CONCURSO
PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO CONSELHO
REGIONAL
DE FARMÁCIA – EDITAL Nº 001/2016
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO
PIAUÍ-CRF-PI
CRESCER CONSULTORIAS

CONTADOR
DATA: 18/12/2016 – MANHÃ

DURAÇÃO: 3 HORAS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1. Você receberá do fiscal de sala os materiais descritos a seguir:
a) este caderno de prova contendo 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com 4 alternativas de respostas (A, B, C, D).
b) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas;
2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para
que sejam tomadas as devidas providências.
3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado ao lado do seu enunciado.
4. Ao receber a folha de respostas, você deve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade;
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta.
5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de
calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração
poderá acarretar a eliminação sumária do candidato.
6. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de
cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
7. O tempo disponível para a realização da prova é de 3 (três) horas, já incluído o tempo para os procedimentos de identificação previstos no
edital e a marcação da folha de respostas.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as
marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que
não seja o próprio caderno de provas.
9. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos de seu início. Nessa
ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos últimos sessenta
minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de
entrega de tal documento será eliminado do concurso.
12. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
13. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.crescerconcursos.com.br
no dia 19 de dezembro de 2016.
14. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas deverá fazê-lo da 0h00min do dia 20 de dezembro
às 23h59min do dia 21 dezembro 2016, ininterruptamente, observado o horário oficial de Brasília-DF, por meio de formulário que será
disponibilizado no site e enviar EXCLUSIVAMENTE por e-mail crescer.consultoria.crf@outlook.com
NOME DO (A) CANDIDATO (A): ___________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO________________
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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15 QUESTÕES

LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
UM AVISO AOS SEM-VERGONHAS
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POR QUE TEMOS VERGONHA? No vasto arco que essa palavra abarca, falamos aqui do
lado oposto ao do sentimento de inadequação e até de fracasso que provoca tanto sofrimento emocional.
Também não vamos entrar no campo do comportamento amoroso, com suas leis próprias. Estamos
menos no terreno de Luan Santana ("Manda embora, traz de volta/ Eu não tomo vergonha na cara/ Eu te
amo e assumo / Pois você também não vale nada") e mais no de Jonathan Swift ("Nunca me espanto em
ver homes fazendo o mal, mas muitas vezes fico espantado em ver que não sentem vergonha'').
Os códigos sociais introjetados é que nos fazem honrar a palavra dada, enrubescer quando
contamos uma mentira menos benigna e não ocupar a vaga para idosos no estacionamento do shopping.
Ou seja, evitar atos que não são punidos por lei, mas que nos constrangem no tribunal de nossa
consciência. Quando o mecanismo funciona bem, aproxima-nos das "doces civilidades da vida" e dá um
modesto sentimento de satisfação interior. Devido ao bioma sociopolítico em que vivemos, os comvergonha também desenvolveram detectores de sem-vergonhice de alta sensibilidade. Não é apenas a
cara de pau, o esgar de desafio e até, no passado recente, o punho erguido com que conhecidos
personagens entraram no sistema prisional de Curitiba ou na Papuda. Advogados, assessores e gestores
de crise, pela própria natureza de seu trabalho — ou por falta de alternativas —, talvez não se deem
conta de que os sensores entram em estado de alerta diante de determinadas expressões.
A mais conhecida delas: "Fulano de tal coloca-se à disposição da Justiça para todos os
esclarecimentos". Por favor, senhores, não tripudiem. Quem está sob a esfera de qualquer tipo de
apuração oficial pode mentir, esconder provas e contratar advogados caríssimos.
Mas "colocar-se à disposição da Justiça" não é um ato de bondade ou de pobre voluntarismo.
É mandatório.
Outra coisa que deixa os com-vergonha arrepiados: "Todas as doações de campanhas eleitorais
ocorreram na forma da lei, com as prestações de contas aprovadas pela Justiça". Os tais recursos
também costumam ser "lícitos" "fiscalizados", "contabilizados". Praticamente obra de anjos do paraíso.
É claro que todas as acusações, investigações e condenações nessa área tratam justamente da
transubstanciação de propinas, pagas em troca de contratos de obras públicas, em doações legalizadas,
com o custo adicional debitado do bolso de todos os cidadãos brasileiros. E declarar que "não tem
conhecimento da suposta captação de recursos ilícitos" é um legalismo com data de validade vencida.
Desde a época do impeachment (não aprovado) do presidente Bill Clinton por mentir sob juramento a
respeito de suas estrepolias com a estagiária Monica Lewinsky, ficou estabelecido que "não tem
conhecimento", "não tem lembrança" ou "a memória não registra" significam "estou encrencado e não
quero incidir em perjúrio ou obstrução de Justiça".
Por simpatia política pelos acusados, até pessoas honestas e bem-intencionadas desativam seus
detectores de sem-vergonhice e endossam a tese de prisões abusivas, promotores descontrolados e juízes
ideologizados. "A operação que prendeu o ex-ministro é mais uma operação secreta, no melhor estilo da
ditadura militar", disse o conhecido advogado do conhecido ex-ministro presentemente recolhido em
Curitiba. A imparcialidade da Justiça realmente é um fundamento do Estado de direito. Para testá-la,
basta àqueles que a contestam substituir o nome de figurões que consideram injustiçados pelo do expresidente da Câmara e mais recente deputado cassado. Se tudo o que já aconteceu e o que ainda está
por acontecer com ele for considerado abuso, perseguição política e conspiração da mídia golpista, tudo
bem: os denunciantes de boa-fé conquistaram autoridade moral para sua pregação. Já os de má-fé
continuarão sapateando sobre nossa cabeça, com declarações ocas e comparações absurdas com a
ditadura. Principalmente aqueles que, no passado, achavam Estado de direito coisa de democracia
burguesa e, no poder, instauraram uma corrupta e desavergonhada aliança com o capital.
Um aviso aos sem-vergonhas, Vilma Gryzinski. Veja, 12 de outubro de 2016.p.25.
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01) Constitui um ponto de vista da autora expresso no texto:
A)
B)
C)
D)

“Os códigos sociais introjetados é que nos fazem honrar a palavra dada” (L.7).
“A mais conhecida delas: "Fulano de tal coloca-se à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos". (L.17/18).
“Também não vamos entrar no campo do comportamento amoroso, com suas leis próprias.” (L.3).
“Todas as doações de campanhas eleitorais ocorreram na forma da lei, com as prestações de contas aprovadas pela
Justiça". (L.22/23).

02) A alternativa CORRETA a respeito do texto é a:
A) No texto, prevalece uma visão subjetiva da enunciadora, defendendo um ponto de vista sobre a democracia
incompatível com os princípios de combate à corrupção.
B) A Autora mostra que no Brasil perdeu-se a noção de civilidade.
C) Extrai-se do texto que há uma desarticulação do poder político com os interesses da sociedade.
D) Infere-se do texto a existência de um sentimento que nos torna capazes de distinguir normas, regras e avaliar o próprio
comportamento, desenvolvendo a autoconsciência do que é certo ou errado.
03) Atente para a expressão em destaque:
“evitar atos que não são punidos por lei” (L.9)
No fragmento em evidência, a palavra em negrito possui o mesmo valor morfossintático que a destacada em:
A) “Os códigos sociais introjetados é que nos fazem honrar a palavra dada” (L.7).
B) “Devido ao bioma sociopolítico em que vivemos,” (L.11).
C) “É claro que todas as acusações, investigações e condenações nessa área tratam justamente da transubstanciação de
propinas” (L.25/26).
D) “A operação que prendeu o ex-ministro é mais uma operação secreta,” (L.35).
04) A alternativa em que há equivalência entre o termo transcrito e o que ele indica é:
A)
B)
C)
D)

“é que” (L.7) imprime valor de realce
“Praticamente” (L.24) indica explanação
“Ou seja” (L. 9) estabelece imprecisão.
“arco” (L.1) expressa sentido denotativo.

05) Marque a alternativa em que a expressão em negrito funciona como agente da ação verbal.
A) “A operação (...) é mais uma operação secreta” (L.35).
B) “...basta àqueles” (L.38).
C) “...que consideram injustiçados pelo do ex-presidente da Câmara” (L.38/39).
D) “...que não são punidos por lei”. (L.9).
06) No texto, os termos “POR QUE” (L.1) e “por falta de alternativas” (L.15) denotam, respectivamente:
A)
B)
C)
D)

concessão e causa
causa e causa
tempo consequência
finalidade e conclusão

07) As expressões verbais “deem” (L.15) e “tripudiem” (L.18), expressam, respectivamente:
A)
B)
C)
D)

hipótese e incerteza
desejo e ordem
hipótese e ordem
dúvida e condição

CARGO: CONTADOR
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08) A vírgula usada em “Quando o mecanismo funciona bem, aproxima-nos das "doces civilidades da vida" (L.10) foi
usada pela mesma razão que em:
A) “Os códigos sociais introjetados é que nos fazem honrar a palavra dada, enrubescer...” (L.7).
B) “...evitar atos que não são punidos por lei, mas que nos constrangem no tribunal de nossa consciência.” (L.9/10).
C) “Por favor, senhores, não tripudiem.” (L.18).
D) “Para testá-la, basta àqueles que a contestam substituir o nome de figurões” (L.37/38).
09) A alternativa em que a expressão transcrita restringe o sentido do nome é:
A) “de inadequação” (L.2).
B) “uma mentira” (L.8).
C) “de desafio” (L.13).
D) “de contratos” (L.26).
10) Há equivalência entre o termo transcrito e o que dele se afirma em:
A) “mais” (L.5) exprime um ideia de oposição.
B) “se” (L.15) tem função apassivadora.
C) “Nunca” (L.5) indica tempo.
D) “ainda” (L.39) exprime uma ideia de concessão.
11) Apenas uma das alternativas permite próclise ou ênclise facultativa:
A) “Nunca me espanto em ver homes fazendo o mal” (L.5/6).
B) “Os códigos sociais introjetados é que nos fazem honrar a palavra dada” (L.7).
C) “Quando o mecanismo funciona bem, aproxima-nos das "doces civilidades da vida" (L.10).
D)

“Para testá-la” (L.37).

12) Exerce o mesmo valor morfológico de “os” em “Já os de má-fé” (L.41) o termo em destaque na alternativa:
A) “eu” (L.4)
B) “suas” (L.3).
C) “Todas” (L.22).
D) “próprias” (L.3).
13) Tem valor predicativo a expressão na alternativa:
A) “amoroso” (L.3).
B) “próprias” (L.3).
C) “abuso” (L.40).
D) “punidos” (L.9).
CARGO: CONTADOR
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AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
Verbo crackar
Eu empobreço de repente
Tu enriqueces por minha conta
Ele azula para o sertão
Nós entramos em concordata
Vós protestais por preferência
Eles escafedem a massa
Sê pirata
Sede trouxas
Abrindo a pala
Pessoal sarado.
ANDRADE, Oswald de. http://www.tribunadainternet.com.br
14) O sujeito poético, nesse texto, revela
A) preocupação em conter o curso de suas próprias emoções.
B) deseja de reverter a situação em que se encontra.
C) inconformismo diante de uma realidade adversa.
D) consciência de que é vitima das ações escusas de outrem.
15) Assinale com V os itens verdadeiros e com F, as demais. Esses versos de Oswald do Andrade são marcados
(
(
(
(
(

) por tom crítico-irônico..
) pela resignificação de palavras.
) pelo emprego de neologismo e gíria.
) pela usa de um único nível de linguagem.
) pela ausência de marcadores temporais com valor adverbial.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)

F- F- F- V-V
V-V-V- F-F
V - F - V- F - V
F-V-F-V- F

CARGO: CONTADOR
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INFORMÁTICA

05 QUESTÕES

16) Com relação aos conhecimentos sobre segurança na internet, julgue os itens abaixo:
I- O vírus é um programa ou parte de um programa de computador, para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao
processo de infecção, o vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, para que o computador
seja infectado é preciso que um programa já infectado seja executado.
II- O vírus de macro é um tipo específico de vírus de script, escrito em linguagem de macro, que tenta infectar arquivos
que não seja manipulados por aplicativos.
III- Phishing é uma maneira desonesta que cibercriminosos usam para enganar o usuário e revelar suas informações.
IV- Spyware é um tipo de malware que hackers usam para espionar o usuário a fim de conseguir acesso às informações
pessoais.
A) Apenas o item I é falso.
B) Os itens II e IV são verdadeiros.
C) Apenas o item II é falso.
D) Apenas os itens III e IV são verdadeiros.
17) Sobre os tipos de Navegadores web analise os itens abaixo:
I- Para acessar as configurações do bloqueador de pop-ups do Mozila Firefox, o usuário deve: Clicar no menu
e
II- selecionar Opções, e depois selecionar o painel Privacidade.
III- A função Bloqueador de Pop-ups do Internet Explorer 11 está localizado na guia Privacidade da Janela Opções da
Internet.
IV- O atalho Ctrl + Shift + Q tem a função de Sair do navegador Chrome.
A) Apenas o item I é falso.
B) Apenas o item II é falso.
C) Apenas o item III é falso.
D) Todos os itens são verdadeiros.
18) Julgue os itens abaixo sobre o Microsoft Office 2013:
I- No aplicativo Microsoft Word o atalho Alt + Ctrl + Y tem a função de voltar para o início da página seguinte.
II- No aplicativo Microsoft Excel o atalho Ctrl + 2 tem a função de aplicar ou remover a formatação em negrito.
A)
B)
C)
D)

Apenas o item I é falso.
Apenas o item II é falso.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e II são verdadeiros.

19) A função do firewall no computador é:
A) Bloquear o acesso de outros computadores em rede local sem autorização previa do protocolo de comunicação.
B) Proteger o computador de possíveis de ataques através de uma rede local implementada com o protocolo DHCP.
C) Permitir o acesso do computador à internet através da rede sem fio pública, de maneira segura e limitada para realizar
atividades de emergência.
D) Controlar a movimentação de todos os dados de seu computador através da internet. Além de prevenir o vazamento de
informações do computador para a internet, realizando o bloqueio de acesso de softwares que possam prejudicar o
computador.
20) Dá-se o nome de backup ao processo de realizar a cópia de segurança de arquivos e dados de um computador de modo
a garantir que tais arquivos sejam guardados de forma segura para eventuais perdas dos originais. Existem vários tipos
de backup, entre eles o backup incremental que:
A) Realiza a cópia de acordo com a data mais recente do arquivo e de acordo com a sua extenso, sendo considerados
arquivos extensos uma ameaça ao backup.
B) Realiza o backup de todos os arquivos sem analisar a data da última modificação do arquivo, de maneira a sempre
duplicar os arquivos, mantendo arquivos antigos e recentes.
C) Verifica a data e o horário que o arquivo foi alterado no último backup, se a data do backup for a mesma que o arquivo
no computador, ele pode ser ignorado neste processo. Mas se a data do arquivo do computador for mais recente que a
data do backup, o arquivo que permanece no backup será a versão atual.
D) Verifica a data de criação do arquivo e mantem os arquivos mais recentes até alcançar a capacidade máxima de arquivos
a serem salvos, excluindo sempre os mais antigos e deixando os mais novos, independentemente da relevância do
conteúdo.
CARGO: CONTADOR
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20 QUESTÕES

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Sobre a Estrutura conceitual básica da Contabilidade, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
CORRETA:
I. As Demonstrações Contábeis das entidades incluem, entre outros, Balanço Patrimonial, Notas Explicativas, quadros
Complementares, Relatório da Administração e Análises Gerenciais.
II. O patrimônio pertence à entidade, mas a recíproca não é verdadeira; a soma ou a agregação contábil de patrimônios
autônomos resulta em nova entidade.
III. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda
de sua relevância, por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação.
A)
B)
C)
D)

Apenas I está correta.
Apenas III está correta.
Apenas II e III estão corretas.
I, II e III estão corretas.

22) Os atos administrativos são classificados em atos administrativos em sentido estrito e fatos administrativos. Assinale
a alternativa que apresenta apenas atos administrativos em sentido estrito:
A)
B)
C)
D)

Elaboração de parecer, advertência a funcionário e marcação de reuniões.
Aquisição de mercadorias, pagamento de salários e aumento do capital social.
Planejamento estratégico, planejamento operacional e contratação de um empréstimo.
Visita de fornecedores, compra de mercadorias e venda de agenda de clientes.

Analise as seguintes operações realizadas no mês de março na empresa Estoque Cheio LTDA e responda as próximas duas
questões:
DATA
10/03/2016
15/03/2016
18/03/2016
20/03/2016
25/03/2016
29/03/2016

OPERAÇÃO
Venda de mercadorias à vista para entrega em 30/03/2016
Compra de mercadorias à prazo
Venda de mercadorias à vista
Compra de mercadorias à vista
Venda de mercadorias, metade do valor à vista e metade à prazo
Devolução de vendas referente ao dia 18/03/2016

QDE.
400
1200
120
1250
1400
10

VALOR
R$ 32.000,00
R$ 54.000,00
R$ 12.000,00
R$ 60.000,00
R$ 210.000,00
R$ 1.000,00

- Empresa trabalha com método PEPS de controle de Estoques;
- As operações são isentas de tributos;
- Não havia estoque inicial no mês.
23) Sabendo que todas as operações com estoque estão elencadas no quadro acima, é correto afirmar que o valor do
estoque final da empresa Estoque Cheio LTDA no mês de março foi igual a:
A)
B)
C)
D)

R$ 25.440,00
R$ 23.850,00
R$ 25.920,00
R$ 24.300,00

24) Com base nas informações acima, é correto afirmar que o lucro bruto de vendas no mês em questão é igual a:
A)
B)
C)
D)

R$ 164.920,00
R$ 163.300,00
R$ 162.850,00
R$ 165.050,00

CARGO: CONTADOR
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25) Acerca das provisões, assinale a alternativa incorreta:
A) As provisões podem ser distintas de outros passivos, tais como contas a pagar, porque há incerteza sobre o prazo ou o
valor do desembolso futuro necessário para a sua liquidação.
B) Os passivos derivados de apropriação por competência (accruals) são frequentemente divulgados como parte das
contas a pagar, enquanto as provisões são divulgadas separadamente.
C) Em sentido geral, todas as provisões são contingentes porque são incertas quanto ao seu prazo ou valor.
D) Quando a provisão a ser mensurada envolve uma grande população de itens, a obrigação deve ser estimada
ponderando-se os maiores valores esperados pelas suas probabilidades associadas.
26) Na contabilidade de custos, assinale a alternativa que apresenta uma característica correta sobre o método de custeio
variável:
A)
B)
C)
D)

Atende os princípios contábeis, legais e os relatórios de auditoria.
É adotado complementarmente para a tomada de decisão.
Leva para o produto todos os custos de produção.
As informações geradas são voltadas especificamente para o público externo.

27) Acerca das despesas públicas de acordo com a Lei 4.320/64, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta:
I. Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas à aquisição de imóveis, ou de bens de capital, já em
utilização ou não.
II. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais
de execução da despesa poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as Despesas de Capital.
III. Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive
as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis.
A)
B)
C)
D)

Apenas I está correta.
Apenas III está correta.
Apenas II e III estão corretas.
I, II e III estão corretas.

28) Segundo a Lei 4.320/64, o superávit do Orçamento Corrente classifica-se como:
A)
B)
C)
D)

Receita Corrente
Receita de Capital
Despesa Corrente
Despesa de Capital

29) Suponha os seguintes fatos a serem registrados na contabilidade de um determinado ente público:
- Recebimento de receitas tributárias no valor de R$2.000,00;
- Empenho da despesa no valor de R$1.100;
- Liquidação de despesa corrente no valor de R$800,00;
Sabendo que houve inscrição de restos a pagar, o valor referente a restos a pagar não processados será igual a:
A)
B)
C)
D)

R$ 800,00
R$ 300,00
R$ 1.100,00
R$ 900,00

CARGO: CONTADOR
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30) Algumas situações suscitam dúvidas quanto ao uso do elemento Despesa de Exercícios Anteriores. Assinale a
alternativa cuja situação não deve ser classificada como Despesa de Exercícios Anteriores:
A) Um servidor percebe que não recebe o auxílio alimentação por 10 meses e requere que a entidade realize o pagamento
retroativo.
B) Uma entidade contrata uma prestação de serviços de limpeza para o período de janeiro a outubro, sendo tal despesa
empenhada no exercício seguinte à prestação de serviços.
C) Moradores de uma comunidade solicitam diversas vezes que a prefeitura corte uma árvore; a prefeitura não atende à
demanda e a árvore cai em cima de um carro de um cidadão, que pede uma indenização à prefeitura.
D) Existem restos a pagar com prescrição interrompida em determinado exercício.
31) As entidades abrangidas pelo campo de aplicação devem observar as normas e as técnicas próprias da Contabilidade
Aplicada ao Setor Público. Devem observá-las parcialmente as seguintes entidades:
A)
B)
C)
D)

Entidades governamentais
Serviços sociais
Conselhos profissionais
Associações sem fins lucrativos

32) “Segundo este princípio, a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e as despesas de todos os
Poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público.” (Manual Técnico do
Orçamento). O trecho acima define o seguinte princípio orçamentário:
A)
B)
C)
D)

Unidade
Totalidade
Exclusividade
Universalidade

33) As receitas públicas oriundas de atividades estatais remuneradas mediante preço público, também chamado de tarifa,
são classificadas na seguinte origem de receita:
A)
B)
C)
D)

Tributárias
Contribuições
Serviços
Patrimoniais

34) Plano Orçamentário (PO) é uma identificação orçamentária, de caráter gerencial, vinculada à ação orçamentária.
Sobre o PO, assinale a alternativa correta:
A) Se uma ação possui POs vinculados, a captação da proposta orçamentária – física e financeira – se dará no nível da
associação subtítulo+PO.
B) A meta física do subtítulo será captada à parte, pois o produto do PO em geral é igual ao produto da ação, permitindo
também o somatório.
C) O PO consta na lei orçamentária anual e tem por finalidade permitir que a execução orçamentária ocorra num nível
mais detalhado do que o do localizador de gasto.
D) Há a obrigação de detalhar todos os projetos em POs, pois estes são vinculados a uma ação orçamentária.
35) Acerca da elaboração orçamentária, assinale a alternativa incorreta:
A) O PLOA para o exercício seguinte deve ser enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional até 31 de
agosto de cada ano.
B) Até sessenta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o
cronograma de execução mensal de desembolso.
C) A mensagem presidencial que encaminha o PLOA é o instrumento de comunicação oficial entre o Presidente da
República e o Congresso Nacional.
D) A LOA de 2016 irá prever as hipóteses em que fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações
orçamentárias.
CARGO: CONTADOR
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36) Instituída pela CF, a LDO é o instrumento norteador da elaboração da LOA na medida em que dispõe, para cada
exercício financeiro, entre outros assuntos, sobre:
A)
B)
C)
D)

As prioridades, objetivos e metas da Administração Pública.
O estabelecimento, de forma regionalizada, das diretrizes, dos objetivos e das metas da Administração Pública.
A fiscalização pelo Poder Legislativo sobre as obras e os serviços com indícios de irregularidades graves.
A instituição e alteração de alíquotas de tributos de cada esfera do Governo.

37) Sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Apesar de ser proibido aos entes estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos
interestaduais ou intermunicipais, a cobrança de ICMS interestadual, com as alíquotas fixadas pelo Senado Federal,
é constitucional.
II. A vedação ao confisco deve levar em consideração a totalidade da carga tributária do sujeito passivo referente a um
determinado período e ao mesmo ente político instituidor.
III. A partir do princípio da não discriminação baseada em origem ou destino, os estados não podem prever alíquotas
maiores de ICMS para venda de veículos importados.
A)
B)
C)
D)

Apenas I está correta.
Apenas III está correta.
Apenas II e III estão corretas.
I, II e III estão corretas.

38) De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (IR), constitui rendimento tributável pelo Imposto de Renda o
seguinte:
A) A alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho, fornecidos gratuitamente pelo
empregador a seus empregados.
B) O valor locativo de cessão do uso de bens de propriedade do empregador.
C) Os rendimentos auferidos em contas de depósitos de poupança.
D) O auxílio-alimentação e o auxílio transporte pago em pecúnia aos servidores públicos federais ativos da
Administração Pública Federal direta.
39) A prefeitura do município deReformate deseja efetuar a restauração de obras de arte e bens de valor histórico
existentes no prédio de atendimento ao público. Segundo a Lei 8.666/93, deverá o referido ente público:
A)
B)
C)
D)

Adotar, preferencialmente, a modalidade concurso de licitação, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração.
Dispensar a licitação, desde que o preço seja compatível com o de mercado.
Tornar a licitação inexigível, pois trata-se de serviços técnicos profissionais especializados.
Escolher a modalidade de licitação com base no valor das obras de arte e bens de valor histórico.

40) Segundo a Instrução Normativa nº 1.234 da Receita Federal, não serão retidos os valores correspondentes ao IR e às
contribuições nos pagamentos efetuados a todas entidades abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)

Templos de qualquer culto.
Sindicatos, federações e confederações de empregados.
Instituições de assistência social, com ou sem fins lucrativos.
Partidos políticos.
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