
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARI (PB)

 

ASSISTENTE CONTÁBIL 
 

PORTUGUÊS 
 
COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS 
QUESTÕES DE 01 A 05. 
 

Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 510. Pág. 20. Maio de 

 
01. De acordo com o texto é correto afirmar que:

A) Há mais médicos em São Paulo por número de hab
tantes que no Distrito Federal e no Rio de Janeiro;

B) Há uma taxa de médicos por habitante muito 
no Rio de Janeiro que em São Paulo;

C) Há, em São Paulo, um maior número de médicos por 
habitante em relação a Goiás; 

D) Há um aumento maior em percentual no Rio de J
neiro, Distrito Federal e Goiás em relação ao aume
to de 33% em São Paulo; 

E) Há, em São Paulo, 33% dos 57% dos médicos da r
gião nordeste. 

 
02. O “mas” que aparece no texto introduz uma frase cuja 
ideia: 

A) retoma argumentos exibidos anteriormente;
B) ressalta visões distintas com relação ao exposto;
C) expõe uma sequência de contra-argumentos aos fatos 

propostos; 
D) marca a contradição entre os fatos expostos para f

zer sobressair a primeira argumentação;
E) contradiz o que vem na sequência em relação ao fato 

anteriormente exposto. 
 
03. Na frase “E no sudeste, que tem 42% da população do 
país, estão 57% dos médicos.”, o termo sublinhado tem valor 
de: 

A) adição, posto que une um enunciado a outro;
B) contradição, visto que o segundo enunciado contra

argumenta o primeiro; 
C) terminologia apenas introdutória do segundo enunc

ado, já que arremata o sentido do primeiro enunc
do; 

D) consequência, visto que o segundo argumento é uma 
consequência do primeiro; 

E) adversidade, uma vez que o segundo enunciado tenta 
conformar o primeiro. 

 
04. No fragmento do texto “[...] população e
médicos.” O termo destacado pode ser substituído, sem alt
ração do sentido, por: 

A concentração de médicos
no Estado de São Paulo 
aumentou 33% na última 
década: estima-se que há 1 
médico para cada 410 habitan-
tes. Mas Distrito Federal (1 
médico/281 hab.), Rio de 
Janeiro (1 médico/295 hab.) e 
Goiás (1 médico/333 hab.) são 

os que apresentam as maiores 
taxas. E no Sudeste, que tem 
42% da população do país, 
estão 57% dos médicos. As 
regiões Norte e Nordeste 
juntas têm 37% da população 
e apenas 20% dos médicos.

Fonte: Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo (Cremesp)
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De acordo com o texto é correto afirmar que: 

Há mais médicos em São Paulo por número de habi-
tantes que no Distrito Federal e no Rio de Janeiro; 
Há uma taxa de médicos por habitante muito maior 
no Rio de Janeiro que em São Paulo; 
Há, em São Paulo, um maior número de médicos por 

Há um aumento maior em percentual no Rio de Ja-
neiro, Distrito Federal e Goiás em relação ao aumen-

lo, 33% dos 57% dos médicos da re-

O “mas” que aparece no texto introduz uma frase cuja 

retoma argumentos exibidos anteriormente; 
ressalta visões distintas com relação ao exposto; 

argumentos aos fatos 

marca a contradição entre os fatos expostos para fa-
zer sobressair a primeira argumentação; 
contradiz o que vem na sequência em relação ao fato 

no sudeste, que tem 42% da população do 
dicos.”, o termo sublinhado tem valor 

adição, posto que une um enunciado a outro; 
contradição, visto que o segundo enunciado contra-

terminologia apenas introdutória do segundo enunci-
ado, já que arremata o sentido do primeiro enuncia-

consequência, visto que o segundo argumento é uma 

adversidade, uma vez que o segundo enunciado tenta 

e apenas 20% dos 
médicos.” O termo destacado pode ser substituído, sem alte-

A) porém, pois o termo 
trárias; 

B) com, já que o termo 
ticas; 

C) só, uma vez que o termo 
pela primeira; 

D) justo, visto que o termo 
subsequente; 

E) contudo, posto que o temo 
sições que se relacionam.

 
05. No fragmento “[...] são 
taxas.”, o termo destacado faz referência exofórica a outro 
termo, constante da alternativa:

A) médicos; 
B) habitantes; 
C) taxas; 
D) estados; 
E) percentuais; 

 
AS QUESTÕES DE 06 A 10 ESTÃO BASEADAS NO 
TEXTO ABAIXO: 
 

Vitória é uma menina de 2 
anos que mora com sua família 
em uma casa de apenas dois 
cômodos, onde dividem um co
chão velho e repartem a pouca comida
com feijão ou ovo com farinha, quando tem.

Ela e seus quatro irmãos, dentre eles um bebê 
de 2 meses, vivem doentes, sofrem de lo
briga, barriga d’água e doenças de pele. Vit
ria tem um olhar triste e distante, mas não 
esconde a sua esperança de viver.

Esta é uma história real, infelizmente, para 
Vitória e milhares de crianças que lutam para sobreviver todos os 
dias contra a pobreza e a miséria. 
uma delas! 

*Nome fictício 

 

Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 510. Pág. 111. Maio de 

 
06. O termo destacado no fragmento do texto “Vitória é uma 
menina de 2 anos que mora ...” 

A) uma conjunção integrante que intro
subordinada; 

B) um pronome relativo que introduz uma oração coo
denada; 

C) um pronome interrogativo;

VOCÊ PODE! 
Apadrinhe uma criança agora.
Ligue 0800 7070 374 

os que apresentam as maiores 
Sudeste, que tem 

42% da população do país, 
estão 57% dos médicos. As 
regiões Norte e Nordeste 
juntas têm 37% da população 
e apenas 20% dos médicos. 

Fonte: Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo (Cremesp)
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porém, pois o termo e contrapõe duas verdades con-

com, já que o termo e conforma duas verdades idên-

só, uma vez que o termo e anula a segunda verdade 

justo, visto que o termo e endossa o termo que lhe é 

contudo, posto que o temo e contrasta as duas propo-
onam. 

No fragmento “[...] são os que apresentam as maiores 
o destacado faz referência exofórica a outro 

termo, constante da alternativa: 

A 10 ESTÃO BASEADAS NO 

apenas dois 
, onde dividem um col-

repartem a pouca comida: arroz 
com feijão ou ovo com farinha, quando tem. 

Ela e seus quatro irmãos, dentre eles um bebê 
, sofrem de lom-

briga, barriga d’água e doenças de pele. Vitó-
ria tem um olhar triste e distante, mas não 
esconde a sua esperança de viver. 

Esta é uma história real, infelizmente, para 
Vitória e milhares de crianças que lutam para sobreviver todos os 
ias contra a pobreza e a miséria. E você pode mudar a vida de 

 

Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 510. Pág. 111. Maio de 
2010. 

O termo destacado no fragmento do texto “Vitória é uma 
...” é: 

uma conjunção integrante que introduz uma oração 

um pronome relativo que introduz uma oração coor-

um pronome interrogativo; 

 
Apadrinhe uma criança agora. 
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D) uma conjunção restritiva que introduz uma oração 
coordenada; 

E) uma conjunção integrante que introduz um período 
composto por coordenação. 

 
07. No último parágrafo, o temo Esta faz uma retomada cat
fórica de: 

A) pobreza; 
B) miséria; 
C) Vitória; 
D) vida; 
E) história. 

 
08. A conjunção E que inicia o fragmento do texto “
pode dar a ela [...]”, geralmente relacionada à adição, nesse 
contexto desempenha o sentido de: 

A) contraste, uma vez que expõe outras chances para 
Vitória, contrapondo àquela de extrema pobreza;

B) consequência, pois a chance é uma consequência de 
sua doação; 

C) introdução de intensidade afetiva, na qual pode ter o 
mesmo valor de uma interjeição, já que o texto por 
ser publicitário, faz uso de uma linguagem apelativa;

D) facilitador de ideia, visto que estas mudam de sent
do da primeira sentença para a segunda, 
pela conjunção e. 

E) adversidade, posto que as ideias se contra
 
09. No fragmento do texto “[...] mas não esconde a 
rança.”, o termo em destaque faz uma retomada anafórica de:

A) bebê; 
B) Vitória; 
C) esperança; 
D) ela; 
E) barriga. 

 
10. Na frase “E você pode mudar a vida de uma delas”, o 
termo sublinhado é um: 

A) verbo principal cuja ideia é a de dever;
B) verbo auxiliar cuja ideia é a de desejo;
C) verbo modal cuja ideia é a de possibilidade;
D) verbo principal cuja ideia é a de probabilidade;
E) verbo auxiliar modal cuja ideia é a de necessida

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS
 
11. Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto 
afirmar que: 

A) o município é, predominantemente, serrano;
B) o município é verticalmente edificado;
C) o município é urbanamente montanhoso;
D) o município é tipicamente metropolitano;
E) o município é urbanamente plano.  

 
12. Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de 
Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993

A) Adinaldo de oliveira Pontes 
B) Manoel Monteiro de Sampaio Filho 
C) José de Melo  
D) Vera Lúcia da Silva Pontes 
E) Antônio Gomes da Silva 
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uma conjunção restritiva que introduz uma oração 

uma conjunção integrante que introduz um período 

faz uma retomada cata-

A conjunção E que inicia o fragmento do texto “E você 
pode dar a ela [...]”, geralmente relacionada à adição, nesse 

contraste, uma vez que expõe outras chances para 
Vitória, contrapondo àquela de extrema pobreza; 
consequência, pois a chance é uma consequência de 

introdução de intensidade afetiva, na qual pode ter o 
mesmo valor de uma interjeição, já que o texto por 
ser publicitário, faz uso de uma linguagem apelativa; 
facilitador de ideia, visto que estas mudam de senti-
do da primeira sentença para a segunda, introduzida 

adversidade, posto que as ideias se contrapõem. 

No fragmento do texto “[...] mas não esconde a sua espe-
rança.”, o termo em destaque faz uma retomada anafórica de: 

mudar a vida de uma delas”, o 

verbo principal cuja ideia é a de dever; 
verbo auxiliar cuja ideia é a de desejo; 
verbo modal cuja ideia é a de possibilidade; 
verbo principal cuja ideia é a de probabilidade; 

modal cuja ideia é a de necessidade. 

CONHECIMENTOS GERAIS  

Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto 

o município é, predominantemente, serrano; 
o município é verticalmente edificado; 
o município é urbanamente montanhoso; 

município é tipicamente metropolitano; 

Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de 
Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993-1996. 

 

13. Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos 
com a cidade de Mari, EXCETO

A) Sapé 
B) Capim 
C) Mulungu 
D) Caldas Brandão 
E) Araçagi 

 
14. Mari é conhecida economicamente pela predominância:

A) na prestação de serviços cerâmicos;
B) pela integração de granjas no setor de avicultura;
C) na produção e no cultivo de mandioca;
D) do comércio informal;
E) de indústrias têxteis.

  
15. Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único 
utilizado para o cidadão que n

A) Marinense 
B) Marense 
C) Mariense 
D) Mariaense 
E) Marilense 

 
16. É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, rel
giosamente, a: 

A) Nossa Senhora da Luz
B) Santa Rita de Cássia
C) Sant´Ana 
D) São Sebastião 
E) Santo Antônio 

 
17. A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em:

A) 14 de setembro de 1961;
B) 17 de outubro de 1948;
C) 22 de abril de 1954; 
D) 19 de setembro de 1948;
E) 19 de setembro de 1958.

 
18. Como todo município que preza pelos aspectos instituci
nais, Mari também adota um br
forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do 
brasão do município de Mari. 

A) Verde, amarelo, azul e branco.
B) Vermelho, amarelo, roxo e verde.
C) Azul, amarelo, lilás e verde. 
D) Rosa, amarelo, branco e vermelho.
E) Laranja, vermelho, amarelo e roxo.

    
19. Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional 
que o recém-famoso jogador de futebol Neymar apresentou 
comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado o 
capitão do seu time, bem como, o técnico, o qual foi demitido 
do clube por ter dado uma 
forma de corrigi-lo contrariando, desta forma, seu dirigentes. 
Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o 
jogador Neymar faz parte. 

A) Flamengo 
B) Corinthias 
C) Palmeiras 
D) Santos 
E) São Paulo 
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Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos 
EXCETO : 

Mari é conhecida economicamente pela predominância: 

estação de serviços cerâmicos; 
pela integração de granjas no setor de avicultura; 
na produção e no cultivo de mandioca; 
do comércio informal; 
de indústrias têxteis. 

Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único 
utilizado para o cidadão que nasce na cidade de Mari. 

É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, reli-

Nossa Senhora da Luz 
Santa Rita de Cássia 

A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em: 

14 de setembro de 1961; 
17 de outubro de 1948; 

 
19 de setembro de 1948; 
19 de setembro de 1958. 

Como todo município que preza pelos aspectos institucio-
nais, Mari também adota um brasão representativo. Desta 
forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do 
brasão do município de Mari.  

Verde, amarelo, azul e branco. 
Vermelho, amarelo, roxo e verde. 
Azul, amarelo, lilás e verde.  
Rosa, amarelo, branco e vermelho. 

ja, vermelho, amarelo e roxo. 

Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional 
famoso jogador de futebol Neymar apresentou 

comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado o 
capitão do seu time, bem como, o técnico, o qual foi demitido 

 certa punição ao jogador como 
lo contrariando, desta forma, seu dirigentes. 

Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o 
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20. Na Paraíba, há uma constante briga política pela autoria 
de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematic
mente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas 
ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas inst
lou, através de conjuntura política, um campus 
na cidade de Araruna. 

A) Universidade Federal da Paraíba 
B) Universidade Federal de Campina Grande
C) Centro Federal de Ensino Tecnológico
D) Universidade Estadual da Paraíba 
E) Centro de Vocação Tecnológico 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
21. Todas as contas utilizadas pela contabilidade podem ser 
classificadas em: 

A) Contas patrimoniais e do patrimônio e do patrimônio 
líquido. 

B) Patrimoniais e de despesas. 
C) Patrimoniais e de receitas. 
D) Patrimoniais e de resultados. 
E) Todas as alternativas estão incorretas.

 
22. Indique qual alternativa não é evidenciação 
trações Contábeis: 

A) notas explicativas; 
B) parecer da Auditoria;  
C) balanço patrimonial; 
D) informação entre parênteses; 
E) quadros suplementares. 

 
23. Além da despesa orçamentária, a variação decorrente da 
aquisição de material permanente também envolve:

A) Variação ativa extra-orçamentária 
ativa 

B) Variação ativa orçamentária / Superveniência ativa
C) Variação extra-orçamentária / Mutação ativa
D) Variação ativa orçamentária / Mutação patrimonial
E) Todas alternativas estão corretas. 

 
24. A lei n° 11.638, sancionada em 28 de dezembro de 2007, 
alterou dispositivos relativos à elaboração e divulgação das 
demonstrações financeiras. A principal alteração em relação 
às disposições para a elaboração das demonstrações finance
ras foi a: 

A) Obrigatoriedade da elaboração da demonstração do 
valor adicionado para todas as companhias e soci
dades limitadas; 

B) Liberação da exigência de elaboração da demonstr
ção das origens e aplicações de recursos , passando a 
ser exigida a demonstração dos fluxos de caixa e, em 
caso de companhia aberta, a demonstração do valor 
adicionado; 

C) Decisão pela não obrigatoriedade da elaboração das 
demonstrações  do fluxo de caixa, sendo exigida, em 
caso de companhia aberta, a elaboração da demon
tração das origens e aplicações de recursos

D) Liberação da exigência de elaboração da mutação do 
patrimônio líquido , sendo substituída pela demon
tração dos fluxos de caixa e pela demonstração do 
valor adicionado; 

MUNICÍPIO DE MARI (PB) 
 

nte briga política pela autoria 
de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematica-
mente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas 
ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas insta-
lou, através de conjuntura política, um campus universitário 

Universidade Federal de Campina Grande 
Centro Federal de Ensino Tecnológico 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

utilizadas pela contabilidade podem ser 

ontas patrimoniais e do patrimônio e do patrimônio 

Todas as alternativas estão incorretas. 

ue qual alternativa não é evidenciação às Demons-

Além da despesa orçamentária, a variação decorrente da 
material permanente também envolve: 

 / superveniência 

/ Superveniência ativa 
orçamentária / Mutação ativa 

/ Mutação patrimonial 

A lei n° 11.638, sancionada em 28 de dezembro de 2007, 
alterou dispositivos relativos à elaboração e divulgação das 
demonstrações financeiras. A principal alteração em relação 
às disposições para a elaboração das demonstrações financei-

Obrigatoriedade da elaboração da demonstração do 
valor adicionado para todas as companhias e socie-

Liberação da exigência de elaboração da demonstra-
ção das origens e aplicações de recursos , passando a 

dos fluxos de caixa e, em 
caso de companhia aberta, a demonstração do valor 

Decisão pela não obrigatoriedade da elaboração das 
demonstrações  do fluxo de caixa, sendo exigida, em 
caso de companhia aberta, a elaboração da demons-

ns e aplicações de recursos; 
ação da mutação do 

quido , sendo substituída pela demons-
tração dos fluxos de caixa e pela demonstração do 

E) Obrigatoriedade de elaboração das demonstrações 
dos fluxos de caixa e do valor adicionado, faculta
do a companhia à elaboração da demonstração dos 
lucros ou prejuízos acumulados.

 
25. A compra à vista de material permanente, na contabilid
de pública, gera lançamento em quais sistemas?

A) Orçamentário de compensação 
B) Financeiro patrimonial e de compensação
C) Orçamentário de compensação e patrimonial
D) Orçamentário financeiro e patrimonial
E) Todas estão incorretas

 
26. Os créditos adicionados são as autorizações de despesas 
não-computadas ou insuficientes, d
Indique a espécie de crédito adicional correspondente à de
pesa em que não há previsão orçamentária especí

A) Especial suplementar 
B) Extraordinário 
C) Superávit financeiro 
D) Suplementar 
E) Especial 

 
27. Na contabilização da aquisição de computadores para a 
administração pública envolve vários lançamentos nos sist
mas de contas. Assinale o lançamento efetuado no sistema 
patrimonial. 

A) D- mutação passiva

B) D- bens móveis (AP)

C) D- desp. De capital/ mat. pe
manentes 

D) D- ativo/bens móveis

E) D- bens móveis (AP)

                                                           

28. Marque verdadeiro(V) ou falso (F) para as 
ternativas: 

(    ) O regime contábil da contabilidade pública não é misto, 
ou seja, de competência para as despesas e de caixa para 
as receitas. 

(    ) Ciclo orçamentário corresponde ao período de tempo em 
que se processam as atividades típicas
blico,desde sua concepção até sua apreciação final.

(    ) A lei n° 4.320/64 dispõe que a lei de orçamento conterá 
a descriminação da receita e da despesa de forma a ev
denciar a política econômico
trabalho do governo, obedecidos 
tinuidade. 

(    ) A lei orçamentária anual é o orçamento propriamente 
dito. 

(    ) A lei n° 4.320/64 dispõe que a lei de orçamento conterá 
a descriminação da receita e da despesa de forma a 
denciar a política econômico
trabalho do governo, obedecidos os princípios da unid
de, universalidade e anualidade.

 

A) F, V, F, V, F 
B) V, F, V, F, V 
C) V, V, V, V, F 
D) F, F, F, V, V 
E) F, V, F, V, V 
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Obrigatoriedade de elaboração das demonstrações 
de caixa e do valor adicionado, facultan-

elaboração da demonstração dos 
lucros ou prejuízos acumulados. 

A compra à vista de material permanente, na contabilida-
blica, gera lançamento em quais sistemas? 

Orçamentário de compensação e financeiro; 
Financeiro patrimonial e de compensação; 
Orçamentário de compensação e patrimonial; 
Orçamentário financeiro e patrimonial; 
Todas estão incorretas. 

Os créditos adicionados são as autorizações de despesas 
computadas ou insuficientes, dotadas na lei orçamentária. 

dito adicional correspondente à des-
há previsão orçamentária específica. 

Especial suplementar  

 

Na contabilização da aquisição de computadores para a 
administração pública envolve vários lançamentos nos siste-
mas de contas. Assinale o lançamento efetuado no sistema 

mutação passiva C- fornecedores 

bens móveis (AP) C- bancos com 
movimento 

desp. De capital/ mat. per- C- fornecedores 

veis C-mutação ativa 

bens móveis (AP) C- mutação ativa 

Marque verdadeiro(V) ou falso (F) para as seguintes al-

O regime contábil da contabilidade pública não é misto, 
ou seja, de competência para as despesas e de caixa para 

Ciclo orçamentário corresponde ao período de tempo em 
que se processam as atividades típicas do orçamento pú-
blico,desde sua concepção até sua apreciação final. 
A lei n° 4.320/64 dispõe que a lei de orçamento conterá 
a descriminação da receita e da despesa de forma a evi-

olítica econômico-financeira e o programa de 
trabalho do governo, obedecidos aos princípios da con-

A lei orçamentária anual é o orçamento propriamente 

A lei n° 4.320/64 dispõe que a lei de orçamento conterá 
a descriminação da receita e da despesa de forma a evi-
denciar a política econômico-financeira e o programa de 
trabalho do governo, obedecidos os princípios da unida-
de, universalidade e anualidade. 
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29. Leia as seguintes questões e informe a alternativa 
CORRETA : 

A) A programação financeira compreende um conjunto 
de atividades que tem o objetivo de ajustar o ritmo 
de execução do orçamento ao fluxo provável de r
cursos financeiros, de modo a assegurar a exec
dos programas anuais de trabalho. 

B) A centralização de créditos é a movimentação de d
tações consignadas em lei, colocando disponíveis 
aos ordenadores de despesa para que estes possam, 
por conta de tais créditos, emitir empenhos. São op
rações centralizadoras de crédito orçamentário.

C) A movimentação de recursos entre as unidades do 
sistema de programação financeira é executada atr
vés de liberações de cotas e repasses e sub

D) Consideram-se restos a pagar, ou resíduos passivos, 
as despesas empenhadas não pagas dentro do exerc
cio financeiro. 

E) Despesas dos exercícios anteriores são as dí
sultantes de compromissos gerados em exercícios f
nanceiros anteriores aqueles em que devam ocorrer 
os pagamentos e que não estejam inscritos em restos 
a pagar.  

 
30. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de 
disponibilidade econômica ou jurídica: 

A) De renda produzida pela aplicação de mercado de 
capitais; 

B) Renda produzida pelo capital  
C) De renda produzida pelo trabalho intelectual;
D) De renda produzida pelo trabalho braçal; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
31. Assinale a alternativa correta quanto aos usuários da aud
toria pública. 

A) Credores 
B) Terceiros 
C) Clientes 
D) Fornecedores 
E) Gerentes 

 
32. Os créditos adicionais podem ser classificados como:

A) Ordinários, quando destinados a despesas com créd
tos insuficientes. 

B) Complementares, quando destinados a reforço de 
dotação orçamentária. 

C) Suplementares, quando destinados a despesas urge
tes e imprevistas. 

D) Especiais, quando destinados a despesas para as 
quais não haja dotação orçamentária específica

E) Extraordinárias, quando destinados a reforço de d
tação orçamentária. 

 
33. Na Demonstração do resultado do exercício são classif
cados como itens não operacionais: 

A) Ganhos e perdas de capital no ativo diferido e resu
tado da equivalência patrimonial. 

B) Provisão para perdas prováveis na realização de i
vestimentos e lucros ou prejuízos de participações 
em outras sociedades. 

C) Resultado de equivalência patrimonial e ganhos e 
perdas na alienação de investimentos.

MUNICÍPIO DE MARI (PB) 
 

Leia as seguintes questões e informe a alternativa IN-

A programação financeira compreende um conjunto 
de atividades que tem o objetivo de ajustar o ritmo 
de execução do orçamento ao fluxo provável de re-
cursos financeiros, de modo a assegurar a execução 

A centralização de créditos é a movimentação de do-
tações consignadas em lei, colocando disponíveis 
aos ordenadores de despesa para que estes possam, 
por conta de tais créditos, emitir empenhos. São ope-

adoras de crédito orçamentário. 
A movimentação de recursos entre as unidades do 
sistema de programação financeira é executada atra-
vés de liberações de cotas e repasses e sub-repasses. 

se restos a pagar, ou resíduos passivos, 
as não pagas dentro do exercí-

exercícios anteriores são as dívidas re-
sultantes de compromissos gerados em exercícios fi-
nanceiros anteriores aqueles em que devam ocorrer 
os pagamentos e que não estejam inscritos em restos 

O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de 

De renda produzida pela aplicação de mercado de 

De renda produzida pelo trabalho intelectual; 
De renda produzida pelo trabalho braçal;  

 

Assinale a alternativa correta quanto aos usuários da audi-

classificados como: 

Ordinários, quando destinados a despesas com crédi-

Complementares, quando destinados a reforço de 

Suplementares, quando destinados a despesas urgen-

despesas para as 
haja dotação orçamentária específica. 

Extraordinárias, quando destinados a reforço de do-

Na Demonstração do resultado do exercício são classif i-

no ativo diferido e resul-

Provisão para perdas prováveis na realização de in-
vestimentos e lucros ou prejuízos de participações 

Resultado de equivalência patrimonial e ganhos e 
nvestimentos. 

D) Ganhos e perdas na alienação de investimentos e g
nhos e perdas de capital no ativo diferido.

E) Variações monetárias de obrigações e cré
mortizações de ágio em investimentos.

 
34. Os gastos relacionados com bens do ativo imobilizados 
que beneficiarem vários exercícios são classificados cont
bilmente como: 

A) Despesas de exercícios futuros;
B) Despesas diferidas; 
C) Gastos não-operacionais;
D) Gastos do período; 
E) Gasto de capital. 

 
35. Leia as informações a seguir e coloque “V” para as alte
nativas verdadeiras e “F” para as alternativas falsas.

(    ) Controle interno são procedimentos implementados na 
administração pública para que seus objetivos sejam a
cançados de forma confiável e concreta.

(    ) O controle externo, exercido 
auxílio do tribunal de contas, objetiva verificar a prob
bilidade da administração, a guarda do emprego dos r
cursos públicos e o cumprimento dos orçamentos.

(    ) A integração dos sistemas de controle interno dos pod
res Legislativos, Executivos e Ju
com a finalidade central de prevenir e corrigir erros e 
desvios no âmbito de cada poder ou entidade da adm
nistração pública. 

(    ) Entre os princípios do controle interno podemos  citar; 
instruções formalizadas, relações custo be
gação de função, lançamentos e pagamentos.

(    ) Controle interno exercido
auxílio do tribunal de contas, objetiva verificar a prob
bilidade da administração.

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

 
36. Quanto a categoria econômica a receita pode ser:

A) Tributária e de contribuição
B) Corrente e capital; 
C) Efetiva e não efetiva
D) Orçamentária e extra
E) Todas as alternativas estão corretas

 
37. Os resultados orçamentários negativ
na coluna de: 

A) Receita prevista 
B) Despesa executada 
C) Receita Executada 
D) Despesa prevista 
E) Todas alternativas estão corretas

 
38. No balanço financeiro as despesas orçamentárias são 
demonstradas por: 

A) Categoria econômica
B) Função 
C) Sub-função 
D) Programas 
E) Todas estão corretas 
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Ganhos e perdas na alienação de investimentos e ga-
nhos e perdas de capital no ativo diferido. 

s monetárias de obrigações e crédito e a-
mortizações de ágio em investimentos. 

Os gastos relacionados com bens do ativo imobilizados 
beneficiarem vários exercícios são classificados conta-

Despesas de exercícios futuros; 
 

operacionais; 

Leia as informações a seguir e coloque “V” para as alter-
dadeiras e “F” para as alternativas falsas. 

Controle interno são procedimentos implementados na 
blica para que seus objetivos sejam al-

cançados de forma confiável e concreta. 
O controle externo, exercido pelo poder legislativo com 

lio do tribunal de contas, objetiva verificar a proba-
bilidade da administração, a guarda do emprego dos re-
cursos públicos e o cumprimento dos orçamentos. 
A integração dos sistemas de controle interno dos pode-
res Legislativos, Executivos e Judiciários é regularizada 
com a finalidade central de prevenir e corrigir erros e 
desvios no âmbito de cada poder ou entidade da admi-

Entre os princípios do controle interno podemos  citar; 
instruções formalizadas, relações custo beneficio, segre-
gação de função, lançamentos e pagamentos. 
Controle interno exercido pelo poder Legislativo com 

lio do tribunal de contas, objetiva verificar a proba-
bilidade da administração. 

Quanto a categoria econômica a receita pode ser: 

ria e de contribuição; 

Efetiva e não efetiva; 
Orçamentária e extra-orçamentária; 
Todas as alternativas estão corretas. 

Os resultados orçamentários negativos são demonstrados 

Todas alternativas estão corretas 

No balanço financeiro as despesas orçamentárias são 

Categoria econômica 
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ASSISTENTE CONTÁBIL 
 

39. Na demonstração das variações patrimoniais o resultado 
patrimonial é apurado por meio de comparação entre as:

A) Insubsistências ativas e insubsistências passivas
B) Mutações ativas e mutações passivas
C) Variações ativas e mutações ativas; 
D) Variações ativas e variações passivas
E) Variações nulas e mutações nulas. 

 
40. Assinale a alternativa correta: 

A) Os sistemas de contabilidade pública são compart
mentos estanques, isto é, lançamentos contábeis são 
“fechados” (débito e crédito) dentro do mesmo si
tema; 

B) No sistema de contas de compensação, são efetuados 
os registros dos valores que direta ou indiretamente 
possa vir a afetar o patrimônio; 

C) Os atos administrativos são medidos postos em pr
tica para que a administração pública alcance
objetivos. Quando podem se traduzir em alterações 
no patrimônio; 

D) Os fatos administrativos são os que provocam alt
rações nos elementos do patrimônio público

E) Todas são verdadeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE MARI (PB) 
 

Na demonstração das variações patrimoniais o resultado 
patrimonial é apurado por meio de comparação entre as: 

Insubsistências ativas e insubsistências passivas; 
Mutações ativas e mutações passivas; 

 
Variações ativas e variações passivas; 

Os sistemas de contabilidade pública são comparti-
mentos estanques, isto é, lançamentos contábeis são 

dentro do mesmo sis-

No sistema de contas de compensação, são efetuados 
os registros dos valores que direta ou indiretamente 

Os atos administrativos são medidos postos em prá-
a que a administração pública alcance seus 

objetivos. Quando podem se traduzir em alterações 

Os fatos administrativos são os que provocam alte-
rações nos elementos do patrimônio público; 

 
 
 
 
 
 

 

5 


