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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 5 (cinco) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia atentamente o texto a seguir, atribuído ao 
educador brasileiro Rubem Alves, para responder às 
próximas questões.

“Minha vida se divide em três fases.
Na primeira, meu mundo era do tamanho do universo
E era habitado por deuses, verdades e absolutos.
Na segunda fase meu mundo encolheu,
ficou mais modesto e passou a ser habitado
por heróis revolucionários que portavam armas
e cantavam canções de transformar o mundo.
Na terceira fase, mortos os deuses,
mortos os heróis, mortas as verdades e os absolutos,
meu mundo se encolheu ainda mais
e chegou não à sua verdade final
mas à sua beleza final:
ficou belo e efêmero como uma jabuticabeira florida”.

01. Em relação à interpretação do texto, assinale 
a alternativa CORRETA.

a) O autor se lamenta pelo fato de que as melhores 
fases de sua vida foram encerradas abruptamente.
b) A ideia central do autor é demonstrar como a sua 
visão de mundo se modificou ao longo do tempo.
c) A terceira fase da vida do autor, embora não 
seja a mais bela, é ao menos a mais verdadeira e 
conclusiva.
d) A principal conclusão do autor é simples: a 
melhor fase da vida é sempre a primeira, repleta de 
esperanças.
_________________________________________
02. Na descrição da primeira fase de sua vida, 
Rubem Alves afirma que o seu mundo era então 
“habitado por deuses, verdades e absolutos”. Nesse 
contexto, os termos “deuses” e “verdades” são 
classificados gramaticalmente como:

a) Adjetivos.
b) Advérbios.
c) Pronomes.
d) Substantivos.
_________________________________________
03. Ao tratar da terceira fase de sua vida, Rubem 
Alves afirma que nela já estavam “mortos os deuses, 
mortos os heróis, mortas as verdades e os absolutos”. 
Marque a alternativa que indica o nome da figura de 
linguagem utilizada nesse trecho.

a) Anáfora.
b) Sinestesia.
c) Cacofonia.
d) Onomatopeia.

04. Em relação à fonologia da palavra 
“jabuticabeira”, assinale a afirmação CORRETA.

a) Não possui sílaba tônica.
b) É formada por sete sílabas.
c) É um vocábulo paroxítono.
d) É composta só por sílabas átonas.
_________________________________________
05. Na conclusão de sua reflexão sobre as fases 
de sua vida, Rubem Alves afirma que o seu mundo 
“ficou belo e efêmero como uma jabuticabeira florida”. 
Assinale a alternativa que contém um significado 
possível para a expressão “efêmero”.

a) Eterno.
b) Elegante.
c) Passageiro.
d) Deslumbrante.
_________________________________________
O trecho a seguir foi extraído de um dos sermões do 
Pe. Antônio Vieira. Considere-o para responder às 
próximas questões.

“O amor fino não busca causa nem fruto. Se amo, 
porque me amam, tem o amor causa; se amo, 
para que me amem, tem fruto: e amor fino não há-
de ter porquê nem para quê. Se amo, porque me 
amam, é obrigação, faço o que devo: se amo, para 
que me amem, é negociação, busco o que desejo. 
Pois como há-de amar o amor para ser fino? Amo, 
porque amo, e amo para amar. Quem ama porque o 
amam é agradecido; quem ama, para que o amem, 
é interesseiro: quem ama, não porque o amam, nem 
para que o amem, só esse é fino”.

06. Assinale a alternativa que apresenta a melhor 
interpretação sobre o sentido do texto.

a) O texto traz um desabafo do autor quanto ao seu 
amor não correspondido.
b) Trata-se de uma reflexão sobre a natureza altruísta 
do amor puro e verdadeiro.
c) Para o autor do texto, o amor fino só existe de fato 
quando tem causas e efeitos.
d) Ao propor uma definição de “amor fino”, o autor 
confessa não amar de verdade.
_________________________________________
07. O texto se inicia com a afirmação de que “o 
amor fino não busca causa nem fruto”. Em relação 
ao termo “fino”, nesse contexto, pode-se dizer que 
um dos seus significados possíveis é:

a) tênue.
b) nobre.
c) estreito.
d) arrogante.
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08. Em relação ao “amor fino”, há uma frase 
contida no texto que resume o seu significado, 
segundo a definição proposta pelo autor. Assinale a 
alternativa que contém essa frase.
a) Amo, porque amo, e amo para amar.
b) Se amo, para que me amem, tem fruto.
c) Quem ama porque o amam é agradecido.
d) Quem ama, para que o amem, é interesseiro.
_________________________________________
09. Uma das conclusões apresentadas pelo 
Pe. Antônio Vieira é que o “amor fino não há-de 
ter porquê nem para quê”. Nessa frase, o termo 
“porquê” é classificado gramaticalmente como:

a) pronome.
b) conjunção.
c) preposição.
d) substantivo.
_________________________________________
10. No texto, o autor afirma que “se amo, porque 
me amam, tem o amor causa”. Em relação à oração 
“tem o amor causa”, marque a alternativa CORRETA.

a) A oração possui um sujeito oculto ou elíptico.
b) O sujeito da oração é inexistente ou indeterminado.
c) É o termo “amor” que exerce a função sintática 
de sujeito.
d) O sujeito da oração é composto, pois é formado 
de dois núcleos.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

11. Assinale a alternativa CORRETA, com base 
no Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Colombo.

a) Ainda que por requerimento de vereador, 
aprovado pelo Plenário, por maioria qualificada, não 
é possível que a Câmara se reúna em local diverso 
de sua sede.
b) As sessões de instalação da legislatura, posse e 
de eleição da Mesa Diretora, serão presididas pelo 
vereador mais idoso que estiver presente.
c) É possível posse de vereador por procuração.
d) A sessão legislativa ordinária compreende o 
período de 15 de fevereiro a 15 de dezembro, com 
recesso durante o mês de junho.
_________________________________________
12. Nos termos do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Colombo, NÃO constitui hipótese de 
convocação do suplente:

a) Investidura em cargo de Secretário Municipal.
b) Morte.
c) Renúncia.
d) Licença superior a noventa dias.
_________________________________________
13. Com base na Lei Orgânica do Município de 
Colombo, assinale a alternativa CORRETA.

a) Como agente normativo e regulador da atividade 
econômica local, o Município exercerá as funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 
indicativo para o setor público e determinante para 
o setor privado.
b) A microempresa e a empresa de pequeno porte, 
assim definidas em lei municipal, receberão do 
Município tratamento jurídico diferenciado, visando 
o incentivo de sua criação pela simplificação de suas 
obrigações administrativas e tributárias, na forma 
estabelecida em lei ordinária. 
c) É assegurado o exercício de atividades aos 
vendedores ambulantes e artesãos nos espaços 
públicos disponíveis, em conformidade com a lei e 
o regulamento.
d) O Município considerará o turismo como fator 
prescindível ao seu processo de desenvolvimento 
social e econômico, razão porque fica obrigado a 
promovê-lo e incentivá-lo.
_________________________________________
14. Acerca da possibilidade de acumulação 
remunerada de cargos públicos, de acordo 
exclusivamente com o que dispõe o Estatuto dos 
Servidores Municipais de Colombo, é INCORRETO 
afirmar que:

a) O servidor não poderá, em hipótese alguma, 
exercer mais de um cargo em comissão ou função de 
confiança, exceto quando nomeado interinamente, 
sendo vedada a acumulação de remuneração. 
b) A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica 
condicionada à comprovação de compatibilidade de 
horários, limitada ao máximo de 60 (sessenta) horas 
semanais.
c) O servidor público vinculado ao regime do 
Estatuto dos Servidores Municipais de Colombo, 
que acumular licitamente 2 (dois) cargos efetivos no 
Município, quando investido em cargo de provimento 
em comissão ficará afastado de um dos cargos 
efetivos, devendo realizar a opção por um deles.
d) Considera-se acumulação proibida a percepção 
de vencimento de cargo ou emprego público com 
proventos da inatividade, salvo quando os cargos 
de que decorrem essas remunerações forem 
acumuláveis na atividade. 
_________________________________________
15. De acordo com o Estatuto dos Servidores 
Municipais de Colombo, no caso de servidor público 
ocupante de cargo efetivo ser eleito e investido no 
mandato de vereador:

a) Ficará, automaticamente, afastado de seu cargo.
b) Havendo compatibilidade de horário, perceberá as 
vantagens de seu cargo, sem prejuízo do subsídio 
do cargo eletivo.
c) Não havendo compatibilidade de horário, será 
afastado do cargo e perceberá obrigatoriamente o 
subsídio do cargo eletivo. 
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d) Ser-lhe-á concedida licença para tratar de 
assuntos particulares durante todo o período em que 
exercer a vereança.
_________________________________________
QUESTÕES 16 A 40 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

16. Mensuração é o processo que consiste em 
determinar os montantes monetários por meio dos 
quais os elementos das demonstrações contábeis 
devem ser reconhecidos e apresentados no balanço 
patrimonial e na demonstração do resultado. Esse 
processo envolve a seleção da base específica 
de mensuração. Um número variado de bases de 
mensuração é empregado em diferentes graus 
e em variadas combinações nas demonstrações 
contábeis. Essas bases incluem: 

a) Custo histórico, Custo corrente, Valor realizável e 
Valor presente.
b) Custo de reposição, Custo corrente, Valor 
realizável e Valor presente.
c) Custo de Mercadoria Vendida, Valor presente, 
Custo corrente e Valor realizável.
d) Custo corrente, Valor realizável, Valor presente e 
Custo de reposição.
_________________________________________
17. Uma empresa pode adquirir os mesmos tipos 
de mercadorias em datas diferentes, pagando por 
elas preços variados. Assim, para determinar o custo 
dessas mercadorias estocadas e das mercadorias 
que foram vendidas, precisamos adotar algum 
critério. Um desses métodos avalia os estoques pela 
ordem cronológica das entradas, em que o primeiro 
a entrar deve ser o primeiro a sair. Esse método é 
conhecido como:

a) UEPS
b) PEPS
c) Custo Médio
d) Preço Específico
_________________________________________
18. Segundo a Lei nº 6404/76, os direitos 
que têm por objeto bens corpóreos destinados à 
manutenção das atividades da companhia ou da 
empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive 
os decorrentes de operações que transfiram à 
companhia os benefícios, riscos e controle desses 
bens estão classificados no:

a) Ativo imobilizado
b) Ativo intangível
c) Ativo circulante
d) Investimentos
_________________________________________
19. Uma Sociedade Empresária vendeu um 
imóvel de uso, à vista, por R$500.000,00. Na data da 
venda, a composição do valor contábil desse imóvel 
era a seguinte:

Custo de aquisição R$ 800.000,00
Depreciação acumulada R$ 550.000,00
Perda estimada para redução 
ao valor recuperável

R$ 107.500,00

Com base apenas nos dados informados, o resultado 
líquido obtido com a venda do imóvel foi:

a) R$ 142.500,00
b) R$ 300.000,00
c) R$ 357.500,00
d) R$ 657.600,00
_________________________________________
20. Em qualquer empresa, é fundamental manter 
um orçamento equilibrado. Para isso, além de definir 
estratégias para que seus rendimentos cubram 
as necessidades do negócio, os gestores devem 
conhecer bem as finanças do empreendimento. Não 
é à toa que muitos utilizam os métodos de custeio 
para essa finalidade. Os Métodos de Custeio são as 
diferentes formas pelas quais uma empresa agrega 
os seus custos de produção ao preço de venda. 
Qual, das seguintes alternativas, melhor define o 
sistema de custeio em que se verificam todos os 
custos envolvidos na produção de bens ou serviços, 
sejam eles fixos ou variáveis?

a) Custeio Direto
b) Custeio Padrão
c) Custeio variável
d) Custeio por absorção
_________________________________________
21. Foram extraídas as seguintes informações 
do Balanço Patrimonial de 31-12-2018 da Empresa 
Samba Ltda (em R$):

Patrimônio Líquido  R$  290.000,00
Ativo Circulante  R$  320.000,00
Ativo Não Circulante  R$  480.000,00
Passivo Não Circulante  R$    70.000,00

Com base apenas nos dados informados, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) O Passivo circulante representa 95% do valor do 
Patrimônio Líquido da companhia.
b) O Passivo circulante representa 55% do valor do 
Ativo Total da companhia.
c) O Patrimônio Líquido representa 26% do valor do 
Ativo Total da companhia.
d) O Patrimônio Líquido representa 46% do valor do 
Ativo Total da companhia.
_________________________________________
22. Despesa pública é a aplicação do dinheiro 
arrecadado por meio de impostos ou outras fontes 
para custear os serviços públicos prestados à 
sociedade ou para a realização de investimentos. 
Executar a despesa pública significa realizar as 
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despesas previstas no orçamento público, seguindo 
os três estágios presentes na Lei nº 4.320/64. O 
estágio da despesa pública em que a Administração 
reconhece o direito adquirido do credor denomina-
se:

a) Empenho
b) Programação
c) Liquidação
d) Pagamento
_________________________________________
23. Orçamento público é o instrumento utilizado 
pelo Governo para planejar a utilização do dinheiro 
arrecadado com os tributos (impostos, taxas, 
contribuições de melhoria, entre outros). Esse 
planejamento é essencial para oferecer serviços 
públicos adequados, além de especificar gastos e 
investimentos que foram priorizados pelos poderes. 
A respeito do orçamento público é CORRETO afirmar 
que:  

a) Estabelece a programação das despesas para o 
período do plano plurianual.
b) Organiza a programação financeira para alcance 
das metas fiscais.
c) Define as diretrizes, objetivos e as metas 
governamentais do período da gestão.
d) Estima receitas e fixa as despesas para um 
exercício financeiro.
_________________________________________
24. A Lei 8.666/93 institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública. O artigo 55, 
descreve quais são as cláusulas necessárias para um 
contrato administrativo. São cláusulas necessárias 
em um contrato administrativo:
I - O objeto e seus elementos característicos.
II - O regime de execução ou a forma de fornecimento.
III - A natureza do contrato.
IV - Os casos de rescisão

De acordo com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I e II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
25. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
entende-se por transferência voluntária a entrega 
de recursos correntes ou de capital a outro ente 
da Federação, a título de cooperação, auxílio 
ou assistência financeira, que não decorra de 
determinação constitucional, legal ou destinada ao 
SUS. De acordo com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei 101/00), são exigências para a realização 
de transferência voluntária, além das estabelecidas 
na lei de diretrizes orçamentárias:

I - Existência de dotação específica.
II -Comprovação, por parte do beneficiário, de 
cumprimento dos limites constitucionais relativos à 
educação e à saúde.
III – Comprovação, por parte do beneficiário, de 
observância dos limites das dívidas consolidada e 
mobiliária, de operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, de inscrição em Restos a 
Pagar e de despesa total com pessoal.
IV - Previsão orçamentária de contrapartida.

De acordo com as afirmativas anteriores, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I e II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
26. Em relação ao controle externo, dispõe 
a Lei n° 4.320/64 que terá por objetivo verificar 
a probidade da administração, a guarda e legal 
emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da 
Lei de Orçamento. De acordo com a Lei n° 4.320/64, 
controle externo é de responsabilidade de qual 
poder?

a) Executivo
b) Legislativo
c) Judiciário 
d) Ministério Público
_________________________________________
27.  Na administração pública, as contas 
empenhadas, mas não pagas até o término do 
exercício financeiro são denominadas:

a) Dívida pública
b) Crédito suplementar
c) Restos a pagar
d) Crédito especial
_________________________________________
28. O empenho de despesa é o ato emanado 
de autoridade competente que cria para o Estado 
obrigação de pagamento, pendente ou não de 
implemento de condição. De acordo com a Lei n° 
4.320, de 17/03/1964, e suas alterações, no que se 
refere ao empenho de despesa, considere:

I - É vedado o empenho global de despesas 
contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.
II - Será feito por estimativa o empenho da despesa 
cujo montante não se possa determinar.
III - Em casos especiais previstos na legislação 
específica será dispensada a emissão da nota de 
empenho.
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IV - Para cada empenho será extraído um documento 
denominado “nota de empenho” que indicará o 
nome do credor, a representação e a importância 
da despesa bem como a dedução desta do saldo da 
dotação própria.

a) Somente as afirmativas I e II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
__________________________________________
29. O demonstrativo da Contabilidade Pública 
que apresenta o ativo e o passivo da entidade e o 
demonstrativo onde são discriminadas as receitas e 
despesas previstas em confronto com as realizadas 
pela entidade, são, respectivamente:

a) Balanço Patrimonial e Balanço Orçamentário.
b) Demonstração das Variações Patrimoniais e 
Balanço Patrimonial.
c) Balanço Financeiro e Balanço Orçamentário 
d) Balanço Orçamentário e Demonstração das 
Variações Patrimoniais.
_________________________________________
30. Determinado município arrecadou receitas 
de impostos no valor de R$ 5.850.000,00. De acordo 
com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP), o recebimento de impostos é contabilizado 
nas naturezas das informações contábeis:

a) Variações Patrimoniais, Orçamentária e Financeira.
b) Orçamentária, Patrimonial e de Controle.
c) Financeira, Patrimonial e Orçamentária.
d) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.
_________________________________________
31. O patrimônio público é constituído de bens e 
direitos, onerados ou não, inerentes à prestação de 
serviços públicos ou à exploração econômica por 
entidades públicas. Relativamente à composição dos 
ativos e passivos públicos, considere:
I - Um ativo deve ser reconhecido quando satisfizer a 
definição de ativo e puder ser mensurado de maneira 
que observe as características qualitativas, levando 
em consideração as restrições sobre a informação 
contábil.
II - O potencial de serviços de um ativo pode surgir 
diretamente do direito de utilização desse ativo.
III - A propriedade legal do recurso é um indicador 
de controle de um ativo, mas não é a característica 
essencial desse ativo.
IV - Para que exista uma obrigação presente, no 
momento em que houver o reconhecimento do passivo 
deverá haver, necessariamente, a identificação de 
terceiros.

a) Somente as afirmativas I e II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

32. A alteração de valor de qualquer elemento 
do patrimônio público, por alienação, aquisição ou 
dívida contraída, é denominada:

a) Incorporação
b) Fusão
c) Variação patrimonial
d) Mutação patrimonial
_________________________________________
33. Na repartição das receitas tributárias, do 
produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
pertence aos Municípios o percentual de:

a) 50%
b) 25%
c) 15%
d) 10%
_________________________________________
34. Para fins do que dispõe a Constituição 
Federal, a despesa total com pessoal nos municípios, 
a cada período de apuração, não poderá exceder da 
receita corrente líquida o percentual: 

a) 40%
b) 50%
c) 54%
d) 60%
_________________________________________
35. Os Princípios de Contabilidade são as 
verdadeiras normas gerais delimitadoras da 
aplicação da Ciência Contábil. Se não existissem, 
cada entidade poderia adotar forma própria de 
registrar os fatos contábeis, tornando impossível 
a correta mensuração da riqueza patrimonial, 
necessária à defesa dos interesses da coletividade, 
dos particulares e dos próprios sócios e acionistas. 
Qual princípio obriga a Contabilidade a reconhecer a 
receita, no momento da emissão de seu documento 
fiscal, independentemente de seu recebimento?

a) Princípio da Competência
b) Princípio da Entidade
c) Princípio da Continuidade
d) Princípio da Oportunidade
_________________________________________
36. Para efeito de classificação da despesa, de 
acordo com a Lei nº 4.320/64, considera-se material 
permanente, aquele cuja duração seja superior a:

a) 1 ano
b) 2 anos
c) 5 anos
d) 10 anos
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37. Com relação à Contabilidade Pública, 
assinale a alternativa que apresenta a Lei que estatui 
normas gerais de direito financeiro para elaboração 
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

a) Lei Federal nº 4.320/1964
b) Lei Federal nº 6.404/1976.
c) Lei Complementar nº 101/2000.
d) Lei Federal nº 10.520/2002
_________________________________________
38. A Constituição Federal de 1988 prevê, 
expressamente, que é competência do Tribunal de 
Contas da União aplicar aos responsáveis, em caso 
de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, 
as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre 
outras cominações:

a) Perda do cargo público.
b) Multa proporcional ao dano causado ao erário.
c) Pena de prisão do responsável.
d) Perda dos direitos políticos do responsável.
_________________________________________
39. O conceito de Despesa Obrigatória 
de Caráter Continuado foi instituído pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal – LRF no art. 17, 
conceituando-a como Despesa Corrente derivada 
de Lei, Medida Provisória ou Ato Administrativo 
Normativo que fixem para o ente a obrigação legal 
de sua execução. Conforme previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, considera-se obrigatória 
de caráter continuado a despesa corrente que fixe 
para o ente a obrigação legal de sua execução por  
um período  superior a:

a) Um exercício
b) Dois exercícios
c) Três exercícios
d) Quatro exercícios

40. Quanto ao aspecto de classificação 
por natureza, a receita e a despesa dividem-
se em orçamentária  e extraorçamentária. 
Assinale alternativa que apresenta uma receita 
extraorçamentária.

a) Operações de crédito por antecipação de receita.
b) Venda de ativos. 
c) Prestação de serviços.
d) Amortização de empréstimos concedidos.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 21/10/2019.


