
 

 

 

 

 

 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 

 

Prédio                                                                                                                                                     Sala 

                             

 

Nome  

                              

 

Nº de Identidade                                       Órgão Expedidor        UF                                        Nº de Inscrição          

                             

 

 

TTÉÉCCNNIICCOO  EEMM  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADDEE  
 
[ 

ATENÇÃO 
 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua 

Portuguesa, 05 (cinco) questões de Conhecimentos de Informática, 05 (cinco) questões de 

Conhecimentos de Matemática e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos.  

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

 Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o 

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um 

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide 

com o seu Número de Inscrição. 

 As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal juntamente com este Caderno e deixe a sala em 

silêncio. 

 

  BOA SORTE!  
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 1 para as questões de 01 a 03. 

 

Comércio 

 

Comércio é a troca de produtos. Antigamente, as trocas eram feitas por produtos de valor desconhecido em que 
cada um valorizava seu produto. Hoje, a troca é feita de forma indireta, uma pessoa troca o dinheiro pelo produto que 

deseja. A invenção do dinheiro contribuiu para a simplificação e promoção do desenvolvimento do comércio. 

O comércio pode estar relacionado com a economia formal, que é firma registrada dentro da lei, ou com a 

economia informal, que são firmas sem registros, ou seja, não pagam impostos. O comércio informal traz prejuízos ao 

país, pois clonam qualquer tipo de produto para a venda mais barata, resultando em altíssimos prejuízos. 

O mercado é o lugar público onde negociantes expõem e vendem seus produtos. O surgimento do mercado como 

um espaço físico ocorreu na Antiguidade antes da invenção do dinheiro. Independentemente da existência do dinheiro, é 

a oferta e a procura por mercadorias ou serviços que permitem a existência do comércio. 

O comércio pode ser realizado entre países, o que chamamos de comércio exterior. Nesse caso, o país se 

organiza para importar e exportar. Exportar é quando um produto ou bem é vendido para fora do país, e importar 

consiste na entrada de um produto estrangeiro no país. O comércio atacadista vende produtos em grandes quantidades, 
visando aos donos de mercados que recebem descontos maiores, por ainda revenderem a mercadoria, enquanto o 

varejista vende produtos unitários e visa aos consumidores finais para o próprio consumo do produto. 
Disponível em: http://www.brasilescola.com/economia/comercio.htm. Adaptado. 

 

01. Com base na leitura do texto, é CORRETO afirmar que o comércio 
 

A) atual funciona da mesma forma que o de tempos remotos. 

B) teve o dinheiro como seu grande precursor. 

C) informal funciona com produtos clonados, causando prejuízos à Nação. 

D) ocorre apenas em locais onde os produtos são fabricados. 

E) atacadista é praticado pelos pequenos consumidores. 

 

02. Analise as proposições abaixo, tendo o texto como base: 

 

I. “Exportar” e “importar” são palavras constituídas de um único radical precedido de prefixos, cujos significados se 
opõem. 

II. Em: “O mercado é o lugar público onde negociantes expõem e vendem seus produtos.”, tem-se um período 

composto, em que o termo em destaque se refere ao seu antecedente, introduzindo uma oração adjetiva. 

III. Os termos “prejuízo” e “país” são acentuados porque, em ambos, o “i” representa uma vogal tônica que forma 

hiato com a vogal anterior. 
IV. Em: “...enquanto o varejista vende produtos unitários...”, o termo em destaque é grafado com j. Assim também se 

grafa o termo agiotajem. 

 

Estão CORRETAS 

 

A) I, II, III e IV. B) I, III e IV, apenas. C) II e III, apenas. D) I e IV, apenas. E) I, II e III, apenas. 

 

03. Quanto à norma-padrão, marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. 

 

(   )  No trecho: “O comércio informal traz prejuízos ao país...”, o termo sublinhado pede complemento regido de 
preposição. 

(   )  No trecho: “...donos de mercados que recebem descontos maiores...”, o verbo concorda com o antecedente do 

termo “que”. 

(   )  No trecho: “...consumidores finais para o próprio consumo do produto.”, o termo “próprio” iria para o feminino 

singular, se a palavra “consumo” fosse substituída por circulação. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V, F, F. B) F, F, F. C) V, V, F. D) F, F, V. E) V, V, V. 

 

04. Em um dos pensamentos abaixo, emprega-se o verbo sublinhado no modo imperativo. Identifique-o. 

 

A) "O comércio do mundo é conduzido pelos fortes e usualmente opera contra os fracos." (Henry Beecher) 

B) "Nós não devemos apenas acreditar naquilo que vendemos. Devemos também vender aquilo em que acreditamos." (William 

Bernbach) 

C) “Faça um cliente, não uma venda." (Katherine Barchetti) 

http://www.brasilescola.com/economia/comercio.htm
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D) "Se você pudesse vender a sua experiência pelo preço que ela lhe custou, ficaria rico." (J. P. Morgan) 

E) "O segredo do comércio está em levar as coisas de onde abundam para onde são mais caras." (Ralph Waldo Emerson) 

 

Observe a charge abaixo para responder as questões 05 e 06. 
 

 
http://www.quantanoticia.com.br/site/index.php/diversao/charge 

05. Nela, o autor 
 

I. elaborou um texto novo com base em outro texto já existente, no caso a música que está na mídia. A essa relação 
denominamos de intertextualidade. 

II. utilizou-se do termo “assim” que pode ser substituído, sem causar dano à mensagem, por desse jeito. 

III. ao usar o conectivo “se”, remete-nos à ideia de que algo, com certeza, acontecerá. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) I e III, apenas. D) I, II e III. E) I, apenas. 

 

06. Com base ainda na charge, analise as proposições abaixo: 
 

I. Os termos “pego” e “mato” exprimem um processo que ocorre no momento em que se fala. 
II. Os termos “eu e “te” são pronomes pessoais, pois representam as pessoas do discurso, funcionando como sujeitos. 

III. O termo “me” é um pronome pessoal oblíquo que complementa o verbo “mata”, exercendo a função de objeto 

direto. 

IV. O termo “se” é um conectivo que exprime concessão. 

 

Estão CORRETAS 

 

A) I, II e III. B) I, III e IV. C) I e III. D) II e IV. E) II e III. 

 

Analise a tirinha a seguir e responda as questões 07 e 08. 

 
http://www.quantanoticia.com.br/site/index.php/diversao/charge 

 
07. No 1º balão da tirinha, observa-se o registro 
 

I. das formas verbais “assistir” e “falando” que exigem complemento regido de preposição. 
II. da forma verbal “aguento” que exige complemento sem ser regido de preposição. 

III. do verbo “assistir” com o mesmo significado que apresenta na oração: Lucas assistiu os flagelados das últimas 

enchentes no sul do país. 

http://www.quantanoticia.com.br/site/index.php/diversao/charge
http://www.quantanoticia.com.br/site/index.php/diversao/charge
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IV. do verbo “assistir” no sentido de presenciar como na oração: Pedro assiste ao programa Big Brother, no qual a 

moral está sendo banalizada. 

 

Somente estão CORRETOS os itens 
 

A) I e II. B) II e III. C) I, II e III. D) III e IV. E) I, II e IV. 

 

08. Baseando-se ainda na tirinha, é CORRETO afirmar que 

 

A) dois fatos marcantes ocorrem no início do ano, em todas as regiões brasileiras. 

B) utilizou-se de uma prática comunicativa – diálogo – que é um gênero textual. 

C) existe, por parte de um dos interlocutores, o registro de um sentimento de conformismo. 

D) fatos idênticos ocorrem em períodos distintos. 

E) não existe resistência a nada que ocorre ao nosso redor. 
 
Homenageando o nosso rei do baião, Luiz Gonzaga, no seu centenário, vamos analisar um de seus inúmeros sucessos 

musicais – A Feira de Caruaru, para responder as questões 09 e 10. 

 

 
 

A feira de Caruaru 
Faz gosto a gente vê 

De tudo que há no mundo 

Nela tem pra vender 

Na feira de Caruaru 
 

Tem massa de mandioca 

Batata assada, tem ovo cru 

Banana, laranja e manga 

Batata-doce, queijo e caju 

Cenoura, jabuticaba, guiné, 

Galinha, pato e peru 

Tem bode, carneiro e porco 

E se duvidar inté cururu 

Tem cesto, balaio, corda 

Tamanco, gréia, tem tatu 

Tem fumo, tem tabaqueiro, 
Tem peixeira e tem boi zebu 

Caneco, alcoviteiro, peneira 

Broa e mel de uruçu 

Tem calça de alvorada 

Que é pra matuto não andá nu 

 A feira de Caruaru... 
Tem rede, tem baleeira 

Mode menino caçá lambu 

Maxixe, cebola verde, tomate 

Coentro, couve e chuchu 

Almoço feito na corda 

Pirão mexido que nem angu, 

Tem fia de tamborete, que 

Dá de tronco de mulungu 

Tem louça, tem ferro velho, 

Sorvete de raspa que faz jaú 

Gelado caldo de cana, 
Planta de palma e mandacaru 

Bonecos de Vitalino, que são 

Conhecidos inté no Sul 

De tudo que há no mundo 

Tem na feira de Caruaru 

 

A feira de Caruaru... 

 

Disponível em: 
http://onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=A+Feira+de+Caruaru,+a+m%C3%BAsica&ltr=a&id_perso=687 

 

 

09. Em “Bem-vindos à Feira de Caruaru”, a crase é obrigatória. 

Em qual das alternativas abaixo, o uso da crase É FACULTATIVO? 

 

A) A Feira de Caruaru é atração devido à grande diversidade lá existente. 

B) Na Feira de Caruaru, tudo está à venda. 

C) Em feiras, como a de Caruaru, vendem-se coisas às pessoas de diferentes classes sociais. 

D) Nas cidades de pequeno comércio, há mais pagamentos à vista. 

E) Todos os dias, os comerciantes da Feira de Caruaru permanecem até às 18h. 
 

 

javascript:ampliarPhoto()
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10. O autor 

 

I. fez uma comparação nos versos: Pirão mexido/Que nem angu. 
II. declara que as obras de Vitalino são conhecidas em todo o mundo, ao se utilizar dos versos: Bonecos de 

Vitalino/Que são conhecido/Inté no Sul. 

III. compôs a sua música por meio de uma descrição. 

IV. afirma, em seus versos, que a Feira de Caruaru é específica, comercializando apenas produtos artesanais 

conhecidos até no sul do país. 
 
Estão CORRETOS os itens 

 

A) I e II. B) I, II e III. C) III e IV. D) I e III. E) I, II e IV. 

 

 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

11. No editor de texto Microsoft Word, qual combinação de teclas serve como atalho para selecionar o texto da posição 

do cursor até o final da linha e, em seguida, deixar o texto subscrito? 

 

A) “Alt + End”, seguido de “Ctrl + -” 

B) “Ctrl + End”, seguido de “Ctrl + =”  D) “Shift + End”, seguido de “Ctrl + =” 

C) “Ctrl + Alt + End”, seguido de “Ctrl + -” E) “Ctrl + Shift + End”, seguido de “Ctrl + -” 

 

12. Qual das alternativas a seguir melhor define as características de uma memória Cache? 
 

A) Volátil; Alta velocidade; Tempo de acesso maior que na memória principal. 

B) Volátil; Alta velocidade; Read-only (somente escrita); Tempo de acesso menor que na memória principal. 

C) Volátil; Baixa velocidade; Tempo de acesso menor que na memória principal. 

D) Volátil; Alta velocidade; Tempo de acesso menor que na memória principal. 

E) Não volátil; Alta velocidade; Tempo de acesso menor na memória principal. 

 

13. Considere o seguinte trecho de uma planilha no Excel: 

 

 

A B C D E 

1 

     2 

 
Semana 

3 Descrição 1 2 3 4 

4 Diversão R$  100,00 R$   32,00 

  5 Feira R$   50,00 R$   50,00 R$   50,00 R$   50,00 

6 Transporte R$   40,00 R$   40,00 R$   40,00 R$   40,00 

7 Combustível R$   91,39 R$   89,00 R$  110,00 R$   50,00 

8 

     9 TOTAL 
     

Se usarmos a fórmula (SOMA(B4:B8)) na célula B9 e, usando o mouse, propagarmos a fórmula dessa célula até a célula 

E9, para, em seguida, usarmos os comandos Ctrl + X na célula B9 e Ctrl + V na célula C9, quais serão os valores 

resultantes nas células B9 a D9, respectivamente? 

 

A) Vazia; R$ 281,00; R$ 200,00; R$ 140,00 

B) R$ 0,00; R$ 211,00; R$ 200,00; R$ 140,00  D) R$ 0,00; R$ 281,00; R$ 200,00; R$ 140,00 

C) R$ 211,39; R$ 281,00; R$ 200,00; R$ 140,00 E) Vazia; R$ 211,00; R$ 200,00; R$ 140,00 

 

14. Considere a seguinte situação: João escreveu um e-mail inicial para Pedro, com cópia para Mário e com cópia 

oculta para Bruno. Pedro resolve encaminhar a mensagem para Bruno e Marcelo. Já Mário e Bruno enviam 

respostas para todos. Quem são os destinatários dos e-mails de Pedro, Mário e Bruno, respectivamente? 

 
A) Bruno e Marcelo; João e Pedro; João. 

B) Bruno e Marcelo; João e Pedro; João, Mário e Pedro. 

C) Bruno e Mário; João e Pedro; João, Mário e Pedro. 

D) Bruno e Marcelo; João, Pedro e Bruno; João, Mário e Pedro. 

E) Bruno e Mário; João, Pedro e Bruno; João, Mário e Pedro. 
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15. A segurança de informações é um problema nas redes de computadores e na Internet. Para controlar o tráfego de 

informações em redes de computadores e autorizar programas a acessarem a rede, que mecanismo pode ser usado 

para estabelecer filtros por meio de políticas de segurança? 

 

A) Proxy. B) Cookie. C) Telnet. D) Firewall. E) DNS. 

 

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA 

 

16. Uma bomba enche um tanque em 3 horas, e uma válvula colocada no fundo o esvazia em 5 horas. Estando o tanque 

vazio, a bomba ligada e a válvula aberta, em quanto tempo o tanque estará cheio? 

 

A) 8 horas. 

B) 8,5 horas.  D) 7,5 horas. 

C) 7 horas. E) 6 horas. 

 

17. Se A, B e C são conjuntos não vazios, sendo N(X) = número de elementos do conjunto X, é CORRETO afirmar que 

das afirmativas abaixo: 

 

I. A  (B  C) = (A  B) (A  C) 

II.  N(A  B) = N(A B) – N(A) + N(B) 

III. Se A  B = , então, obrigatoriamente, A = B =  

 

A) I é verdadeira. 

B) I e II são verdadeiras. D) I, II e III são verdadeiras. 

C) III é verdadeira. E) II e III são verdadeiras. 

 

18. Se f é uma função tal que f(x + y) = f(x).f(y)  e  f( 1 ) = 2, então f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5) + f(6) = 

 

A) 128 B) 126  C) 64 D) 132 E) 110 

 

19. Os lados de um triângulo medem 3 cm e 4 cm e formam entre si um ângulo de 30°. É CORRETO afirmar que a 

área do triângulo é, em cm
2
, igual a 

 

A) 6 

B) 4  D) 3 

C) 5 E) 12 

 

20. Carlos aplicou, em um banco, a importância de R$ 2500,00 a juros de 2% ao mês, durante 3 meses. No final da 

aplicação, Carlos recebeu, em reais, 

 

A) 3520,00 

B) 2550,06  D) 2653,02 

C) 2602,30 E) 25532,03 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. Quanto à lei orçamentária anual, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A proposta orçamentária de cada poder é remetida diretamente pelo respectivo poder ao poder legislativo para apreciação e 
votação. 

B) O orçamento fiscal integra, apenas, a proposta orçamentária ao nível municipal. 

C) O orçamento fiscal e de investimento integra a proposta orçamentária ao nível municipal. 

D) A lei orçamentária anual integra as proposições orçamentárias de todos os órgãos e poderes, cabendo a promulgação ao 

chefe do poder executivo, por excelência. 

E) A lei orçamentária anual integra as proposições orçamentárias de todos os órgãos e poderes, cabendo a promulgação ao 

chefe do poder legislativo, por excelência. 

 

22. A contabilidade pública é o ramo contábil, que 

 

A) é aplicável a toda a estrutura da administração pública. 
B) aplica as técnicas de registro de atos e fatos administrativos na administração pública, exclusive fundos especiais, com 

apuração de resultados e elaboração periódica de relatórios.     

C) é aplicável, apenas, à administração direta e fundos especiais. 
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D) aplica as técnicas de registro de atos e fatos administrativos na administração pública, com apuração de resultados e 

elaboração periódica de relatórios.     

E) aplica as técnicas de registro de atos e fatos administrativos na administração pública direta, com apuração de resultados e 

elaboração periódica de relatórios.     

 

23. Acerca dos créditos adicionais, é CORRETO afirmar que 

 

A) constituem fontes para sua abertura o excesso de arrecadação e o superávit orçamentário. 

B) os créditos extraordinários são abertos independentemente de autorização legislativa.  

C) a abertura dos créditos suplementar e especial precede de exposição justificativa, mas independe da existência de recursos 
disponíveis para acorrer à despesa. 

D) a abertura do crédito especial prescinde da indicação do recurso necessário para seu custeamento. 

E) o crédito suplementar vige até o exercício financeiro seguinte ao da sua abertura. 

 

24. A Lei n. 4.320/64, que estatui as normas de direito financeiro, prevê que 

 

A) o regime contábil adotado na contabilidade pública é de caixa para a despesa e de competência para a receita. 

B) a receita da dívida ativa é tributária e de capital. 

C) o exercício financeiro é anual e que as despesas extraorçamentárias figuram no balanço financeiro. 

D) as aquisições de imóveis constituem, necessariamente, investimentos. 

E) o superávit financeiro é apurado no balanço financeiro.  
 

25. Quanto à despesa com endividamento público, à luz da Lei Complementar nº 101/2000: 

 

A) se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre deverá ser a ele 

reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em, pelo menos, 20% (vinte por cento) no primeiro 

quadrimestre. 

B) se a dívida pública mobiliária de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre deverá 

ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em, pelo menos, 25% (vinte e cinco por 

cento) no primeiro quadrimestre. 

C) se a dívida fundada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre deverá ser a ele 

reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) no 
primeiro quadrimestre. 

D) se a dívida pública mobiliária de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre deverá 

ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em, pelo menos, 20% (vinte por cento) no 

primeiro quadrimestre. 

E) se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre deverá ser a ele 

reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) até 

o segundo quadrimestre. 

 

De acordo com a Resolução CFC Nº. 1.128/08, que aprovou a NBC T 16.1 – Conceituação, Objeto e Campo de 

Aplicação, relacionada às normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, assinale a alternativa 

CORRETA nas questões 26 e 27. 

 

26.  

A) Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, apenas onerados, adquiridos, formados, 

produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de 

benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor 

público e suas obrigações. 

S) Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, apenas tangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, 
recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, 

presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e 

suas obrigações. 

C) Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens intangíveis ou tangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, 

produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de 

benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor 

público e suas obrigações. 

D) Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens tangíveis, tão somente onerados, adquiridos, formados, produzidos, 

recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, 

presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e 

suas obrigações. 
E) Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens tangíveis, onerados, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, 

mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou 

futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas 

obrigações, à exceção de sociedades de economia mista e empresas públicas. 
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27. 

A) A Unidade contábil originária é a que representa o patrimônio das entidades do setor público na condição de pessoas 

jurídicas. 

B) A Unidade contábil originária é a que representa a soma ou a agregação do patrimônio de duas ou mais Unidades Contábeis 

Descentralizadas. 

C) A Unidade contábil Descentralizada é a que representa a soma ou a agregação do patrimônio de duas ou mais Unidades 

Contábeis Originárias. 

D) A Unidade contábil Consolidada é a que representa a soma ou a agregação do patrimônio de duas ou mais Unidades 

Contábeis Descentralizadas. 

E) A Unidade contábil Unificada é a que representa o patrimônio das entidades do setor público na condição de pessoas 
jurídicas.  

 

De acordo com a Resolução CFC Nº. 1.133/08, que aprovou a NBC T 16.6  – Demonstrações Contábeis, 

relacionada às normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, assinale a alternativa CORRETA 

nas questões 28, 29 e 30, seguintes: 

 

28. 

A) Circulante é o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis até o término do exercício. 

B) Não Circulante é o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis após o término do exercício seguinte. 

C) Conversibilidade é a qualidade do que pode ser conversível, ou seja, característica de transformação de bens e direitos em 

moeda, desde que tangíveis. 

D) Demonstração contábil é a técnica contábil que evidencia, em período determinado, as informações sobre os resultados 

alcançados e os aspectos físicos do patrimônio de entidades do setor público e suas mutações. 

E) Método indireto é o procedimento contábil para elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa que evidencia as 

movimentações de itens de caixa e seus equivalentes, a partir das principais classes de recebimentos e pagamentos brutos.   

 

29.  
A) As demonstrações contábeis das entidades definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público são apenas o 

balanço orçamentário, balanço patrimonial, balanço financeiro e demonstração do resultado econômico. 

B) As demonstrações contábeis das entidades definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público são apenas o 

balanço orçamentário, balanço patrimonial, balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do 

resultado econômico. 

C) São demonstrações contábeis das entidades definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público à demonstração 

dos fluxos de caixa e a demonstração do resultado econômico. 

D) São demonstrações contábeis das entidades definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público à demonstração 

dos fluxos de caixa e o balanço operacional. 

E) As demonstrações contábeis das entidades definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público são o balanço 

orçamentário, balanço patrimonial, balanço financeiro, balanço gerencial e demonstração do resultado econômico. 
 

30.  

A) O balanço financeiro evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da 

execução orçamentária. 

B) O balanço orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, 

confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário e financeiro. 

C) O balanço patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativamente a situação 

patrimonial da entidade pública. 

D) As contas de compensação representam o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.  

E) O passivo do balanço financeiro compreende as obrigações assumidas pelas entidades do setor público para consecução dos 

serviços públicos ou mantidas na condição de fiel depositário, bem como as provisões orçamentárias. 

 

31. Quanto ao resultado no balanço orçamentário, é CORRETO afirmar que 
 
A) o déficit orçamentário é representado por uma receita arrecadada menor que a receita prevista. 
B) o superávit orçamentário é representado por uma despesa fixada maior que a despesa executada. 

C) o superávit orçamentário é representado por uma despesa fixada menor que a despesa executada. 

D) o déficit orçamentário é representado por uma despesa fixada menor que a despesa executada.  

E) o déficit orçamentário é representado por uma receita arrecadada menor que a despesa executada. 

 

32. Quanto às variações patrimoniais, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) São interferências ativas extraorçamentárias as transferências financeiras para restos a pagar e transferência de bens e 

valores. 

B) São interferências ativas extraorçamentárias as quotas concedidas e cobrança da dívida ativa. 

C) São decréscimos patrimoniais o cancelamento da dívida ativa e o cancelamento de dívidas passivas.  

D) São mutações patrimoniais a aquisição e a alienação de bens móveis e imóveis.  

E) São acréscimos patrimoniais o cancelamento de dívidas passivas e da dívida ativa. 
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33. A Lei nº 4.320/64 estatui as fases da despesa pública. Sobre ela, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O empenho da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos 

comprobatórios do respectivo crédito. 

B) O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídas por estabelecimentos bancários 

credenciados, vedado o regime de adiantamento. 

C) Desde que prevista em legislação especial, será dispensada a emissão da nota de empenho. 

D) A liquidação da despesa pública prescinde os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.  

E) É permitido o empenho ordinário de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.  

 

34. Determinada empresa privada encerrou seu exercício social em 31.12.2010 e efetuou o pagamento de salários de 

dezembro em janeiro de 2011. Não apropriou na data devida a despesa de salários, deixando de observar o Princípio 

da Competência, ocorrendo como consequência a (o) 

 

A) diminuição do resultado de 2010. 

B) diminuição do saldo do caixa em 2010. 

C) aumento do saldo do caixa em 2011. 

D) diminuição do saldo de caixa 2011 e aumento do resultado de 2011. 

E) aumento do resultado de 2010. 

 

35. A Empresa ABC apresentou, em 18.10.X1, a situação patrimonial a seguir:  

 

Ativo R$ Passivo R$ 

Circulante 400,00 Circulante 300,00 

Não Circulante 600,00 Patrimônio Líquido 700,00 

 

No dia 19.10.X1 registrou uma operação, e a situação patrimonial passou a ser: 

 

Ativo R$ Passivo R$ 

Circulante  368,00 Circulante 260,00 

Não Circulante 600,00 Patrimônio Líquido 708,00 

 

A operação registrada foi 

 

A) recebimento de uma duplicata com desconto. 

B) venda de um bem de uso a prazo, com lucro.  D) pagamento de uma duplicata com desconto. 

C) pagamento de uma duplicata com juros. E) recebimento de uma duplicata com juros. 

 

36. Um lançamento a débito no Ativo Circulante e a crédito do Patrimônio Líquido indica que a empresa 

 
A) adquiriu um bem à vista. 

B) aumentou o capital social.  D) recebeu um direito com juros. 

C) contraiu uma dívida futura. E) pagou uma dívida com desconto. 

 

37. A empresa Cia. Alfa adquiriu, a prazo, uma caminhoneta para a entrega de seus produtos aos clientes. O registro 

contábil da operação provocou aumento 

 

A) do Imobilizado e redução do Ativo Circulante. 

B) do Intangível e aumento do Passivo Circulante.   

C) do Imobilizado e aumento do Patrimônio Líquido. 

D) simultâneo do Imobilizado e do Ativo Circulante. 

E) do Imobilizado e aumento do Passivo Circulante. 
 

38. No extrato bancário de determinada empresa, foi constatado que um depósito efetuado não foi devidamente 

contabilizado pela empresa; o referido depósito seria demonstrado na conciliação bancária, da seguinte forma:  

 

A) Aumento do saldo da razão. 

B) Redução do saldo do razão. 

C) Aumento do saldo do extrato. 

D) Redução do saldo do extrato 

E) Redução do saldo da razão e aumento do saldo do extrato. 
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39. Acerca do plano de contas do setor público, é CORRETO afirmar que 

 

A) o plano de contas compreende o funcionamento das contas e contas específicas, que possibilitam a apuração de custos. 

B) é admitido o registro no plano de contas, em idioma e moeda corrente estrangeiros, no caso de ingresso de recursos 

advindos de convênios internacionais, em livros ou meios eletrônicos que permitam a identificação e o seu arquivamento de 

forma segura.  

C) a estrutura do plano de contas objetiva, principalmente realçar o estado patrimonial e suas variações, concentrando as contas 

típicas de controle nos grupos de custos, de forma a propiciar o conhecimento mais adequado da situação econômico-

financeira de uma gestão administrativa.  

D) o plano de contas permite padronizar o nível de informação dos órgãos da Administração Direta e Indireta, a salvo das 
empresas públicas e de economia mista, com a finalidade de auxiliar o processo de tomada de decisão.  

E) a relação de contas é uma peça rígida, sem margem para que novas contas sejam inseridas no respectivo plano.  

 

40. Assinale a alternativa que indica o registro contábil CORRETO da correspondente operação: 

 

A) Registro da doação de bens móveis no subsistema patrimonial 

 D – Bens Móveis 

 C – Superveniência Passiva 

B) Registro da assinatura de contratos de serviços no subsistema de compensação 

 D – Contrato de Serviços 

 C – Direitos e Obrigações Contratadas 
C) Registro da previsão da receita orçamentária corrente ou de capital, com lançamento no subsistema financeiro 

 D – Receita a Realizar 

 C – Previsão Inicial da Receita 

D) Registro do recebimento de depósitos de terceiros em dinheiro, a ser contabilizado apenas no subsistema financeiro 

 D – Bancos conta Movimento  

 C – Depósitos de Terceiros  

E) Registro do recebimento de depósitos de terceiros em dinheiro, a ser contabilizado apenas no subsistema patrimonial 

 D – Bancos conta Movimento  

 C – Depósitos de Terceiros  

 

 
 

 

 

 

 


