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Deferido 
ou 
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Questão anulada ou 
Opção de Resposta 

correta 

21  

(E) Orçamentária 
A abordagem da questão se refere à classificação legal e não 

doutrinária. O recurso apresenta uma classificação doutrinária, e não 

legal A questão 21 traz o seguinte enunciado: “Os gastos com pessoal, 

aquisição de bens e contratação de serviços”, que, se aplicarmos a 

conceituação apresentada no recurso, essas despesas também podem 

ser enquadradas como extraordinárias. Mas, obrigatoriamente, serão 

orçamentárias, de acordo com a classificação legal constante da base 

nas sugestões bibliográficas. 

Indeferido  

22  

(C) Preço médio ponderado 

das compras 

A questão tem como base o conteúdo programático “Registro e 

controle de bens na Administração Pública: princípios, inventários de 

bens patrimoniais (móveis e imóveis)”. 
 

Silva, Lino, pg 164 “A inventariação e os demonstrativos de bens 

obedeceram, quanto aos valores apropriados, ao seguinte critério: 
 

Para os materiais de consumo, o preço médio ponderado “. 

indeferido  

  X  

Cargo: Assistente Administrativo 



22  

(C) Preço médio ponderado 

das compras 

Silva, Lino, pg 164 “A inventariação e os demonstrativos de bens 

obedeceram, quanto aos valores apropriados, ao seguinte critério: 
 

Para os materiais de consumo, o preço médio ponderado “. 

Entendimento reforçado no artigo 106 - INC. III - Lei 4.320/64 

Indeferido  

23  
(B) Descritivo e referencial 

Lei 8.666/93 Artigos 14 e 15. Manual Básico de Elaboração do TR da 

FMS-Niterói. O método referencial é expresso pelo Termo de Referência 

e o método descritivo pela descrição pormenorizada das características 

do objeto. 

Indeferido  

24  
 (A) Termos do pedido e 
dos documentos de entrega 

A função básica do recebimento de materiais é assegurar que o produto 

entregue comprove o atendimento das exigências contratuais, 

decorrentes do processo licitatório que gerou o pedido, nos termos da 

legislação em vigor. 

Indeferido  

28  

(E) V,V, V,V 
O enunciado da questão requer a indicação das vedações constantes 

do Código de Ética do Agente Público da Administração Direta e 

Indireta do Município de Niterói (Art. 5º - Decreto 12.524 de 

03/01/2017). Portanto, todas as opções são verdadeiras tendo em 

vista que descrevem quatro vedações, incluídas no referido Código de 

Ética. 

Indeferido  

31  
(E) Sob o  enfoque 
orçamentário se aplica o 

Sob o enfoque orçamentário o regime contábil é o misto, pois se utiliza 

do regime de caixa no reconhecimento da receita orçamentária e do 

regime de competência no reconhecimento da despesa orçamentária. 

(KOHAMA,2016. p.39) 

Indeferido  



 regime misto e sob o enfoque 
patrimonial se aplica o 
regime de competência. 

   

34  

(D) 30 dias 
O enunciado da questão está correto quando utiliza no contexto da 

questão a Lei Orgânica do Município de Niterói art. 129 - parágrafo 

único 

  

42  

(E) Pesquisa de preços 
A questão está correta e seu enunciado requer que seja indicada a 

exceção dentre as opções que indicam as modalidades de licitação. A 

mudança recente na legislação não modifica a resposta. São 

modalidades de licitação na aquisição e contratação de bens e serviços: 

Concurso, Concorrência, Tomada de Preços, Leilão, Convite e Pregão. 

Fonte: Contabilidade Governamental: um enfoque administrativo da 

nova contabilidade pública. Lino Martins da Silva. 9ª Edição Pág. 271. 

Indeferido  

50  
(A) Ctrl+; e Ctrl+Shift+: 

O Suporte da Microsoft, utilizado como referência bibliográfica para 

confecção das questões, disponibilizada como sugestão bibliográfica 

aos candidatos, apresenta somente como atalhos para colocação da 

data e da hora atual os comandos constantes, e na ordem correta do 

enunciado, na opção “a”, que é o gabarito. Para melhor ilustrar o 

parecer, apresentamos o print dos atalhos disponibilizados em: 

https://support.microsoft.com/pt-br/office/atalhos-de-teclado-no-exce 

l-1798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040f?ui=pt-br&rs=pt-br&ad=br. 

Indeferido  



  
 

 

 

 

  

 


