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INSTRUÇÕES:
1.
2.
3.
4.
5.

Preencha o quadro acima, não deixando de assinar no local indicado;
A avaliação é individual;
Duração da avaliação é de 01 (uma) hora;
Essa avaliação tem o valor de 50 (cinquenta) pontos;
O tempo de tolerância para o início das provas e o tempo de sigilo é de 15
minutos.

QUESTÃO UM: São princípios constitucionais do Sistema Tributário Nacional:

[ANULADA]
a)
b)
c)
d)

Isonomia, Imunidade, Hierarquia;
Anterioridade, Legalidade, Isonomia;
Imunidade, Legalidade, Anterioridade;
Isonomia, Reserva Legal, Hierarquia.

QUESTÃO DOIS: A natureza jurídica específica de um tributo é determinada:

a)
b)
c)
d)

Em função da sua denominação jurídica formal.
Em razão das peculiaridades dos sujeitos ativos e passivos da obrigação.
Pelo fato gerador da respectiva obrigação tributaria.
Pela destinação legal do produto de sua arrecadação.

QUESTÃO TRÊS: Em face da Constituição Federal, o Imposto sobre a Renda e

proventos de qualquer natureza tem as seguintes características:
a) Universalidade e progressividade;
b) Generalidade e seletividade;
c) Cumulatividade e essencialidade;

d) Seletividade e progressividade.
QUESTÃO QUATRO: A imunidade constitucional das instituições de educação sem fins

lucrativos refere-se a:
a)
b)
c)
d)

Apenas taxas;
Impostos e contribuições;
Impostos, taxas e contribuições;
Apenas Impostos.

QUESTÃO CINCO: A competência para instituir e arrecadar o Imposto sobre a

Propriedade Rural é:
a)
b)
c)
d)

Dos estados e Distrito Federal;
Dos Municípios;
Da União;
Da União e dos Estados.

QUESTÃO SEIS: Em relação ao PPA pode-se afirmar que:

a) A PPA é lei orçamentária que define as ações de governo para um
período igual ao do mandato presidencial e evidencia, em quadros
demonstrativos, quais serão os programas de trabalho a serem
implementados pelos gestores públicos durante esse período. É um
instrumento de planejamento intermediário entre o planejamento de longo
prazo e a programação de curto prazo.
b) O PPA é lei orçamentária que define as ações de governo para um período
distinto ao do mandato presidencial e evidencia, em quadros demonstrativos,
quais serão os programas de trabalho a serem implementados pelos gestores
públicos durante esse período. O PPA define as estratégias, diretrizes e meta
do governo para longo prazo.
c) O PPA lei orçamentária que define as ações de governo para um período de
três quartos ao do mandato presidencial e evidencia, em quadros
demonstrativos, quais serão os programas de trabalho a serem implementados
pelos gestores públicos durante esse período. É um instrumento de
planejamento intermediário entre o planejamento de médio prazo que auxiliar
na programação orçamentária de curto prazo.
d) O PPA é encaminhado ao Poder Legislativo no segundo semestre de cada
ano, em prazo definido pela Constituição ou Lei Orgânica do Município.
QUESTÃO SETE: Para abrir créditos adicionais é necessário indicar as fontes de

recursos que financiarão esses gastos. Em relação a abertura desses créditos e das
fontes de recursos, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I. O Poder Legislativo é quem indica as fontes de recursos que financiarão os gastos.
II. O superávit financeiro do exercício anterior representa os são saldos financeiros, de
créditos adicionais e de operações de crédito remanescentes do orçamento anterior.
III. Excesso de arrecadação corresponde é a diferença entre a arrecadação prevista e
a realizada.

Estão CORRETOS os itens:
a)
b)
c)
d)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.

QUESTÃO OITO: Em relação ao empenho julgue, os itens abaixo como Verdadeiros (V)

ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I. Empenho ordinário corresponde a modalidade de empenho na qual o valor exato da
despesa é conhecido e o pagamento é parcelado.
II. Empenho global corresponde a modalidade de empenho na qual o valor exato da
despesa é conhecido e o pagamento se dá de uma só vez.
III. Empenho por estimativa corresponde a modalidade de empenho na qual o valor
exato da despesa não é conhecido previamente. Nesse caso, se o valor empenhado
for insuficiente, pode ser complementado; se for excedente, o saldo pode ser anulado
e o recurso revertido para o crédito de origem.
IV. Empenho é a reserva de parte da dotação orçamentária para fazer frente ao
pagamento dos fornecedores contratados.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

F, V, F, V.
V, F, V, F.
V, V, F, F.
F, F, V, V.

QUESTÃO NOVE: Quanto ao orçamento, correlacione os conceitos com suas

definições correspondentes:
1) Iniciativa de apresentar o projeto da LOA.
2) Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).
3) Eficiência.
4) Plano Plurianual (PPA).
5) Lei Orçamentária Anual (LOA).
( ) É o plano de ação governamental de médio prazo.
( ) O Poder Executivo está obrigada aos prazos da lei para apresentação do projeto
de lei orçamentária ao Legislativo.
( ) Prevê receita e fixa despesa.
( ) Produzir mais e com mais qualidade racionalizando recursos.
( ) Tem a finalidade principal de orientar a elaboração do orçamento.
Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta, de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

2, 4, 5, 3, 1.
4, 3, 2, 1, 5.
4, 1, 5, 3, 2.
2, 1, 4, 3, 5.

QUESTÃO DEZ: Em relação aos estágios clássicos da despesa, julgue os itens abaixo

como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA.
I. Após feita a licitação, o empenho, a liquidação e o pagamento são os estágios
clássicos da despesa.
II. Empenho é o reconhecimento de que os bens ou serviços adquiridos foram
entregues conforme previa o contrato e que, portanto, o contratado é credor da
Administração Pública e tem direito ao pagamento correspondente.
III. Pagamento é a reserva de parte da dotação orçamentária para fazer frente ao
pagamento dos fornecedores contratados. Nenhum órgão pode realizar despesa sem
prévio empenho.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

F, F, V.
F, V, F.
V, F, F.
V, V, F.

