CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAU
CONCURSO PÚBLICO
CARGO: CONSULTOR FINANCEIRO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
__QUESTÃO 01 ______________________
O princípio orçamentário que determina, em sua expressão mais ampla, que cada pessoa jurídica
de direto público, cada esfera da administração, deveria dispor de um orçamento que contivesse
suas receitas e despesas, é o princípio da:
a) Unidade;
b) Clareza;
c) Equilíbrio;
d) Discriminação.
__QUESTÃO 02 ______________________
Durante o exercício financeiro, o orçamento público poderá ser retificado por meio dos créditos
adicionais. Com base nessa premissa, analise as afirmativas, a seguir:
I.Os créditos suplementares são aqueles destinados a reforçar dotações orçamentárias, cuja abertura depende da existência de recursos disponíveis e precedida de exposição-justificativa.
II.Os créditos especiais são aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas para as quais
não haja dotação orçamentária.
III.Os créditos adicionais terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. No caso
de a autorização ser promulgada nos quatro últimos meses do exercício, poderão ser reabertos,
até o limite de seus saldos, e incorporados ao exercício financeiro subsequente.
Assinale:
a) Se somente, a afirmativa III estiver correta;
b) Se somente, as afirmativas I e II estiverem corretas;
c) Se somente, a afirmativa I estiver correta;
d) Se somente, as afirmativas I e III estiverem corretas.
__QUESTÃO 03 ______________________
No que diz respeito à Receita Pública, indique a alternativa falsa.
a) A receita orçamentária divide-se em dois grupos: correntes e de capital.
b) As receitas correntes compreendem as receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, de alienação de bens e de transferências outras;
c) A receita pública é definida, como os recursos auferidos na gestão, que serão computados na
apuração do resultado financeiro e econômico do exercício.
d) A receita extra-orçamentária não pertence ao Estado, possuindo caráter de extemporaneidade
ou de transitoriedade nos orçamentos.
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__QUESTÃO 04 ______________________
São classificadas como outras receitas correntes:
a) Operações de créditos
b) Receita de contribuições e de permissões
c) Receita de contribuições sociais
d) Multas e juros de mora
__QUESTÃO 05 ______________________
Na conformidade da Lei 4320/64, um exemplo de receita corrente, são as:
a) Amortização de empréstimos compulsórios
b) Operações de crédito
c) Alienações de bens móveis e imóveis
d) Contribuições de melhoria
__QUESTÃO 06 ______________________
Na conformidade da Lei 4320/64, um exemplo de receita capital, são as:
a) Cobranças da dívida ativa;
b) Operações de crédito;
c) Receitas imobiliárias;
d) Contribuições de melhoria.
__QUESTÃO 07 ______________________
É receita orçamentária corrente relativa a fato permutativo a:
a) De receita da dívida ativa;
b) De operações de crédito;
c) De alienações de bens;
d) Patrimonial.
__QUESTÃO 08 ______________________
Segundo a Constituição de 1988, no Capitulo das Finanças Públicas, o Plano Plurianual – PPA é
uma Lei que abrangerá os respectivos poderes na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos
Municípios. No que diz respeito ao PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, identifique, a
alternativa incorreta:
a) A Lei que instituir o PPA será elaborada no princípio do primeiro ano do mandato do executivo
e terá vigência de quatro anos.
b) Com base no PPA, o Governo elaborará e enviará para o Poder Legislativo o Projeto de LDO.
c) Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, passou a integrar à LDO dois anexos: de
Metas Fiscais e de Objetivos Fiscais.
d) A LDO antecipa o orçamento anual com todas suas implicações alocativas e, ainda, fixa o programa das instituições financeiras da União.
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__QUESTÃO 09 ______________________
O PPA, a LDO e a Lei do Orçamento Anual – LOA são componentes básicos do planejamento
governamental.
Identifique a alternativa incorreta, no que diz respeito ao planejamento governamental.
a) O planejamento governamental estratégico tem como documento básico o PPA;
b) O planejamento governamental operacional tem como instrumentos a LDO e a Lei do Orçamento;
c) A LOA é o orçamento, propriamente dito, consignada pela Constituição Federal;
d) A LOA compreende o orçamento fiscal e, ainda, o orçamento das autoridades monetárias e
das empresas financeiras de economia mista.
__QUESTÃO 10 ______________________
O ciclo orçamentário corresponde ao período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público. Acerca do projeto da LOA, assinale a alternativa correta:
a) O Presidente da Republica tem quinze dias úteis, a contar do recebimento do projeto, para
sancioná-lo. Decorrido este prazo, considera-se vetado;
b) As emendas ao projeto deverão ser apresentadas na Comissão Mista e apreciadas, na forma
regimental, pelo Senado Federal;
c) Após o envio do projeto ao Poder Legislativo, o Presidente da República não poderá mais propor modificações;
d) A iniciativa de apresentação do projeto é privativa do Chefe do Poder Executivo.
CONTABILIDADE PÚBLICA
__QUESTÃO 11 ______________________
Ao final do exercício, verifica-se que, do orçamento aprovado, de R$ 1.200.000,00; haviam sido
arrecadados R$ 1.400.000,00, realizadas, despesas de R$ 1.100.000,00 e despesas pagas de R$
800.000,00. Assim:
a) Houve um acréscimo de disponibilidade da ordem de R$ 600.000,00.
b) Houve um superávit orçamentário de R$ 400.000,00.
c) Registrou um excesso de arrecadação de R$ 300.000,00
d) O orçamento aprovado apresentava um superávit de R$ 200.000,00
__QUESTÃO 12 ______________________
A receita tributária do município é composta de:
a) IRRF, ISSQN, IPTU, Taxas e Contribuição de Melhorias.
b) IRRF, ITBI, ISSQN, IPTU, Taxas e Contribuição de Melhorias.
c) ITBI, ISSQN, IPTU, Taxas e Contribuição Social.
d) ITBI, ISSQN, IPTU, Taxas e Contribuição de Melhorias.
__QUESTÃO 13 ______________________
Pela constituição da dívida flutuante, é correto afirmar que o registro da dívida, realiza-se:
a) No sistema orçamentário e financeiro.
b) No sistema financeiro patrimonial.
c) No sistema financeiro.
d) No sistema de compensação.
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__QUESTÃO 14 ______________________
De que maneira a cobrança da Dívida Ativa será identificada na Demonstração das Variações
Patrimoniais?
a) nas mutações patrimoniais passivas
b) nas mutações patrimoniais ativas
c) nas superveniências ativas, independentes da execução orçamentária
d) nas insubsistências passivas.
__QUESTÃO 15 ______________________
Considerando-se que o Patrimônio se exprime, matematicamente pela equação ATIVO = PASSIVO + PL, para que o equilíbrio se mantenha, é correto afirmar:
a) a todo aumento de ativo deve corresponder, aumento igual, no realizável ou no disponível
b) a todo aumento de ativo deve corresponder, aumento igual, no patrimônio líquido ou no passivo
c) a todo aumento de ativo deve corresponder, aumento igual, no realizável ou no permanente;
d) a todo aumento de ativo deve corresponder, aumento igual, no realizável ou no passivo
__QUESTÃO 16 ______________________
Identifique o princípio que impõe a escolha da hipótese de que resulte menor patrimônio líquido,
quando se apresentarem opções, igualmente aceitáveis, diante dos demais princípios.
a) entidade
b) oportunidade
c) competência
d) prudência
__QUESTÃO 17 ______________________
No Balanço Patrimonial do Município, a inscrição da Dívida Ativa deve figurar:
a) No Ativo Permanente
b) Na Dívida Flutuante
c) No Passivo Permanente
d) No Realizável
__QUESTÃO 18 ______________________
As transferências efetuadas por uma Prefeitura, para cobrir despesas de custeio de instituições
públicas ou privadas, de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, são consideradas, para esta Prefeitura:
a) Subvenções econômicas
b) Subvenções sociais
c) Inversões financeiras
d) Investimentos
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__QUESTÃO 19 ______________________
Considera-se despesa extra-orçamentária:
a) Aquisição de bens móveis
b) Amortização da Dívida Fundada
c) Pagamento de restos a pagar
d) Despesas de custeio
__QUESTÃO 20 ______________________
A Dívida Fundada compreende:
a) Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida.
b) Os compromissos provenientes de débitos de funcionamento.
c) As parcelas de amortização e juros da dívida fundada ou de dívida consolidada.
d) Os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos.
LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ
__QUESTÃO 21 ______________________
Que impostos, dentre outros, podem ser instituídos, segundo a Constituição Federal, pelo Município? Indique a alternativa correta.
a) IVVC – IPI – ISS
b) ICMS – ISS – ITBI
c) IPTU – ISS – ITBI
d) IPTU – IPI – ISS
__QUESTÃO 22 ______________________
Que percentuais são transferidos do Estado, em relação à participação do Município na arrecadação do IPVA dos veículos automotores, ali licenciados, e do ICMS sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transportes interestaduais, intermunicipais e de comunicação, respectivamente?
a) 25% e 50%
b) 50% e 25%
c) 50% e 20%
d) 40% e 25%
__QUESTÃO 23 ______________________
Qual é a composição de órgãos da Administração Direta do Município?
a) Autarquias e Secretarias
b) Fundações e Secretarias
c) Autarquias e Empresas Públicas
d) Secretarias ou órgãos equiparados

5

__QUESTÃO 24______________________
Qual é o prazo de validade do Concurso Público?
a) Até 2 anos;
b) Até 2 anos, prorrogáveis uma vez, por igual período;
c) Até 1 ano, prorrogável uma vez por igual período;
d) Até 2 anos, prorrogáveis uma vez por mais um ano.
__QUESTÃO 25 ______________________
Qual é o limite máximo vencimental do Servidor Público Municipal?
a) Remuneração, em espécie que perceber, a qualquer título, o Prefeito Municipal;
b) Remuneração, em espécie que perceber, a qualquer título, o Governador Estadual;
c) Remuneração, em espécie que perceber, a qualquer título, o Secretário Municipal;
d) Remuneração, em espécie que perceber, a qualquer título, o Procurador Jurídico do Município.
RESPONSABILIDADE FISCAL
__QUESTÃO 26 ______________________
Uma das principais inovações da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi possibilitar, através de
critérios estabelecidos na LDO, limitações de empenho, quando as receitas arrecadadas não se
comportarem, segundo a previsão. No entanto, nem todo tipo de despesa pode ser restringida.
Assinale, abaixo, um tipo de despesa que não poderá ser submetida ao mecanismo de limitação
de empenho:
a) Despesas com combustíveis.
b) Despesas com consultoria.
c) Despesas com pagamento de servidores.
d) Despesas com material de expediente.
__QUESTÃO 27 ______________________
Determinado ente, quando da edição da LRF, estava dentro dos limites de despesas com pessoal
determinados pela Lei. Algum tempo depois, o ente desajustou-se, e passou a despender com
pessoal, mais do que o limite estabelecido pela LRF. Qual prazo que o ente terá para se ajustar?
a) Dois exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, a razão de, pelo menos, um terço a.a.
b) Dois quadrimestres, sendo, pelo menos, 50% do excesso no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º, do artigo 169 da Constituição.
c) Dois exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, a razão de, pelo menos, 50% a.a.
d) Dois quadrimestres, devendo reduzir, pelo menos, um terço do excesso no primeiro, adotandose, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º, do artigo 169 da Constituição.
__QUESTÃO 28 ______________________
Qual dos itens abaixo, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, não representa um instrumento de transparência, na gestão fiscal?
a) Limitação de empenho.
b) Prestação de contas.
c) Orçamentos e LDO.
d) Realização de audiências públicas
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__QUESTÃO 29 ______________________
As Câmaras Municipais estarão submetidas a dois limites de despesas, com pessoal: o limite da
LRF(6% da RCL) e o limite estabelecido na Emenda Constitucional nº 25, a chamada Emenda
Amin. Qual é o limite estabelecido pela Emenda Constitucional nº 25?
a) 40% do montante transferido à Câmara, incluindo subsídio dos Vereadores.
b) 70% do montante transferido à Câmara, incluindo subsídio dos Vereadores.
c) 40% do montante transferido à Câmara, excluindo subsídio dos Vereadores.
d) 50% do montante transferido à Câmara, incluindo subsídio dos Vereadores.
__QUESTÃO 30 ______________________
Nos termos da LRF, os titulares de poderes e de órgãos públicos, expressamente identificados,
deverão emitir Relatório de Gestão Fiscal:
a) Ao final do exercício financeiro.
b) Sempre que houver interesse, previamente declarado.
c) Ao final do semestre seguinte ao do exercício que se encerra.
d) Ao final de cada quadrimestre.
LÍNGUA PORTUGUESA
O mundo coberto de penas
O mulungu do bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal, provavelmente o sertão ia
pegar fogo. Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores da beira do rio,descansavam,bebiam e, como ao redor não havia comida, seguiam viagem para o sul.O casal
agoniado sonhava desgraças .O sol chupava os poços,e aquelas excomungadas levavam o resto
da água, queriam matar o gado.
Sinha Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. As aves matarem bois e cabras, que lembrança!Um bicho de penas matar um gado!
Provavelmente sinha Vitória não estava regulando.
Como era que sinha Vitória tinha dito?A frase dela tornou ao espírito de Fabiano e logo a
significação apareceu. As arribações bebiam a água. Bem. O gado curtia a sede e morria.Muito
bem!As arribações matavam o gado. Estava certo. Àquela hora o mulungu do bebedouro sem
folhas e sem flores, uma garrancharia pelada,enfeitava-se de penas.
Desceu da ribanceira, agachou-se à beira d´água salobra, pôs-se a beber ruidosamente
nas palmas das mãos.Uma nuvem de arribações voou assustada.Fabiano levantou-se,um brilho
de indignação nos olhos.
Seria necessário mudar-se?Apesar de saber que era necessário, agarrou-se a esperanças
frágeis. Talvez a seca não viesse, talvez chovesse. Aqueles malditos bichos é que lhe faziam
medo. Procurou esquecê-los. Mas como poderia esquecê-los .se estavam ali,voando-lhe em torno da cabeça,agitando-se na lama ,empoleirados nos galhos espalhados no chão,mortos? Se
não fossem eles, a seca não existiria. Pelo menos não existiria naquele momento: viria depois,
seria mais curta. Assim, começava logo – e Fabiano sentia-a de longe. Sentia-a como se ela já
tivesse chegado,experimentava adiantadamente a fome,a sede,as fadigas imensas das retiradas.
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Alguns dias antes, estava sossegado, preparando látegos, consertando cercas. De repente,
um risco no céu, outros riscos, milhares de riscos juntos, nuvens, o medonho rumor das asas a
anunciar a destruição.
Graciliano Ramos- Vidas Secas

__QUESTÃO 31 ______________________
Assinale o item correto
Para Fabiano sinha Vitória estava delirando porque
a) tinha medo da falta de chuva.
b) dizia que as aves queriam matar o gado
c) reclamava das desgraças
d) não suportava a água salobra
__QUESTÃO 32 ______________________
Fabiano aceitou também que o responsável pela seca eram
a) as aves
b) as desgraças
c) os mulungus
d) as nuvens
__QUESTÃO 33 ______________________
Não é sinal de que a seca está próxima
a) poços secos
b) mulungu sem folhas
c) água salobra
d) preparação dos látegos
__QUESTÃO 34 ______________________
O título do texto se explica por causa das
a) desgraças
b) nuvens
c) aves
d) árvores
__QUESTÃO 35 ______________________
A seca angustia o casal porque
a) era um mau sinal
b) o sertão ia pegar fogo
c) o gado morria
d) tinha que emigrar.
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__QUESTÃO 36 ______________________
Como em “à beira da água”,4º. parágrafo, está correto o emprego da crase em
a) entrada proibida à pessoas estranhas
b) gosto de andar à cavalo
c) voltarei à uma hora
d) vive à pensar em bobagens
__QUESTÃO 37 ______________________
“Nuvem”, 4º.parágrafo, é coletivo de aves. Assinale a igualdade correta quanto ao coletivo
a) junta= bois
b) matilha= cabras
c) penca= ovelhas
d) vara = cebolas
__QUESTÃO 38 ______________________
[...] “eles, 5º. parágrafo, se refere aos
a) sinais
b) bichos
c) poços
d) mulungus
__QUESTÃO 39 ______________________
[...] “látegos”, 6º. parágrafo, é a mesma coisa que
a) selas
b) chicotes
c) pertences
d) arreios
__QUESTÃO 40 ______________________
Tem o mesmo sentido de “curtia”, 3º. parágrafo, o item
a) O operário curtia o couro.
b) Há pessoas que curtem o lado bom da vida
c) Fui curtir o desapontamento no meu quarto
d) Vários legumes estão curtindo neste vidro
__QUESTÃO 41 ______________________
O último período do texto refere-se
a) aos raios
b) às aves
c) aos látegos
d) às nuvens
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__QUESTÃO 42 ______________________
Tem a mesma classificação gramatical de “assim”, 2º.parágrafo ,a palavra sublinhada do item
a) A roupa está meio usada
b) O livro não tinha nenhum senão
c) Em que frase tal é adjetivo?
d) Ninguém nos ama.
__QUESTÃO 43 ______________________
“Sinha”, 2º. parágrafo, é uma forma de tratamento respeitoso com que as escravas e as
pessoas antigas tratavam as senhoras. Aos reitores de universidade dá-se o tratamento de
a) Vossa Excelência
b) Vossa Eminência
c) Vossa Magnificência
d) Vossa Reverendíssima
__QUESTÃO 44 ______________________
Em “milhares de riscos juntos”, 6º. parágrafo, tem-se exemplo de
a) metonímia
b) hipérbole
c) comparação
d) eufemismo
__QUESTÃO 45 ______________________
[...] “arribações, 1º.parágrafo, refere-se a aves como
a) destruição
b) chegada
c) viagem
d) migração
MATEMÁTICA
__QUESTÃO 46 ______________________
A empresa X, desejando ampliar suas instalações, contratou junto ao Banco Popular, um empréstimo, no valor de R$ 100.000,00 a ser pago de uma única vez, no final de 3 meses.
Calcule o valor futuro que quitará sua divida, sabendo-se que o banco cobrará juros simples, calculado à taxa de 3,5% ao mês.
a) R$ 111.500,00
b) R$ 110.872,00
c) R$ 110.500,00
d) R$ 110.250,00
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__QUESTÃO 47 ______________________
A empresa X está vendendo um lote de mercadorias pelo preço de R$ 11.500,00, para recebimento no prazo de 3 meses. Nesta venda foram incluídos juros simples de 5% ao mês. Calcule o
valor a vista das mercadorias, ou seja com a eliminação de juros.
a) R$ 11.500,00
b) R$ 11.000,00
c) R$ 10.500,00
d) R$ 10.000,00
__ QUESTÃO 48 _____________________
A que taxa anual (juros simples) deve-se empregar um capital de R$ 15.800,00, para que no fim
de 2 anos, produza R$ 3.160,00?
a) 10%
b) 12%
c) 15%
d) 20%
__QUESTÃO 49 ______________________
A razão entre 15m³ e 6000 litros é igual a:
a) 2/3
b) 2/5
c) 5/2
d) 3/2
__ QUESTÃO 50 _____________________
A área de um terreno retangular, cujo perímetro é igual a 1200 dm e a razão entre a largura e o
comprimento é de 3/7, corresponde, em metros quadrados a:
a) 756 m²
b) 600 m²
c) 75,6 m²
d) 60 m²

__ QUESTÃO 51 _____________________
Repartindo-se um número 450 em parcelas proporcionais a 6, 5 e 4, qual será o menor valor dessas parcelas?
a) 200
b) 180
c) 150
d) 120
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__ QUESTÃO 52 _____________________
A soma das idades de José e Antonio e de 60 anos. Se a razão entre essas idades é de 7 / 5 , a
idade de Antonio é:
a) 20 anos
b) 40 anos
c) 25 anos
d) 35 anos
__ QUESTÃO 53______________________
36 operários fazem certa obra em 21 dias. Em quantos dias, 54 operários poderão fazer a mesma
obra, considerando o mesmo grau de dificuldade e eficiência?
a) 16 dias
b) 16 dias e 20 horas
c) 14 dias e 20 horas
d) 14 dias
__ QUESTÃO 54______________________
Um recipiente com capacidade de 12 m³ tem 3/5 de sua capacidade preenchida por um certo líquido. Quantos litros desse liquido serão necessários para completá-lo?
a) 3600 litros
b) 4800 litros
c) 7200 litros
d) 6000 litros

__ QUESTÃO 55 _____________________
7/8 de determinada quantia equivalem a R$ 910,00. Essa quantia foi distribuída entre 3 pessoas.
A primeira recebeu 1/4; a segunda 2/5; e a terceira o resto. Quanto recebeu a terceira pessoa?
a) R$ 260,00
b) R$ 455,00
c) R$ 416,00
d) R$ 364,00
__ QUESTÃO 56 _____________________
Uma divida no valor de R$ 25.000,00, com vencimento para 90 dias, está sendo negociada, para
ser paga em 30 dias, antes do vencimento. O devedor propõe ao credor, a quitação do debito,
pelo valor R$ 22.000,00. Calcule a taxa aproximada de desconto obtida na operação.
a) 13,64%
b) 12,64%
c) 11,64%
d) 14,64%
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__ QUESTÃO 57 _____________________
Determinada pessoa pagou o condomínio de seu apartamento, em 22/11/2013. Sabendo se que
o valor do condomínio era de R$ 720,00, em 19/09/2013, e que o banco cobrou multa de 10%
pelo o atraso e juros simples comerciais de 24% ao ano, qual foi desembolso da citada pessoa?
a) R$ 822,48
b) R$ 822,72
c) R$ 822,24
d) R$ 822,96
__ QUESTÃO 58 _____________________
Determinada empresa, desejando ampliar suas instalações, contratou junto ao Banco Econômico,
um empréstimo no valor de R$ 100.000,00, a ser pago de uma única vez, no final de três meses.
Calcule o valor futuro que quitará a dívida, sabendo se que o banco cobra juros compostos, calculados a taxas de 5% ao mês.
a) R$ 115.000,00
b) R$ 115.500,00
c) R$ 115.762,50
d) R$ 115.800,00
__ QUESTÃO 59 _____________________NULA
Determinado setor, distribuiu um prêmio no valor de R$ 9.000,00, entre 3 funcionários, em partes
inversamente proporcionais, ao número de faltas que cada um teve, durante o ano. Sabendo que
A teve 6 faltas; B, 3 faltas e C, 8 faltas, qual a parte do prêmio que coube ao funcionário A?
a) R$ 4.800,00
b) R$ 4.200,00
c) R$ 3.600,00
d) R$ 3.200,00
__ QUESTÃO 60 _____________________
Dividir 342 em três partes, de forma que a primeira esteja para a segunda, como 3 está para 5 e a
segunda para terceira, como, 4 está para 8. Quais são as partes, respectivamente?
a) 57, 90 e 195
b) 52, 95 e 195
c) 57, 95 e 190
d) 50, 95 e 190
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