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Inform ações Gerais
1. Você receberá do fiscal de sala:

a) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas 
das questões objetivas;

b) uma folha destinada à transcrição das respostas das 
questões discursivas;

c) esse caderno de prova contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas, cada qual com cinco alternativas de respostas 
(A, B, C, D e E) e duas questões discursivas.

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de 
questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o 
fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado 
acima do seu enunciado.

4. Ao receber as folhas de respostas da prova objetiva e de texto 
definitivo da redação, você deve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, 

número de inscrição e o número do documento de 
identidade;

b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da 
folha de respostas e para a transcrição do texto definitivo 
das questões discursivas;

c) marcar nas folhas de respostas da prova objetiva e na folha 
de texto definitivo das questões discursivas o campo 
relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o 
caderno que você recebeu;

d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de 

sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone 

celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, 
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios 
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, 
lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal 
infração poderá acarretar a eliminação sumária do 
candidato.

6. O preenchimento das respostas da prova objetiva e do texto 
definitivo das questões discursivas, de inteira responsabilidade 
do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de 
tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca 
da folha de respostas por erro do candidato.

7. O tempo disponível para a realização da prova é de 
5 (cinco) horas, já incluído o tempo para a marcação da folha 
de respostas da prova objetiva e para transcrição do texto 
definitivo das questões discursivas.

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas nas folhas de 
respostas da prova objetiva e o texto definitivo das questões 
discursivas, não sendo permitido anotar informações relativas 
às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o 
próprio caderno de provas.

9. Somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início 
da prova você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem 
levar o caderno de provas.

10. Somente no decorrer dos últimos sessenta minutos do período 
da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de 
provas.

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas e a folha de 
texto definitivo das questões discursivas ao fiscal da sala e 
deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar uma das 
folhas, será eliminado do concurso.

12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na 
folha de respostas e na de texto definitivo da redação.

13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção 
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante 
a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o 
candidato não poderá usar o sanitário.

14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão 
divulgados no dia 27/05/2013, no endereço eletrônico 
http://www.fgv.br/fgvproietos/concursos/maranhao13.

15. O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos 
preliminares será das 0h00min do dia 28/05/2013 até às 23h59min 
do dia 29/05/2013, observado o horário oficial, no endereço 
http://www.fgv.br/fgvproietos/concursos/maranhao13, por 
meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.
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Língua Portuguesa

01
Observe a charge a seguir.
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3

Com relação aos elementos componentes da charge, assinale a
afirmativa incorreta.
(A) O título dado à charge -  A verdadeira história do Brasil -  tem 

valor irônico.
(B) A primeira fala do entrevistado indica que já ocorreu uma 

pergunta anteriormente.
(C) A pergunta do entrevistador está ligada à afirmação contida 

na primeira fala do entrevistado.
(D) Os óculos escuros e as condecorações na roupa do 

entrevistado montam o perfil de uma autoridade no regime 
militar.

(E) A imagem do entrevistador em um ambiente de show indica 
a ridicularização de uma investigação séria.

02
Uma gramática de língua portuguesa diz que os adjetivos de 
relação "Não admitem graus de intensidade e vêm normalmente 
pospostos ao substantivo"

(Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo).

As alternativas a seguir apresentam exemplos para esse tipo de 
adjetivo, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Pessoa simples.
(B) Nota mensal.
(C) Movimento estudantil.
(D) Casa paterna.
(E) Vinho português.

03
"O conceito de direitos humanos está sendo transformado num 
palavrão". (Boris Casoy)
Nessa frase a palavra "palavrão" exemplifica uma forma 
aumentativa (palavra/palavrão) que muda de sentido.
Assinale a alternativa que mostra um caso em que essa mudança 
de sentido não ocorre.
(A) caixa / caixão
(B) porta / portão
(C) papel / papelão
(D) carta / cartão
(E) tela / telão

04
Na contracapa do livro O Brasil, de Mino Carta, lançado 
recentemente (2013), aparece o seguinte texto:

Responsável por publicações que fizeram 
história na imprensa brasileira desde 1960, 
ferozmente censurado durante a ditadura,
Mino Carta recorre de maneira hábil à 
literatura para criar uma polêmica reflexão 
sobre o Brasil, promovendo uma devassa na 
história do país a partir da morte de 
Getúlio Vargas.
Uma narrativa corajosa e polêmica, leitura 
obrigatória para discutir o Brasil e o momento 
em que vivemos.

Como se trata de um texto publicitário, o autor procura motivar 
leitores para a compra do livro.
O elemento de motivação que não está presente no texto lido é
(A) a qualidade literária do texto.
(B) a autoridade vivencial do autor do livro.
(C) a credibilidade de Mino Carta devido à sua obra já realizada.
(D) o desafio de uma narrativa e reflexão polêmicas.
(E) uma investigação inédita sobre períodos de ditadura.

05
Nas frases abaixo o adjetivo subjetivo sublinhado é acompanhado 
de uma explicação, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) "Uma ideia medíocre que desperta entusiasmo irá mais longe 

do que uma grande ideia que não inspira entusiasmo algum".
(Mary Kay Ash)

(B) "Todas as respostas que sabemos tornaram-se inúteis porque 
as perguntas mudaram". (Julio Ribeiro)

(C) "Seja um bom vizinho e me deixe sozinho". (a . Brilliant)
(D) "Um arqueólogo é o melhor marido que uma mulher pode ter: 

quanto mais velha ela fica, mais interessado fica ele".
(Agatha Christie)

(E) "A única pessoa realmente livre é aquela que não tem medo 
do ridículo". (Luís Fernando Veríssimo)

06
Assinale a alternativa que apresenta uma frase incoerente.
(A) "Uma vida pode não valer nada, mas nada vale uma vida". 

(André Malraux)
(B) "A vida é uma doença incurável". (A. Cowley)
(C) "A vida é a arte de se tirar conclusões de premissas 

inexistentes". (S. Butler)
(D) "Que bela comédia seria essa vida se não fôssemos os 

protagonistas dela!" (Denis Diderot)
(E) "As pessoas não vivem plenamente hoje em dia. Contentam- 

se com, no máximo, uns dez por cento". (Isadora Duncan)

07
"Tudo bem que a vida humana não passe de um teatro. O
problema é que grande parte dela é só um melodrama barato".
Sobre a estrutura desse pensamento de Malcolm Muggeridge é
correto afirmar que
(A) entre os dois períodos há uma relação de concessão.
(B) o primeiro período apresenta uma discordância do segundo.
(C) o termo "dela" estabelece uma relação de coesão com 

"problema".
(D) os termos "teatro" e "melodrama" realizam uma relação de 

coerência.
(E) os adjetivos "humana" e "barato" são qualificações dos 

substantivos por eles determinados.
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Leia o texto a seguir e responda às questões 08 e 09
"No mundial de futebol dos Estados Unidos, o locutor Evaldo 

José repetiu que a partida Romênia X Suécia ia ser decidida por 
penalidade máxima. E sempre me impressiona a capacidade de se 
falar sem pensar (psitacismo). Naturalmente a coisa só é 
penalidade (penalty) quando alguma falta foi cometida. Como na 
disputa final não houve qualquer falta se trata apenas de um tiro 
livre ou chute livre, em gol".

(Millôr Fernandes, adaptado)

08
O tema do texto trata do seguinte tópico:
(A) coesão formal entre elementos.
(B) polissemia de alguns vocábulos.
(C) presença de intertextualidade.
(D) adequação vocabular.
(E) desconhecimento de estrangeirismos.

09
No texto de Millôr, sobre os termos entre parênteses é correto 
afirmar que
(A) indicam o significado de palavras e expressões anteriores.
(B) na primeira ocorrência dos parênteses há a indicação do 

vocábulo culto que corresponde a "capacidade de falar sem 
pensar".

(C) na segunda ocorrência a palavra estrangeira penalty 
esclarece o sentido dado à palavra "penalidade".

(D) mostram a presença de estrangeirismos em nossa linguagem 
cotidiana.

(E) na segunda ocorrência há uma crítica implícita à pouca 
cultura de nossos jogadores de futebol.

10
Nosso Hino à Bandeira apresenta os seguintes versos:

Salve, lindo pendão da esperança.
Salve, símbolo augusto da paz.
Tua nobre presença à lembrança 
A grandeza da Pátria nos traz.

Se colocados em ordem direta, os dois últimos versos deveriam 
estar escritos da seguinte forma:
(A) Tua nobre presença a grandeza da Pátria nos traz à 

lembrança.
(B) À lembrança da grandeza da Pátria nos traz tua nobre 

presença.
(C) Tua nobre presença nos traz a grandeza da Pátria à 

lembrança.
(D) A grandeza da Pátria nos traz à lembrança tua nobre 

presença.
(E) Traz-nos à lembrança tua nobre presença a grandeza da 

Pátria.

Noções de Informática

11
A figura a seguir mostra um tipo de memória RAM.

Atualmente, essas memórias são do tipo
(A) SCSI.
(B) DDR.
(C) HDMI.
(D) AGP.
(E) SATA.

12
Atualmente, telas sensíveis ao toque, comuns em smartphones e 
tablets, dispensam o uso do mouse e do teclado.
Essas telas são denominadas
(A) free screen.
(B) display screen.
(C) pressure screen.
(D) bubble screen.
(E) touch screen.

13
A imagem a seguir mostra um tipo de barramento utilizado na 
conexão dos diversos periféricos, como impressoras, mouse sem 
fio e pendrives.

Esse barramento é conhecido pela sigla
(A) USB.
(B) PS/2.
(C) PCI-E.
(D) RJ-11.
(E) RJ-45.

14
Para fechar a janela do Windows Explorer no Windows, deve-se 
clicar no X no canto superior direito ou executar o seguinte 
atalho de teclado
(A) Alt + W.
(B) Alt + Y.
(C) Alt + Z.
(D) Alt + F4.
(E) Alt + F7.
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15 18
No Windows Explorer, um funcionário da Assembleia Legislativa
do Maranhão executou o seguinte procedimento:
• Selecionou o arquivo EFETIVO.DOC na pasta DEPUTADOS no 

disco C: e executou um primeiro atalho de teclado, que 
copiou o arquivo para a área de transferência.

• selecionou a pasta PESSOAL no mesmo disco e executou um 
segundo atalho de teclado, que colou o arquivo EFETIVO.DOC 
nesta pasta.

O segundo atalho de teclado foi
(A) Ctrl + C
(B) Ctrl + V
(C) Ctrl + P
(D) Alt + V
(E) Alt + C

16
A figura a seguir mostra três arquivos armazenados em uma
pasta no Windows Explorer.

Pelas características da figura, os formatos dos arquivos 
nomeados CONTRATO, LOG e RPA são, respectivamente,
(A) DOC, JPG e PDF.
(B) DOCX, RAR e TXT.
(C) DWG, CDR e BAT.
(D) PPTX, TIF e EXE.
(E) XLS, SCR e ZIP.

17
Com relação aos recursos do Word 2010 BR para Windows, 
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) WordArt é o recurso que tem por finalidade inserir um texto 

decorativo no documento.
( ) O atalho de teclado Ctrl + S deve ser utilizado para salvar o 

texto digitado em um arquivo.
( ) Para abrir um novo arquivo em branco para digitação de um

texto deve ser empregado o ícone 
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.

CO F, V e V.
(C) V, F e F .
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.

Com relação ao Word 2010 BR para Windows, analise as 
afirmativas a seguir.

I. o ícone I I deve ser acionado quando se deseja abrir a 
janela de impressão.

II. a execução do atalho de teclado Ctrl + E tem por objetivo 
alinhar um texto à esquerda.

III. o ícone deve ser acionado para colorir o plano de
fundo atrás do texto ou o parágrafo selecionado.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

19
O Word 2010 BR para Windows, na guia Layout de Página, 
oferece as possibilidades de layouts de página representadas 
a seguir.

Essas opções de layouts são acessadas por meio do botão

(A)

(B)

(C)
Envelopes

(D)

(E)

20

no Word 2010 BR para Windows tem o objetivoO ícone 
de
(A) aumentar o espaçamento entre as linhas do texto.
(B) aumentar a quantidade de linhas do cabeçalho.
(C) aumentar o tamanho da fonte usada no texto.
(D) aumentar a dimensão da caixa de texto.
(E) aumentar o nível de recuo do parágrafo.
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Legislação Específica

21
Além da lei de iniciativa popular, o Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa do Maranhão apresenta outras formas de 
participação da Sociedade Civil na vida legislativa do Estado, 
quais sejam, as petições, reclamações, representações ou queixas 
de qualquer pessoa física ou jurídica contra ato ou omissão das 
autoridades e entidades públicas, ou imputados a membros da 
Casa.
Tais postulações serão recebidas e examinadas
(A) pela Ouvidoria Parlamentar, pelas Comissões ou pela Mesa, 

conforme o caso.
(B) pela Corregedoria Parlamentar, pelas Comissões ou pela 

Mesa, conforme o caso.
(C) pela Ouvidoria Parlamentar, exclusivamente.
(D) pela Mesa, exclusivamente.
(E) pela Corregedoria Parlamentar, exclusivamente.

22
Segundo o Regimento Interno da ALEMA, com relação às causas 
que podem levar à perda de mandato por parte dos deputados, 
analise as afirmativas a seguir.
I. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro 

parlamentar.
II. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na 

Constituição Federal.
III. Que sofrer condenação criminal em sentença, ainda que não 

transitada em julgado.
Assinale:
(A) se somente as afirmativas II e III estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e III estiver correta.
(D) se somente a afirmativa II estiver correta.
(E) se somente a afirmativa I estiver correta.

23
Na forma do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado do Maranhão, as alternativas a seguir apresentam 
competências da Corregedoria Parlamentar, à exceção de uma. 
Assinale-a.
(A) Fazer sindicância sobre denúncias de ilícitos no âmbito 

externo e interno da Assembléia Legislativa envolvendo 
deputados, promovendo a abertura de sindicância ou 
inquérito destinados a apurar responsabilidades e propor as 
sanções cabíveis.

(B) Promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina 
no âmbito da Assembléia Legislativa.

(C) Propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos 
legislativos e administrativos, bem como ao aperfeiçoamento 
da organização da Assembléia Legislativa.

(D) Dar cumprimento às determinações da Mesa, referentes à 
segurança interna e externa da Casa.

(E) Baixar provimentos no sentido de prevenir perturbações da 
ordem e da disciplina no âmbito da Casa, observados os 
preceitos regimentais e as orientações da Mesa Diretora.

24
O Presidente da Assembléia Legislativa é o seu representante 
quando ela se pronuncia coletivamente, e é o supervisor dos seus 
trabalhos e da sua ordem, nos termos do Regimento Interno.
Com relação às atribuições do Presidente, segundo o Regimento 
Interno da Assembléia Legislativa do Maranhão, analise as 
afirmativas a seguir.
I. Presidir, manter a ordem e autorizar o Deputado a falar da 

bancada, nas sessões da Assembléia.
II. Quanto às Comissões, declarar a perda de lugar de membros 

de Comissão por motivo de falta, assegurar os meios e 
condições necessários ao seu pleno funcionamento, e julgar 
recursos contra decisão do Presidente de Comissão em 
questão de ordem.

III. Quanto à Mesa, presidir suas reuniões e tomar parte nas 
discussões e deliberações, com direito a voto, distribuir a 
matéria que depende de parecer, e executar as suas decisões 
quando tal incumbência não seja atribuída a outro membro.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

25
Sobre os direitos e deveres dos Deputados, na forma do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do 
Maranhão, assinale a afirmativa correta.
(A) Para afastar-se do País, o Deputado deverá dar prévia ciência 

à Assembléia, por intermédio de seu Presidente, indicando a 
natureza do afastamento e sua duração estimada.

(B) É direito do Deputado requisitar das autoridades, sempre por 
intermédio da Mesa, providências para garantia de suas 
imunidades.

(C) No exercício do mandato, o Deputado atenderá às 
prescrições constitucionais regimentais e as contidas no 
Código de Ética e Decoro Parlamentar, não sujeitando-se, 
porém, às medias disciplinares nelas previstas.

(D) O Deputado poderá, desde a expedição do diploma, firmar ou 
manter contrato com pessoas jurídicas de direito público, 
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou 
empresa concessionária de serviço público, salvo quando o 
contrato obedecer a cláusulas uniformes.

(E) Desde a posse, poderá o Deputado ser proprietário, 
controlador ou diretor de empresa que goze de favor 
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 
público, ou nela exerça função remunerada.
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26
A Assembléia Legislativa, a requerimento de um terço de seus 
membros, constituirá Comissão Parlamentar de Inquérito para 
apuração de fato determinado e por prazo certo, com poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais.
Segundo o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado 
do Maranhão, rara fins de investigação pelas CPIs estaduais, 
assinale a alternativa que caracteriza fato determinado.
(A) Todos os acontecimentos narrados e caracterizados no 

requerimento de constituição da Comissão, 
independentemente da pertinência temática com o 
funcionamento parlamentar.

(B) O acontecimento de relevante interesse para a vida pública e 
a ordem constitucional, legal, econômica e social do Estado, 
que estiver caracterizado no requerimento de constituição da 
Comissão.

(C) O evento ou circunstância que, mesmo que irrelevante à vida 
pública e à ordem constitucional, legal, econômica e social do 
Estado, estiver caracterizado no requerimento de 
constituição da Comissão.

(D) O acontecimento de exclusivo interesse para a ordem 
constitucional, que estiver caracterizado no requerimento de 
constituição da Comissão.

(E) O evento ou circunstância de relevante interesse para a vida 
pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do 
Estado, ainda que não caracterizado no requerimento de 
constituição da Comissão.

27
Com base na Lei 6.107, de 27 de julho de 1994, que dispõe sobre 
o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado e dá outras 
providências, no ponto em que trata da licença por acidente em 
serviço e doença profissional, é correto dizer que:
(A) Não configura acidente em serviço o dano físico ou mental 

sofrido pelo servidor, relacionado de forma mediata com o 
exercício do cargo.

(B) Equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de 
agressão sofrida, ainda que provocada pelo servidor no 
exercício do cargo.

(C) Equipara-se ao acidente em serviço o dano sofrido no 
percurso da residência para o trabalho, mas não no percurso 
de retorno do trabalho para a residência.

(D) O servidor acidentado em serviço ou acometido de doença 
profissional, grave, contagiosa ou incurável, será licenciado 
com remuneração integral.

(E) A concessão da licença depende de inspeção por junta 
médica oficial do Estado e terá sempre a duração inicial de 15 
(quinze) dias.

28
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, são 
deveres do servidor:
I. Cumprir as ordens superiores, ainda quando manifestamente 

ilegais.
II. Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio 

público.
III. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição.
IV. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa.
V. Residir, obrigatoriamente, no local onde exercer o cargo. 
Assinale:
(A) se somente as afirmativas I, II e V estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas III, IV e V estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, ao 
servidor público é proibido:
I. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia 

autorização do chefe imediato.
II. Retirar, modificar ou substituir, sem prévia anuência da 

autoridade competente, qualquer documento oficial ou 
objeto da repartição.

III. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e 
processo ou execução de serviço.

IV. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto 
da repartição.

V. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos 
previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir 
ou a seu subordinado.

Assinale:
(A) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas III, IV e V estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

30
O Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do 
Maranhão prevê que constituem crimes de responsabilidade dos 
Secretários de Estado as ações e omissões por eles praticados, 
isoladamente ou em conexão com o Governador do Estado, 
definidos nos termos da Constituição Estadual, que:
(A) Violem os direitos dos cidadãos e as normas legais e 

constitucionais, exceto a mera inobservância dos 
impedimentos e das proibições previstas na Constituição 
Estadual.

(B) Violem os direitos dos cidadãos e as normas legais e 
constitucionais, exceto o mero não comparecimento à 
Assembléia, no prazo estabelecido no ato convocatório, para 
prestar esclarecimento sobre os serviços pertinentes às suas 
Secretárias.

(C) Impliquem inobservância dos impedimentos e das proibições 
previstas na Constituição Estadual, excetuadas as ações e 
omissões que violem os direitos dos cidadãos e as normas 
legais e constitucionais.

(D) Impliquem não comparecimento à Assembléia, no prazo 
estabelecido no ato convocatório, para prestar 
esclarecimento sobre os serviços pertinentes às suas 
Secretárias, excetuadas as ações e omissões que constituam 
mera inobservância dos impedimentos e das proibições 
previstas na Constituição Estadual.

(E) Violem os direitos dos cidadãos e as normas legais e 
constitucionais, além da inobservância dos impedimentos e 
das proibições previstas na Constituição estadual, e do não 
comparecimento à Assembléia, no prazo estabelecido no ato 
convocatório, para prestar esclarecimento sobre os serviços 
pertinentes às suas Secretárias.
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Conhecimentos Específicos

31
Assinale a alternativa que apresenta o registro de um fato misto 
aumentativo.
(A) D = Caixa; C = Clientes; C = Juros Ativos
(B) D = Caixa; D = Descontos Concedidos; C = Clientes
(C) D = Banco; C = Fornecedores; C = Juros Passivos
(D) D = Clientes; C = Caixa; C = Juros Passivos
(E) D = Caixa; C = Receita de Vendas pelo valor de custo

32
Quanto às situações patrimoniais existentes, assinale a afirmativa 
correta.
(A) Um fato permutativo com contas patrimoniais de Ativo e 

Passivo resultará numa variação positiva ou negativa na 
situação líquida inicial

(B) A equação fundamental da contabilidade de uma situação 
patrimonial favorável será composta por Patrimônio Líquido 
igual a Ativo mais Passivo

(C) O resultado do exercício, quando a despesa for maior que a 
receita, provocará um patrimônio líquido negativo mesmo 
quando o patrimônio liquido apresentar saldo inicial positivo

(D) Uma situação líquida de passivo a descoberto é quando o 
saldo do Patrimônio Líquido está negativo e o Ativo positivo

(E) Uma situação patrimonial inconcebível é quando o Passivo é 
maior que o Ativo, desde que o Ativo esteja positivo

33
Com relação aos conceitos básicos da Contabilidade Geral, 
relacione os tópicos a seguir.
1. Objeto de estudo
2. Campo de aplicação
3. Finalidade econômica
4. Usuário Externo
5. Técnica Contábil

( ) Escrituração 
( ) Fornecedor 
( ) Entidade 
( ) Resultado 
( ) Patrimônio
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima 
para baixo.
(A) 1 -  3 -  2 -  4 -  5
(B) 3 -  4 -  1 -  5 -  2
(C) 2 -  1 -  4 -  5 -  3
(D) 5 -  4 -  2 -  3 -  1
(E) 1 -  2 -  4 -  3 -  5

34
A informação acerca da elaboração das demonstrações contábeis 
e das políticas contábeis específicas utilizadas pela contabilidade, 
bem como a divulgação da informação requerida pelas normas, 
interpretações e comunicados técnicos, que não tenha sido 
apresentada nas demonstrações contábeis, consta
(A) dos pareceres de auditoria.
(B) das notas explicativas.
(C) dos relatórios da diretoria.
(D) dos relatórios da auditoria interna.
(E) das notas de rodapé às demonstrações.

35
Quanto à interligação das contas da Demonstração do Resultado 
do Exercício e do Balanço Patrimonial de uma sociedade por 
ações, assinale a afirmativa correta.
(A) O lucro líquido do exercício é encontrado após a dedução do 

imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro 
líquido, das participações no resultado e da reserva legal 
constantes da demonstração do resultado do exercício, em 
que todas as contas constarão do balanço patrimonial sendo 
divididas em passivo circulante e patrimônio líquido.

(B) O balanço patrimonial recebe diretamente da demonstração 
do resultado do exercício os valores das contas da provisão 
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro 
líquido no passivo circulante e do lucro líquido do exercício 
no patrimônio líquido.

(C) Após apurar o lucro líquido do exercício na demonstração do 
resultado do exercício, a empresa deverá destinar, em 
demonstração própria, parte desse lucro para as reservas de 
lucro e parte para os dividendos, sendo que os valores 
reservados comporão o patrimônio liquido e o valor dos 
dividendos o passivo circulante, todos no balanço 
patrimonial.

(D) O valor da receita bruta de venda constante da demonstração 
do resultado do exercício estará, integralmente, na 
disponibilidade do ativo circulante, independente da 
operação ter sido à vista ou a prazo, enquanto os valores dos 
custos e das despesas constarão do passivo circulante desde 
que tenham sido provisionadas ou oriundas de operações a 
prazo.

(E) Todas as receitas, custos e despesas constantes da 
demonstração do resultado do exercício, em atendimento 
aos princípios da continuidade, prudência e competência, 
devem apresentar, como contrapartida, contas do ativo 
circulante ou do passivo circulante do balanço patrimonial, 
mesmo que as operações tenham sido à vista ou a curto 
prazo.

36
Como forma de garantir a encomenda, determinada entidade 
efetuou um adiantamento de parte do valor a fornecedor de 
matéria prima.
Após a entrega da matéria prima e passados 30 dias dessa 
entrega, a escrituração do pagamento da dívida no dia do 
vencimento do título, considerando todas as operações descritas, 
será
(A) D = Matéria prima; C = Fornecedor
(B) D = Matéria prima; C = Caixa
(C) D = Adiantamento a Fornecedor; C = Caixa
(D) D = Matéria prima; C = Adiantamento a Fornecedor; C = Caixa
(E) D = Fornecedor; C = Adiantamento a Fornecedor; C = Caixa

37
Na constituição do capital de uma empresa pública, a qual o 
governo concede autonomia administrativo-financeira para a 
exploração de uma atividade econômica permanente de 
interesse de política de estado, devem ser observados os 
seguintes princípios de Contabilidade:
(A) Prudência e Competência
(B) Entidade e Continuidade
(C) Oportunidade e Registro pelo valor original
(D) Atualização Monetária e Registro pelo valor original
(E) Conservadorismo e Objetividade
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A auditoria no setor público que objetiva "emitir opinião com 
vistas a certificar a regularidade das contas, verificar a execução 
de contratos, acordos, convênios ou ajustes, a probidade na 
aplicação dos dinheiros públicos e na guarda ou administração de 
valores e outros bens" é classificada como
(A) avaliação de gestão.
(B) acompanhamento de gestão.
(C) contábil.
(D) operacional.
(E) especial.

39
As técnicas de auditoria têm finalidade específica e é importante 
que sejam aplicadas corretamente para evitar técnicas 
inadequadas e execução de exames desnecessários. Sendo assim, 
a técnica básica denominada Rastreamento é aplicada para
(A) entrevistar e aplicar questionários junto ao pessoal da 

unidade/entidade auditada, para a obtenção de dados e 
informações.

(B) verificar os registros constantes de controles regulamentares, 
relatórios sistematizados, mapas e demonstrativos 
formalizados, elaborados de forma manual ou por sistemas 
informatizados.

(C) cotejar informações obtidas de fontes independentes, 
autônomas e distintas, no interior da própria organização e 
identificar a consistência entre diferentes amostras de 
evidência.

(D) testar a efetividade dos controles, particularmente daqueles 
relativos à segurança de quantidades físicas ou qualidade de 
bens tangíveis.

(E) investigar minuciosamente, com exame de documentos, 
setores, unidades, órgãos e procedimentos interligados, 
visando dar segurança à opinião do responsável pela 
execução do trabalho sobre o fato observado.

40
A respeito das Demonstrações Contábeis, analise as afirmativas a 
seguir.
I. A Demonstração do Fluxo de Caixa evidencia as receitas e 

despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios 
extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do 
exercício anterior e os que se transferem para o início do 
exercício seguinte.

II. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as 
variações quantitativas, o resultado patrimonial e as 
variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária.

III. A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) 
evidencia a movimentação havida em cada componente do 
Patrimônio Líquido com a divulgação, em separado, dos 
efeitos das alterações nas políticas contábeis e da correção 
de erros.

De acordo com a NBC T 16.6, assinale:
(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se somente a afirmativa I estiver correta.
(E) se somente a afirmativa II estiver correta.

Determinado órgão público realiza receita com alienação de bem 
móvel por R$ 28.000 quando o mesmo tinha valor líquido 
contábil de R$ 22.000.
Diante do fato exposto, ocorrerá o seguinte:
(A) receita no subsistema orçamentário de R$ 28.000 e variação 

quantitativa aumentativa no subsistema patrimonial de 
R$ 22.000.

(B) receita no subsistema orçamentário de R$ 22.000 e variação 
quantitativa aumentativa no subsistema patrimonial de 
R$ 28.000.

(C) receita no subsistema orçamentário de R$ 28.000 e variação 
quantitativa aumentativa no subsistema patrimonial de 
R$ 6.000.

(D) receita no subsistema orçamentário de R$ 22.000 e variação 
qualitativa no subsistema patrimonial de R$ 22.000.

(E) receita no subsistema orçamentário de R$ 28.000 e variação 
qualitativa no subsistema patrimonial de R$ 6.000.

42
De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 16.9, 
depreciação é a redução do valor dos bens tangíveis pelo 
desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou 
obsolescência.
Com relação à depreciação, analise as afirmativas a seguir.
I. A depreciação deve ser reconhecida até que o valor líquido 

contábil do ativo seja igual ao valor residual.
II. A depreciação deve adotar métodos compatíveis com a 

vida útil econômica do ativo que devem ser aplicados 
uniformemente.

III. A depreciação, nos casos de bens reavaliados, deve ser 
calculada e registrada sobre o novo valor, considerada a vida 
útil econômica indicada em laudo técnico específico.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

43
Com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade e no Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público, um órgão público, ao 
contabilizar o reconhecimento de um passivo com Remuneração 
a Pessoal sem o suporte orçamentário, deverá realizar o seguinte 
lançamento contábil:
(A) D 6.2.2.1.1 Crédito Disponível

C 6.2.2.1.3 Crédito Comprometido a Empenhar
(B) D 3.1.1 Crédito Disponível

C 2.1.1 Crédito Comprometido a Empenhar
(C) D 6.2.2.1.1 Remuneração a Pessoal 

C 6.2.2.1.3 Pessoal a Pagar (P)
(D) D 3.1.1 Remuneração a Pessoal 

C 2.1.1 Pessoal a Pagar (P)
(E) D 3.1.1 Remuneração a Pessoal 

C 2.1.1 Pessoal a Pagar (F)
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A Norma Brasileira de Contabilidade, que dispõe sobre Avaliação 
e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público 
(NBC T 16.10), determina que as provisões sejam constituídas 
com base em estimativas pelos prováveis valores de realização 
para os ativos e de reconhecimento para os passivos, está 
obedecendo ao princípio contábil da
(A) oportunidade.
(B) competência.
(C) entidade.
(D) prudência.
(E) continuidade.

45
Um órgão público, ao cancelar Restos a Pagar Não Processados, 
modificará a situação inicial, ocasionando
(A) o aumento da conta caixa e equivalente a caixa no 

patrimônio da entidade.
(B) o aumento do superávit financeiro ou redução de déficit 

financeiro.
(C) a redução do índice de liquidez imediata (Disponibilidade / 

Passivo Circulante).
(D) a redução da disponibilidade destinada à abertura de créditos 

adicionais no exercício seguinte ao cancelamento.
(E) a redução do passivo circulante no patrimônio da entidade e 

consequente variação patrimonial diminutiva no resultado.

46
Com relação aos procedimentos para avaliação e mensuração de 
ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor 
público (NBC T 16.10), analise os as afirmativas a seguir.
I. Os bens de uso comum que absorveram ou absorvem 

recursos públicos, ou aqueles eventualmente recebidos em 
doação, devem ser incluídos no ativo não circulante da 
entidade responsável pela sua administração ou controle.

II. A entidade deve reconhecer os efeitos do reconhecimento 
inicial dos ativos como ajuste de exercícios anteriores, no 
período em que é reconhecido pela primeira vez.

III. Os riscos de recebimento de dívidas são reconhecidos em 
conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando 
deixarem de existir os motivos que a originaram.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

47
Durante um exercício financeiro, um determinado município 
assinou convênio com o Ministério da Saúde, em que este 
financiará a construção e o aparelhamento de um hospital para 
atendimento especializado de mulheres. No entanto, este projeto 
não possuía dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária 
Anual.
Diante da situação, assinale a afirmativa correta.
(A) Deve ser aberto crédito adicional extraordinário.
(B) Deve ser aberto crédito adicional suplementar.
(C) Deve ser aberto crédito adicional especial.
(D) Deve ser aberto crédito adicional extra-orçamentário .
(E) Deve ser aberto licitação amparada no orçamento do 

Ministério da Saúde.

48
Com relação ao Orçamento Público, analise as afirmativas a
seguir.
I. A lei que institui o plano plurianual estabelece, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas de capital e as 
relativas aos programas de duração continuada, alcançando 
os quarenta e oito meses do mandato de sua elaboração.

II. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos 
projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas 
caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias.

III. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e 
prioridades da administração pública federal, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 
acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

49
Analise a parte de Receitas da LOA para o exercício de x1 e as
informações de sua execução:

Em R$ Receitas: Previsão Arrecadação
Tributos 90.000 82.000
Patrimonial 30.000 36.700
Multas de Infração de trânsito 22.000 18.810
Cobrança da Dívida Ativa 14.000 9.800
Alienação de Bens 16.000 11.200
Operação de Crédito 15.000 15.000
Soma 187.000 173.510

Atos e Fatos ocorridos durante o exercício:
I. Lançado 90% das receitas que são sujeitas à identificação do 

devedor da Administração Pública.
II. 15% (quinze por cento) da Receita Tributária arrecadada 

referem-se a receitas não lançadas previamente, somente no 
fato da arrecadação.

Na análise dos dados disponíveis, assinale a afirmativa correta.
(A) Houve insuficiência de arrecadação corrente de R$ 15.390.
(B) Houve variação Patrimonial Aumentativa de R$ 147.310.
(C) Houve variação Patrimonial Qualitativa de R$ 26.200.
(D) Houve valor a inscrever em Dívida Ativa de R$ 11.300.
(E) Houve valor a inscrever em Dívida Ativa de R$ 12.290.
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A LC n. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da
Constituição.
A respeito da LRF, assinale a afirmativa correta.
(A) Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa 

corrente derivada de lei, medida provisória ou ato 
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação 
legal de sua execução por um período superior a três 
exercícios.

(B) Entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos 
correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de 
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra 
de determinação constitucional, legal ou os destinados ao 
Sistema Geral de Previdência.

(C) 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 subseqüentes, 
reduzindo o excedente em pelo menos 50% (cinqüenta por 
cento) no primeiro.

(D) A operação de crédito realizada com infração do disposto da 
Lei Complementar 101/00 será considerada nula, 
procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução 
do principal, vedados o pagamento de juros e demais 
encargos financeiros.

(E) A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita 
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 
vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na LDO e 
sempre estar acompanhada de medidas de compensação, por 
meio do aumento de receita, proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

51
Os princípios orçamentários objetivam assegurar o cumprimento 
dos fins a que se propõe o orçamento, são premissas, linhas 
norteadoras de ação a serem observadas.
Quanto à determinação para que todas as receitas e despesas 
constem da Lei Orçamentária Anual pelos seus totais, vedando 
quaisquer deduções, estar-se referindo ao princípio orçamentário
(A) do orçamento bruto
(B) da exclusividade
(C) da unidade
(D) da anualidade
(E) do equilíbrio

52
Com relação ao Código de ética profissional do Contador, assinale 
a afirmativa correta.
(A) A transgressão de preceito do Código constitui infração ética, 

sancionada, segundo a gravidade, com a aplicação de uma 
das seguintes penalidades: advertência reservada, censura 
reservada; censura pública ou perda da habilitação 
profissional.

(B) O Profissional da Contabilidade não deve, em relação aos 
colegas, abster-se de fazer referências desabonadoras

(C) O julgamento das questões relacionadas à transgressão de 
preceitos do Código de Ética incumbe, originariamente, ao 
Conselho Federal de Contabilidade em sua condição de 
Tribunal Superior de Ética e Disciplina

(D) Na aplicação das sanções éticas, pode ser considerada como 
atenuante a ação desenvolvida em defesa de prerrogativa 
profissional

(E) O Profissional da Contabilidade deve, com relação à classe, 
aceitar o desempenho de cargo de dirigente nas entidades de 
classe, não admitindo-se a justa recusa

Observe a relação de contas abaixo de uma empresa prestadora de serviços e responda às questões 53, 54, 55, 56 e 57.

Caixa 10.000 Adiantamento de salários 20.000

Debêntures emitidas para 36 meses 20.000 Capital Social 50.000

Investimentos em coligadas 30.000 Máquinas para uso 40.000

Receita de vendas 60.000 Custo de vendas 40.000

Despesas regulares 10.000 Estoque de mercadorias 10.000

Veículos para renda 30.000 Financiamento para 24 meses 30.000

Empréstimos bancários para 30 dias 10.000 Fornecedores para 180 dias 20.000

Empréstimos à Coligada 10.000 Adiantamento a Clientes 10.000

53
Os valores dos grupos do Ativo Circulante e Passivo Circulante são, respectivamente,
(A) 30.000 e 50.000
(B) 40.000 e 30.000
(C) 50.000 e 30.000
(D) 50.000 e 40.000
(E) iguais em 40.000 cada
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54
O valor do resultado operacional do exercício é de
(A) lucro de 10.000
(B) lucro de 20.000
(C) resultado nulo
(D) prejuízo de 10.000
(E) prejuízo de 20.000

55
Quanto à análise vertical, assinale a afirmativa correta.
(A) A maior origem de recursos foi o capital próprio o que provocou baixo endividamento do perfil de curto prazo.
(B) A maior aplicação de recursos foi nos realizáveis tanto a curto quanto a longo prazo, resultando em menores recursos aplicados no 

ativo fixo.
(C) A relação dos realizáveis a curto prazo e dos exigíveis a curto prazo evidencia uma capacidade plena de pagamento em que o índice de 

liquidez é superior a 1,0.
(D) O capital próprio não foi capaz de financiar integralmente o ativo não circulante, porém foi suficiente para financiar o imobilizado.
(E) O valor do capital de giro próprio favoreceu a liquidez positiva de forma a evitar a necessidade de capital oneroso pelo menos a curto 

prazo, quando comparado com os recursos de financiamento operacional.

56
O grau de endividamento geral e a composição das exigibilidades são, respectivamente, de
(A) 53% e 38%.
(B) 60% e 44%.
(C) 85% e 55%.
(D) 71% e 50%.
(E) 50% e 35%.

57
A soma das contas do Passivo Financeiro ou Oneroso é de
(A) 10.000
(B) 40.000
(C) 50.000
(D) 60.000
(E) 90.000

Analise os dados do Balanço Orçamentário do exercício de x1 de determinada entidade pública e responda às questões 58 e 59.

Receitas Orçamentárias Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

Receitas
Realizadas

Receitas Correntes 80.000 80.000 83.400

Receitas de Capital 20.000 20.000 18.800

Subtotal 100.000 100.000 102.200

Despesas Orçamentárias
Dotação

Inicial
Dotação

Atualizada
Despesas

Empenhadas
Despesas

Liquidadas
Despesas

Pagas

Despesas Correntes 75.000 75.000 73.300 71.900 69.100

Despesas de Capital 25.000 25.000 22.400 20.400 17.900

Subtotal 100.000 100.000 95.700 92.300 87.000

58
De acordo com a Lei n. 4.320/64 e com base nos dados do Balanço Orçamentário, o valor registrado no Balanço Financeiro do exercício 
findo como "Recebimentos Extra-orçamentários" será de
(A) R$ 2.200,00.
(B) R$ 3.400,00.
(C) R$ 4.300,00.
(D) R$ 5.300,00.
(E) R$ 8.700,00.
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59
Conforme os Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, o valor que irá compor o Passivo Circulante do 
Balanço Patrimonial será de
(A) R$ 1.400,00.
(B) R$ 2.800,00.
(C) R$ 3.400,00.
(D) R$ 5.300,00.
(E) R$ 8.700,00.

60
Analise as informações a seguir.

Receita Tributária 96.000 Desembolso com Amortização de Dívida 9.000

Receita com Transferências Intergovernamentais 56.000 Desembolso com aquisição de Equipamento 35.000

Receita com Operação de Crédito 10.000 Desembolso com Concessão de Empréstimos 12.000

Receita com Amortização de Empréstimos 
concedidos 22.000 Desembolso com Transferências Intergovernamentais 32.000

Recebimentos Extraorçamentários de Caução 4.000 Desembolso com Pessoal 69.000

Receita Patrimonial 32.000 Despesas com depreciação 8.000

Receita com Alienação de Bens 14.000 Desembolso com juros e encargos da dívida 25.000

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o valor do Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento e o saldo do Fluxo de Caixa
no Período.
(A) (11.000); 48.000

C
O (11.000); 52.000

(C) (21.000); 48.000
(D) (21.000); 52.000

LU (36.000); 40.000
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Questões discursivas

Questão 01

A Contabilidade Pública apresenta, atualmente, um enfoque pela Lei 4.320/64 e outro pela NBC T SP 16.

Faça uma análise dessa realidade, atendendo aos seguintes pontos:

• cada enfoque adotado;

• os regimes contábeis para as receitas e para as despesas em cada enfoque;

• os estágios para cálculo do valor da receita executada em cada enfoque;

• os estágios para cálculo do valor da despesa executada em cada enfoque;

• o efeito quantitativo para o resultado patrimonial da inscrição da Dívida Ativa Tributária e dos Restos a Pagar Não Processados dado 
pelo enfoque da NBC T SP 16.

Questão 02

A Resolução CFC n. 1.111/07 destaca "as novas demandas sociais estão a exigir um novo padrão de informações geradas pela 

Contabilidade Pública, e que seus demonstrativos -  item essencial das prestações de contas dos gestores públicos -  devem ser elaborados 
de modo a facilitar, por parte dos seus usuários e por toda a sociedade, a adequada interpretação dos fenômenos patrimoniais do setor 

público, o acompanhamento do processo orçamentário, a análise dos resultados econômicos e o fluxo financeiro."

Explique cada Princípio de Contabilidade na perspectiva do Setor Público, conforme a Resolução CFC n. 1.111/07.

Atenção!

As folhas a seguir devem ser usadas como rascunho.
Transcreva suas respostas no local apropriado da folha de texto definitivo, pois não será avaliado o texto escrito em local indevido. 
Sua resposta deve ter no mínimo 20 (vinte) e no máximo, 30 (trinta) linhas.
Na folha de texto definitivo não se identifique, pois isso pode anular sua prova.

Nível Superior -  Contador Tipo 1 -  Cor Branca Página 13



Concurso Público para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão -  2013 FGV - Projetos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nível Superior -  Contador Tipo 1 -  Cor Branca Página 14



Concurso Público para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão -  2013 FGV - Projetos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nível Superior -  Contador Tipo 1 -  Cor Branca Página 15



Realização


