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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 fi scal da prova.

13
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
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QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTO GERAIS

01. A Organização das Nações Unidas foi fundada 
em 1945, com o término da Segunda Guerra 
Mundial. Um dos principais objetivos expressos 
desse organismo internacional é a:
a) preservação da paz e da segurança internacionais.
b) criação de uma economia socialista mundial.
c) restauração da ordem internacional anterior à 
Guerra Fria.
d) unificação política e cultural de todos os povos.
________________________________________

02. Em novembro de 2015, uma série de ataques 
terroristas atingiu a cidade de Paris e seus 
arredores. Imediatamente, o presidente francês 
François Hollande adotou as seguintes medidas 
extraordinárias:
a) expulsão de todos os muçulmanos da França e 
demolição de suas mesquitas.
b) paralisação no recebimento de refugiados e 
declaração de guerra à Síria.
c) decreto de estado de emergência nacional e 
fechamento das fronteiras do país.
d) início de um diálogo estratégico com o Estado 
Islâmico e outros grupos terroristas.
________________________________________

03. Assinale a alternativa que indica, 
respectivamente, o nome dos atuais presidentes 
dos seguintes países latino-americanos: Argentina, 
Venezuela e Cuba.
a) Cristina Kirchner, Hugo Chávez e Fidel Castro.
b) Juan Perón, Nicolás Maduro e Raúl Castro.
c) Néstor Kirchner, Hugo Chávez e Fidel Castro.
d) Mauricio Macri, Nicolás Maduro e Raúl Castro.
________________________________________

04. Nos últimos meses, notícias sobre conflitos 
envolvendo taxistas e motoristas de um serviço de 
transporte privado têm sido constante nos principais 
meios de comunicação. Esse impasse abarca 
diversas questões relevantes, e particularmente:
a) a questão da livre concorrência e da intervenção 
do Estado na economia.
b) os desafios da preservação do meio ambiente e 
do desenvolvimento sustentável.
c) o preconceito racial latente em determinadas 
atividades comerciais.
d) os movimentos a favor do impeachment da 
presidente Dilma Rousseff.

QUESTÕES 05 A 08 - MATEMÁTICA

05. O dobro de um número somado à sua metade é 
igual a 20. Qual é esse número?
a) 4
b) 8
c) 10
d) 13
________________________________________

06. Uma fábrica possui atualmente 210 funcionários. 
Se a relação entre o número de funcionários 
e terceirizados é de 5 por 2, quantos são os 
funcionários?
a) 60
b) 120
c) 150
d) 180
________________________________________

07. A Sra. Margarida realizou uma aplicação por 
seis meses. Neste período o capital de R$8.000,00 
rendeu a ela R$880,00 de juros. Qual foi a taxa 
trimestral (a.t.) de juros obtida na aplicação?
a) 5,5%
b) 1,1%
c) 11%
d) 0,5%
________________________________________

08. Um trabalhador da construção civil recebe R$ 
2.800,00 por 30 dias trabalhados. Quantos dias 
este trabalhador precisará trabalhar para ter direito 
a receber R$ 1.120,00?
a) 10
b) 12
c) 14
d) 16

QUESTÕES 09 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA

09. Leia um trecho de uma autobiografia e responda.

Infância e poesia

Começarei por dizer, sobre os dias e anos de minha 
infância, que meu único personagem inesquecível 
foi a chuva. A grande chuva austral* que cai como 
uma catarata do Pólo, desde o céu do Cabo de 
Hornos até a fronteira. Nesta fronteira, o Far West 
de minha pátria, nasci para a vida, para a terra, para 
a poesia e para a chuva.  
Por muito que tenha andado, acho que se perdeu 
essa arte de chover que se exercia como um poder 
terrível e sutil em minha Araucanía natal. Chovia 
meses inteiros, anos inteiros. A chuva caía em fios 
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como compridas agulhas de vidro que se partiam 
nos tetos, ou chegavam em ondas transparentes 
contra as janelas, e cada casa era uma nave que 
dificilmente chegava ao porto naquele oceano de 
inverno. Esta chuva fria do sul da América não tem 
as rajadas impulsivas da chuva quente que cai 
como um látego e passa deixando o céu azul. Pelo 
contrário, a chuva austral tem paciência e continua 
sem fim, caindo do céu cinzento...”

*chuva austral=chuva da região sul
NERUDA.Pablo.Confesso que vivi.São Paulo:Difel, 
1985.p.7

As composições dos gêneros textual e discursivo 
dizem respeito à situação de comunicação. A 
biografia e autobiografia documentam e memorizam 
as ações humanas. Sobre a composição dos 
gêneros mencionados, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) relata fatos vividos como experiência pessoal e 
profissional, numa sequência temporal, a linguagem 
pode ser poética ou objetiva.
b) narrativa curta e escrita em linguagem cotidiana, 
em 1ª ou 3ª pessoa, transforma fatos do dia a dia em 
matéria de reflexão, de divertimento ou literatura.
c) a narrativa biográfica é a narrativa da vida de 
alguém, pode ser escrita em 1ª ou 3ª pessoa.
d) a narrativa autobiográfica é a de um eu que fala, 
escreve-se em 1ª pessoa.
________________________________________

10. Leia a epígrafe do Conto I, Noites na Taverna

       Uma noite do século

Bebamos! Nem um canto de saudade!
Morrem na embriaguez da vida as dores!
Que importam sonhos, ilusões desfeitas?
Fenecem como as flores!
José Bonifácio

AZEVEDO, Álvares de.Noite na taverna. Rio de 
Janeiro: Klick Editora, 1998.

De acordo com o texto, o elemento que exerce 
a função de sujeito na oração abaixo está na 
alternativa:

 “Morrem na embriaguez da vida as dores”:

a) Eles
b) José Bonifácio
c) Um canto de saudade
d) As dores

11. Qual a relação de subordinação na oração 
“Trabalhou tanto que foi promovido”?
a) consecutiva
b) final
c) temporal
d) causal
________________________________________

12. Os alunos leram o livro “O engenhoso cavaleiro 
D. Quixote de La Mancha” e assistiram à peça 
teatral “ O Santo e a Porca”.

Assinale a alternativa que apresenta o que há 
em comum entre os vocábulos ENGENHOSO e 
SANTO:
a) ditongos decrescente e crescente, 
respectivamente.
b) proparoxítonos.
c) dígrafos que representam consoantes e vogais 
nasais, respectivamente.
d) trissílabo e dissílabo, respectivamente.
________________________________________

13. Leia os fragmentos abaixo e assinale a 
alternativa que apresenta ambiguidade:
a) “Estava consciente de que impaciente não 
conseguiria ser convincente.”
b) “Naquela noite, para que ninguém desconfiasse, 
jantei mais cedo e fui dormir com as galinhas.”
c) “Ou eu ou outro terminará o trabalho de geografia”.
d) “Soubemos dos fatos pela boca dela”. 
________________________________________

14. Assinale a alternativa que apresenta uma frase 
na voz passiva sintética:
a) Contrata-se manicure.
b) Manicures são contratadas pelos salões de 
beleza.
c) O palhaço pintou-se rapidamente.
d) Josué se machucou?

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

15. O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público é fornecer aos usuários informações 
sobre os resultados alcançados e os aspectos de 
natureza orçamentária, econômica, financeira e 
física do patrimônio da entidade do setor público e 
suas mutações. Com base nas Normas Brasileiras 
de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, 
considere as afirmativas a seguir:
I) O campo de aplicação da Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público abrange todas as entidades do 
setor público.
II) A contabilidade aplicada ao setor público é 
derivada da contabilidade aplicada ao setor privado, 
diferenciando somente quanto ao processo gerador 
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de informações direcionado ao controle patrimonial 
de entidades do setor público conforme princípios e 
normas de contabilidade.
III) A função social da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público deve refletir, sistematicamente, o 
ciclo da administração pública para evidenciar 
informações necessárias à tomada de decisões, 
à prestação de contas e à instrumentalização do 
controle social.

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

16. As entidades do setor público devem manter 
procedimentos uniformes de registros contábeis 
como suporte às informações. São características 
do registro e da informação contábil no setor público, 
devendo observância aos princípios e às Normas 
Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, EXCETO:
a) comparabilidade, fidedignidade, objetividade, 
uniformidade.
b) compreensibilidade, imparcialidade, represen-
tatividade, utilidade.
c) confiabilidade, integridade, tempestividade, veri-
ficabilidade, visibilidade.
d) materialidade, relevância, primazia da essência 
sobre a forma, prudência.
________________________________________

17. Com base nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, considere 
as afirmativas a seguir:

I) Na ausência de norma contábil aplicada ao 
setor púbico, o profissional da contabilidade deve 
utilizar, subsidiariamente, e nesta ordem, as 
normas nacionais e internacionais que tratem de 
temas similares, evidenciando o procedimento e os 
impactos em notas explicativas.
II) Os registros contábeis devem ser realizados e 
os seus efeitos evidenciados nas demonstrações 
contábeis do período com os quais se relacionam, 
reconhecidos, portanto, pelos respectivos fatos 
geradores, independentemente do momento da 
execução orçamentária.
III) O patrimônio das entidades do setor público, o 
orçamento, a execução orçamentária e financeira 
e os atos administrativos que provoquem efeitos 
de caráter econômico e financeiro no patrimônio 
da entidade devem ser mensurados ou avaliados 
monetariamente e registrados pela contabilidade.

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

18. O sistema de informação e comunicação 
das entidades do setor público deve identificar, 
armazenar e comunicar toda informação relevante, 
na forma e no período determinados, a fim de permitir 
a realização dos procedimentos estabelecidos 
e outras responsabilidades, orientar a tomada 
de decisão, permitir o monitoramento de ações e 
contribuir para a realização de todos os objetivos 
de controle interno. Com base na Norma Brasileira 
de Contabilidade aplicada ao Setor Público sobre 
Controle Interno, assinale a alternativa correta:
a) O controle interno é classificado em operacional, 
financeiro, econômico, contábil e normativo.
b) A estrutura de controle interno compreende 
ambiente de controle, mapeamento e avaliação de 
riscos, procedimentos de controle, informação e 
comunicação, e monitoramento.
c) Os procedimentos de controle compreendem o 
conjunto de recursos, métodos, procedimentos e 
processos adotados pela entidade do setor público 
para prevenir ou evitar os riscos inerentes ou 
potenciais à precisão da informação contábil.
d) Mapeamento de riscos são medidas e ações 
estabelecidas para prevenir, impedir ou detectar os 
riscos inerentes ou potenciais à tempestividade e à 
fidedignidade, por meio da identificação dos eventos 
ou das condições que podem afetar a qualidade da 
informação contábil, em consonância às leis, aos 
regulamentos e às diretrizes estabelecidas.
________________________________________

19. As demonstrações contábeis apresentam 
informações extraídas dos registros e dos 
documentos que integram o sistema contábil da 
entidade. Com base nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, considere 
as afirmativas a seguir:

I) A classificação dos elementos patrimoniais 
considera a segregação em “circulante” e “não 
circulante”, com base em seus atributos de 
comparabilidade e verificabilidade.
II) O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e 
as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis 
relevantes de análise, confrontando o orçamento 
inicial e as suas alterações com a execução, 
demonstrando o resultado orçamentário.
III) Nas demonstrações contábeis, as contas 
semelhantes podem ser agrupadas; os pequenos 
saldos podem ser agregados, desde que indicada 
a sua natureza e não ultrapassem 10% (dez por 
cento) do valor do respectivo grupo de contas, sendo 
vedadas a compensação de saldos e a utilização de 
designações genéricas.

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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20. As demonstrações contábeis das entidades 
definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público são: Balanço Patrimonial, Balanço 
Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração 
das Variações Patrimoniais, Demonstração dos 
Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido e Notas Explicativas. Com base 
na Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao 
Setor Público sobre Demonstrações Contábeis, 
assinale a alternativa INCORRETA:
a) O Balanço Orçamentário é estruturado de forma 
a evidenciar a integração entre o planejamento e a 
execução orçamentária.
b) Para fins de apresentação na Demonstração das 
Variações Patrimoniais, as variações devem ser 
segregadas em quantitativas e qualitativas.
c) A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser 
elaborada unicamente pelo método indireto de modo 
a evidenciar as movimentações havidas no caixa e 
seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos 
investimentos e dos financiamentos.
d) O Balanço Financeiro evidencia as receitas e 
despesas orçamentárias, bem como os ingressos 
e dispêndios extraorçamentários, conjugados com 
os saldos de caixa do exercício anterior e os que se 
transferem para o início do exercício seguinte.
________________________________________

21. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe 
a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante 
o cumprimento de metas de resultados entre 
receitas e despesas. Com base na Lei Federal  de 
Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) 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 os destinados 
ao Sistema Único de Saúde.
b) As disponibilidades de caixa dos regimes 
de previdência dos servidores públicos ficarão 
depositadas em conta separada das demais 
disponibilidades, aplicadas nas condições de 
mercado em títulos da dívida pública e/ou em ações 
e outros papéis relativos às empresas controladas 
pelo respectivo ente da Federação com observância 
dos limites e condições de proteção e prudência 
financeira.
c) As previsões de receita 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 e serão acompanhadas de 
demonstrativo de sua evolução nos últimos três 
anos, da projeção para os dois seguintes àquele 

a que se referirem, e da metodologia de cálculo e 
premissas utilizadas.
d) Se verificado, ao final de um bimestre, que a 
realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou 
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, 
os Poderes e o Ministério Público promoverão, 
por ato próprio e nos montantes necessários, nos 
trinta dias subsequentes, limitação de empenho 
e movimentação financeira, segundo os critérios 
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
________________________________________

22. Com base na Lei Federal nº. 4.320 de 17 de 
março de 1964 considere as afirmativas a seguir 
sobre Lei de Orçamento:

I) A Lei de Orçamento poderá conter autorização 
ao Executivo para realizar em qualquer mês do 
exercício financeiro, operações de crédito por 
antecipação da receita, para atender a insuficiências 
de caixa.
II) A Lei do Orçamento conterá a discriminação da 
receita e despesa de forma a evidenciar a política 
econômica financeira e o programa de trabalho 
do Governo, obedecidos os princípios de unidade 
universalidade e anualidade.
III) A Lei de Orçamento poderá consignar dotações 
globais destinadas a atender indiferentemente 
despesas de pessoal, material, serviços de 
terceiros, e transferências correntes e de capital.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

23. Conforme Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março 
de 1964, a despesa pública é classificada em 
Despesas Correntes e em Despesas de Capital. 
Com base nessa lei, as inversões financeiras são 
as dotações destinadas a, EXCETO: 

a) aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em 
utilização.
b) aquisição de títulos representativos do capital 
de empresas ou entidades de qualquer espécie, 
já constituídas, quando a operação não importe 
aumento de capital.
c) aquisição de imóveis necessários à execução 
de obras, bem como para os programas especiais, 
aquisição de instalações, equipamentos e material 
e constituição ou aumento de capital de empresas.
d) constituição ou aumento de capital de entidades 
ou empresas que visem a objetivos comerciais ou 
financeiros, inclusive operações bancárias ou de 
seguros.
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24. Considere os seguintes registros de lançamentos 
em razão da arrecadação do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 
certo município brasileiro:

I) Lançamento a débito em “Receita Realizada” e a 
crédito em “Receita a Realizar”. 
II) Lançamento a débito em “Bancos Conta 
Movimento” e a crédito em “Receita Orçamentária 
Corrente”. 
III) Lançamento a débito em “Variação Passiva 
Extraorçamentária” e a crédito em “Ativo Circulante 
- IPTU a Receber “. 

a) O primeiro lançamento é registrado no Sistema 
Orçamentário, enquanto o segundo e o terceiro são 
registrados no Sistema Patrimonial.
b) O primeiro lançamento é registrado no Sistema 
Patrimonial, o segundo é registrado no Sistema 
Financeiro, e o terceiro no Sistema Orçamentário.
c) Os dois primeiros lançamentos são registrados 
no sistema Orçamentário, enquanto o terceiro é 
registrado no Sistema Patrimonial.
d) O primeiro lançamento é registrado no Sistema 
Orçamentário, o segundo é registrado no Sistema 
Patrimonial, e o terceiro no do Sistema de 
Compensação.
________________________________________

25. De acordo com a Lei Federal nº. 4.320 de 17 de 
março de 1964,  os estágios da despesa pública são: 
empenho, liquidação e pagamento. O empenho é 
o ato emanado de autoridade competente que cria 
para o Estado obrigação de pagamento pendente 
ou não de implemento de condição, podendo ser 
classificado em: 

a) ordinário, extraordinário e especial.
b) ordinário, extraordinário e complementar.
c) ordinário, por estimativa e global.
d) ordinário, extraordinário e global.
________________________________________

26. A Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, estabelece normas gerais sobre licitações 
e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Com base nessa lei, considere as 
afirmativas a seguir:

I) São modalidades de licitação: concorrência, 
tomada de preços, convite, concurso e leilão.
II) Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação.

III – Para obras de engenharia, tendo em vista o valor 
estimado da contratação, o limite na modalidade 
tomada de preços é de até R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais).
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

27. A Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
estabelece normas gerais sobre a modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de 
bens e serviços comuns no âmbito dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Com base nessa lei, considere as 
afirmativas a seguir:

I) São considerados bens e serviços comuns da área 
da saúde, aqueles necessários ao atendimento dos 
órgãos que integram o Sistema Único de Saúde, 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos no edital, por meio de 
especificações usuais do mercado.
II) Quando o quantitativo total estimado para a 
contratação ou fornecimento não puder ser atendido 
pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação 
de tantos licitantes quantos forem necessários 
para o atingimento da totalidade do quantitativo, 
respeitada a ordem de classificação, desde que os 
referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço 
da proposta vencedora.
III) União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
poderão adotar, nas licitações de registro de preços 
destinadas à aquisição de bens e serviços comuns 
da área da saúde, a modalidade do pregão, inclusive 
por meio eletrônico.

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

28. De acordo com a Lei Federal de Responsabilidade 
Fiscal, o Relatório de Gestão Fiscal deverá ser 
publicado até 30 (trinta) dias após o encerramento 
do período a que corresponder, com amplo acesso 
ao público, inclusive por meio eletrônico. Com base 
nesse prazo, assinale a alternativa correta:
a) O descumprimento do referido prazo sujeita o 
ente da Federação às mesmas sanções impostas 
pelo Tribunal de Contas aos responsáveis pelos 
atos de improbidade administrativa.
b) O descumprimento do referido prazo impede a 
realização de operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, exceto as destinadas ao 
refinanciamento do principal atualizado da dívida 
mobiliária, e bem como a concessão de garantias.
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c) Enquanto perdurar o atraso, o ente da Federação 
não poderá receber transferências voluntárias, 
obter garantia, direta ou indireta, contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao 
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem 
à redução das despesas com pessoal.
d) O descumprimento do prazo previsto impedirá, 
até que a situação seja regularizada, que o ente 
da Federação receba transferências voluntárias e 
contrate operações de crédito, exceto as destinadas 
ao refinanciamento do principal atualizado da dívida 
mobiliária.
________________________________________

29. Com base no Provimento nº.  29/1994, o qual 
dispõe sobre a prestação e tomada de contas 
referentes às transferências, a qualquer título, tais 
como subvenções, auxílios e convênios, feitas pelo 
Estado do Paraná a entidades de direito público ou 
privado e entre outras providências, considere as 
afirmativas a seguir:

I) As contas serão julgadas regulares com ressalva, 
quando evidenciarem impropriedade ou qualquer 
outra falta de natureza formal, de que não resulte 
dano ao erário.
II) Quando julgar as contas regulares com ressalva, 
o Tribunal dará quitação plena ao responsável, 
sendo adotadas ou não medidas para correção das 
impropriedades ou faltas identificadas.
III) Quando julgar as contas irregulares o Tribunal, 
definirá a responsabilidade individual ou solidária 
pelo ato de gestão inquinado.

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

30. De acordo com a Lei Orgânica do munícipio de 
Juranda, estado do Paraná, a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
do Município e das entidades da administração 
direta, indireta e fundacional, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncias de receita, será exercida 
pela Câmara Municipal. Com base nessa lei, 
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Prestarão contas qualquer pessoa física ou 
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e 
valores públicos pelos quais o Município responda.
b) Recebido o parecer prévio, emitido pelo Tribunal 
de Contas sobre as contas que o Município deve 
anualmente prestar, a Câmara, no prazo máximo 
de 120 (cento e vinte) dias, julgará as contas do 
Município.
c) As contas do Município ficarão em locais de fácil 
acesso ao público, na Câmara e na Prefeitura do 
Município, durante 60 (sessenta) dias, anualmente, 
à disposição de qualquer contribuinte para exame e 
apreciação.
d) A Câmara Municipal poderá solicitar ao Tribunal 
de Contas do Estado a realização de inspeções 
e auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas do Poder Executivo, bem 
como nas entidades da administração indireta e 
fundacional.

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