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INSTRUÇÕES 

 
Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS 

personalizado. 

O caderno de questões está numerado sequencialmente e contém40(quarenta) questões. 

 

ATENÇÃO! 

 

Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

Verifique se os seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS estão corretos. 

Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais 

adequadamente a responde. 

O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 

provas. 

Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS 

devidamente assinado. 

 

Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS: 

O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas. 

A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com 

caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

 

 

A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma 

alternativa assinalada. 

Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local de provas. 

Você dispõe de três horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS. 

Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do seu início. 

Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 

calculadora. 

Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 

A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato. 

......................................................................................................................................................... 
FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 
___________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

Leia o fragmento do texto abaixo para responder às 

questões 01 e 02 

1. Identifique a figura de linguagem presente nas linhas 

1 e 2: 

1-Bebida é água 

2-Comida é pasto 

3-Você tem sede de quê? 

4-Você tem fome de quê? 

5-A gente não quer só comida 

6-A gente quer comida, diversão e arte 

7-A gente não quer só comida 

8-A gente quer saída para qualquer parte 

9-A gente não quer só comida 

10-A gente quer bebida, diversão, balé 

11-A gente não quer só comida 

12-A gente quer a vida como a vida quer 

                                      (disponível em:www.letrasmusicas.com.br) 

A. Gradação. 

B. Onomatopeia. 

C. Metáfora. 

D. Sinestesia. 

E. Antonomásia. 

 

2. Justifica-se o uso da vírgula na linha 10: 

 

A. Separar orações subordinadas adjetivas explicativas. 

B. Separar termos coordenados em uma oração. 

C. Separar apostos e vocativos em uma oração. 

D. Para isolar topônimos. 

E. Isolar um complemento pleonástico antecipado ao 

verbo. 

 

3.  Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 

afirma entre parênteses sobre o uso do SE. 

 

A. Romperam-se os laços que os uniam (parte integrante 

do verbo). 

B. Perguntei se o seu primo estava bem. (conjunção 

integrante). 

C. Passavam-se os dias, e ela não voltava. (partícula 

expletiva). 

D. Ele ajoelhou-se e rogou que não o exterminassem 

(partícula apassivadora). 

E. Aqui, trabalha-se de dia e de noite. (índice de 

indeterminação do sujeito). 

4. Marque a alternativa correta quanto ao uso do acento 

grave. 

 

A. Saímos ontem às pressas do compromisso que 

havíamos marcado. 

B. Não falo à pessoas estranhas do bairro. 

C. Falei à meu filho sobre seu caso. 

D. Estudamos à distância um curso de licenciatura. 

E. Trabalhamos de sol à sol. 

 

5. Analise a charge abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 
                                               

(disponível em www.chargesmafalda,com.br) 

 

Assinale a alternativa correta quanto a função da partícula 

QUE nas duas ocorrências: 

 

A. Conjunção integrante. 

B. Pronome adjetivo. 

C. Pronome relativo. 

D. Preposição. 

E. Advérbio. 

 

6. Marque V para verdadeiro e F para falso, obedecendo 

a SEQUÊNCIA CORRETA quanto a regência verbal 

utilizada nas frases: 

 

1. Eu aspirei ao perfume das flores (  ). 

2. Eu assisto em São Francisco, bela cidade na 

Paraíba (  ). 

3. Prefiro doces a salgados (   ). 

4. João namora com Ana, sua colega de trabalho (  ). 

5. É proibido a entrada de menores no recinto(  ). 

 

A. F-F-V-F-F 

B. F-V-V-V-V 

C. F-V-V-F-F 

D. V-F-F-V-F 

E. V-V-F-F-F 

 

http://www.chargesmafalda,com.br/
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7. Leia atentamente o texto abaixo e responda 

 

Eu não quero uma vida pequena, um amor pequeno, 

uma alegria que caiba dentro da bolsa. 

Eu quero mais que isso. Quero o que não vejo, quero 

o que não entendo, quero muito! Não nasci pra viver 

mais ou menos. Nasci com um par de asas, vou onde 

eu me levar. Não me venha com superfícies. Nada raso 

me satisfaz. Eu quero o mergulho! Entrar de roupa e 

tudo no infinito que é a vida. E acreditar que eu possa 

sair ainda bem melhor do lado de lá! 
                                (disponível em www.cronicasopensador.com.br) 

O elemento de referenciação isso, possui uma função 

semântica-discursiva de: 

 

A. Repetição 

B. Substituição 

C. Concessão 

D. Causa 

E. Alternância 

 

8. Analise as frases abaixo, e marque a sequência correta 

quanto a classificação dos predicados 

 

1. João é competente.  

2. Luísa comprou uma casa em São Francisco. 

3. Saímos contentes. 

 

A. (   ) predicado verbal, predicado nominal e predicado 

verbo-nominal. 

B. (   ) predicado verbal, predicado nominal e predicado 

verbal. 

C. (   ) predicado nominal, predicado nominal e predicado 

verbo-nominal. 

D. (   ) predicado verbo-nominal, predicado nominal e 

predicado verbo-nominal. 

E. (  ) predicado nominal, predicado verbal e predicado 

verbo-nominal. 

 

9. Analise o texto presente na imagem e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       (disponível em www.chargesatuais.com.br) 

 

A oração acima, classifica-se como: 

 

A. Oração subordinada adverbial temporal. 

B. Oração subordinada substantiva subjetiva. 

C. Oração coordenada adversativa. 

D. Oração coordenada conclusiva. 

E. Oração subordinada adverbial final. 

 

10. Qual a figura de linguagem que aparece em todas as 

frases abaixo: 

 

Sendo a sua liberdade Era a sua escravidão.” (Vinicius de 

Moraes)  

“Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo.” (Carlos 

Drummond de Andrade) " 

Já estou cheio de me sentir vazio." (Renato Russo)  

“Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar.” 

(Caetano Veloso) 

 

A. Ironia. 

B. Paradoxo. 

C. Eufemismo. 

D. Sinestesia. 

E. Prosopopeia. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. Segundo o IBGE, o município de São Francisco está 

situado na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo 

(IDHM entre 0,5 e 0,599). Entre 2000 e 2010, a 

dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,257), seguida por 

Renda e por Longevidade. Entre 1991 e 2000, a 

dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,142), seguida por 

Renda e por Longevidade. 

 

      O indicador de IDH do Município de São Francisco é: 

 

A. 0,580 

B. 0,585 

C. 0,590 

D. 0,595 

E. 0,596 

 

12. Além de ser o principal comprador de carne bovina 

brasileira, a receita com a venda para o país asiático 

aumentou 2,5% na base anual de comparação. Isso 

porque em janeiro de 2019 importou o equivalente a 

US$107,28 milhões em carne bovina e no mesmo 

período de 2018 o valor foi de US$104,63 milhões. O 

País Asiático maior comprador de carne bovina no 

Brasil é: 

 

A. China. 

B. Russia. 

C. Coreia do Sul. 

D. Turquia. 

E. Israel. 



 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO 

 

 

 

13. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os 

homens, é a causa de morte de 28,6% da população 

masculina que desenvolve neoplasias malignas. No 

Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao 

câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do 

Instituto Nacional do Câncer (Inca). 

 

O mês e cor respectivamente de conscientização sobre 

o câncer de próstata é: 

 

A. Novembro amarelo 

B. Dezembro Laranja. 

C. Dezembro azul. 

D. Novembro azul. 

E. Novembro rosa. 

 

14. O Pisa - (Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes) é uma avaliação mundial feita em dezenas de 

países, com provas de leitura, matemática e ciência, além de 

educação financeira e um questionário com estudantes, 

professores, diretores e escolas e pais; 

 

Em 3 de dezembro de 2019, foi divulgado o último 

resultado, e no R=Ranking Mundial do Pisa o Brasil ficou 

na:  

 

A. 17ª Posição. 

B. 27ª Posição 

C. 37ª Posição 

D. 47ª Posição 

E. 57ª Posição 

 

15. Ao conjunto de ecossistemas terrestres damos o nome 

de bioma. Os biomas são ecossistemas com vegetação 

característica e um tipo de clima predominante, o que 

lhes confere um caráter geral e único. 

Dentre os principais ecossistemas brasileiros, o que 

abrange parte do Nordeste e que representa uma 

vegetação de transição entre a floresta amazônica e a 

caatinga é: 

A. Cerrado. 

B. Pantanal. 

C. Mata dos Cocais. 

D. Pampa. 

E. Mata de Araucárias. 

 

16. A respeito dos conflitos étnicos raciais no mundo, 

analise o texto abaixo:  

 

“Os Curdos é uma região de conflitos que atualmente 

é conhecida por formar a maior nação sem pátria do 

mundo. A nação sofre duras repressões dos países 

onde habitam e foi atingida pela ditatura de Saddam 

Hussein, que executou milhares de pessoas”.  

Parte desses povos são do(a): 

 

A. Irlanda do Norte. 

B. Iraque. 

C. Espanha. 

D. Sudão. 

E. Paquistão. 

 

17. A Região brasileira que possui o maior Produto 

Interno Bruto brasileiro, corresponde a 55,2% do PIB 

nacional. A economia baseia-se no setor industrial, 

financeiro e comercial, com destaque para as 

indústrias automobilísticas, siderúrgicas e petrolíferas. 

O turismo também é representativo. 

 

O texto refere-se à Região. 

 

A. Norte. 

B. Sul. 

C. Sudeste. 

D. Nordeste. 

E. Centro-Oeste. 

 

18. O Banco Nacional da Suécia concedeu o Prêmio 

Nobel de Economia a Abhijit Banerjee (1961, 

Calcutá), Esther Duflo (1972, Paris) e Michael 

Kremer (1964) e acrescenta que os premiados deste 

ano introduziram uma nova forma de dar respostas 

factíveis a problemas relacionados à: 

 

A. Redução da Pobreza. 

B. Economia solidária. 

C. Democratização da Cultura. 

D. Redução do Desmatamento. 

E. Utilização de Energias Renováveis. 

 

19. As fontes renováveis de energia são aquelas formas de 

produção de energia em que suas fontes são capazes 

de manter-se disponíveis durante um longo prazo, 

contando com recursos que se regeneram ou que se 

mantêm ativos permanentemente.  

Sobre os tipos de fontes renováveis de Energia e os 

respectivos conceitos, analise os itens abaixo: 

I. Energia Solar - Consiste no aproveitamento da 

radiação solar emitida sobre a Terra.  

II. Energia hídrica ou hidroelétrica - Por sua vez, 

essa energia utiliza-se do movimento das águas dos 

rios para a produção de eletricidade. 

III. Energia eólica Utiliza-se da força promovida pelos 

ventos para a produção de energia. 

IV. Energia da biomassa - Corresponde a toda e 

qualquer matéria orgânica não fóssil.  

https://saude.abril.com.br/tudo-sobre/cancer-de-prostata
https://www.todamateria.com.br/ecossistemas-brasileiros/
https://www.todamateria.com.br/mata-dos-cocais/
https://www.todamateria.com.br/mata-das-araucarias/
https://brasilescola.uol.com.br/economia/pib.htm
https://brasilescola.uol.com.br/economia/pib.htm
http://brasil.elpais.com/tag/nobel_economia/a/
http://brasil.elpais.com/tag/nobel_economia/a/
http://brasil.elpais.com/tag/abhijit_vinayak_banerjee/a/
http://brasil.elpais.com/tag/esther_duflo/a/
http://brasil.elpais.com/tag/michael_robert_kremer/a/
http://brasil.elpais.com/tag/michael_robert_kremer/a/
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Estão CORRETAS as alternativas: 

A. II e III, apenas.  

B. III e IV, apenas.  

C. I, II, III e IV.  

D. II, III e IV, apenas.  

E. I e III, apenas.  

 

20. A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade* das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, 

EXCETO: 

A. Polícia federal. 

B. Polícia ferroviária federal. 

C. Polícias civis. 

D. Guarda Municipal. 

E. Polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

 

INFORMÁTICA 

 

21. Os dispositivos também chamados de periféricos, 

permitem a comunicação entre o processador e os 

demais componentes do computador, assim como 

entre o computador e o meio externo (entre o 

computador e seus usuários ou entre o computador e 

outros computadores). 

 

Sobre exemplos de periféricos, analise os itens abaixo. 

 

I. Mouse.   

II. Memória. 

III. Microfone. 

IV. Webcam 

V. Monitor.  

VI. Impressora.   

VII. Caixa de Som. 

 

Estão CORRETAS as alterntivas: 

 

A. I, II, III, IV, V, VI e VII. 

B. I, II, III, IV, V, e VII. 

C. I, III, IV, V, VI e VII, apenas. 

D. I, II, III, IV e V , apenas. 

E. III, IV, V, VI e VII , apenas. 

 

22. Arquivo é a representação de dados/informações no 

computador que fica dentro das pastas e possui uma 

EXTENSÃO que identifica o tipo de dado que ele 

representa. 

 

Quanto a extenção e respectivamente o tipo de artigo, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

 EXTENSÃO TIPO 

A .jpg, .jpeg, .png, .bpm, .gif, ... Imagem 

B .xls, .xlsx, .xlsm, ... Executável 

C .doc, .docx, .docm, ... Texto formatado 

D .mp3, .wma, .aac, .wav, ... Áudio 

E .zip, .rar, .7z, ... Compactadores 

 

 

23. Pacote Office é o conjunto de programas utilizados em 

grande escala para diversos fins, como negócios, 

estudos, organização pessoal e outros. No Pacote 

Office, o programa que funciona como um 

gerenciador de contas de e-mail, muito usado em 

cargos que dependem da comunicação por e-mail no 

dia a dia profissional, é:   

 

A. Access.  

B. Excel. 

C. Word.  

D. Power Point. 

E. Outlook. 

 

24. Ao clicar duas vezes com o botão de seleção do mouse 

um arquivo será inicializado com seu programa 

padrão. 

 

Observe a figura abaixo e assinale a alternativa que 

representa sua função: 

 

 
 

A. Abre com OLDPAR. 

B. Abre com WORD. 

C. Abre com BLOCO DE NOTAS. 

D. Abre com EXCEL. 

E. Abre com IMAGENS. 

 

25. É o nome dado a um software, cuja função é detectar 

ou de impedir a ação de um cracker, de um spammer, 

ou de qualquer agente externo estranho ao sistema, 

enganando-o, fazendo-o pensar que esteja de fato 

explorando uma vulnerabilidade daquele sistema. 

 

O mecanismo de segurança da informação do texto 

acima é: 

https://www.politize.com.br/policia-federal-qual-importancia/
https://www.politize.com.br/policia-civil/
https://www.politize.com.br/policia-militar/
http://www.ufpa.br/dicas/mic/mic-tecl.htm
http://www.ufpa.br/dicas/mic/mic-tecl.htm
http://www.ufpa.br/dicas/mic/mic-e-s.htm#monitor
http://www.ufpa.br/dicas/mic/mic-e-s.htm#Impressora
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A. Integridade.  

B. Mecanismos de certificação.  

C. Controles físicos. 

D. Mecanismos de criptografia.  

E. Honeypo. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26. De acordo com o art. 37 da Constituição Federal, a 

administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de 

 

A. Legalidade. 

B. Igualdade. 

C. Impessoalidade.  

D. Moralidade. 

E. Publicidade e eficiência. 

 

27. O poder público pode repassar seus serviços a outras 

pessoas jurídicas, sejam elas de direito público 

(sujeitas as regras do direito público) ou de direito 

privado (sujeitas às regras do direito privado, em 

especial direito civil e comercial). 

 

São características das pessoas públicas, entre outras, 

EXCETO: 

 

A. Sujeição a controle negativo do Estado ou simples 

fiscalização. 

B. Finalidade de interesse coletivo. 

C. Ausência de liberdade na fixação ou modificação dos 

próprios fins. 

D. Impossibilidade de se extinguir pela própria vontade. 

E. Origem na vontade do Estado. 

 

28. Os contratos de gestão estão expressamente previstos 

na Constituição Federal de 1988, no art. 37, §8º, têm 

como pretensão estimular a Gestão por Objetivos ou 

Gestão por Resultados, cuja finalidade é servir como 

eixo central da Administração Pública de forma a 

deslocar o controle normativo, entenda-se jurídico, 

fiscal, orçamentário e tarifário, para o controle de fins, 

objetivos e metas a serem atingidos.  

 

As principais características dos contratos de gestão 

são: 

 

I. Os contratos de gestão são compromissos 

institucionais firmados entre o Estado, por 

intermédio de seus órgãos, com agências 

executivas ou com as organizações sociais; 

II. O propósito dos contratos de gestão é contribuir 

para o atingimento dos objetivos das políticas 

públicas, especificando obrigações, metas, 

responsabilidades, recursos, mecanismos de 

avaliação e penalidades; 

III. Para o Poder Público, os contratos de gestão, 

funcionam como instrumentos de supervisão e 

avaliação de políticas públicas, de forma 

descentralizada; 

IV. Tal instrumento de gestão permite uma melhor 

definição para que se adote a estratégia de ação 

necessária para oferecer melhores condições, da 

parte contratada, para o atingimento dos objetivos 

e metas convencionados; e 

V. Os contratos de gestão permitem uma nítida 

avaliação de desempenho, tanto dos gestores, 

quanto da organização. 

 

Estão CORRETAS as alternativas: 

 

A. I, II, III e V, apenas. 

B. III e V, apenas. 

C. I, II, III, IV e V. 

D. I, III e V, apenas. 

E. I, II, e V, apenas. 

 
29. De acordo com o art. 150, inciso VI, da Constituição 

Federal, sem prejuízo de outras garantias asseguradas 

ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, instituir impostos 

sobre:        

Assinale a alternativa INCORRETA:  

A. Atividades esportivas e serviços semelhantes. 

B. Templos de qualquer culto. 

C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 

inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e de 

assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei. 

D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua 

impressão. 

E. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos 

no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais 

de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas 

por artistas brasileiros bem como os suportes materiais 

ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa 

de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a 

laser.         

 

30. A respeito dos princípios constitucionais tributários, 

analise os temas e os respectivos conceitos e assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

A. Legalidade - Este princípio está disciplinado no artigo 

5º, inciso II da Constituição Federal, que dispõe 

que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

https://www.oficinadanet.com.br/artigo/443/o_que_e_criptografia
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alguma coisa senão em virtude de lei". Este princípio 

geral se irradia sobre todos os ramos do direito. 

B. Igualdade Tributária - Está previsto no art. 150, II da 

Constituição Federal, que veda que seja instituído 

“tratamento desigual entre contribuintes que se 

encontrem em situação equivalente, proibida qualquer 

distinção em razão de ocupação profissional ou função 

por eles exercida, independentemente da denominação 

jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos”. 

C. Anterioridade - É uma forma de não-incidência 

tributária, por força de disposições constitucionais. Os 

casos previstos na Constituição são: imunidade 

recíproca entre as várias unidades políticas – União, 

Estados e Municípios (art. 150, VI); de templos de 

qualquer culto (art. 150, VI, b); partidos políticos, 

livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua 

impressão (art. 150, VI, c e d)[31]. 

D. Irretroatividade - O art. 150, inciso III, alínea “a” da 

Constituição elenca o princípio da irretroatividade, de 

seguinte forma: “é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos em 

relação a fatos geradores ocorridos antes do início da 

vigência da lei que os houver instituído ou 

aumentado.” 

E. Capacidade Contributiva - De acordo com o § 1° do 

art. 145, “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 rendimentos e as atividades 

econômicas do contribuinte.” 

 

31. De acordo com a lei, “imposto é o tributo cuja 

obrigação tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal específica, 

relativa ao contribuinte” e pode ser de competência 

federal, estatal e municipal. 

 

São impostos municipais recolhidos pelo município:  

 

A. IPI, ICMS, IPTU. 

B. ISS, ICMS, ITBI. 

C. ITBI, IPTU, IOF. 

D. IPTU, IPVA, ISS. 

E. ISS, IPTU, ITBI. 

 

32. Sobre a Repartição Constitucional de Receitas 

Tributárias, analise os itens abaixo e assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 
A. A CF/88 dispõe acerca da repartição direta do 

produto da arrecadação do IOF-Ouro neste caso, a 

União entrega integralmente ao DF (100%), ou 30 % 

aos Estados e 70% Municípios do valor do IOF 

incidente sobre o ouro, quando ativo financeiro ou 

instrumento cambial, definido por lei (art. 153, § 5º). 

B. A repartição indireta pressupõe a existência de um 

fundo de participação ou fundo compensatório, os 

quais realizam a divisão do produto da arrecadação 

entre os respectivos beneficiários, segundo critérios 

previamente estabelecidos pela lei. 

C. Quanto a repartição direta de receitas da União com 

os Estados, o Distrito Federal e Municípios, 

estabelece o art. 157, I da CF, que pertence 

integralmente (100%) a estes entes federados o IR 

retido na fonte sobre os rendimentos e proventos 

pagos por eles.  

D. A repartição direta da União com os Municípios, do 

produto da arrecadação do ITR, após a EC 42/2003, 

tornou-se possível aos Municípios obter a totalidade 

da arrecadação (50%) quando opta por fiscalizar e 

cobrar este tributo.  

E. A repartição direta de receitas dos Estados aos 

Municípios ocorre mediante a destinação de 50% 

do IPVA sobre os veículos automotores licenciados 

nos territórios respectivos de cada Municipalidade 

(art. 158, III), bem como 25% do produto da 

arrecadação do ICMS (art. 158, IV). 

 

33. A respeito da repartição indireta dos tributos da 

União em favor dos Estados, DF e Municípios, 

analise os itens abaixo e assinale a alternativa 
INCORRETA: 

I. Fundo de Participação dos Estados e do 

DF (FPE): formado por 21,5% do arrecadado 

pelo IR (salvo as receitas retidas na fonte por tais 

entes) e IPI (art. 159, I, a). 

II. Fundo de Participação dos Municípios (FPM): 

formado por 25,5% do arrecadado pelo IR (salvo 

as receitas retidas na fonte por este ente) e IPI 

(art. 159, I, b).  

III. Fundo das Agências Regionais de 

Fomento (FARF): formado por 3% da 

arrecadação do IR e do IPI, destinando-se ao 

financiamento do setor produtivo das regiões 

Norte, Nordeste e Centro Oeste. 

IV. Fundo de Compensação à desoneração das 

exportações: este fundo é formado por 10% da 

arrecadação nacional do IPI, tais recursos são 

repartidos entre os Estados e DF, repassados 

pela União proporcionalmente ao valor das 

respectivas exportações de produtos 

industrializados (art. 159, II). A seu turno, os 

Estados repassarão 25% da respectiva parcela 

recebida aos Municípios, obedecendo os 

mesmos critérios de repasse do ICMS, 

estabelecidos no art. 158, parágrafo único da 

CF/88. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10665561/artigo-157-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10665514/inciso-i-do-artigo-157-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/129053/lei-do-imposto-rural-lei-8847-94
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103867/emenda-constitucional-42-03
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10665434/artigo-158-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10665203/par%C3%A1grafo-1-artigo-158-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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Estão CORRETAS as alternativas: 

A. I, II, III, IV. 

B. I, III e IV, apenas. 

C. I, II e III, apenas. 

D. II, III e IV, apenas. 
E. III e IV, apenas. 

34. Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, que 

dispõe sobre a previsão e arrecadação, analise os itens 

abaixo e assinale a alternativa INCORRETA: 

A. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade 

na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva 

arrecadação de todos os tributos da competência 

constitucional do ente da Federação. 

B. As previsões de receitas observarão as normas técnicas 

e legais, considerarão os efeitos das alterações na 

legislação, da variação do índice de preços, do 

crescimento econômico ou de qualquer outro fator 

relevante.  

C. A reestimativa de receita por parte do Poder 

Legislativo só será admitida se comprovado erro ou 

omissão de ordem técnica ou legal. 

D. O montante previsto para as receitas de operações de 

crédito será superior as despesas de capital constantes 

do projeto de lei orçamentária.                 

E. O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição 

dos demais Poderes e do Ministério Público, no 

mínimo trinta dias antes do prazo final para 

encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os 

estudos e as estimativas das receitas para o exercício 

subsequente, inclusive da corrente líquida, e as 

respectivas memórias de cálculo. 

35. De acordo com o art. 19. Da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, para os fins do disposto do, a despesa total com 

pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da 

receita corrente líquida, a seguir discriminados: 

I. União: 60% (sessenta por cento). 

II. Estados: 60% (sessenta por cento). 

III. Municípios: 60% (sessenta por cento). 

Está(ao) CORRETAS a(s) alternativa(s): 

 

A. I, apenas. 

B. II e III, apenas. 

C. I, II, III. 
D. I e II, apenas. 

E. I, III, apenas 

 

36. De acordo com a Lei 4.320/64, a receita classificar-se-

á nas seguintes categorias econômicas: Receitas 

Correntes e Receitas de Capital.   

 

São tipos de Receitas Correntes, entre outras, 

EXCETO: 

 

A. De bens e direitos. 

B. As Tributárias.  

C. De Contribuições. 

D. Patrimonial. 

E. De serviços e outras.  

 

37. De acordo com o art. 13, da Lei 4.320/64, a 

classificação das despesas: Pessoa Civil, Pessoal 

Militar, Material de Consumo, Serviços de Terceiros, 

Encargos Diversos, pertencem a Categoria econômica: 

 

A. Transferências Correntes. 

B. Investimentos. 

C. Despesas de Custeio. 

D. Inversões Financeiras. 

E. Transferências de Capital. 
 

38.  Com base na Lei 4.320/64, a dívida flutuante 

compreende: 

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

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

B. Os serviços da dívida a pagar. 

C. Os depósitos. 

D. Os débitos de tesouraria. 

E. As transferências.  

 

39.  De acordo com a Lei 4.320/64, a demonstração das 

Variações Patrimoniais evidenciará as alterações 

verificadas no patrimônio, resultantes ou 

independentes da execução orçamentária, e indicará o 

resultado patrimonial do exercício, nesse sentido, o 

Balanço Patrimonial demonstrará: 

 

I. O Ativo Financeiro. 

II. O Ativo Permanente. 

III. O Passivo Financeiro. 

IV. O Passivo Permanente. 

V. O Saldo Patrimonial. 

VI. As Contas de Compensação. 

Estão CORRETAS as alternativas: 

A. II, III, IV, e V, apenas 

B. I, II, III, IV, e V, apenas 

C. I, II, III e IV, apenas. 

D. I, II, III, IV, V, VI.  
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E. III, IV, V e VI, apenas. 

 

40. No Balanço, o Ativo Financeiro compreende: 

 

A. Os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou 

alienação dependa de autorização legislativa. 

B. Os créditos e valores realizáveis independentemente 

de autorização orçamentária e os valores numerários. 

C. As dívidas fundadas e outras pagamento independa de 

autorização orçamentária. 

D. As dívidas fundadas e outras que dependam de 

autorização legislativa para amortização ou resgate. 

E. Os bens, valores, obrigações e situações não 

compreendidas nas demais demonstrações. 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


