
ConCurso PúbliCo

12. Prova objetiva

AnAlistA Contábil

	 VoCê reCebeu suA folhA de resPostAs e este CAderno Con-
tendo 50 questões objetiVAs.

	 ConfirA seu nome e número de insCrição imPressos nA CAPA 
deste CAderno.

	 leiA CuidAdosAmente As questões e esColhA A resPostA que 
VoCê ConsiderA CorretA.

	 resPondA A todAs As questões.

	 mArque, nA folhA intermediáriA de resPostAs, loCAlizAdA no 
Verso destA PáginA, A letrA CorresPondente à AlternAtiVA 
que VoCê esColheu.

	 trAnsCreVA PArA A folhA de resPostAs, Com CAnetA de 
tintA Azul ou PretA, todAs As resPostAs AnotAdAs nA folhA 
intermediáriA de resPostAs.

	 A durAção dA ProVA é de 3 horAs.
	 A sAídA do CAndidAto dA sAlA será PermitidA APós trAns-

CorridA A metAde do temPo de durAção dA ProVA.
	 Ao sAir, VoCê entregArá Ao fisCAl A folhA de resPostAs e 

este CAderno de questões, Podendo destACAr estA CAPA PArA 
futurA ConferênCiA Com o gAbArito A ser diVulgAdo.

AguArde A ordem do fisCAl PArA Abrir este CAderno de questões.

09.01.2011
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Língua Portuguesa

Leia o texto para responder à questão de número 01.

A mulher então experimentou o camelo. O camelo em trapos, 
corcunda, mastigando a si próprio, entregue ao processo de co-
nhecer a comida. Ela se sentiu fraca e cansada, há dois dias mal 
comia. Os grandes cílios empoeirados do camelo sobre os olhos 
que se tinham dedicado à paciência de um artesanato interno. (...) 
Aproximou-se das barras do cercado, aspirou o pó daquele tapete 
velho onde sangue cinzento circulava, procurou a tepidez impura, 
o prazer percorreu suas costas até o mal-estar, mas não ainda o 
mal-estar que ela viera buscar.

(Clarice Lispector, Laços de família)

01.	A expressão extraída do fragmento de Clarice Lispector que 
está sendo empregada em sentido figurado é

(A) “cílios empoeirados”.

(B) “mal-estar”.

(C) “tapete velho”.

(D) “tepidez impura”.

(E) “barras do cercado”.

Leia a tirinha para responder às questões de números 02 e 03.
VIU? ESTE É O
SOL... OBSERVE
ATENTAMENTE.

*MASTIGANDO* CONTINUE OLHANDO
DIRETAMENTE... NÃO SE AFASTE.

OBSERVE COM CUIDADO.

*MASTIGANDO* FIQUE OLHANDO
DIRETO PARA O SOL... CONTINUE

OLHANDO ATENTAMENTE...

ACHEI QUE TINHA OUVIDO ALGUÉM
COMENDO DOCES, MAS NÃO

VEJO NADA...

1 2

3 4

(http://www.google.com.br/images?q=tiras+do+charlie+brown)

02.	A articulação dos modos e das formas nominais dos verbos, 
nos quadrinhos, permite apreender, por exemplo, caracterís-
ticas relevantes quanto

(A) à ideia de início do processo verbal, pelo emprego do 
particípio.

(B) ao aspecto inacabado do processo verbal, pelo uso do 
infinitivo.

(C) ao encerramento do processo verbal, pela utilização do 
imperativo.

(D) ao aspecto momentâneo do processo verbal, pelo uso do 
particípio.

(E) ao aspecto durativo do processo verbal, pelo emprego 
do gerúndio.

03.	No segundo quadrinho, observa-se o emprego correto do 
pronome, quanto à sua colocação na frase. Assinale a alter-
nativa que nomeia essa espécie de colocação e por que ela é 
obrigatória, nesse contexto.

(A) Próclise, pelo uso de palavra negativa.

(B) Mesóclise, pela utilização do imperativo.

(C) Próclise, pela utilização do gerúndio.

(D) Ênclise, pelo uso de expressão negativa.

(E) Mesóclise, pela presença de perífrase.

Leia o texto para responder às questões de números 04	a 06.

Em cartaz com Olhe para Trás com Raiva, peça que carrega todo 
o desencanto do pós-guerra na década de 1950, Karen [Coelho] 
paira como uma estranha no ninho da cena teatral contemporânea. 
(...) Devota dos densos dramas do teatro realista do século 20, [a 
atriz Karen Coelho] discorre com desenvoltura sobre a psicologia 
das personagens, tece elucubrações sobre as intenções do texto e 
passa ao largo das discussões sobre o teatro pós-dramático ou os 
novos paradigmas da dramaturgia. (...) Neste ano, quando Karen 
estreou Olhe para Trás com Raiva, lá estava Nydia Licia de novo. 
Na única vez em que o texto foi montado no Brasil, coube justa-
mente à atriz do TBC encarnar a submissa Alisson, protagonista 
do drama de John Osborne. “Desde então, tenho muito vontade 
de encontrá-la. Mas não sabia onde ela estava...”.

(O Estado de S.Paulo, 6 de agosto de 2010, p. D6)

04.	Os termos cujo sentido mais se aproxima da significação das 
palavras “elucubrações” e “paradigmas”, que aparecem no 
fragmento, são, respectivamente,

(A) delírios e espetáculos.

(B) reflexões e espetáculos.

(C) espetáculos e delírios.

(D) pesadelos e modelos.

(E) reflexões e modelos.

05.	A palavra “coube” é uma forma irregular do verbo “caber”. 
Assinale a alternativa em que um dos verbos da série, extraí-
da do fragmento, apresenta o mesmo tipo de irregularidade, 
quando flexionado no mesmo tempo e modo.

(A) Carregar – tecer – montar – encontrar.

(B) Passar – encarnar – tecer – discorrer.

(C) Montar – saber – discorrer – carregar.

(D) Encontrar – pairar – encarnar – tecer.

(E) Tecer – carregar – montar – discorrer.
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06.	 Levando em consideração o contexto, é possível afirmar que 
a atriz Karen Coelho
(A) domina amplamente as discussões sobre o teatro pós- 

-dramático ou os novos paradigmas da dramaturgia.
(B) não se envolve nas discussões sobre o teatro pós-dramá-

tico ou os novos paradigmas da dramaturgia.
(C) faz largo uso das discussões sobre o teatro pós-dramático 

ou os novos paradigmas da dramaturgia.
(D) abomina demais as discussões sobre o teatro pós-dramá-

tico ou os novos paradigmas da dramaturgia.
(E) se identifica com as discussões sobre o teatro pós- 

-dramático ou os novos paradigmas da dramaturgia.

Leia os textos seguintes para responder às questões de números 
07	e 08.

(a) Uma pesquisa com 600 crianças e adolescentes mostra que a 
publicidade tem função pedagógica – e prova que a garotada 
vê comerciais com um inteligente ceticismo.

(Veja, 18 de agosto de 2010, p. 117)

(b) Morador de Bruxelas, morto em junho, teria contraído bactéria 
resistente a antibióticos no país asiático após o acidente e a 
hospitalização.

(Folha de S.Paulo, 16 de agosto de 2010, on line)

07.	Assinale as seguintes afirmações sobre os textos.
 I. No trecho “a garotada vê comerciais com um inteligente 

ceticismo”, do texto (a), existe uma ambiguidade, porque 
tanto se pode pensar em “com um inteligente ceticismo” 
como atributo dos comerciais, quanto como uma maneira 
de se ver os comerciais.

 II. No texto (b) há também uma ambiguidade, porque não 
se sabe com certeza se o morador de Bruxelas contraiu a 
bactéria “no país asiático” ou se a bactéria é resistente a 
antibióticos “no país asiático”.

 III. Se o trecho “com um inteligente ceticismo”, do texto 
(a), for deslocado para antes da palavra “comerciais”, 
desaparece a ambiguidade.

Está correto o que se afirma em
(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, apenas.

08.	Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as 
lacunas desta versão do texto (b).
Morador de Bruxelas, morto em junho, teria contraído  
bactéria resistente  vacina aplicada, no país asiático, 
após o acidente e  hospitalização.

(A) a ... à ... à

(B) à ... a ... à

(C) à ... a ... a

(D) a ... à ... a

(E) à ... à ... a

Leia a tirinha e o texto para responder às questões de números 
09 e 10.

UMA CHA-
PRA

VOCÊ...
RADA

SE UMA
MULHER PEGAR

FEBRE AMARELA,
O QUE UM

HOMEM PEGA?

O QUÊ?

EU ODEIO
HUMOR

MÉDICO.

UMA FEBRE
AMARELE

1 2

3

(http://osimpublicaveis.wordpress.com/2009/06/page/2)

Atiçador de incêndios, voz dos moinhos, remo de veleiros algu-
mas vezes quebrado pelas calmarias, caminho sem princípio nem 
margem de todos os bichos voantes – morcegos, mariposas, aves 
de pequena ou grande envergadura. (...) Zagal de mastodontes, 
de dinossauros, de renas gigantescas, guiados em bandos sobre 
pastagens azuis e cujos ossos, cujo couro e chifres se convertem 
em chuva, em arco-íris. (...) Nosso pai gostava de animais. Ensinou 
um galo-de-campina a montar no dorso de uma cabra chamada 
Gedáblia, esporeando-a com silvos breves.

(Osman Lins, Nove, novena)

09.	Na tirinha, explora-se uma fictícia concordância nominal de 
gênero (febre amarele, febre amarela), para um termo, como 
“febre”, que não tem a forma masculina. Considerando essa 
informação, assinale a alternativa que contém duas palavras 
cuja forma seja única para os dois gêneros.

(A) Animais – atiçador – voz – guiados.

(B) Renas – cabra – azuis – moinhos.

(C) Veleiros – dorso – quebrado – voz.

(D) Chuva – azuis – breves – atiçador.

(E) Moinhos – voantes – renas – cabra.

10.	 Tendo em vista a flexão nominal de número, assinale a alter-
nativa em que a palavra destacada do texto tem a mesma 
forma, no singular e no plural.

(A) Galo-de-campina.

(B) Zagal.

(C) Arco-íris.

(D) Envergadura.

(E) Dorso.
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noÇÕes De InForMÁtICa

11.	 Usando o Windows Explorer do MS-Windows XP, em sua 
configuração original, ao selecionar um documento do  
MS-Word 2003 com o botão secundário do mouse, serão 
apresentadas as seguintes ações para o usuário, dentre outras:

(A) Imprimir, Colar.

(B) Abrir, Renomear.

(C) Editar, Mostrar.

(D) Recortar, Colar.

(E) Excluir, Explorar.

12.	No MS-Windows XP, na sua configuração padrão, depois de 
iniciar um programa do MS-Office 2003, um botão represen-
tando esse programa será exibido

(A) no Painel de controle.

(B) no Meu computador.

(C) na Barra de tarefas.

(D) na Barra de ferramentas.

(E) no menu Programas.

13.	 Por padrão, o MS-Windows XP não transfere para Lixeira os 
arquivos e pastas que foram excluídos

(A) da pasta Meus documentos.

(B) do Disco local (C:).

(C) do Desktop.

(D) do Pen drive.

(E) da pasta Windows.

14.	No MS-Windows XP, em sua configuração original, as opções 
expostas na figura são encontradas no menu

(A) Ferramentas do sistema.

(B) Inicializar.

(C) Adicionar ou remover hardware.

(D) Microsoft Office.

(E) Prompt de comando.

15.	 Se dois ou mais documentos do MS-Word 2007 estiverem 
abertos, pode-se exibi-los lado a lado com rolagem sincroni-
zada. Essas opções estão disponíveis no menu Exibição, botão 

(A) Layout de Impressão.

(B) Leitura em Tela Inteira.

(C) Rascunho.

(D) Mostrar/Ocultar.

(E) Janela.

16.	Os recursos apresentados na figura encontram-se no seguinte 
menu do MS-Excel 2007, na sua configuração padrão:

(A) Início.

(B) Imprimir.

(C) Layout da Página.

(D) Dados.

(E) Exibição.
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17.	Observe a fórmula do MS-Excel 2007:

=SE(ANO(D5)<2010;E5/10*(9-MÊS(D5));E5*5–2)

Assinale a alternativa que traz o resultado a ser apresentado 
na célula F3 na seguinte situação:

Célula D5 = maio-09 (formato Data)
Célula E5 = 200

(A) 80.

(B) 200.

(C) 600.

(D) 998.

(E) 1 000.

18.	Assinale a alternativa que contém o menu em que são encon-
trados os botões de ação a serem utilizados numa apresentação 
do MS-PowerPoint 2007, na sua configuração padrão.

(A) Inserir.

(B) Início.

(C) Design.

(D) Animações.

(E) Exibição.

19.	Utilizando o MS-Outlook 2007, em sua configuração original, 
assinale a alternativa com os possíveis anexos utilizando as 
opções a seguir numa mensagem de correio eletrônico:

 I. Anexar Arquivo
 II. Anexar Item

(A) I. Documento do MS-Word 2007. 
II. Banco de dados MS-Access 2007.

(B) I. Tarefa. 
II. Planilha do MS-Excel 2007.

(C) I. Compromisso do calendário. 
II. Banco de dados MS-Access 2007.

(D) I. Apresentação do MS-PowerPoint 2007. 
II. E-mail da Caixa de Entrada.

(E) I. Documento do Acrobat Reader. 
II. Documento do MS-Word 2007.

20.	No Internet Explorer 7, o histórico de navegação é acessado 
clicando-se no botão: 

(A) .

(B) .

(C) .

(D) .

(E) . 

MateMÁtICa

21.	A cotação das ações de uma empresa no dia 2 de agosto, em 
reais, era igual a x. No dia 3 de agosto, as ações valorizaram 
y%, e no dia 4 de agosto desvalorizaram y%. Nessas con-
dições, é correto afirmar que, no final do dia 4 de agosto, a 
cotação das ações dessa empresa, em reais, era igual a
(A) x.
(B) x(1 – 0,01y2).
(C) x(1 – 0,012y).
(D) x(1 – 0,012y2).
(E) x – 0,012y.

22.	O marcador de velocidade de um helicóptero indica que ele 
está descendo 6 pés a cada segundo. Sabendo que 1 pé é 
aproximadamente 0,3 metro, a velocidade de descida desse 
helicóptero, em quilômetros por hora, é aproximadamente 
igual a
(A) 5,6.
(B) 6.
(C) 6,5.
(D) 10,8.
(E) 18.

23.	 Em uma planilha de cálculo, um contabilista registrou nú-
meros nos campos A1, A2 e A3, e as seguintes fórmulas nos 
campos A4 e A5:

A4 = 
A2A3

A1

�
 e A5 = 

2
(A4)

1
.

Se os números registrados nos campos A1 e A2 foram 3 e –2 
respectivamente, e o resultado apresentado no campo A5 foi 4, 
então a soma dos dois únicos possíveis números digitados no 
campo A3 é igual a
(A) 3.
(B) 2.
(C) –2.
(D) –3.
(E) –4.

24.	Uma academia de natação cobra R$ 12,00 por dia de uso da 
piscina, mais R$ 4,80 pelo uso do vestiário. Como alternativa 
ao plano diário de pagamento, o cliente pode fazer o plano 
anual de R$ 1.632,00, sendo permitido o uso livre da piscina 
e do vestiário.
Descartando-se a possibilidade de aplicação financeira do 
dinheiro a juro, um cliente que pretende utilizar a piscina  
3 vezes por semana e o vestiário 1 vez por semana benefi cia-se 
do plano anual de pagamento apenas se frequentar a academia 
um número de semanas anuais igual ou superior a
(A) 35.
(B) 38.
(C) 41.
(D) 43.
(E) 45.
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25.	Um triângulo ABC é isósceles, com AB=BC=10 cm e AC=18 cm. 
A área desse triângulo, em cm², é aproximadamente igual a
(A) 30.
(B) 35.
(C) 39.
(D) 45.
(E) 50.

26.	Um emprego (A) de vendedor oferece remuneração anual de 
R$ 30.000,00 mais 1% do total das vendas realizadas pelo 
funcionário. Um segundo emprego (B) oferece remuneração 
anual de R$ 24.000,00, mais 2% das vendas realizadas pelo 
funcionário. O emprego B sempre será mais vantajoso do que 
o A para o vendedor se ele realizar vendas anuais, em reais, 
superiores a
(A) 200.000,00.
(B) 300.000,00.
(C) 400.000,00.
(D) 500.000,00.
(E) 600.000,00.

27.	Um professor dá duas provas em seu curso, sendo a primeira 
com peso 1 e a segunda com peso 2. Por engano, ele trocou 
os pesos das provas feitas por um aluno e sua média, que 
deveria ser 6, subiu para 6,5. A média aritmética simples das 
duas notas de provas desse aluno é
(A) 6,15.
(B) 6,25.
(C) 6,35.
(D) 6,45.
(E) 6,75.

28.	O gráfico a seguir mostra a incidência da doença A em um 
estabelecimento de saúde.

2007

2008

2009

número de
infectados

pela doença A

homens

mulheres
50% 60% 80%

Analisando as informações disponíveis no gráfico, a respeito 
desse estabelecimento de saúde é correto afirmar que
(A) sempre houve mais homens do que mulheres infectados 

pela doença A.
(B) houve redução no total de homens infectados pela doença 

A de 2007 para 2008.
(C) o total de homens infectados pela doença A só aumentou 

de 2007 até 2009.
(D) o total de mulheres infectadas caiu pela metade de 2008 

para 2009.
(E) a porcentagem de mulheres infectadas aumentou de 2007 

para 2008.

r a s C u n H o
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29.	O sólido indicado na figura é formado por paralelepípedos 
reto-retângulos de altura x metros.

x

3 m

8 m

6 m
2 m

x

Sabendo que o volume do sólido é 252 m², x é igual a

(A) 6.

(B) 6,5.

(C) 7.

(D) 7,5.

(E) 8.

30.	Observe o padrão a seguir com a indicação da fração de 
quadrados escuros em relação ao total de quadrados.

1 2

1

2

Etapa 1

1

1

1

2

3

1 2 3 4

Etapa 2

2

1

6

3 �

1

2

3

4

5

51 2 3 4 6 7 8

Etapa 4

28

19

1

1 2

2

3

3

4

54 6

Etapa 3

5

3

15

9 �

Mantido o mesmo padrão, na etapa 12, a fração irredutível 
que indique os quadrados escuros em relação ao total de 
quadrados será

(A) 
92

81 .

(B) 
138

121 .

(C) 
276

241
.

(D) 
23

20 .

(E) 
276

239 .

r a s C u n H o
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ConHeCIMentos esPeCíFICos

31.	 Conforme a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade, o 
objetivo das demonstrações contábeis é o de

(A) formatar um sistema de informações de avaliação de 
natureza financeira.

(B) fornecer informações sobre a posição patrimonial e 
financeira de uma entidade.

(C) fornecer aos investidores, informações sobre a produti-
vidade físico-operacional das entidades.

(D) divulgar aos credores da entidades, informações físicas 
sobre aquela entidade.

(E) divulgar ao público geral, informações do desempenho 
físico-operacional das entidades.

32.	O conjunto de contas que registram eventos de característi-
cas comuns a determinados atos e fatos administrativos que 
podem afetar ou não o patrimônio líquido de uma entidade 
refere-se ao sistema

(A) Financeiro.

(B) Orçamentário.

(C) Patrimonial.

(D) de Compensação.

(E) de Contas.

33.	 “Os aumentos ou ingressos de benefícios econômicos durante 
o período contábil, proveniente das atividades normais de 
uma entidade, que resultam no aumento do patrimônio líqui-
do, mas não sejam provenientes de aportes de capital pelos 
proprietários da entidade”, representam o conceito de

(A) Ativo.

(B) Passivo.

(C) Patrimônio Líquido.

(D) Receita.

(E) Despesa.

34.	Uma empresa, por meio de seus diretores, torna-se, num 
primeiro momento, fiadora de um contrato de aluguel e, num 
segundo momento, obrigada a honrar tal contrato, por inadim-
plência do locatário. Esse fenômeno deve ser interpretado 
contabilmente como, respectivamente,

(A) fato administrativo e ato administrativo.

(B) ato administrativo e fato contábil.

(C) fato administrativo e ato contábil.

(D) fato contábil e ato contábil.

(E) ato contábil e ato administrativo.

Utilize o enunciado a seguir para responder as questões de nú-
meros 35 e 36.

Uma empresa vendeu, em determinado período, R$ 40.000, 
recebeu a R$ 24.000 e incorreu em despesas de R$ 32.000, tendo 
pago apenas R$ 20.000 no mesmo período.

35.	O resultado, segundo o regime de competência é, em R$,
(A) 4.000.
(B) 6.000.
(C) 8.000.
(D) 10.000.
(E) 12.000.

36.	O resultado, segundo o regime de caixa é, em R$,
(A) 4.000.
(B) 6.000.
(C) 8.000.
(D) 10.000.
(E) 12.000.

Utilize o enunciado a seguir para responder as questões de nú-
meros 37 a 39.

O balancete de verificação da Cia. Cremespiana, em 31.12.2009, 
apresentava os seguintes saldos de contas:

Caixa ..................................................................... R$ 15.000,00
Capital ................................................................... R$ 20.000,00
Clientes ................................................................. R$ 19.000,00
Fornecedores ......................................................... R$ 14.000,00
Fretes sobre Compras............................................ R$ 5.000,00
Vendas ................................................................... R$ 50.000,00
Devolução de Vendas ............................................ R$ 4.000,00
Devolução de Compras ......................................... R$ 2.500,00
Compras ................................................................ R$ 30.000,00
Descontos Financeiros Obtidos ............................ R$ 5.000,00
Descontos Financeiros Concedidos ...................... R$ 5.000,00
Receitas Diversas .................................................. R$ 3.500,00
Mercadorias .......................................................... R$ 15.000,00
Despesas Gerais .................................................... R$ 2.000,00
Estoque final apurado ........................................... R$ 25.000,00

37.	O Resultado com Mercadorias é, em R$,
(A) 22.500,00.
(B) 23.500,00.
(C) 27.500,00.
(D) 30.000,00.
(E) 32.500,00.

38.	O Lucro Operacional é, em R$,
(A) 15.000,00.
(B) 20.000,00.
(C) 25.000,00.
(D) 28.000,00.
(E) 32.000,00.
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39.	O Patrimônio Líquido da empresa é, em R$,
(A) 20.000,00.
(B) 25.000,00.
(C) 30.000,00.
(D) 40.000,00.
(E) 45.000,00.

40.	A contratação de seguros por valor fixo e com previsão de 
pagamento do prêmio a longo prazo deve ter o passivo ajus-
tado a valor presente, mas a contrapartida do ajuste deve ser 
registrada como
(A) Despesas não Operacionais.
(B) Despesas Diferidas ou Antecipadas.
(C) Despesas Administrativas.
(D) Despesas Comerciais.
(E) Despesas de Exercícios Anteriores.

41.	O segmento organizacional, pelo qual o gestor encarregado 
responde por gastos ali alocados e deve ser avaliado por 
apropriações orçadas comparadas às realizadas, tem a deno-
minação de
(A) Centro de Receitas.
(B) Departamento.
(C) Centro de Investimentos.
(D) Centro de Custos.
(E) Centro de Resultados.

42.	Um cheque de outra entidade, creditado pelo banco indevida-
mente na conta da empresa, será apresentado na conciliação 
bancária da seguinte forma:
(A) aumento do saldo do razão analítico.
(B) redução do saldo do extrato.
(C) redução do saldo do razão analítico.
(D) aumento do saldo do extrato.
(E) nenhum efeito.

43.	 Listar as contas de acordo com os seus respectivos saldos 
e verificar a igualdade entre a soma dos saldos a débito e a 
crédito é a principal finalidade do
(A) Razão.
(B) Balanço patrimonial.
(C) Patrimônio líquido.
(D) Balancete de verificação do razão.
(E) Demonstração de Fluxo de Caixa.

44.	O ramo da Contabilidade que trata da mensuração de recursos 
com propósito de atribuir valor aos objetos de alocação no 
processo de conversão de insumos em produtos é o da Con-
tabilidade
(A) societária.
(B) de custos.
(C) gerencial.
(D) financeira.
(E) internacional.

45.	 “Recursos controlados pela entidade como resultado de even-
tos correntes ou passados e dos quais se espera que benefícios 
econômicos futuros fluam para a entidade” caracterizam o 
conceito de
(A) capital.
(B) ativos.
(C) passivos.
(D) despesas.
(E) receitas.

46.	 Entre os Princípios Fundamentais de Contabilidade consagra-
dos pela Resolução n.º 750/93 do C. F. C., aquele que afirma: 
“o patrimônio da entidade, na sua composição qualitativa e 
quantitativa, depende das condições em que provavelmente 
se desenvolverão as operações da entidade”, é o da
(A) Entidade.
(B) Oportunidade.
(C) Competência.
(D) Continuidade.
(E) Prudência.

47.	 Segundo o artigo 11 da Lei n.º 4.320/64, na categoria econô-
mica de Receita Corrente não se inclui(em):
(A) Amortização da Dívida.
(B) Impostos.
(C) Taxas.
(D) Transferências Correntes.
(E) Contribuições de Melhoria.

48.	A entrega de numerário a servidor para a realização de des-
pesa precedida de empenho na dotação própria que, por sua 
natureza ou urgência, não possa subordinar-se ao processo 
normal de execução orçamentária financeira, refere-se ao 
seguinte estágio da despesa:
(A) Empenho.
(B) Liquidação.
(C) Pagamento.
(D) Quitação.
(E) Suprimento.

49.	As despesas realizadas, que ocorreram em exercícios já 
encerrados, mas foram empenhadas, liquidadas e pagas em 
exercícios subsequentes, devem ser contabilizadas como
(A) despesas eventuais.
(B) despesas de exercícios anteriores.
(C) dívida ativa.
(D) restos a pagar processados.
(E) restos a pagar não processados.

50.	Uma diferença positiva entre a receita executada e a despesa 
realizada constitui um superávit
(A) financeiro, apenas.
(B) financeiro e patrimonial.
(C) financeiro e orçamentário.
(D) orçamentário e compensado.
(E) patrimonial e orçamentário.
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