
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2009 
 

PROVA: 7065 – AGENTE TÉCNICO - AS. CONTÁBIL–FINANCEIRO 

 

 
PROVA OBJETIVA - 18 DE OUTUBRO DE 2009. 

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO 
1. O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver completo, chame o 

fiscal. 
2. Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão-resposta oficial, anote, primeiramente no caderno de prova, as alternativas que entender      

corretas, para, somente então, proceder o preenchimento definitivo. Observe atentamente as instruções de preenchimento. 
3. Somente serão consideradas para avaliação as questões respondidas no cartão-resposta. 

IMPORTANTE 
A. O CARTÃO-RESPOSTA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto, somente marque a resposta quando você tiver certeza que ela é correta. 
B. O cartão-resposta não pode ser rasurado, sob pena de anulação das respostas. 
C. Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva, de todas as questões, de 01 (um) a 40 (quarenta), no cartão-resposta. 
D. Não é admitido usar qualquer outro material estranho ao caderno de prova, mesmo para rascunho. 
E. Você dispõe de 4 (quatro) horas para concluir a prova. 
F. Ao final da prova você deverá devolver ao fiscal, este caderno de prova e o cartão-resposta devidamente assinado, sob pena de caracterização de sua 

desistência no Concurso. 
G. O IESES, responsável pelo planejamento e execução desse concurso público, deseja-lhe BOA PROVA.

Educação e autoridade 

Negar a necessidade de ordem e disciplina promove hostilidade, grosseria e 
angústia. Os pais, por mais moderninhos que sejam, no fundo sabem que algo   
vai mal. Quem dá forma ao mundo ainda informe de uma criança e um pré-
adolescente são os adultos. Se eles se guiarem por receitas negativas de como 
educar – possivelmente não educando –, a agressividade e a inquietação dos 
filhos crescerão mais e mais, na medida em que eles se sentirem       
desprotegidos e desamados, porque ninguém se importa em lhes dar limites.  
Falta de limites, acreditem, é sentida e funciona como desinteresse. 

Um não é necessário na hora certa, e mais que isso: é saudável e prepara bem 
mais para a realidade da vida (que não é sempre gentil, mas dá muita porrada)       
do que a negligência de uma educação liberal demais, que é deseducação.       
Quem ama cuida, repito interminavelmente, porque acredito nisso. Cuidar dá 
trabalho, é responsabilidade e nem sempre é agradável ou divertido. Pobres         
pais atormentados, pobres professores insultados e colegas maltratados. Mas, 
sobretudo, pobres crianças e jovenzinhos malcriados, que vão demorar bem       
mais para encontrar seu lugar no grupo, na comunidade, na sociedade maior e       
no vasto mundo. 

(Fragmentos. Lya Luft, in Veja, 23 set. 2009, p. 26) 

Observação: Os números entre parênteses indicam a linha (ou linhas) em 
que, no texto, se encontram as palavras ou expressões entre aspas. 

 

1. Assinale a alternativa que se justifica pelo texto.   

a) Com “acreditem” (8) a autora se dirige aos pobres pais e professores 
insultados. 

b) Para Lya Luft, os filhos devem ser educados com ordem e disciplina, 
ou eles mesmos se ressentirão da falta disso. 

c) Segundo Lya Luft, crianças e jovens custarão a encontrar seu lugar 
no mundo, porque não foram preparados para viver em comunidade. 

d) A expressão “jovenzinhos malcriados” (15) indica o afeto que a 
autora sente por nossa juventude. 

 
2. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, de acordo 

com o texto. 

(  ) As palavras “hostilidade, grosseria e angústia” (1-2) são substantivos 
femininos.     

(  ) Em “se eles se guiarem” (4) as palavras sublinhadas são, 
respectivamente,  conjunção condicional e pronome reflexivo. 

(  ) Em “eles se sentirem desprotegidos e desamados” (6-7) há ideia de 
alternância. 

(  ) Em “porque ninguém se importa” (7) e “porque acredito nisso” (12) há 
ideia de causa. 

(  ) Em “em lhes dar limites” (7)  a palavra sublinhada refere-se a eles 
(6), os filhos. 

Assinale a alternativa que contém a combinação correta, de cima para 
baixo. 

a) F – V – V – V – F  
b) V – V – F – V – F  
c) V – V – F – V – V  
d) F– V – F – V – V  

3. Assinale a alternativa errada. 

a) Em “em que eles se sentirem” (6) a próclise se justifica porque o que 
sempre atrai o pronome. 

b) Em “ninguém se importa” (7) a próclise se justifica porque as 
palavras  negativas sempre atraem o pronome. 

c) As palavras saudável e agradável são paroxítonas. 
d) As palavras é e não recebem acento gráfico por serem oxítonas.  

 
4. Assinale a alternativa ERRADA. 

a) No texto, a palavra “negligência” (11) equivale a desleixo, descuido.   
b) Em “por mais moderninhos que sejam” (2) o verbo encontra-se no  

presente do subjuntivo. 
c) Se pobres, anteposto aos substantivos pais, professores, crianças e 

jovenzinhos (13-15), fosse posposto a eles, o adjetivo manteria o 
mesmo sentido. 

d) Em “desprotegidos e desamados” (7) e “deseducação” (11) o 
elemento des  indica negação. 

 
5. Assinale a alternativa ERRADA, em relação à última frase do texto (14-

17). 

a) A palavra sobretudo é advérbio e equivale a principalmente, 
especialmente. 

b) Há, nessa frase, uma ideia de gradação. 
c) A expressão “vão demorar” é uma locução verbal; equivale a 

demorarão. 
d) Porque modifica o substantivo, maior é advérbio. 

 
6. Assinale a alternativa ERRADA, em relação ao emprego de pronomes. 

a) Entre mim e ti não deverá haver desentendimentos.  
b) Pedro Bernardo deu um livro da Lya Luft para eu ler. 
c) Vossa Senhora se engana em relação aos anseios de seu povo. 
d) Concordo contigo, em relação à educação de filhos; ou você pensava 

o contrário? 
 
7. Assinale a alternativa gramaticalmente ERRADA. 

a) Mais de um aprovado foi contratado pela empresa. 
b) Precisam-se de crianças e jovens mais bem educados. 
c) Faz muitos anos que fomos à Blumenau da Oktoberfest. 
d) Deve haver multidões de pais comprometidos com a educação de 

seus filhos. 
 
8. Sempre gostei de ler e sempre li muito. Somente agora conheci os livros 

de Lya Luft. 

Assinale a alternativa com a conjunção que permite unir essas frases em 
um único período, sem modificar-lhes o sentido. (Haverá apenas 
alteração de pontuação e de letra maiúscula em minúscula.) 

a) porque 
b) embora 
c) porém 
d) logo 
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9. Considere a figura a seguir e após a leitura do enunciado, identifique a 
afirmação correta: 

 
A figura acima mostra uma janela do Excel 2000, em que é apresentada 
um quadro de alunos e notas fictícias. Com relação essa janela, julgue os 
itens abaixo: 
I. Para calcular a média do aluno 1 basta clicar na célula D2, ir até o 

Menu Inserir -> Função, esolher a Função Média, selecionar as 
notas correspondentes a Linha 2 e clicar em OK. 

II. Para calcular a média da aluna aluno 1 basta clicar na célula D2 e 
digitar a seguinte fórmula =MÉDIA(B2:C2) seguido da tecla ENTER 
para ver o resultado. 

III. Para calcular a média basta selecionar a célula D2 e clicar Botão  
localizado na Barra de Ferramentas Padrão. 

IV. Para copiar a fórmula criada para as demais linhas, basta usar a 
Alça de Preenchimento na célula D2 arrastando para a D3, D4 e 
D5. 

A seqüência correta é:  

a) As assertivas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) As assertivas I e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II e IV estão corretas. 

 
10. Considere o texto a seguir e após a leitura do enunciado, identifique a 

afirmação correta: “Unidades de entrada são dispositivos de hardware 
que permitem a inserção de dados em um computador.” 

Assinale a assertativa correta para exemplos somente de dispositivos de 
entrada:  

a) Monitor, Impressora, Caixa de Som e Scanner. 
b) Teclado, Mouse, Microfone e Impressora. 
c) Teclado, Mouse, Monitor e Impressora. 
d) Teclado, Mouse, Microfone e Scanner. 

 
11. Considere a figura a seguir e após a leitura do enunciado, identifique a 

afirmação correta: 

 
 

A figura acima mostra uma janela do Word 2000, em que é apresentada 
um texto extraído do livro "Primeiras Estórias" de Guimarães Rosa, 
Editora Nova Fronteira - Rio de Janeiro, 1988, pág. 32. Com relação essa 
janela, considere o ponto de inserção no final do texto e julgue os itens 
abaixo: 
I. Para selecionar todo o texto, clique no Menu Editar -> Selecionar 

Tudo. 
II. Para selecionar todo o texto é possível utilizar a tecla de atalho CTRL 

+ T. 
III. Para selecionar todo o texto, podemos utilizar a tecla SHIFT + SETA 

ACIMA até chegar no início do texto.  
IV. Para selecionar todo o texto, basta utilizar as teclas de atalho CTRL 

+ SHIFT + S. 

A seqüência correta é:  

a) As assertivas I, III e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II e IIII estão corretas. 
d) Apenas a assertiva IV está correta. 

12. Considere o texto a seguir e após a leitura do enunciado, identifique a 
afirmação correta: 

Um Sistema Operacional é um programa ou um conjunto de programas, 
cuja principal função é servir como meio de conexão (interface) entre o 
computador e o usuário. 
I. O Sistema Operacional é um programa complexo e tem por função 

gerenciar os recursos de hardware e software do computador. 
II. O Sistema Operacional controla apenas os recursos de hardware do 

computador. 
III. Sem a presença de um Sistema Operacional em um computador, 

todos os softwares teriam que saber comunicar-se com todos os 
dispositivos de hardware do computador, isso os tornariam 
complexos e prejuducariam a performance da máquina. 

IV. Necessariamente o computador precisa ter um Sistema Operacional 
para funcionar e todos os demais softwares são instalados após seu 
funcionamento. 

Assinale a assertativa correta:  

a) As assertivas I, II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva II está correta. 
d) As assertivas II, III e IV estão corretas. 

 
13. Assinale a alternativa correta sobre o disposto na Lei n. 5.194/66: 

a) o CREA é a instância superior da fiscalização do exercício 
profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia.  

b) o rol de atividades e atribuições do engenheiro, do arquiteto e do 
engenheiro-agrônomo é exclusivamente aquele delineado pela Lei, 
sendo-lhes vedado o exercício de qualquer outra atividade, ainda 
que, por sua própria natureza, possa ser incluída no âmbito de suas 
profissões.  

c) cabe à pessoa física ou jurídica que tenha adquirido projetos, planos, 
obras ou serviços técnicos do profissional engenheiro, arquiteto ou 
engenheiro-agrônomo, os prêmios ou distinções honoríficas que lhes 
forem concedidos.   

d) exerce ilegalmente a profissão pessoa física ou jurídica que realizar 
atos ou prestar serviços públicos ou privados reservados aos 
profissionais de que a lei e que não possua registro nos Conselhos 
Regionais respectivos.  

 
14. Assinale a alternativa INCORRETA no que concerne à atividade dos 

engenheiros-agrônomos:  

a) direção de obra e serviço técnico referente ao sistema de 
abastecimento de água e saneamento.  

b) condução de trabalho técnico na área de edafologia.  
c) elaboração de trabalho técnico referente à fitotecnia e zootecnia.   
d) estudo, planejamento, projeto e edificação referente a engenharia 

rural.  
 
15. Julgue as seguintes proposições sobre a Lei n. 5.194/66:  

I. as Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regionais 
encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização 
pertinentes às respectivas especializações profissionais e infrações 
do Código de Ética.  

II. o exercício da profissão de engenheiro, arquiteto e engenheiro-
agrônomo não depende de inscrição no CREA respectivo.  

III. o conselheiro federal ou regional que durante 1 (um) ano faltar, sem 
licença prévia, a 6 (seis) sessões, consecutivas ou não, perderá 
automàticamente o mandato passando este a ser exercido, em 
caráter efetivo, pelo respectivo suplente.  

Assinale a alternativa que corresponde à resposta correta: 

a) as alternativas II e III estão incorretas. 
b) as alternativas I e III estão corretas. 
c) as alternativas I, II e III estão corretas. 
d) as alternativas I e II estão corretas. 

 
16. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o Código de Ética Profissional 

da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia 
e da Meteorologia: 

a) a profissão é bem cultural da humanidade construído 
permanentemente pelos conhecimentos técnicos e científicos e pela 
criação artística, manifestando-se pela prática tecnológica, colocado 
a serviço da melhoria da qualidade de vida do homem.  

b) constitui dever do profissional harmonizar os interesses pessoais aos 
coletivos.  

c) é vedado profissional aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou 
tarefa para os quais não tenha efetiva qualificação.  

d) em caso de necessidade, permite-se ao profissional formular 
proposta de salários inferiores ao mínimo legal.  
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17. Julgue as seguintes proposições sobre a anotação de responsabilidade 
técnica: 

I. o registro da ART junto ao CREA também é necessário no caso de 
vínculo de profissional, tanto a pessoa jurídica de direito público 
quanto de direito privado, para o desempenho de cargo ou função 
técnica que envolva atividades para as quais sejam necessários 
habilitação legal e conhecimentos técnicos nas áreas abrangidas 
pelo Sistema CONFEA/CREA. 

II. o número de controle que deve constar da ART destina-se à consulta 
acerca da autenticidade do documento.  

III. todo engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo deve registrar a 
ART junto ao CREA, inclusive aquele que estiver inadimplente com 
sua anuidade.  

Assinale a alternativa correta: 

a) estão corretas as alternativas I e II.  
b) estão corretas as alternativas II e III. 
c) as alternativas I, II e III estão incorretas. 
d) as alternativas I e III estão corretas. 

 

18. Assinale a alternativa correta quanto ao processos administrativos 
disciplinares (Resolução n. 1008/2004, CONFEA): 

a) os procedimentos preliminares para a instauração de processo 
administrativo disciplinar não podem ser iniciados de ofício pelo 
CREA.  

b) as pessoas jurídicas de direito público podem apresentar denúncia 
de infração cometida por profissional abrangido pelo sistema 
CONFEA/CREA.  

c) prescreve em três anos a ação punitiva do Sistema Confea/Crea no 
exercício do poder de polícia, em processos administrativos que 
objetivem apurar infração à legislação em vigor, contados da data de 
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do 
dia em que tiver cessado.  

d) a regularização da situação do infrator, no prazo de dez dias, 
contados da data do recebimento da notificação expedida pelo 
CREA, não o exime das sanções referentes ao ato praticado. 

  

19. Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere à classificação da 
ART (Resolução n. 1023/08, CONFEA): 

a) ART específica se refere à anotação de responsabilidade técnica que 
relaciona e especifica várias obras ou serviços realizados em 
determinado período.  

b) ART de substituição é a que envolve anotação de responsabilidade 
técnica do mesmo profissional que, vinculada a uma ART inicial, 
substitui os dados anotados nos casos em que for firmado um novo 
contrato, em substituição ao contrato anterior, que modificar o objeto 
ou a atividade técnica contratada.  

c) ART inicial é a correspondente à primeira anotação de 
responsabilidade técnica do profissional relativa a execução de 
determinada obra, prestação de serviço ou desempenho de cargo ou 
função, nos termos do contrato firmado entre as partes. 

d) ART de cargo ou função é a relativa ao vínculo com pessoa jurídica 
para desempenho de cargo ou função técnica.  

 

20. Sobre a Lei n. 5.194/66 é correto afirmar:  

a) a carteira profissional expedida nos termos da Lei e para os seus 
efeitos não vale como identidade.  

b) o profissional, firma ou organização, registrado em qualquer 
Conselho Regional, que exercer atividade em outra Região, ficará 
obrigado a visar, nela, o seu registro.  

c) é possível a criação de mais de um Conselho Regional em uma 
mesma unidade da Federação. 

d) as alterações de projeto ou plano original poderão ser feitas por 
qualquer profissional habilitado.  

 

21. Indique as alternativas corretas referente aos princípios fundamentais de 
contabilidade aprovados pelo CFC n⁰ 750/93 e resolução CFC n⁰ 774/94. 

I. Em uma atividade pecuária, quando o contador separa os gastos 
originados pelo negócio, dos gastos particulares do pecuarista, ele 
está aplicando o princípio da continuidade. 

II. Quando a receita é reconhecida no período contábil em que foi 
gerada temos a aplicação do princípio da competência. 

III. A adoção de menor valor para os componentes do ativo e do maior 
para os componentes do passivo, sempre que se apresentarem 
alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações 
patrimoniais que alterem o patrimônio líquido, diz respeito ao 
princípio da prudência. 

IV. A avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base 
nos valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do 
consenso com os agentes externos ou da imposição destes, isto se 
refere ao principio da oportunidade. 

a) II e III 
b) II e IV 
c) I e III 
d) II, III e IV 

22. Podemos afirmar que o capital de terceiros e o capital próprio estão 
concentrados no balanço patrimonial de uma empresa respectivamente 
no: 

a) Patrimônio Líquido e Ativo. 
b) Ativo e Passivo Exigível. 
c) Passivo Exigível e Ativo. 
d) Passivo exigível e Patrimônio Líquido. 

 
Na tabela abaixo temos algumas contas patrimoniais e seus saldos, 
responda as questões 23 e 24 utilizando estas informações: 

 
Conta Saldo 

Caixa 10.000 
Aplicações 50.000 
ICMS a Recolher 30.000 
Capital Social 18.000 
Capital a Integralizar 10.000 
Lucros Acumulados 50.000 
Provisão para Devedores Duvidosos 5.000 
Fornecedores 70.000 
PIS a Recuperar 60.000 
Clientes 40.000 
Adiantamento de salário 3.000 
 

23. Qual o valor referente ao ativo? 

a) 163.000 
b) 145.000 
c) 158.000 
d) 155.000 

 
24. Qual o valor referente ao Patrimônio Líquido? 

a) 28.000 
b) 58.000 
c) 18.000 
d) 78.000 

  
25. Com relação aos fatos contábeis e variações patrimoniais em uma 

empresa, um pagamento a vista no valor de R$ 200,00 para o fornecedor 
nos dá:  

a) Um fato permutativo com uma variação qualitativa. 
b) Um fato modificativo com uma variação qualitativa. 
c) Um fato permutativo com uma variação mista. 
d) Um fato modificativo com uma variação quantitativa. 

 
26. Com as informações da tabela abaixo responda, quais os índices de 

liquidez corrente nos respectivos períodos xx, yy e zz. 

 XX YY ZZ 
Ativo 
Circulante 

8.532 6.000 9.000 

Ativo Não 
Circulante 

8.436 20.000 10.000 

Total do Ativo 16.968 26.000 19.000 
Total Passivo 
Circulante 

5.360 6.000 2.000 

Total Passivo 
não Circulante 

6.191 10.000 5.000 

Total do 
Patrimônio 
Líquido 

5.417 10.000 12.000 

Total Passivo 16.968 26.000 19.000 
 

a) 1,45 / 1,63 / 2,71 
b) 1,38 / 1,25 / 1,43  
c) 0,74 / 0,38 / 1,29 
d) 1,59 / 1,00 / 4,50 

 
27. O regime contábil adotado pelas Entidades da Administração Pública no 

Brasil, em consonância com a Lei 4.320/64 é: 

a) Efetivado pelo regime de competência tanto para a despesa quanto 
para a receita. 

b) Efetivado pelo regime contábil de escrituração misto: de caixa para a 
arrecadação das receitas e o de competência para a realização das 
despesas. 

c) Efetivado pelo regime contábil de escrituração misto: de competência 
para a arrecadação das receitas e o de caixa para a realização das 
despesas. 

d) Efetivado pelo regime de caixa tanto para a despesa quanto para a 
receita. 
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28. Dos objetivos abaixo descritos, qual não se refere ao Sistema Integrado 
de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI? 

a) Prover mecanismos adequados para os registros contábeis na União. 
b) Promover os pregões eletrônicos do Governo Federal. 
c) Permitir a programação e o acompanhamento físico-financeiro do 

orçamento, em nível analítico. 
d) Promover a transparência dos gastos públicos do Governo Federal. 

 
29. Com relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal – SIAFI, quais as afirmações abaixo estão corretas? 

I. O SIAFI tem como característica a centralização do processamento 
da execução orçamentária e financeira. 

II. A conformidade é um instrumento de segurança do SIAFI que 
permite as Unidades Gestoras a ratificação e o fechamento das 
operações por elas realizadas. 

III. A nota de dotação é o documento utilizado basicamente no registro 
do orçamento da despesa e da dotação estabelecida em créditos 
adicionais. 

IV. A nota de empenho é o documento utilizado somente para efetuação 
de bloqueios orçamentários. 

 
a) I, II e IV 
b) Somente I e IV 
c) Somente II e III 
d) I, II e III 

  
30. Quando o agente público aprova o material adquirido de uma Empresa 

ou declara o serviço prestado, tal situação configura a fase da despesa 
pública da(o): 

a) Liquidação 
b) Empenho 
c) Fixação 
d) Pagamento 

 
31. Correlacione às colunas em relação as modalidades de empenho. 

I. Ordinário 
II. Estimativo 
III. Global 

 
(  ) É aquele destinado a atender despesa de valor não quantificável 

durante o exercício. 
(  ) É aquele destinado a atender despesa quantificada e de base 

liquidável, geralmente em cada mês durante o exercício. 
(  ) É aquele destinado a atender despesa quantificável e liquidada de 

uma só vez. 

A seqüência correta é: 

a) I, II e III 
b) III, I e II 
c) III, II e I 
d) II, III e I 

 
32. Estar acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento 

da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, é condição 
exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal para: 

a) Recolhimento da Receita. 
b) Renúncia de Receita. 
c) Lançamento da Receita. 
d) Previsão da Receita. 

 
33. Qual é o demonstrativo contábil segundo a Lei 4.320/64 que demonstrará 

as receitas e despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os 
pagamentos de natureza extra-orçamentária conjugado com os saldos 
em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem 
para o exercício seguinte. 

a) Balanço Orçamentário. 
b) Balanço Patrimonial. 
c) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
d) Balanço Financeiro. 

 
34. A contra partida de valores em poder de terceiros está no Balanço 

Patrimonial Público no grupo: 

a) Ativo Financeiro. 
b) Passivo Financeiro. 
c) Passivo Compensado. 
d) Ativo Compensado. 

 
 
 

35. Em um Ente Público quais das movimentações patrimoniais abaixo é 
uma variação Passiva? 

a) Alienação de bens móveis e imóveis. 
b) Aquisição de títulos. 
c) Receita patrimonial. 
d) Inscrição da divida ativa. 

 
36. Considerando a internacionalização das normas contábeis, relativas ao 

processo de convergência da contabilidade pública, identifique abaixo as 
afirmativas corretas: 

I. Os subsistemas de informação contábil são: o orçamentário, o 
financeiro, o patrimonial, o compensado e o de custos. 

II. Quanto às transações no Setor Público temos as econômico-
financeiras, que correspondem às transações originadas de fatos que 
afetam o patrimônio público, em decorrência, ou não, da execução de 
orçamento, podendo provocar alterações qualitativas ou 
quantitativas, efetivas ou potenciais. Um exemplo destas transações 
é uma retenção de ISS por parte do Ente Público. 

III. As transações no setor público devem ser reconhecidas e registradas 
integralmente no momento em que ocorrerem. 

IV. Na ausência de norma contábil aplicado ao setor público, 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. 

 

a) I, II e IV 
b) Somente I e IV 
c) I, III e IV 
d) Somente II e III 

 
37. Considerando a internacionalização das normas contábeis, quais das 

demonstrações contábeis não serão aplicadas a Administração Pública?  

a) Demonstração das Origens e Aplicação de Recursos – DOAR. 
b) Demonstração do Resultado Econômico. 
c) Demonstração do Fluxo de Caixa. 
d) Balanço Patrimonial. 

 
38. Considerando a internacionalização das normas contábeis estão sujeitos 

ao regime de depreciação na Administração Pública: 

a) Animais de Exposição. 
b) Os veículos. 
c) Obras de Arte. 
d) Terrenos Rurais. 

 
39. Identifique as afirmações corretas: 

I. Objeto de custo é qualquer coisa para qual uma medida de custo é 
desejada. Exemplo: uma revista, cadeira, mesa.  

II. Materiais diretos são aqueles empregados ao produto e que não 
podem ser verificados diretamente nele, de forma  economicamente 
viável. 

III. Podemos afirmar que os materiais diretos são custos primários. 
IV. Os custos da mercadoria vendida podem ser calculados com a 

diminuição do estoque inicial das compras efetivadas no período, 
mais o seu estoque final. 

 

a) I, III e IV 
b) I, II e IV 
c) Somente I e III 
d) Somente I e IV 

 
40. Uma empresa estimou em R$ 300.000 os Custos Indiretos de Fabricação 

e em 15.000 a Hora de Mão de Obra Direta, para o período, durante o 
qual uma ordem de serviço foi concluída com R$ 5.000 de materiais 
diretos e R$ 2.000 de Mão de obra Direta. A taxa de Mão de obra direta 
foi de R$ 10,00 a hora. Qual é o custo indireto de fabricação aplicado a 
essa ordem? 

a) R$ 4.000,00 
b) R$ 20,00 
c) R$ 300.000,00 
d) R$ 20.000,00 

 
 
 
 


