
Câmara Municipal de Parnamirim 

Deem-me minhas mãos, que eu quero colher flores. 
José Bezerra Gomes  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leia estas instruções:   
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10  

Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou apresentar imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não peça 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica confeccionada em material transparente, 

preferencialmente de tinta na cor preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas 

e este Caderno. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de 1 a 10 desta prova são baseadas no texto a seguir.  
 

Gênero, brilhantismo e esforço 

Carreiras supostamente para pessoas muito inteligentes atraem menos mulheres. Seria 

uma coincidência? A ciência já encontrou a resposta  

Por Dr. Daniel Barros 

1 Se você tiver oportunidade de ir a um playground (e tiver espírito investigativo), faça a 

seguinte experiência: peça às crianças que apontem quais colegas consideram "muito, 

muito espertos". Anote os resultados. Então, espere um ano – fazer ciência requer 

paciência – e pergunte novamente. Faça novas anotações e compare com as anteriores.  

2 Sem saber, você terá feito uma tentativa de replicação de um estudo publicado em 

janeiro de 2017, na prestigiosa revista Science. E, se conseguir replicar os resultados, 

descobrirá que, até os 5 anos, não há diferença entre a quantidade de meninos ou 

meninas apontados como realmente inteligentes. A partir dos 6 anos, contudo, as 

meninas passam a incluir mais meninos do que meninas nessa categoria. É quando elas 

perdem o interesse em participar de brincadeiras para crianças muito espertas.  

3 A história por trás dessa pesquisa é curiosa. A filósofa Sarah-Jane Leslie e o psicólogo 

Andrei Cimpian notaram que algumas áreas valorizavam muito mais o brilhantismo do 

que o esforço de seus pesquisadores. A filosofia, ao contrário da psicologia, esperav a 

que apenas gênios procurassem a carreira, parecia-lhes. 

4 Eles sabiam também, como todo mundo, que algumas áreas apresentam maior 

discrepância de gênero do que outras. Viam que a psicologia tinha muito mais facilidade 

de atrair mulheres do que a filosof ia, por exemplo. Seria coincidência o fato de uma 

valorizar mais o brilhantismo do que outra? Ou essa aura estaria afastando as mulheres?  

5 Para testar essa hipótese, eles perguntaram a milhares de cientistas quanto eles 

acreditavam que, para ter sucesso em seu campo, era necessário ser brilhante (em vez 

de ser esforçado). Analisando mais de 2 mil respostas, foram capazes de estabelecer um 

score para o quanto cada área valorizava uma suposta genialidade. Comparando com a 

quantidade de mulheres – e também de afro-americanos – em cada uma delas, 

descobriram uma associação inversa entre o índice de valorização do brilhantismo e a 

representatividade das minorias. Quanto mais se esperava que seus membros fossem 

gênios, menos mulheres e negros havia. Mesmo considerando fatores como quantidade 

de horas de trabalho, intensidade de raciocínio matemático requerido, fosse na 

comparação entre humanas, exatas e biológicas, fosse dentro de cada campo, a 

correlação não falhava. 

6 Foi quando, cientistas rigorosos que são, quiseram investigar se era apenas uma 

coincidência, sem relação de causa e efeito, ou se, de fato, os homens eram mais 

identificados com o brilhantismo do que as mulheres. Fizeram, então, o estudo com as 

crianças, mostrando que esse estereótipo não só surge cedo como afasta precocemente 

as meninas de atividades que, elas acreditam, requerem grande inteligência. 

7 Meninos e meninas podem ter aptidões diferentes naturalmente? Estatisticamente, sim. 

Mas isso faz pouca diferença na prática. O que faz diferença é martelar na cabeça das 

crianças que cada um pode ser o que quiser, independentemente de seu gênero. Mas 

isso só acontecerá quando os adultos estiverem convictos.  
 

 

BARROS, Daniel. Gênero, brilhantismo e esforço. Galileu. São Paulo, Editora Globo, Nº 333, mar. 2019. p.71 [Adaptado] 
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01. O propósito comunicativo prioritário do texto é 

A) expor que meninas são mais aptas para atividades que exigem esforço . 

B) explicar que homens e mulheres são diferentes do ponto de vista biológico. 

C) demonstrar que meninas e meninos podem ser aptos a realizar qualquer tarefa . 

D) defender que meninos são mais aptos para atividades que exigem brilhantismo .  
 
02. A leitura do texto permite inferir que 

A) há uma relação entre gênero, capacidade intelectual e esforço que é determinada pelas 
características biológicas de homens e mulheres . 

B) a perda de interesse das meninas por atividades associadas ao brilhantismo está 
relacionada ao fato de elas acreditarem que os meninos são mais esfor çados. 

C) a baixa participação feminina em algumas áreas do conhecimento está mais relacionada à 
criação de estereótipos do que à falta de aptidão das mulheres. 

D) há áreas do conhecimento em que a relação entre brilhantismo e participação feminina não 
ocorre como esperado nas pesquisas referenciadas. 

 

03. Considere o excerto a seguir: “Carreiras supostamente para pessoas muito inteligentes 

atraem menos mulheres. Seria uma coincidência? A ciência já encontrou a resposta”.  

A resposta a que se refere o excerto encontra-se  

A) no parágrafo 6. 

B) nos parágrafos 2 e 3. 

C) no parágrafo 4. 

D) nos parágrafos 1 e 2. 
 

04. O título do texto 

A) antecipa um contra-argumento desenvolvido no decorrer dos parágrafos.  

B) contém um argumento desenvolvido no decorrer dos parágrafos. 

C) apresenta a opinião central defendida no conjunto dos parágrafos . 

D) sinaliza o tema abordado no conjunto dos parágrafos . 

 

05. No primeiro parágrafo do texto, predomina a sequência  

A) argumentativa.   C) explicativa. 

B) injuntiva.    D) narrativa. 

 

Para responder às questões 06, 07, 08 e 09, considere o parágrafo transcrito abaixo. 
 

A história por trás dessa pesquisa[1] é curiosa. A filósofa Sarah-Jane Leslie e o psicólogo 

Andrei Cimpian notaram que[2] algumas áreas valorizavam muito mais o brilhantismo do 

que o esforço de seus pesquisadores. A filosofia, ao contrário da psicologia, esperava 

que[3] apenas gênios procurassem a carreira, parecia-lhes[4]. 

 

06. Considerando a tradição gramatical sobre pontuação, afirma-se corretamente: 

A) o segundo ponto poderia, sem alteração do sentido do trecho, ser substituído por sinal de 
interrogação. 

B) as duas primeiras vírgulas poderiam, com alteração de sentido do trecho, ser substituídas por 
parênteses. 

C) a última vírgula poderia, com alteração de sentido do trecho, ser substituída por travessão.  

D) o primeiro ponto poderia, sem prejuízo do sentido do trecho, ser substituído por dois -pontos. 
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07. A sequência linguística [1] exemplifica um mecanismo de coesão 

A) por elipse de termo presente no parágrafo seguinte. 

B) referencial e antecipa informação presente no parágrafo seguinte . 

C) por elipse de termo presente no parágrafo anterior. 

D) referencial e retoma informação presente no parágrafo anterior . 
 

08. Os elementos linguísticos [2] e [3] pertencem 

A) à mesma classe gramatical e introduzem orações adjetivas . 

B) à mesma classe gramatical e introduzem objetos diretos . 

C) a classes gramaticais diferentes e introduzem complementos nominais . 

D) a classes gramaticais diferentes e introduzem orações substantivas . 
 

09. O elemento linguístico [4] retoma 

A) “A filósofa Sarah-Jane Leslie e o psicólogo Andrei Cimpian” . 

B) “algumas áreas”. 

C) “seus pesquisadores” . 

D) “apenas gênios”. 
 
10. A linguagem empregada no texto tende à 

A) conotação e ao registro formal, estando adequada ao gênero discursivo.  

B) denotação e ao registro informal, estando inadequada ao gênero discursivo. 

C) denotação e ao registro formal, estando adequada ao gênero discursivo.  

D) conotação e ao registro informal, estando inadequada ao gênero discursivo. 
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Conhecimentos Específicos           11 a 35 
 

 

11. Nos termos da Constituição, a República Federativa do Brasil é formada pela união 

indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, todos dotados de autonomia. No 

Brasil, não há como negar que os municípios possuem a condição de verdadeiros entes 

federativos. Sobre a autolegislação, compete aos municípios 

A) legislar sobre assistência jurídica e defensoria pública.  

B) legislar concorrentemente sobre direito tributário e financeiro.  

C) suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.  

D) suplementar os procedimentos em matéria processual.  
 

12. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios obedecerá a determinados princípios estabelecidos pela 

Constituição Federal. São eles: 

A) legalidade, igualdade, moralidade, publicidade e efetividade.  

B) legalidade, independência, moralidade, publicidade e eficácia.  

C) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

D) legalidade, integridade, moralidade, publicidade e eficiência. 
 

13. O setor financeiro tem, entre as suas atribuições, realizar a contabilidade da câmara 

municipal com a consequente elaboração do balanço orçamentário. Para tanto, deve 

evidenciar o registro da arrecadação da receita orçamentária por meio do lançamento:  

A) D 5.2.1.1.xx.xx  Previsão Inicial da Receita 

C 6.2.1.1.xx.xx  Receita a Realizar 

B) D 6.2.1.1.xx.xx  Receita a Realizar 

C 6.2.1.2.xx.xx  Receita Realizada 

C) D 6.2.1.1.xx.xx  Receita a Realizar 

C 6.2.2.1.xx.xx  Controle da Disponibilidade de Recurso 

D) D 6.2.2.1.xx.xx  Controle da Disponibilidade de Recurso 

C 6.2.1.2.xx.xx  Receita Realizada  
 

14. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 

controle interno com determinadas finalidades. Nesse contexto, analise as finalidades abaixo 

relacionadas. 
 

I 
Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União.  

II 
Comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão fiscal nos órgãos e 
entidades da administração federal.  

III 
Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos 
e haveres da União. 

IV 
Apoiar o controle interno, externo e social no exercício de sua missão institucional nos 
órgãos públicos. 

São finalidades do sistema de controle interno as constantes em   

A) III e IV.   C) I e III.  

B) II e IV.    D) I e II.  
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15. A Constituição Federal de 1988 determina as competências dos entes federativos para 

instituir impostos em suas respectivas áreas de atuação. Levando isso em conta, considere 

os seguintes impostos pertencentes ao município por instituição e/ou repartição da receita 

tributária.  
 

I Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana.  

II Imposto de transmissão "inter vivos", a qualquer título.  

III Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 

IV 
Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do estado sobre a 
propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.  

V 
Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 
propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados.  

VI 
Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 
propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados.  

De acordo com o texto constitucional, pertencem ao município os tributos referidos nos itens 

A) I, II, III e VI. 

B) I, III, IV e VI.  

C) I, II, V e VI.  

D) I, II, III e IV.  

 

16. A estrutura orçamentária está assentada em três leis: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. De acordo com a Constituição Federal, o Plano 

Plurianual conterá as 

A) despesas de capital e as despesas correntes em geral.  

B) despesas de capital e outras delas decorrentes.  

C) despesas obrigatórias de caráter continuado.  

D) despesas de exercícios anteriores.   

 

17. No cenário atual, as boas práticas de governança ex igem o aperfeiçoamento do sistema de 

planejamento no setor público. Daí a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal, que 

impõe uma série de exigências no tocante ao conteúdo das leis orçamentárias. Nesse 

sentido, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá dispor sobre   

A) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas 
financiados com recursos dos orçamentos.   

B) a compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes 
do Plano Plurianual. 

C) despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as 
atenderão. 

D) o refinanciamento da dívida pública e a atualização monetária do principal da dívida 
mobiliária refinanciada.   

 

18. A Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal dispõem 

sobre os fundamentos da Lei Orçamentária Anual, enfatizando os princípios orçamentários. 

Com referência ao princípio da unidade, a entidade deve possuir apenas um orçamento para 

dado exercício financeiro, o qual conterá, de acordo com o art. 165, § 5º da Constituição, os 

seguintes suborçamentos:  

A) fiscal, da seguridade social e de investimentos.   

B) plano plurianual, diretrizes orçamentária e orçamento anual.  

C) fiscal, da assistência social e de investimentos.  

D) plano plurianual, quadro de recursos e de aplicação de capital.   
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19. A reserva de contingência determina a dotação global a ser utilizada como fonte de recursos 

para abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e outros 

riscos e eventos fiscais imprevistos. Ela é obrigatória  

A) no orçamento de investimentos. 

B) no Plano Plurianual. 

C) na Lei Orçamentária Anual.  

D) no anexo de riscos fiscais.   
 

20. O controle político-administrativo prevê a fiscalização da gestão pública em várias dimensões 

(contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial) e sob múltiplos aspectos 

(legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas). 

Esse controle será exercido pelo 

A) Poder Executivo, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
poder. 

B) Poder Legislativo, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
poder. 

C) Tribunal de Contas, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
poder. 

D) Tribunal de Justiça, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
poder. 

 

21. As consignações são importâncias retidas pelos órgãos ou entidades públicas, em favor de 

outros entes, públicos ou privados, que, após observado o procedimento estabelecido, serão 

encaminhadas para seus titulares. Esses ingressos são classificados como  

A) de capital, se for uma receita de contribuição.  

B) de capital. 

C) correntes, se for uma receita de convênios.  

D) extraorçamentários. 

 

22. A receita orçamentária ingressa nos cofres públicos mediante a concretização de quatro 

estágios distintos: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. A lei 4.320/64  se 

reporta a essas etapas nos seguintes termos:  

A) o recolhimento representa estágio que antecede a arrecadação da receita  e diz respeito ao 
momento em que o agente arrecadador entrega os valores à conta do Tesouro.  

B) são objeto de lançamento as receitas extraorçamentárias e quaisquer outras rendas com 
vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato.  

C) o planejamento representa a etapa de execução da receita, sendo o momento que 
determina a que exercício financeiro ela pertence. 

D) o lançamento da receita é ato da repartição competente, que verifica a procedência do 
crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta.  

 

23. A classificação por natureza dos itens que compõem a receita pública objetiva id entificar a 

origem do recurso em função do seu fato gerador, sendo dividida em duas categorias 

econômicas: receitas correntes e receitas de capital. Na categoria de capital, as receitas são 

oriundas de 

A) indenizações e restituições. 

B) fruição dos bens do Estado. 

C) multas e juros de mora. 

D) amortização de empréstimos. 
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24. Considerando a legislação orçamentária brasileira, analise o conceito abaixo.  

 [...] a autorização, através da lei de orçamento, para a execução de programa, projeto ou 

atividade ou para o desembolso de quantia aportada a objeto de despesa, vinculado a 

uma categoria econômica, e, pois, a um programa.  

Esse conceito refere-se a 

A) dotação orçamentária.  C) crédito orçamentário.   

B) crédito adicional.    D) verba orçamentária. 

 

25. As receitas correntes são aquelas vocacionadas a fazer face às despesas correntes. Essa 

correlação pode ser percebida diretamente, como ocorre com as transferências correntes, ou 

indiretamente, quando se constata que as receitas correntes são, via de regra, receitas 

efetivas, aptas a garantir o funcionamento da máquina pública. Já o que sobra do 

balanceamento entre as receitas e despesas correntes pode ser  direcionado para as 

despesas de 

A) juros.    C) pessoal. 

B) capital.   D) serviços. 

 

26. A Lei de Responsabilidade Fiscal opera com a ideia de que a despesa e a assunção de 

compromissos serão registradas segundo o regime de competência. Com base nisso, a 

despesa orçamentária deve ser apropriada durante todo o exercício e o seu pagamento 

depende da liquidação da despesa. A apropriação dos empenhos não liquidados no 

encerramento do exercício financeiro gera 

A) despesas de exercícios anteriores.  

B) restos a pagar processados.  

C) restos a pagar não processados. 

D) anulação de despesas empenhadas.  

 

27. É comum os estados e municípios estabelecerem, por meio de legislação suplementar, o 

cancelamento dos saldos remanescentes de restos a pagar em 31 de dezembro do ano 

subsequente ao de sua inscrição. Entretanto, todo e qualquer direito contra a fazenda 

estadual ou municipal somente prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou fato que o 

originou. Desse modo, após o cancelamento da inscrição da despesa como restos a pagar, o 

pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta de dotação destinada a  

A) despesas extraorçamentárias. 

B) restos a pagar processados.  

C) restos a pagar não processados. 

D) despesas de exercícios anteriores.  
 

28. A quase totalidade da movimentação de recursos na administração pública transita pelo 

orçamento, isto é, a despesa orçamentária contempla quase todas as despesas públicas. 

Contudo, existe um pequeno grupo de despesas que, em razão de suas peculiaridades, n ão 

transita pelo orçamento. No grupo dos dispêndios extra orçamentários, constam os gastos com 

A) operações de crédito por antecipação da receita orçamentária.  

B) despesas de pessoal de exercícios financeiros anteriores.  

C) inscrição de restos a pagar processados e não processados. 

D) operações de crédito de longo prazo e consignações.  
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29. Os instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais deve ser dada ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, estão elencados no art. 4 8, 

caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Levando isso em conta, considere os 

instrumentos abaixo. 
 

I Planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias.  

II Prestações de contas e o respectivo parecer prévio.  

III Programação financeira e o cronograma de desembolso. 

IV Limitação de empenho e movimentação financeira.  

Nos termos da LRF, a transparência da gestão fiscal será assegurada mediante a divulgação 
dos instrumentos constantes em  

A) I e II.  

B) II e IV.  

C) III e IV.  

D) I e III. 
 

30. Inferem-se, dos termos do art. 40 da Lei 4.320/64, duas situações que ensejam a abertura de 

créditos adicionais. São elas:  
 

I Existência na lei de orçamento de autorizações de despesas insuficiente mente dotadas. 

II Necessidade de autorização de despesas não computadas na lei de orçamento.  

Essas duas situações geram, respectivamente, os chamados créditos adicionais   

A) especiais e extraordinários. 

B) suplementares e especiais. 

C) extraordinários e suplementares.  

D) especiais e suplementares. 
 

31. As demonstrações contábeis são a representação estruturada da situação patrimonial, 

financeira e do desempenho da entidade. Assim, de modo a atender às determinações legais 

e às normas contábeis vigentes, atualmente, o balanço orçamentário é composto por  

A) quadro principal, quadro da execução dos restos a pagar não processados e quadro da 
execução dos restos a pagar processados.  

B) quadro principal, quadro financeiro, quadro das contas de compensação e quadro do 
superávit/déficit financeiro.  

C) receitas, despesas e ganhos ou perdas antes dos tributos reconhecidos na alienação de 
ativos ou pagamento de passivos e o resultado do período.  

D) receitas e despesas do período que sejam reconhecidas diretamente no patrimônio em 
virtude de norma específica e reserva de contingência. 

 

32. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece três tipos de limites para a despesa total com 

pessoal, em relação à receita corrente líquida, quais sejam: máximo, prudencial e alerta. Na 

verificação do atendimento desses limites, NÃO serão computadas as despesas 

A) de indenização por demissão de servidores ou empregados.  

B) decorrentes de decisão judicial e da competência do período da apuração.  

C) relativas à demissão do servidor ou cargo comissionado por justa causa.  

D) com inativos, ainda que custeadas por recursos do Tesouro.  
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33. A operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – ARO é espécie do gênero 

operação de crédito; todavia, não constitui item da receita orçamentária. Trata -se tão 

somente de recebimento antecipado de um valor correspondente a um item da receita 

orçamentária. A contratação de ARO 

A) será realizada somente a partir do primeiro bimestre do exercício.  

B) deverá ser liquidada até o dia dez de dezembro de cada ano.  

C) será autorizada se forem cobrados outros encargos além da taxa de juros.  

D) poderá ser realizada no último ano de mandato do prefeito municipal.  

 

34. Para efeito da 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 os destinados ao Sistema Único de Saúde. É exigência para a 

realização de transferência voluntária:  

A) existência de prévia e expressa autorização para a transferência, no texto da lei 
orçamentária ou em créditos adicionais.  

B) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 
nos dois subsequentes. 

C) declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária com 
a Lei Orçamentária Anual. 

D) comprovação, por parte do beneficiário, de cumprimento dos limites constitucionais 
relativos à educação e à saúde. 

 

35. Por força da Lei de Responsabilidades Fiscal, considera-se de caráter continuado a despesa 

corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo. A referida 

despesa manifesta-se pela presença no orçamento por um período 

A) inferior a  três exercícios. 

B) superior a  três exercícios. 

C) inferior a dois exercícios 

D) superior a dois exercícios. 
 

 


