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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
 
 
 
 
 
 
 

 Nome do Candidato 

                     
                     

 
 Número de Inscrição                             Assinatura do Candidato 

      -    
 

 
 
 
 

 
Órgão Executor: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
Coordenação de Exames Vestibulares 



I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 12, é constituído de 50 (cinqüenta) 
questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 15 – Raciocínio Lógico 
16 a 20 – Noções de Informática 
21 a 50 – Conhecimentos Específicos 

 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite 
ao fiscal que o substitua. 

 

3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta 
não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não 
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para 

a marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente 
o campo correspondente.  
    
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou 

emendada, ou não houver marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da 
FOLHA DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas 
e trinta minutos do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, 
obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta 
minutos do início da prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do 
Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas 
e trinta minutos do início da prova. 
 

9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.  
 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE 
RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

INSTRUÇÃO: Leia o texto de João Ubaldo Ribeiro para responder às questões de 01 a 10. 
 
 

Em defesa do padrão nacional 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

35 

Não entendo nada de mulher, claro. Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente 
exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber. 

Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de 
moças que, na busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem. Ninguém gosta de 
saber desses acontecimentos tristes, motivados pela ânsia de identificação com o modelo hegemônico ou, mais patético ainda, 
pelo afã de ter sucesso numa carreira equivocadamente julgada fácil, mas dificílima e penosíssima, onde um número enorme 
de jovens se perde todos os anos. Mas, claro, só aparecem as lindas e bem sucedidas, cuja vida para seus admiradores é um 
mar de rosas de festas e glamour. 

E que padrão de beleza é esse, será mesmo, digamos, “natural”, será de fato o preferido por homens e mulheres que 
não estão comprometidos com o conhecido “Barbie look”? Quanto às mulheres, massacradas sem clemência por gostosas 
irretocáveis (na verdade retocadas pelo Photoshop), que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha escondida, uma 
celulitezinha e ostentam dotes de uma perfeição na verdade fictícia, não posso falar muito. Mas quanto aos homens posso, 
porque ouço a opinião de muitos deles e não só saudosistas do modelo violão (em inglês “hour-glass look”, aparência de 
ampulheta), mas jovens também. 

Em primeiro lugar, devo afirmar enfaticamente, não por demagogia ou qualquer interesse subalterno, mas em função 
de uma permanente pesquisa sociológica informal, existe vasto e devotado mercado para as gordinhas e até para as mais 
gordinhas do que as gordinhas.  

Mulher tem que ter cintura, violão ou ampulheta não interessa, mas é vital a formosa concavidade entre as costelas e 
as ancas. Creio mesmo que, consultada a opinião pública, tanto de homens como de mulheres, mesmo as descinturadas por 
uma malhação perversa, a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e 
até constituinte do doce mistério das mulheres. E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. Está bem, 
violoncelo, mas com a cintura no lugar. E sei que as descinturadas, conscientemente ou não, também sabem disso, porque 
noto, entre as muito fotografadas, que elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado, fingindo ainda ter a 
cintura insensatamente perdida.   

Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica de que o padrão esquelético ou Barbie 
nunca esteve com nada, não deverá estar com nada no futuro e só está com alguma coisa no presente devido a interesses de 
mercado circunstanciais. Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra Sinhg, da Universidade do Texas, 
chefiando uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais, onde eles refletiam as preferências 
estéticas de suas épocas, chegou à conclusão de que a cintura, notadamente a cintura fina, sempre foi elogiadíssima nas 
mulheres e tida como um elemento básico de sua beleza. E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da 
espécie, mas relacionado com a saúde. As que têm cintura - a-ha! - têm mais saúde. Isto sem dúvida abre horizontes quiçá 
radiosos para muitos de nós, homens ou mulheres, hoje escravizados pelo pensamento único imposto por estetas de meia-
tigela.  

Espero que o país se una em torno do restabelecimento do legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, 
pioneira natural solertemente desviada por uma falsa modernidade colonizada, reassuma sua estatuesca e inimitável 
majestade de Vênus tropical, das cheinhas às magrinhas, todas com cintura e bunda, o Criador seja louvado.  
 

(O Estado de São Paulo, 14/01/2007.) 
 
 

QUESTÃO 01 
 

Em relação ao gênero, pode-se afirmar que o texto é  
A) artigo de opinião sobre tema da contemporaneidade. 
B) ensaio de divulgação científica. 
C) relato de experimento. 
D) editorial que apresenta bibliografia comentada. 
E) crônica de cunho intimista. 
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QUESTÃO 02 
 

Que intencionalidade estrutura o texto? 
A) Contrapor os ideais de beleza de homens e mulheres. 
B) Questionar os padrões de beleza feminina, a partir de discussões recentes sobre distúrbios alimentares. 
C) Corroborar as opiniões correntes na indústria da moda sobre elegância e beleza. 
D) Fazer um elogio às mulheres que buscam vencer no mercado de trabalho. 
E) Criticar regimes feitos sem acompanhamento médico, o que leva à anorexia. 
 
 
QUESTÃO 03 
 

A argumentação de João Ubaldo caracteriza-se também por 
A) apresentar falas diretas de pessoas ligadas à moda. 
B) antecipação de contra argumento. 
C) distanciar-se do seu leitor, tratando-o por senhor. 
D) uso de perguntas que quebram a seqüencialidade, introduzindo novo assunto. 
E) descompromisso em persuadir o leitor, com uma linguagem predominantemente objetiva,  denotativa.  
 
 
QUESTÃO 04 
 

Em relação à linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A ocorrência de neologismos como violonófilos e cinturistas garante expressividade ao texto. 
(      ) O uso de interjeições como a-ha e claro caracteriza o registro formal adotado para o texto. 
(      ) A parodização de discurso solene causa efeito de humor: Espero que o país se una em torno do restabelecimento do 

legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, pioneira natural solertemente desviada por uma modernidade colonizada, 
reassuma sua estatuesca e inimitável majestade... 

(      ) A opção pelo diminutivo tem objetivo irônico, depreciador em: ...que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha 
escondida, uma celulitezinha. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V, V 
B) F, V, F, V 
C) V,V, V, V 
D) F, F, V, V 
E) V, F, V, F 
 
 
QUESTÃO 05 
 

Em relação à coesão textual, marque a afirmativa correta. 
A) Em Aliás, ninguém entende, o conector introduz oposição em relação à frase anterior (linha 1). 
B) A expressão a formosa concavidade entre as costelas e as ancas tem como referente o termo ampulheta (linha 18). 
C) Em Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica, o termo agora introduz idéia alternativa, sem 

expressar temporalidade (linha 25). 
D) A repetição de quanto estabelece coordenação entre duas orações seqüentes (linhas 10 e 12). 
E) O conector não só ....mas também relaciona idéias contrastantes, de adversidade (linha 13). 
 
 
QUESTÃO 06 
 

Assinale o trecho do texto em que o adjetivo permanece no grau normal, sem assumir a forma superlativa. 
A) notícias, cada vez mais freqüentes 
B) as mais gordinhas do que as gordinhas 
C) carreira dificílima, penosíssima 
D) número enorme de jovens 
E) terreno tão resvaladiço 
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QUESTÃO 07 
 

Assinale o trecho em que há exemplo de conotação. 
A) uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais 
B) Ninguém gosta de saber desses acontecimentos tristes 
C) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura 
D) elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado 
E) reassuma sua estatuesca e inimitável majestade de Vênus tropical 
 
 
QUESTÃO 08 
 

Assinale a alternativa em que a vírgula separa aposto, tal como em: Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra 
Sinhg, da Universidade do Texas, chefiando... 
A) Isto sem dúvida abre horizontes quiçá radiosos para muitos de nós, homens e mulheres, hoje escravizados pelo pensamento 

único imposto por estetas de meia-tigela. 
B) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e até constituinte do doce 

mistério das mulheres.  
C) Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de moças que, na 

busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem.  
D) E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. 
E) E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da espécie, mas relacionado com a saúde. 
 
 
QUESTÃO 09 
 

Sobre estruturas morfossintáticas do texto, assinale a afirmativa INCORRETA.   
A) A oração o Criador seja louvado! equivale a Louve-se o Criador!, com verbo no  imperativo,  expressando ordem ou convite. 
B) Em só aparecem as lindas e bem sucedidas, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito posposto.  
C) São intransitivos todos os verbos do período: Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente 

exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber. 
D) O termo conclusão funciona como adjunto adverbial em: chegou  à conclusão de que a cintura... sempre foi elogiadíssima 
E) Gostosas irretocáveis funciona como  agente da passiva em: mulheres, massacradas sem clemência por gostosas irretocáveis. 
 
 
QUESTÃO 10 
 

Assinale a alternativa em que mesmo possui sentido semelhante ao que revela no trecho: mesmo as descinturadas por uma 
malhação perversa (linhas 19 e 20).  
A) Sinto o mesmo que você.  
B) Mesmo que seja convidado, não irei. 
C) Qualquer um pode se candidatar, mesmo eu ou você. 
D) E que padrão de beleza é esse, será mesmo “natural”? 
E) Seria bom que todas as escolas tivessem o mesmo nível de qualidade.  
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 
 

A contra-positiva da proposição “se beber, não dirija” é: 
A) Se não beber, dirija. 
B) Se não dirigir, beba. 
C) Se beber, dirija. 
D) Se não dirigir, não beba.   
E) Se dirigir, não beba. 
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QUESTÃO 12 
 

Dizer que “Carlos planta soja ou Ana não planta algodão” é logicamente equivalente a dizer: 
A) Se Carlos planta soja, então Ana não planta algodão. 
B) Se Ana planta algodão, então Carlos planta soja. 
C) Se Carlos não planta soja, então Ana planta algodão. 
D) Se Ana planta algodão, então Carlos não planta soja. 
E) Carlos não planta soja e Ana não planta algodão. 
 
 
QUESTÃO 13 
 

Se é falsa a afirmação “Todo brasileiro é um forte”, então é verdade que 
A) existe brasileiro forte. 
B) todo brasileiro é não forte. 
C) todo forte é não brasileiro. 
D) existe pelo menos um brasileiro não forte. 
E) todo forte é brasileiro. 
 
 
QUESTÃO 14 
 

Se é verdade que “alguns atletas são cantores” e “nenhum médico é cantor”, também é necessariamente verdade que 
A) algum atleta não é médico. 
B) algum atleta é médico. 
C) algum médico é atleta. 
D) algum cantor não é atleta. 
E) algum cantor é médico. 
 
 
QUESTÃO 15 
 

Sobre as cidades de origem de três mato-grossenses, Carlos, Henrique e Arquimedes, sabe-se que eles nasceram em três cidades 
distintas e que: 
 

 Carlos é de Várzea Grande ou Henrique é de Cuiabá. 
 Henrique é de Cuiabá ou Arquimedes é de Várzea Grande. 
 Carlos é de Rondonópolis ou Arquimedes é de Cuiabá. 
 Arquimedes é de Várzea Grande ou Carlos é de Rondonópolis. 

 

A partir dessas afirmações, pode-se concluir que as cidades de origem de Carlos, Henrique e Arquimedes são, respectivamente: 
A) Rondonópolis, Cuiabá e Várzea Grande.  
B) Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande. 
C) Rondonópolis, Várzea Grande e Cuiabá. 
D) Várzea Grande, Cuiabá e Rondonópolis. 
E) Várzea Grande, Rondonópolis e Cuiabá. 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 16 
 

Impressora laser, scanner e pen drive são dispositivos periféricos, respectivamente, de 
A) saída; entrada e saída; entrada. 
B) entrada; saída; entrada e saída. 
C) saída; entrada; entrada e saída. 
D) entrada; entrada e saída; saída. 
E) entrada e saída; saída; entrada. 
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QUESTÃO 17 
 

Qual a tarefa que NÃO pode ser realizada diretamente com o programa Windows Explorer do Windows XP? 
A) Abrir uma homepage da web. 
B) Copiar um arquivo de uma pasta para outra. 
C) Conferir o espaço disponível em um disco. 
D) Editar um arquivo tipo DOC. 
E) Executar um outro programa. 
 
QUESTÃO 18 
 

O botão  representa, no MS-Word 2003, uma ação de 
A) coloração do interior de uma figura. 
B) execução de um software gráfico. 
C) cópia de uma formatação de texto. 
D) inserção de uma figura no documento. 
E) criação de um texto no WordArt. 
 
QUESTÃO 19 
 

Assinale a alternativa que apresenta procedimento para, no MS-Excel 2003, selecionar simultaneamente a área B3:D7 e a coluna 
H, a fim de executar uma única ação de formatação que se aplique a ambas. 
A) Digitar, na barra de fórmulas, o texto de metacomando #SELECT(B3:B7;H) 
B) Digitar B3:D7;H:H na caixa de nome que está localizada à esquerda da barra de fórmulas. 
C) Usar o menu Formatar e, após escolher a opção de formatação, digitar a referência na caixa de diálogo do comando. 
D) Usar o comando Ir para, do menu Editar, e digitar a referência na caixa de diálogo que surgir. 
E) Usando o mouse, selecionar a área B3:D7 e, mantendo pressionada a tecla Alt, clicar em qualquer célula individual da coluna 

H. 
 
QUESTÃO 20 
 

No Internet Explorer 6, a ativação do comando Histórico, localizado no sub-menu Barra do Explorer do menu Exibir, gera 
A) uma lista com as atualizações e complementos do navegador, na própria área de navegação. 
B) a lista com os créditos a todos os profissionais que contribuíram na construção do navegador na Microsoft.  
C) uma lista com todos os links favoritos do usuário, na própria área de navegação. 
D) o texto, em HTML, que foi criado pelo autor na página web, que lhe serve como fonte. 
E) uma lista com sites visitados nas últimas semanas, em uma área separada da janela do navegador. 
 

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 

A Lei Federal n.º 4.320 de 17/03/1964 estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços das 
A) Empresas públicas e privadas estabelecidas no Brasil. 
B) Entidades da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
C) Entidades com fins lucrativos e filantrópicos. 
D) Organizações da administração pública indireta da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
E) Organizações sociais, empresas públicas e agências reguladoras. 
 
QUESTÃO 22 
 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 200/67, a administração direta federal é constituída de 
A) autarquias federais. 
B) serviços integrados na estrutura administrativa do Conselho da República. 
C) empresas públicas. 
D) organizações sociais, serviços sociais autônomos e empresas públicas. 
E) serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República. 
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QUESTÃO 23 
 

Em relação a orçamentos públicos, o art. 165 da Constituição Federal brasileira de 1988 estabelece que compete ao Poder Executivo 
promulgar leis para 
A) o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, o Orçamento de Investimentos das empresas pertencentes à União e o 

Orçamento da Seguridade Social. 
B) a emissão de moedas e de títulos da dívida pública e operações de empréstimos e financiamentos externos. 
C) a emissão de títulos da dívida pública, fiscalização das instituições financeiras e autorização de operações de câmbio por órgãos 

e entidades da União. 
D) o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais. 
E) atender às determinações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
 
QUESTÃO 24 
 

Quando no decorrer da execução orçamentária, uma dotação torna-se insuficiente, o Poder Executivo pode proceder à abertura de 
A) Crédito especial, após aprovação legal. 
B) Crédito extraordinário, por lei. 
C) Crédito extraordinário, por decreto. 
D) Crédito especial, sem necessidade de aprovação legal. 
E) Crédito suplementar, após autorização legislativa. 
 
 

QUESTÃO 25 
 

Um município apura seus resultados gerenciais pelo regime contábil de Caixa. Analise o quadro abaixo. 
 

Discriminação R$ 
Receitas da Dívida Ativa de X0 recebidas em X1 25.000,00 
Receitas Correntes de X1 recebidas em X1 20.000,00 
Despesas Correntes de X1 pagas em X1 15.000,00 
Despesas de Capital de X0 pagas em X1 5.000,00 

 

Considerando as Receitas e Despesas dadas, o resultado em X1 é: 
A) R$ 30.000,00 
B) R$ 40.000,00 
C) R$ 25.000,00 
D) R$ 15.000,00 
E) R$   5.000,00 
 
 
INSTRUÇÃO: Responda às questões de 26 a 29 com base nos dados do Balanço Patrimonial apresentado. 
 
 

Discriminação R$ 
Passivo Real 22.800,00  
Passivo Real a Descoberto 350,00 
Passivo Financeiro 4.600,00 
Passivo Compensado 4.000,00 
Superávit Financeiro verificado 700,00 

 
 

QUESTÃO 26 
 

O Ativo Permanente é: 
A) R$ 17.500,00 
B) R$ 15.500,00 
C) R$ 17.150,00 
D) R$ 18.200,00 
E) R$ 18.900,00 



7/12 – EXECUTIVO  MUNICIPAL: Ciências Contábeis  

QUESTÃO 27 
 

O Ativo Real é: 
A) R$ 22.450,00 
B) R$ 22.800,00 
C) R$ 22.100,00 
D) R$ 23.150,00 
E) R$ 21.450,00 
 
 
 

QUESTÃO 28 
 

O Ativo Financeiro é: 
A) R$ 5.300,00 
B) R$ 4.950,00 
C) R$ 4.350,00 
D) R$ 3.900,00 
E) R$ 8.600,00 
 
 
 
QUESTÃO 29 
 

O Total do Passivo é: 
A) R$ 22.800,00 
B) R$ 26.450,00 
C) R$ 27.500,00 
D) R$ 26.800,00 
E) R$ 26.600,00 
 
 
 
QUESTÃO 30 
 

Em relação à Contabilidade Pública, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Tem como objetivo controlar as operações de crédito, a dívida ativa, os valores, os créditos e as obrigações do ente público.  
B) É um conjunto de agentes econômicos que estabelece metas específicas para um determinado período, comanda recursos e 

traça planos e decisões em relação às ações econômicas. 
C) Deve evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa 

executada, a conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. 
D) Os órgãos de contabilidade inscreverão como responsável todo ordenador de despesa, o qual só poderá ser exonerado de sua 

responsabilidade após julgadas regulares suas contas pelo Tribunal de Contas. 
E) Aplica normas de escrituração contábil, registra a previsão da receita, a fixação das despesas e as alterações introduzidas no 

orçamento. 
 
 
 
QUESTÃO 31 
 

Em relação a Balanços Públicos, assinale a afirmativa correta. 
A) O Passivo Financeiro compreende os compromissos exigíveis, cujo pagamento dependa de autorização legislativa. 
B) O recebimento da Dívida Ativa é classificado como Outras Receitas de Capital. 
C) No Balanço Financeiro, o registro da inscrição de Restos a Pagar é lançado na coluna da Despesa. 
D) Apenas as Receitas Orçamentárias são registradas no Sistema Patrimonial. 
E) A Economia Orçamentária revela-se pela comparação entre a despesa executada e a despesa fixada. 
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INSTRUÇÃO: As questões de 32 a 35 deverão ser respondidas com base nas informações constantes do Balancete do 
Sistema Financeiro a seguir. 
 

Saldos Anteriores (R$) Movimento do Período (R$) Saldos Finais (R$) Contas 
Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 

Bancos - c/ Movimento 134.000,00 - 937.000,00 862.000,00 209.000,00 - 
Receita Orçamentária - - 830.000,00 830.000,00 - - 
Despesa Orçamentária - - 790.000,00 790.000,00 - - 
Transferências Financeiras - 30.000,00 790.000,00 830.000,00 - 70.000,00 
Entidades Devedoras 40.000,00 - 5.000,00 15.000,00 30.000,00 - 
Responsáveis Diversos 17.000,00 - 15.000,00 5.000,00 27.000,00 - 
Restos a Pagar - 45.000,00 50.000,00 60.000,00 - 55.000,00 
Restituições a Pagar - 22.000,00 24.000,00 30.000,00 - 20.000,00 
Consignações - 18.000,00 18.000,00 22.000,00 - 26.000,00 
Débitos de Tesouraria - 50.000,00 55.000,00 80.000,00 - 75.000,00 
Entidades Credoras - 30.000,00 20.000,00 10.000,00 - 20.000,00 

 
 
QUESTÃO 32 
 

Qual o valor do Passivo Financeiro? 
A) R$ 266.000,00 
B) R$ 191.000,00 
C) R$ 187.000,00 
D) R$ 209.000,00 
E) R$ 196.000,00 
 
 

QUESTÃO 33 
 

Qual o valor dos Restos a Pagar Inscritos? 
A) R$ 60.000,00 
B) R$ 50.000,00 
C) R$ 45.000,00 
D) R$ 55.000,00 
E) R$ 95.000,00 
 
 

QUESTÃO 34 
 

Qual o Total do Ativo? 
A) R$ 196.000,00 
B) R$ 191.000,00 
C) R$ 266.000,00 
D) R$ 161.000,00 
E) R$ 187.000,00 
 
 

QUESTÃO 35 
 

O Balanço Financeiro apresentou soma correspondente a: 
A) R$ 1.140.000,00 
B) R$ 1.186.000,00 
C) R$ 1.151.000,00 
D) R$ 1.261.000,00 
E) R$ 1.111.000,00 
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QUESTÃO 36 
 

Qual é o lançamento contábil em que se inscreve a Dívida Ativa? 
A) Sistema Financeiro → Créditos Fiscais Inscritos a Variação Ativa Independente da Execução Orçamentária 
B) Sistema Patrimonial → Créditos Fiscais Inscritos a Variação Ativa Resultante da Execução Orçamentária 
C) Sistema Financeiro → Variação Passiva Independente da Execução Orçamentária a Créditos Fiscais Inscritos 
D) Sistema Patrimonial → Créditos Fiscais Inscritos a Variação Ativa Independente da Execução Orçamentária 
E) Sistema Patrimonial → Variação Passiva Resultante da Execução Orçamentária a Créditos Fiscais Inscritos 
 
 

QUESTÃO 37 
 

Em relação à Demonstração das Variações Patrimoniais, assinale a afirmativa correta. 
A) A Receita de Serviços é Variação Ativa Independente da Execução Orçamentária. 
B) A Receita da Dívida Ativa é Variação Passiva Independente da Execução Orçamentária. 
C) Quando as Variações Ativas são maiores que as Variações Passivas, há Resultado Patrimonial deficitário. 
D) A Receita Orçamentária e as Mutações Patrimoniais são Variações Resultantes da Execução Orçamentária. 
E) O cancelamento de Dívidas Passivas é Variação Ativa Resultante da Execução Orçamentária. 
 
 

QUESTÃO 38 
 

Qual lançamento contábil representa uma arrecadação de receita de capital denominada Operações de Crédito? 
A) Receita Prevista a Execução Orçamentária da Receita  
B) Bancos Conta Movimento a Receita Orçamentária 
C) Dívida Fundada a Variações Ativas 
D) Bancos Conta Movimento a Variações Ativas de Capital 
E) Superveniência Passiva a Dívida Fundada 
 
 

QUESTÃO 39 
 

Em relação ao Balanço Financeiro, assinale a afirmativa correta. 
A) O pagamento, no exercício, de Restos a Pagar é evidenciado na coluna das receitas extra-orçamentárias. 
B) O saldo das disponibilidades de exercício anterior é evidenciado na coluna das despesas. 
C) A inscrição de Restos a Pagar é apresentada como receita extra-orçamentária. 
D) As receitas são evidenciadas segundo a classificação de modalidade de aplicação. 
E) As operações de crédito por antecipação da receita são registradas como receitas de capital. 
 
 

QUESTÃO 40 
 

As variações que não se originam da execução orçamentária e que provocam modificações no patrimônio, aumentando-o, são 
classificadas como 
A) Ativas Independentes da Execução Orçamentária. 
B) Passivas Independentes da Execução Orçamentária. 
C) Superveniências Passivas. 
D) Orçamentárias Independentes. 
E) Mutações Patrimoniais Ativas. 
 
 

QUESTÃO 41 
 

Sobre Variações Patrimoniais, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A aquisição de bens é uma variação patrimonial que representa uma mutação de despesa. 
B) Conforme a Lei Federal n.º 4.320/64, pode-se afirmar que as contas registradas no Passivo Permanente dependem de 

autorização legislativa. 
C) A incorporação de bens representa uma variação patrimonial ativa. 
D) O cancelamento de dívida fundada é uma variação patrimonial que representa uma mutação de despesa. 
E) Baixa de bens e pagamento de despesas orçamentárias são operações que geram débitos em variações passivas. 
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QUESTÃO 42 
 

Um município, ao final do exercício, apresentou um superávit orçamentário corrente de R$15.000,00 e um déficit orçamentário de 
capital de R$ 50.000,00. Sabendo que as receitas correntes previstas e arrecadadas totalizaram, respectivamente, R$ 170.000,00 e 
R$ 185.000,00, e que as receitas de Capital previstas e arrecadadas totalizaram, respectivamente, R$ 55.000,00 e R$ 40.000,00, 
assinale a alternativa que apresenta os valores totais das despesas correntes e das despesas de capital realizadas, respectivamente. 
A) R$ 75.000,00    e    R$ 90.000,00. 
B) R$ 90.000,00    e    R$ 120.000,00. 
C) R$ 85.000,00    e    R$ 120.000,00. 
D) R$ 120.000,00  e    R$ 85.000,00. 
E) R$ 120.000,00  e    R$ 90.000,00. 
 
 
INSTRUÇÃO: As questões de 43 a 46 deverão ser respondidas com base nas informações referentes ao Exercício de X0 
constantes do quadro. 
 

Títulos R$ 
Receitas Previstas 620.000,00 
Créditos Orçamentários e Suplementares 620.000,00 
Créditos Especiais 90.000,00 
Execução da Receita 650.000,00 
Execução da Despesa: 

• à Conta de Créditos Orçamentários e Suplementares 
• à Conta de Créditos Especiais 

 
590.000,00 
70.000,00 

Despesas Liquidadas  580.000,00 
Despesas Pagas 560.000,00 

 
 

QUESTÃO 43 
 

O resultado da Execução Orçamentária é: 
A) Déficit de R$ 10.000,00. 
B) Superávit de R$ 10.000,00. 
C) Superávit de R$ 90.000,00. 
D) Déficit de R$ 90.000,00. 
E) Superávit de R$ 60.000,00. 
 
 

QUESTÃO 44 
 

Com base no Balanço Orçamentário, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A Economia Orçamentária é R$ 20.000,00. 
B) A Economia Orçamentária perfaz o montante de R$ 50.000,00.  
C) Os Créditos Adicionais abertos totalizam R$ 90.000,00. 
D) O Excesso de Arrecadação atinge o montante de R$ 30.000,00. 
E) O Déficit de Previsão é R$ 90.000,00.  
 
 
QUESTÃO 45 
 

Qual o valor do Crédito Adicional a ser reaberto no Exercício de X1 considerando que o crédito especial foi autorizado em novembro 
de X0? 
A) R$ 50.000,00 
B) R$ 30.000,00 
C) R$ 20.000,00 
D) R$ 90.000,00 
E) R$ 70.000,00 
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QUESTÃO 46 
 

Qual o montante dos Restos a Pagar Não Processados? 
A) R$ 50.000,00 
B) R$ 60.000,00 
C) R$ 80.000,00 
D) R$ 100.000,00 
E) R$ 20.000,00 
 
 
INSTRUÇÃO: As questões 47 e 48 deverão ser respondidas com base nas informações do quadro a seguir. 
 

Títulos Saldos (R$) 
Receita Orçamentária 182.000,00 
Despesa Orçamentária 191.000,00 
Aquisição de Bens Imóveis 32.000,00 
Empréstimos Concedidos 15.000,00 
Resgate de Empréstimos Tomados 28.000,00 
Alienação de Bens  26.000,00 
Cobrança da Dívida Ativa 12.000,00 
Empréstimos Tomados 22.000,00 
Cancelamento da Dívida Ativa 5.000,00 
Atualização da Dívida Fundada 13.000,00 
Depreciação de Bens Móveis 2.000,00 
Inscrição da Dívida Ativa 15.000,00 
Incorporação de Bens e Valores 12.000,00 
Cancelamento de Dívidas Passivas 5.000,00 
Bancos Conta Movimento 78.000,00 
Aplicações Financeiras 27.000,00 
Outras Entidades Devedoras 12.000,00 
Restos a Pagar 21.000,00 
Débitos de Tesouraria 16.000,00 
Depósitos de Diversas Origens 11.000,00 
Consignações 9.000,00 
Bens Móveis 33.000,00 
Bens Imóveis 78.000,00 
Dívida Ativa 22.000,00 
Créditos 17.000,00 
Dívida Fundada Interna 86.000,00 
Dívida Fundada Externa  72.000,00 

 
QUESTÃO 47 
 

Com base na Demonstração das Variações Patrimoniais, analise as afirmativas.  
 

I  - O total das Mutações Patrimoniais Ativas é R$ 72.000,00. 
II  - O montante das Variações Independentes da Execução Orçamentária Ativa é R$ 32.000,00. 

III  - O valor das Mutações Patrimoniais Passivas é R$ 60.000,00. 
IV  - O total das Variações Independentes da Execução Orçamentária Passiva é R$ 25.000,00. 
V  - O Resultado Patrimonial - Superávit Verificado é R$ 8.000,00. 

 

Estão corretas as afirmativas 
A) II, III, IV e V, apenas. 
B) II, III e V, apenas. 
C) I, II, IV e V, apenas. 
D) I, II e III, apenas  
E) III, IV e V, apenas. 
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QUESTÃO 48 
 

Com base no Balanço Patrimonial, analise as proposições. 
 

I  - O total do Ativo Financeiro é R$ 117.000,00. 
II  - O total do Passivo Financeiro é R$ 62.000,00. 

III  - O total do Ativo Permanente é R$ 150.000,00. 
IV  - O total do Passivo Permanente é R$ 174.000,00. 
V  - O Saldo Patrimonial – Ativo Real Líquido é R$ 52.000,00.  

 

Estão corretas as proposições 
A) I, II, III e IV, apenas. 
B) I, II e III, apenas  
C) II, IV e V, apenas. 
D) III, IV e V, apenas. 
E) I, III e V, apenas. 
 
INSTRUÇÃO: As questões 49 e 50 devem ser respondidas com base nos dados referentes ao Ativo e ao Passivo Financeiro 
provenientes do exercício anterior e aos fatos ocorridos no exercício conforme as contas abaixo.  
 

Títulos R$ 
ATIVO FINANCEIRO  
     Disponível  

 
300,00 

PASSIVO FINANCEIRO 
     Restos a Pagar 
     Serviços da Dívida a Pagar 

 
140,00 
105,00 

Fatos Ocorridos no Exercício 
     Receitas Correntes 
     Receitas de Capital 
     Restos a Pagar Inscritos 
     Restos a Pagar Pagos 
     Depósitos Recebidos 
     Receitas de Operação de Crédito a Curto Prazo  
     Disponibilidades no final do Exercício de X1  

 
230,00 
123,00 

80,00 
125,00 

95,00 
75,00 

274,00 
  

 
 
QUESTÃO 49 
 

Considerando apenas essas informações, o total das Despesas Orçamentárias correspondeu a: 
A) R$ 424,00 
B) R$ 509,00 
C) R$ 454,00 
D) R$ 504,00 
E) R$ 459,00 
 
 
QUESTÃO 50 
 

O valor da Receita Extra-Orçamentária é: 
A) R$ 295,00 
B) R$ 250,00 
C) R$ 353,00 
D) R$ 305,00 
E) R$ 300,00 



 

 


