
CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

CONTADOR
Candidato: inscrição - nome do candidato
Curso: código - nome / turno - cidade
Local de Prova: nome do local de prova
Cidade de Prova: município de prova
Sala de Prova: numero Carteira de Prova: número

Assinatura do(a) candidato (a):__________________________________________________________
Observações

1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  CONTADOR, que é constituída de  TRINTA (30) 
questões objetivas, distribuídas da seguinte maneira: 05 de língua portuguesa, 05 de matemática, 05 de conhecimentos 
gerais e 15 de conhecimentos específicos; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma 
está correta. 

2. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

3. CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique se as informações que constam no seu cartão resposta estão corretas. Se os  
dados  estiverem  corretos,  assine  o  cartão.  Caso  haja  algum  erro,  notifique  imediatamente  o  erro  ao  fiscal.  
Oportunamente, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

4. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique seus dados impressos nesta folha. Use caneta 
esferográfica  PRETA para preencher TODO o quadrículo (a marcação indevida anula a resposta dada na questão). 
Entregue o cartão-resposta ASSINADO no local indicado. Não amasse, não dobre e não suje o cartão-resposta, sob 
pena do não-reconhecimento das respostas pelos equipamentos de leitura.

5. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 9:30 horas, sob pena de desclassificação. 
O término da prova é às  12:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há previsão de horário  
extra para o preenchimento do cartão de respostas.

6. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o cartão de respostas. 
Pode, contudo, levar consigo o caderno de provas.

7. DECLARO TER RECEBIDO O CARTÃO DE RESPOSTAS REFERENTE À INSCRIÇÃO ACIMA.

___________________ _______________________
NOME DO FISCAL ASSINATURA DO FISCAL



PORTUGUÊS
Rua da Passagem (trânsito)

Os curiosos atrapalham o trânsito
Gentileza é fundamental
Não adianta esquentar a cabeça
Não precisa avançar no sinal
Dando seta pra mudar de pista
Ou pra entrar na transversal
Pisca alerta pra encostar na guia
Para-brisa para o temporal
Já buzinou, espere, não insista,
Desencoste o seu do meu metal
Devagar pra contemplar a vista
Menos peso do pé no pedal
Não se deve atropelar um cachorro
Nem qualquer outro animal
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Motoqueiro caminhão pedestre
Carro importado carro nacional
Mas tem que dirigir direito
Para não congestionar o local
Tanto faz você chegar primeiro

O primeiro foi seu ancestral
É melhor você chegar inteiro
Com seu venoso e seu arterial
A cidade é tanto do mendigo
Quanto do policial
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Travesti trabalhador turista
Solitário família casal
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Sem ter medo de andar na rua
Porque a rua é o seu quintal
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Boa noite, tudo bem, bom dia,
Gentileza é fundamental
Pisca alerta pra encostar na guia
Com licença, obrigado, até logo, tiau.
(Arnaldo Antunes/Lenine)

1. Nos versos: A cidade é tanto do mendigo/Quanto do policial/Todo mundo tem direito à vida/Todo mundo tem 
direito igual. NÃO se pode afirmar apenas que

A. os direitos são próprios apenas de certos segmentos, na sociedade.

B. mendigo e policial devem ser tratados da mesma forma, sem distinção.

C. assim como produziria o mesmo efeito de sentido de tanto quanto, nos versos acima.

D. em Todo mundo o efeito de sentido produzido é equivalente ao não há diferenças entre ninguém.

E. ainda que mendigo e policial encontrem-se em polos distintos em um imaginário de valores sociais, eles devem 
ser tratados da mesma forma, sem hierarquia.

2. Em Sem ter medo de andar na rua/Porque a rua é o seu quintal, a conjunção pode ser substituída sem alterar o 
sentido apenas por

A. mas.

B. pois.

C. não só.

D. porquanto.

E. entretanto.

3. Em  Carro importado carro nacional/Mas tem que dirigir direito,  assinale a alternativa em que NÃO se pode 
depreender, no texto, sentidos sobre estes versos.

A. Não importa se o seu carro é mais ou menos potente, a lei é para todos.

B. Não importa qual o seu poder aquisitivo desde que você faça a sua parte.

C. De acordo com o tipo de carro, é possível dirigir de forma mais ou menos prudente.

D. A conjunção adversativa sustenta o efeito de sentido de que as leis devem ser respeitadas.

E. Assim como o produto nacional, o importado tem que seguir as mesmas regras no trânsito.

http://letras.mus.br/lenine/


4.  Em Travesti  trabalhador turista/Solitário família  casal,  NÃO se pode afirmar  que,  em relação aos  sentidos 
produzidos pelo texto acima,

A. há nos seis termos valores imaginários distintos.

B. a aliteração contribuiu para a adição de ritmo ao texto. 

C. Travesti e Solitário são termos correspondentes em termos de efeito de sentido. 

D. é possível perceber sentido de igualdade entre todas as formas de estar no mundo, sem distinção.

E. há relação semântica entre os termos do segundo verso, no que diz respeito ao sentido geral do texto.

5. Em Gentileza é fundamental a ideia NÃO se repete apenas em

A. Não precisa avançar no sinal.

B. Boa noite, tudo bem, bom dia.

C. Já buzinou, espere, não insista.

D. Carro importado carro nacional.

E. Com licença, obrigado, até logo, tiau.
MATEMÁTICA

6. O quadro abaixo apresenta dados da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento  (Paraná) 
referente a precipitações pluviométricas mensais na região oeste do Paraná em alguns meses. Com base nas 
informações  do  quadro  é  correto  afirmar  que  a  precipitação  média  mensal  (no  período  registrado  no 
quadro), em mm, foi 

Precipitação Pluviométrica na Região Oeste do Paraná 
(Período 10/2014 – 03/2015)

Mês Precipitação em mm
Outubro/2014 60

Novembro/2014 131
Dezembro/2014 146

Janeiro/2015 154
Fevereiro/2015 143

Março/2015 104
  

A. 122.
B. 123.
C. 124.
D. 125.
E. 126.



7. Uma empresa que lucrou R$ 120.000,00 em 2014 estima um crescimento, no lucro, de 12% para 2015. 
Se a previsão se concretizar, então é correto afirmar que o lucro em 2015 será 
A. R$ 134.400,00.
B. R$ 134.500,00.
C. R$ 134.600,00.
D. R$ 134.700,00.
E. R$ 134.800,00.

8. Determinada prefeitura utilizou R$ 3.120.000,00 para reformar algumas escolas e construir uma nova 
escola.  Sabe-se que entre  reformas  e  construção o total  foi  6.000 metros  quadrado de obras.  Sabe-se 
também que o custo, por metro quadrado, para reformas foi R$ 280,00 e para construção nova foi R$ 
1.000,00. Assim é correto afirmar que a escola nova terá 
A. 1000 m2 .

B. 1200m2 .

C. 1500m2 .

D. 2000m2 .

E. 4000m2 .

9. O gráfico abaixo apresenta a quantidade de refeições que determinado restaurante vendeu em 2014. Com 
base nas informações do gráfico é correto afirmar que

A. no mês de fevereiro foi vendido 20 refeições a mais do que em janeiro.
B. a média mensal de vendas em 2014 foi 100 unidades. 
C. o mês que registrou maior venda foi dezembro.
D. em junho foi vendido a mesma quantidade do que em janeiro.
E. em novembro não foi vendida nenhuma refeição.
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10. Paulo, José e Marcos compraram (juntos) bilhetes da loteria e gastaram R$ 51,00, sendo que deste 
montante R$ 9,00 foi de Paulo,  R$ 15,00 de José e R$ 27,00 de Marcos.  Um dos bilhetes deles foi 
sorteado e eles ganharam um prêmio de R$ 127.500,00. Se o prêmio for dividido proporcionalmente ao 
valor da aposta de cada um, então é correto afirmar que Paulo receberá 
A. R$ 18.800,00.
B. R$ 20.500,00.
C. R$ 22.500,00.
D. R$ 42.500,00.
E. R$ 85.000,00.

CONHECIMENTOS GERAIS
11.  Ao considerar alguns tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, 
política, economia, sociedade, educação suas inter-relações e vinculações históricas, é correto afirmar que
A. a penitenciária de segurança máxima localizada em Catanduvas configura-se como um instrumento 

que contribui com a estrutura carcerária do Paraná, uma vez que possibilitou a redução do número de 
detentos das penitenciárias localizadas na região Oeste do Estado, tornando o sistema carcerário do 
Paraná  mais  adequado  em  vista  à  situação  dos  estados  que  não  contam  com  as  instalações  de 
penitenciárias de segurança máxima.

B. embora contando com uma malha rodoviária muito ampla, o principal meio de transporte de produtos 
do Paraná é pelas hidrovias. Isso torna o Estado altamente competitivo, por contar com uma estrutura 
bem planejada e que permite a todas as regiões do Estado a facilitação do transporte pelos rios.

C. a Coluna Prestes foi um movimento de insatisfação por parte de militares que não concordavam com o 
estilo de governo que caracterizou o segundo império. Graças a este movimento, o governo imperial 
tornou-se ainda mais enfraquecido, diante de um cenário de crises que atravessou e possibilitou a 
criação do regime republicano no final do século XIX.

D. ao considerar o processo de ocupação do Paraná por migrantes vindos das frentes cabocla, nortista e 
sulista de ocupação, observa-se que esse contexto migratório não se aplica na região Oeste do Paraná, 
e, sobretudo em Catanduvas, pois a única frente de ocupação que chegou ao Oeste foi formada por 
migrantes vindos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

E. o investimento em ensino superior público no Oeste do Paraná em fins da década de 1980 possibilitou, 
mais tarde,  a criação da primeira Universidade Pública do Estado na região.  Os investimentos no 
ensino  superior  promovidos  pela  União  são  ainda  mais  recentes,  com  a  criação  de  campi  da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, da Universidade 
Federal da Fronteira Sul e da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila).



12. Ao considerar  alguns tópicos relevantes e atuais de diversas áreas,  tais  como: tecnologia,  energia, 
relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia suas inter-relações e vinculações históricas, 
é correto afirmar que
A. as políticas voltadas para a produção familiar tem se configurado como um instrumento importante na 

construção  de  um  desenvolvimento  sustentável,  ameaçado  pela  intensificação  de  mecanismos 
promovidos para o atendimento exclusivo do mercado internacional, caracterizado principalmente pela 
produção da soja.

B. pela abundância de rios que favorecem a construção de hidroelétricas, a produção da energia por esse 
meio se constitui a forma mais barata de produção energética, com menor impacto no meio ambiente, 
se comparada a produção por combustível e principalmente a produção de energia eólica, devido ao 
alto custo e risco do material químico utilizado.

C. um  aspecto  que  merece  ser  destacado  nas  relações  internacionais  entre  os  países  membros  do 
Mercosul é a trajetória de respeito pelas soberanias nacionais e zelo em relação às áreas de fronteira 
que  historicamente  foram mantidas,  sem problemas  sociais  e  econômicos  próprios  de  regiões  de 
fronteira.

D. o fomento  de tecnologia  não se  configura  como uma ação que deva  ter  a  participação do poder 
público, uma vez que a este cabe atender as demandas emergenciais como oferecer escolas, postos de 
saúde e moradias populares para uma parcela significativa da população que não tem acesso a estes 
direitos.

E. a política de instalação de colonos no interior do Oeste do Paraná evitou uma ação mais devastadora 
do meio ambiente. O processo de colonização foi fundamental para que se evitasse uma ação intensiva 
de desmatamento na região. Com a vinda de colonos colocou-se um freio na ação provocada pelas 
madeireiras. Caso contrário o impacto seria ainda maior.

13. Ao considerar aspectos históricos e geográficos do município de Catanduvas, é correto afirmar que
A. a Coluna Prestes foi uma consequência da insatisfação de grupos militares para com a postura do 

governo da velha república e teve seu início a partir dos confrontos ocorridos na região de Catanduvas 
(PR) e se limitou ao Estado do Paraná. Por ser conduzido pelas tropas fieis ao governo federal, a ação 
de neutralização dos revoltosos foi intensa e evitou que extrapolasse o espaço correspondente ao oeste 
do Paraná.

B. das três frentes mais expressivas de ocupação da região Oeste do Paraná: Nortistas, sulistas e caboclos. 
Apenas esta última frente marcou presença em Catanduvas, o que justifica o cenário produtivo da 
região.

C. a  exploração  da  madeira  esteve  voltada  para  a  exportação.  E  configurou-se  em uma prática  que 
provocou a devastação de boa parte das florestas da região Oeste e particularmente em Catanduvas.

D. os rios Tormenta e  Adelaide,  que fazem parte  do espaço hídrico de Catanduvas  desaguam no rio 
Piquiri. Uma pequena quantidade de afluentes que nascem na região de Catanduvas chegam ao rio 
Iguaçu.

E. pela aproximação com a capital do Estado, o município de Catanduvas é mais antigo que o município 
de Foz do Iguaçu, o qual se localiza no extremo oeste do Estado.



14. Ao considerar temas que abordam debates sobre Políticas Públicas voltadas para a habitação, cidadania, 
saúde, ética e educação ambiental, é correto afirmar que
A. cabe ao Estado única e exclusivamente intervir nos imóveis públicos ou de fins coletivos. Por isso não 

cabe ao Estado estabelecer políticas públicas para a habitação, uma vez que esta demanda supõe a 
aquisição ou locação particular de imóveis para fins de moradia.

B. o Sistema Único da Saúde (SUS) conta com a participação do governo na esfera nacional, estadual e 
municipal.  Por  ser  uma  política  pública,  a  participação  do  sistema  é  de  exclusividade  do  poder 
executivo das três esferas de governo e está vedada a participação da sociedade civil,  cuja qual é 
destinada os serviços prestados pelo SUS.

C. cidadania é um direito adquirido por todas as pessoas que estão localizadas no espaço urbano do 
município, ou seja, no espaço da cidade. Por esta razão, as pessoas que habitam o espaço rural não 
usufruem tal direito.

D. a  ética,  cujo  conceito  foi  construído  pelo  pensamento  grego,  caracteriza-se  no  contexto  da 
modernidade como um conceito não mais aplicável nas relações sociais pautadas exclusivamente pela 
ação racional. A lei é o instrumento que rege cada indivíduo, pois a sociedade deve se constituir pela 
racionalidade da legalidade e não pela ética do comportamento individual e social.

E. educação ambiental resulta de uma política pública que visa garantir o respeito ao meio ambiente e a 
construção de uma concepção de autossustentabilidade  em que se possa construir  uma prática  de 
desenvolvimento sem comprometimento do meio ambiente.

15. Em relação ao Estatuto do Idoso e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que
A. o Estatuto  do Idoso é  destinado a  regular  os  direitos  assegurados às  pessoas  com idade  igual  ou 

superior a 70 anos. Uma vez que no Brasil somente quem ultrapassa essa idade é considerada uma 
pessoa idosa.

B. por estar com idade apta à aposentadoria, o Estatuto do Idoso afirma que o exercício de atividade 
profissional não deva ser necessariamente um direito assegurado aos idosos.

C. segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente é dever exclusivo da família assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária.

D. em relação ao direito ao transporte, o Estatuto do Idoso prevê a gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos e semiurbanos às pessoas acima de 65 anos.

E. por entender que a criança está na faixa de zero a 12 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente não  
estabelece  nenhuma  normatização  quanto  ao  direito  de  acesso  à  saúde  das  mães  gestantes  e  ao 
atendimento pré e perinatal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONTADOR
16. Quando  a  empresa  reconhece  em  seu  resultado  receita  provenientes  de  venda  a  prazo,  está  observando 
prioritariamente o princípio fundamental de contabilidade da

A.  tempestividade.

B.  continuidade.

C.  oportunidade.

D.  competência.

E.  uniformidade.



17. O Sr. Fulano de tal, sócio da empresa XY Ltda, pagou com dinheiro do caixa da referida empresa uma fatura de 
energia elétrica que está em seu nome particular, ou seja, pertencente a sua pessoa física. Diante do exposto, qual  
princípio fundamental de contabilidade não foi observado?

A.  Realização da receita.

B.  Entidade.

C.  Competência.

D.  Materialidade.

E.  Oportunidade.

18. A compra à vista de um veículo para uso na atividade da empresa, lançado no imobilizado, é considerado um  
fato

A.  modificativo, que altera o patrimônio líquido.

B.  permutativo, que altera o patrimônio líquido.

C.  modificativo e Permutativo, que altera o patrimônio líquido.

D.  permutativo, que não altera o patrimônio líquido.

E.  modificativo, que não altera o patrimônio líquido.

19. No Brasil, qual a espécie de orçamento que a administração pública utiliza para tratamento de suas demandas  
com a sociedade?

A.  Orçamento base zero.

B.  Orçamento desempenho.

C.  Orçamento programa.

D.  Orçamento imperial .

E.  Orçamento empresarial.

20. Assinale  a  alternativa  que  melhor  identifica  o  ciclo  orçamentário,  no  sentido  de   elaboração,  execução  e 
aprovação, adotado pela administração pública brasileira.

A.  Elaborado e Executado pelo poder Legislativo, e aprovado pelo poder Executivo.

B.  Elaborado e Executado pelo poder Judiciário, e aprovado pelo poder Executivo.

C.  Elaborado e Executado pelo poder Executivo, e aprovado pelo poder Judiciário.

D.  Elaborado e Executado pelo  poder Executivo, e aprovado pelo poder Executivo.

E.  Elaborado e Executado pelo poder Executivo, e aprovado pelo poder Legislativo.

21. Quando a receita pública é proveniente de transações que ocorre o “sacrifício patrimonial”, pode-se afirmar que  
a categoria econômica da respectiva receita é

A.  receita corrente.

B.  receita de capital.

C.  intra orçamentária.

D.  extra orçamentária .

E.  receita corrente e receita de capital.



22. Na prefeitura XY, certo fornecedor de alimentos cumpriu com as obrigações de entrega de produtos constante na 
nota de empenho, ou seja, entregou a mercadoria e o servidor  municipal atestou a entrega. O estágio da despesa 
pública nesse momento oportuno é

A.  pagamento.

B.  arrecadação.

C.  fixação.

D.  liquidação.

E.  empenho.

23. Na Administração pública brasileira, os agentes públicos devem observar princípios básicos, expressos no Art.  
37 da Constituição Federal de 1988, sendo eles o princípio da/do(s)

A.  flexibilidade, imperativos, harmônicos, vinculado.

B.  legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência.

C.  pessoalidade, imoralidade, irresponsável, improbidade.

D.  executivo, legislativo, judiciário.

E.  parlamentares, judiciários e executivos.

24. No procedimento licitatório considera-se como modalidade de licitação a

A.  maior lance ou oferta, concorrência, melhor técnica e técnica e preço.

B.  concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão.

C.  menor preço, concorrência e técnica e preço.

D.  tomada de preços, melhor preço e técnica.

E.  melhor técnica, técnica preço e convite.

25.  No município de Bons Ventos, ocorreu uma calamidade pública e o prefeito utilizou de crédito adicional no 
orçamento  para  atender  as  demandas  emergenciais  da  população,  porém o  referido  crédito  adicional  não  foi  
aprovado pelo Poder Legislativo previamente, mas, em seguida, o prefeito procedeu com o imediato conhecimento  
aos legisladores da abertura do crédito adicional. Diante do exposto, qual o tipo de crédito adicional utilizado? 

A.  Crédito adicional suplementar.

B.  Crédito adicional impositivo.

C.  Crédito adicional extraordinário.

D.  Crédito extra orçamentário.

E.  Crédito adicional especial.



26. Considere os seguintes números de execução orçamentária e financeira:

•Despesas empenhadas em 2014 – R$ 18.900,00
•Despesas Liquidadas em 2014 –   R$ 16.700,00
•Despesas Pagas em 2014  -          R$ 14.000,00

No encerramento do exercício de 2014,  o valor correspondente aos restos a pagar processados e não processados, 
são, respectivamente,

A.  R$ 2.200,00; R$ 2.700,00.

B.  R$ 2.300,00; R$ 2.500,00.

C.  R$ 2.700,00; R$ 2.300,00.

D.  R$ 2.700,00; R$ 2.500,00.

E.  R$ 2.700,00; R$ 2.200,00.

27. O Município Arrecada Bem  apresentou as seguintes informações orçamentárias em determinado período:

DESCRIÇÃO VALORES em R$
Despesas correntes 1.517.000,00 
Despesas com Juros e Encargos da Dívida 158.000,00  
Receita Tributária 3.200.000,00 
Outras receitas de Capital 542.000,00 
Receitas Patrimoniais 273.000,00  
Transferências Correntes Recebidas 585.000,00 
Receita Agropecuária 400.000,00 
Receita com Alienação de Bens 117.000,00
Contribuições Ref. Aos incisos I e II do Art.195 e art 
239 da CF/88

1.400.000,00   

Receitas Serviços 500.000,00 
Contribuições dos servidores para custeio do sistema 
previdenciário e Assistência Social

650.000,00  

Outras receitas correntes 1.000.000,00
Transferências para união 500.000,00 

Diante das informações, o valor do limite global e os distribuídos entre o Legislativo e Executivo relativos a  gastos 
com pessoal no Município Arrecada Bem, são respectivamente,

A.  R$ 3.184.800,00; R$ 318.480,00; R$ 2.866.320,00.

B.  R$ 3.184.800,00; R$ 300.480,00; R$ 2.866.320,00.

C.  R$ 3.184.800,00; R$ 369.480,00; R$ 2.703.320,00.

D.  R$ 3.184.800,00; R$ 398.480,00; R$ 2.900.320,00.

E.  R$ 3.184.800,00; R$ 387.480,00; R$ 2.869.320,00.



28. A prefeitura do município de Bons Ventos, apresentou as seguintes informações orçamentárias em determinado 
período:

DESCRIÇÃO VALORES EM  R$
Despesas de capital 565.000,00
Contribuições  dos servidores  para custeio de 
seu sistema previdência e Assistência Social

35.000,00

Receita Industriais 550.000,00
Receita Tributária 650.000,00
Outras receitas de Capital 1.000.000,00
Receitas Patrimoniais 900.000,00
Transferências Correntes Recebidas 600.000,00
Receita Serviços 930.000,00
Receita com Alienação de Bens 500.000,00
Receita  de  Compensação  Financeira  entre 
regimes previdenciário (aposentados)

255.000,00

Diante dos numerários orçamentários acima exposto, o  valor correspondente a Receita Corrente Líquida é de

A.  R$ 3.900.000,00.

B.  R$ 3.500.000,00.

C.  R$ 3.400.000,00.

D.  R$ 3.340.000,00.

E.  R$ 3.800.000,00.

29. O Chefe do Poder Executivo Municipal, em determinado exercício financeiro, pretende criar um novo programa 
no orçamento e necessita saber qual  o saldo disponível para abertura de crédito adicional,  e se depara com as  
seguintes informações apresentadas pela gestão orçamentária:

•R$ 48,00 apurado de excesso de arrecadação;
•O ativo financeiro (AF) no balanço patrimonial do exercício anterior era de R$ 136,00, e o passivo finan-
ceiro (PF) de R$ 48,00;
•Foi apurado operações de crédito vinculados no valor de R$ 104,00;
•Foi reaberto um crédito especial de R$ 40,00, autorizado no exercício anterior.

Com bases nas informações mencionadas, assinale a alternativa correta que apresente saldo que o prefeito pode  
utilizar para abrir o crédito adicional.

A.  R$ 230,00.

B.  R$ 202,00.

C.  R$ 190,00.

D.  R$ 210,00.

E.  R$ 200,00.

30.  Em relação a Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto afirmar que o Anexo de Riscos Fiscais e o Anexo de  
Metas Fiscais, integram  à

A.  Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

B.  Plano Plurianual (PPA).

C.  Lei Orçamentária Anual (LOA).

D.  Plano Diretor do Município.

E.  Plano Diretor do Município e Plano Plurianual (PPA).


