 – É um processo físico de tratamento da água 
utilizado para fazer assentar os sólidos suspensos 
na água por influência da gravidade.  

Estamos nos referindo a: 

A) Sedimentação 

B) Floculação 

C) Coagulação 

D) Filtração 

E) Fluoretação 
 

18 – De acordo com o decreto nº 5.440, de 4 de maio 
de 2005, que estabelece definições e procedimentos 
sobre o controle de qualidade da água de sistemas 
de abastecimento e institui mecanismos e 
instrumentos para divulgação de informação ao 
consumidor sobre a qualidade da água para 
consumo humano, em seu Art. 5º: Na prestação de 
serviços de fornecimento de água é assegurado ao 
consumidor, dentre outros direitos, receber nas 
contas mensais, no mínimo, as seguintes 
informações sobre a qualidade da água para 
consumo humano: 

I. Divulgação dos locais, formas de acesso e contatos por 
meio dos quais as informações estarão disponíveis; 

II. Orientação sobre os cuidados necessários em situações 
de risco à saúde; 

III. Resumo trimestral dos resultados das análises referentes 
aos parâmetros básicos de qualidade da água; 

IV. Características e problemas do manancial que causem 
riscos à saúde e alerta sobre os possíveis danos a que 
estão sujeitos os consumidores, especialmente crianças, 
idosos e pacientes de hemodiálise, orientando sobre as 
precauções e medidas corretivas necessárias. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas o item III está incorreto.  

D) Todos os itens estão corretos.  

E) Nenhum item está correto pois eles não pertencem ao 
decreto nº 5.440. 

 

19 – De acordo com o Manual prático de análise de 
água, do Ministério da Saúde, a turbidez da água é 
devida à presença de materiais sólidos em 
suspensão, que reduzem a sua transparência. Pode 
ser provocada também pela presença de algas, 
plâncton, matéria orgânica e muitas outras 
substâncias como o zinco, ferro, manganês e areia, 
resultantes do processo natural de erosão ou de 
despejos domésticos e industriais.  

A Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde 
estabelece que: 

I. O Valor Máximo Permitido é de 1,0 uT para água 
subterrânea desinfectada e água filtrada após 
tratamento completo ou filtração direta. 

II. O Valor Máximo Permitido é de 5,0 uT como padrão de 
aceitação para consumo humano.  

III. Para água resultante de filtração lenta o Valor Máximo 
Permitido é 2,0 uT 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item III está incorreto.  

D) Apenas o item I está correto.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

20 – De acordo com a tabela 5, do padrão de 
aceitação para o consumo humano, presente no Art. 
16 da Portaria GM/MS nº 518, de 25 de março de 
2004, do Ministério da Saúde, o Valor Máximo de 
sódio na água é de:  

A) 200 mg/L   B) 50 mg/L 

C) 5 mg/L   D) 0,2 mg/L 

E) 250 mg/L 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS               
CONTADOR 

16 – Segundo a Lei 4.320/64, em seu art. 9º. Tributo é: 

A) O ato de homenagear ou consagrar algum feito 
relevante, algo ou alguém importante. 

B) A receita derivada instituída pelas entidades de direito 
público, compreendendo os impostos, as taxas e 
contribuições nos termos da constituição e das leis 
vigentes em matéria financeira, destinado-se o seu 
produto ao custeio de atividades gerais ou especificas 
exercidas por essas entidades. 

C) Toda prestação pecuniária compulsória, em moeda 
ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. 

D) Algo cuja obrigação tem por fato gerador uma 
situação independente de qualquer atividade 
concernente e específica. 

E) Um ato terrorista de grande dimensão. 
 

17 – Segundo o Código Tributário Nacional (Lei 
5.172/66), art. 151. Suspendem a exigibilidade do 
crédito tributário, EXCETO: 

A) Moratória; 

B) O depósito do seu montante integral; 

C) As reclamações e os recursos, nos termos das leis 
reguladoras do processo tributário administrativo; 

D) O parcelamento; 

E) Nenhuma das alternativas. 
 

18 – De acordo com capítulo II (Da Contabilidade 
Orçamentária Financeira) da Lei Federal nº 4.320/64, 
mais especificamente no Art. 92. A dívida flutuante 
compreende: 

I. Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; 

II. Os serviços da dívida a pagar; 

III. Os depósitos; 

IV. Os créditos de tesouraria;  

V. Os custos extraordinários. 

Assinale a alternativa que apresenta a resposta 
CORRETA: 

A) Os itens I, II e V estão corretos. 

B) Apenas o item IV está incorreto. 

C) Os itens IV e V estão corretos. 

D) Os itens I, II e III estão corretos. 

E) Nenhum item está incorreto. 

 

19 – De acordo com o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público – MCASP, sobre o tema 
Receitas Orçamentárias, analise as afirmativas 
abaixo e marque “V” para verdadeiro e “F” para 
Falso 

(   )  Receitas orçamentárias são disponibilidades de recursos 
financeiros que ingressam durante o exercício e que 
aumentam o saldo financeiro da instituição.  

(   )  Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação 
patrimonial líquida, a receita pode ser “efetiva” ou “não-
efetiva”. 

(   )  Receita Orçamentária Efetiva é aquela em que os 
ingressos de disponibilidade de recursos não foram 
precedidos de registro de reconhecimento do direito e não 
constituem obrigações correspondentes. 

(   )  As receitas orçamentárias são classificadas segundo os 
seguintes critérios: a) Natureza; b) Fonte/Destinação de 
Recursos; e c) Indicador de Resultado Primário. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:  

A) V, V, V, V 

B) V, V, V, F 

C) V, V, F, F 

D) V, F, V, V 

E) F, V, V, V 
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20 – De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF – Lei Complementar nº 101/2000), em relação ao 
Capítulo VII, Seção I – Definições Básicas da Dívida e 
do Endividamento. No Art. 29 menciona que para os 
efeitos desta Lei Complementar, são adotadas 
algumas definições. Deste modo complete a tabela 
abaixo, relacionando as colunas: 
 

(1) Dívida pública 
consolidada ou 
fundada 

(  ) Dívida pública representada por 
títulos emitidos pela União, 
inclusive os do Banco Central 
do Brasil, Estados e Municípios; 

(2) Dívida pública 
mobiliária 

(  ) Compromisso de adimplência 
de obrigação financeira ou 
contratual assumida por ente da 
Federação ou entidade a ele 
vinculada; 

(3)  Operação de 
crédito 

(  ) Emissão de títulos para 
pagamento do principal 
acrescido da atualização 
monetária. 

(4) Concessão de 
garantia 

(  ) Montante total, apurado sem 
duplicidade, das obrigações 
financeiras do ente da 
Federação, assumidas em 
virtude de leis, contratos, 
convênios ou tratados e da 
realização de operações de 
crédito, para amortização em 
prazo superior a doze meses; 

(5) Refinanciamento 
da dívida 
mobiliária 

(  ) Compromisso financeiro 
assumido em razão de mútuo, 
abertura de crédito, emissão e 
aceite de título, aquisição 
financiada de bens, 
recebimento antecipado de 
valores provenientes da venda 
a termo de bens e serviços, 
arrendamento mercantil e 
outras operações 
assemelhadas, inclusive com o 
uso de derivativos financeiros; 

Assinale a alternativa que contemple a sequência 
CORRETA: 

A) 5, 2, 3, 4, 1   B) 5, 4, 2, 1, 3 

C) 2, 1, 5, 3, 4   D) 4, 5, 1, 2, 3 

E) 2, 4, 5, 1, 3 

 

 


