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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 
 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2012 
 
 

Cód. 07 – Contador Especializado 
 
 
 
 

1. Com base na Emenda Constitucional 25 de 2000, o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas 
Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição Federal, 
observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: 
 
I - Em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento 

do subsídio dos Deputados Estaduais. 
II - Em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 

trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais. 
III - Em Municípios de cinquenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá 

a quarenta por cento o subsídio dos Deputados Estaduais. 
IV - Em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá 

a cinquenta por cento o subsídio dos Deputados Estaduais. 
V - Em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores 

corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais.  
VI - Em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 

setenta e cinco por cento o subsídio dos Deputados Estaduais. 
 

Estão corretas: 
 
A) I, II, III e V, apenas. 
B) I, II, III, IV, V e VI. 
C) II, III, IV e VI, apenas. 
D) II, V e VI, apenas. 

 
2. De acordo com a Emenda Constitucional 58 de 2.009, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos 

os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, 
relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos. 158 e 
159, efetivamente realizado no exercício anterior: 
 
I - 8% (oito por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; 
II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) 

habitantes; 
III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos 

mil) habitantes; 
IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil 

e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes; 
V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito 

milhões) de habitantes; 
VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito 

milhões e um) habitantes. 
 
Estão corretas: 
 
A) I, II, III e V, apenas. 
B) I, II, III, IV e VI, apenas. 
C) II, III, IV, V e VI, apenas. 
D) I, II, IV e V, apenas. 
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3. Com base na Lei Complementar 101 de 2000, assinale alternativa incorreta: 
 

A) É autorizada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o 
patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de 
previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 

B) São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios 
eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 
Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

C) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no 
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação 
pelos cidadãos e instituições da sociedade. 

D) É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de 
fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração 
indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída 
anteriormente. 

 
4. Com relação à transparência da Gestão Fiscal e de acordo com a Lei Complementar 101 de 2000, com a alteração 

da Lei Complementar 131 de 2009 e para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes 
da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações quanto: 

 
(  ) à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no 

momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do 
correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do 
pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. 

(  ) à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos 
extraordinários. 

(  ) ao incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e 
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

 
Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 
A) F – F – V. 
B) V – F – V. 
C) F – V – F. 
D) V – V – F. 

 
5. O Índice de Lucratividade é indicado para aceitar ou rejeitar a viabilidade de um projeto. Sabendo que o valor 

presente dos fluxos de caixa positivo e o valor presente dos fluxos de caixa negativo de determinado projeto, são, 
respectivamente, $65.000,00 e $25.000,00, o índice de lucratividade do projeto é de: 
 
A) 0,38. 
B) 2,22. 
C) 1,30. 
D) 2,60. 
 

6. O Valor Presente Líquido é um dos instrumentos mais sofisticados e utilizados para avaliar propostas de 
investimentos de capital. Análise o fluxo de caixa abaixo e determine o VPL utilizando uma taxa de desconto de 
10% ao ano. 
 

ANO Fluxo de Caixa 
Líquido 

0 -25.000 
1 12.000 
2 15.000 
3 18.000 

 
A) $20.000,00. 
B) $8.170,55. 
C) $11.829,45. 
D) $13.129,35. 
 

7. Uma aplicação a juros simples de 6% ao mês, resgatada a um montante de $50.000,00, o valor dos juros produzido 
pela aplicação foi de: 
 
A) $6.180,00. 
B) $5.357,14. 
C) $6.000,00. 
D) $6.380,00. 
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8. Duas ou mais taxas são equivalentes a juros compostos quando, aplicadas sobre um mesmo capital, em períodos 
de tempo iguais, porém, com períodos para capitalização diferentes, produzem o mesmo montante. O valor da taxa 
anual equivalente a juros compostos de 5% ao mês é de: 
 
A) 60,00% ao ano. 
B) 34,01% ao ano. 
C) 68,02% ao ano. 
D) 79,59% ao ano. 

 
9. Com relação às taxas efetivas e nominais, assinale a alternativa correta da seguinte operação de crédito: 

determinada pessoa tomou emprestado de um banco a quantia de $4.000,00 por 45 dias. O banco cobrou uma taxa 
de juros compostos de 6% ao mês sobre o valor contratado, mais uma taxa de abertura de crédito de $120,00, que 
foi paga no ato da contratação pelo tomador. A taxa efetiva e nominal desta operação foi de: 
 
A) 8,17% ao mês e 6,00% ao mês. 
B) 6,00% ao mês e 5,80% ao mês. 
C) 7,60% ao mês e 6,00% ao mês. 
D) 9,30% ao mês e 6,00% ao mês. 

 
10. Com base nos sistemas de amortização de empréstimos, assinale a alternativa incorreta. 

 
A) No Sistema Americano, ocorre o pagamento periódico dos juros e a amortização do principal se dá no final da 

operação. 
B) O sistema de pagamento do principal e juros no final da operação é conhecido como Sistema Francês. 
C) O Sistema de Amortização Constante consiste em amortizar o principal da dívida por meio de parcelas 

constantes e sucessivas, obtida pela divisão do valor do empréstimo pelo número de prestação do contrato. 
D) O Sistema PRICE consiste no pagamento da dívida por meio de prestações de valores iguais, com 

periodicidade constante e com termos vencidos. 
 

11. O desconto composto é efetuado com base no regime de capitalização composta, ou seja, utilizando-se taxas de 
juros exponenciais.  O desconto composto comercial ou bancário é calculado com base na aplicação de uma taxa 
de desconto sobre o valor nominal do título, por n períodos antes de seu vencimento. Com base no desconto 
bancário, o valor de um título de $75.000,00 que foi resgatado 03 meses antes de seu vencimento, a uma taxa de 
desconto de 3,5% ao mês foi de: 
 
A) $81.954,53. 
B) $68.450,48. 
C) $67.397,41. 
D) $63.540,32. 
 

12. Uma geladeira esta anunciada por $3.500,00 para pagamento a vista ou em 10 prestações iguais e mensais, sendo 
a primeira paga 30 dias após a compra. Sabendo que a loja cobra uma taxa de juros de 2% ao mês, o valor das 
prestações será de: 
 
A) $360,34. 
B) $420,00. 
C) $389,64. 
D) $395,50. 
 

13. O cálculo do Valor Presente empregando a fórmula dos juros compostos também é denominado desconto racional 
composto ou desconto por dentro composto. Com base neste conceito, o valor de uma operação com juros 
compostos rendeu um montante igual a $12.500,00 após 06 meses. Sabendo que a taxa da operação foi igual a 3% 
ao mês, o valor presente da operação é igual a: 
 
A) $9.545,56. 
B) $11.230,79. 
C) $9.657,89. 
D) $10.468,55. 
 

14. De acordo com a Secretária Federal de Controle Interno, a auditoria é o conjunto de técnicas que visa a avaliar a 
gestão pública, pelos ______________________, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito 
público e privado, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério técnico, 
operacional ou legal. 
 
Preencha a lacuna: 

 
A) Relatórios Gerenciais 
B) Processos e resultados gerenciais 
C) Demonstrativos Contábeis 
D) Registros Contábeis 
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15. Os Procedimentos e as Técnicas de Auditoria, constituem-se em investigações técnicas, que, tomadas em conjunto, 
permitem a formação fundamentada da opinião por parte do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal. O Procedimento abrange testes, são eles: 
 
A) Testes Escritos e Testes Orais. 
B) Testes de Observância e Testes Substantivos. 
C) Testes Documentais e Testes Correlatos. 
D) Testes Matemáticos e Testes Correlatos. 
 

16. Técnica de Auditoria é o conjunto de processos e ferramentas operacionais de que serve o controle para a 
obtenção de evidências, as quais devem ser suficientes, adequadas, relevantes e úteis para conclusão dos 
trabalhos. Seguem alguns tipos básicos das inúmeras classificações e formas de apresentação das Técnicas de 
Auditoria. 
 
I - Indagação Escrita e Oral. 
II - Analise Documental. 
III - Conferência de Cálculos. 
IV - Confirmação Externa. 
V - Exame dos Registros. 
VI - Correlação das Informações Obtidas. 
VII - Inspeção Física. 
VIII - Observação das Atividades e Condições. 
IX - Rastreamento. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Todos os tipos estão corretos. 
B) Apenas um tipo está incorreto. 
C) Apenas dois tipos estão incorretos. 
D) Apenas seis tipos estão corretos. 
 

17. Preencha a lacuna abaixo corretamente. 
 

A Avaliação dos Controles Internos Administrativos ocorre quando ficar identificado na ordem de serviço a sua 
necessidade, com isso o servidor do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal deve efetuar um 
adequado exame com vistas à avaliação da capacidade e da efetividade dos Sistemas de Controles Internos 
Administrativos das _______________________________________________________________. 
 
A) Organizações Governamentais e não Governamentais 
B) Entidades Públicas e Privadas 
C) unidades da administração direta, entidades da administração indireta, projetos e programas 
D) Organizações Federais, Estaduais e Mistas 
 

18. Os Papéis de Trabalho são documentos que fundamentam as informações obtidas nos trabalhos de auditoria e 
fiscalização do sistema de Controle Interno, podendo ser por ele elaborados ou obtidos de qualquer outra fonte. 
Papéis de Trabalho de Execução constituem-se na documentação dos trabalhos de controle elaborada e/ou colhida 
durante o processo de verificações “in loco”. Os Papéis de Trabalho de Execução têm como finalidade: 
 
I - Auxiliar na execução dos exames. 
II - Evidenciar o trabalho feito e as conclusões emitidas. 
III - Servir de suporte aos relatórios. 
IV - Constituir um registro que possibilite consultas posteriores, a fim de se obter detalhes relacionados com a 

atividade de controle realizada. 
V - Fornecer um meio de revisão pelos superiores, para determinar se o serviço foi feito de forma adequada e 

eficaz, bem como julgar sobre a solidez das conclusões emitidas e considerar possíveis modificações nos 
procedimentos adotados, bem como no programa de trabalho de auditorias e fiscalizações. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Apenas três alternativas estão corretas. 
C) Apenas duas alternativas estão corretas. 
D) Apenas uma alternativa está incorreta. 
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19. Receitas de aluguel, receitas de juros e aumento de capital com recursos provenientes dos proprietários, são 
exemplo de fatos administrativos chamados de: 

 
A) Fatos Modificados Diminutivos. 
B) Fatos Mistos ou Compostos Aumentativos. 
C) Fatos Mistos ou Compostos Diminutivos. 
D) Fatos Modificados Aumentativos. 

 
20. Indique a alternativa incorreta. 

 
A) Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações vinculado a uma pessoa física ou jurídica ou a uma 

entidade. 
B) O objeto da contabilidade é o patrimônio da entidade. 
C) O campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. 
D) Direitos são dívidas ou compromissos de qualquer espécie ou natureza assumidos perante terceiros, ou bens 

de terceiros que encontram em posse (uso) da entidade. 
 

21. O resultado apurado pela contabilidade (Lucro ou Prejuízo) do período de apuração antes do imposto de renda 
devidamente ajustado, segundo determinações legais da legislação específica do referido tributo é denominado: 

 
A) Lucro Presumido ou Arbitrado. 
B) Lucro Real. 
C) Imposto devido. 
D) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

 
22. Conforme a Lei 4.320/64 em seu art. 12, § 5º, classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a: 

 
I - Aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização. 
II - Aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, 

quando a operação não importe aumento do capital. 
III - Constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, 

inclusive operações bancárias ou de seguros. 
 
Indique a alternativa correta. 

 
A) Apenas estão corretas I e II. 
B) Apenas estão corretas II e III. 
C) Todas estão corretas. 
D) Apenas a sentença III é a correta. 
 

23. Com relação aos livros contábeis abaixo, faça a correlação: 
 

(  ) Principal sistemático e obrigatório.  1. Livro Diário                   
(  ) Auxiliar, sistemático e facultativo.  2. Livro Razão 
(  ) Principal cronológico e obrigatório   3. Livro Caixa 
(  ) Auxiliar, sistemático e obrigatório  4. LALUR  

                 
A correlação correta, respectivamente é: 

 
A) 3 – 2 – 4 – 1 . 
B) 3 – 1 – 4 – 2. 
C) 2 – 3 – 1 – 4. 
D) 4 – 2 – 3 – 1 . 

 
24. O aspecto quantitativo do patrimônio refere-se a: 

 
A) Valores em moeda dos componentes do patrimônio. 
B) Espécie de cada elemento que o compõe. 
C) Quantidade física dos bens e dos direitos. 
D) Total dos valores existentes em caixa.  
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25. Leia com atenção e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
 

(  ) A definição de receita abrange tanto receita propriamente dita como ganhos. A receita surge no curso das 
atividades ordinárias de uma entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, 
honorários, juros, dividendos, royalties e aluguéis. 

(  ) Vários tipos de ativos podem ser recebidos ou aumentados por meio da receita; exemplos incluem caixa, 
contas a receber, mercadorias e serviços recebidos em troca de mercadorias e serviços fornecidos. A receita 
também pode resultar da liquidação de passivos. Por exemplo, a entidade pode fornecer mercadorias e 
serviços a um credor em liquidação da obrigação de pagar um empréstimo. 

(  ) As despesas que surgem no curso das atividades ordinárias da entidade incluem, por exemplo, o custo das 
vendas, salários e depreciação. Geralmente, tomam a forma de um desembolso ou redução de ativos como 
caixa e equivalentes de caixa, estoques e ativo imobilizado. 

(  ) Mensuração é o processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das demonstrações 
contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. 
Esse processo envolve a seleção de uma base especifica de mensuração. 

 
Indique a alternativa correta. 
 
A) V – F – V – F. 
B) F – V – V – F. 
C) V – V – V – V. 
D) F – V – F – F. 

 
26. Determina a adoção do menor valor para os componentes do Ativo, e do maior para o Passivo, sempre que se 

apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o 
patrimônio líquido. 

 
Trata-se: 

 
A) do princípio da competência. 
B) do princípio da prudência. 
C) do princípio da oportunidade. 
D) do princípio da continuidade. 

 
27. A Lei 4.320/64 em seu art. 105 menciona que o Balanço Patrimonial demonstrará: 

 
I - O Ativo Financeiro. 
II - O Ativo Permanente. 
III - O Passivo Financeiro. 
IV - O Passivo Permanente. 
V - O Saldo Patrimonial. 
VI - As Contas de Compensação. 
 
Indique a alternativa que aponta as sentenças corretas. 

 
A) Estão corretos somente os itens I, II, III e IV.  
B) Estão corretos somente os itens I, II, III, IV e V. 
C) Estão corretos somente os itens I, II, III, IV e VI. 
D) Estão corretos os itens I, II, III, IV, V e VI. 
 

28. Conforme o art. 103 da Lei 4.320/64 o Balanço Financeiro demonstrará: 
 

A) a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra 
orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se 
transferem para o exercício seguinte. 

B) a receita e a despesa extra orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza 
orçamentária, conjugados com os saldos em espécie do exercício anterior. 

C) a receita e a despesa orçamentárias, conjugadas com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, 
e os que se transferem para o exercício seguinte. 

D) as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 
 

29. São receitas provenientes de fruição do patrimônio de ente público, como por exemplo, bens mobiliários e 
imobiliários ou, ainda, bens intangíveis e participações societárias. São classificadas no orçamento como receita 
corrente: 

 
A) contribuições. 
B) tributária. 
C) patrimonial. 
D) serviços. 
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30. Os restos a pagar processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios de: 
 

A) empenho e liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento. 
B) empenho e liquidação, restando pendente apenas o estágio do recebimento. 
C) liquidação e pagamento, restando pendente apenas o estágio do empenho. 
D) liquidação e recebimento, restando apenas o estágio do empenho. 
 

31. Denise é cliente do banco Alpha S/A e aplicou R$220.000,00 por quatro meses à taxa de 5% a.m. Considerando o 
regime de capitalização de juros simples, o valor futuro resgatado foi de: 

 
A) R$ 244.000,00. 
B) R$ 231.000,00. 
C) R$ 176.000,00. 
D) R$ 264.000,00. 

 
32. Tairine deseja aplicar seus recursos por 12 meses, recebendo 35% a título de juros simples. A taxa proporcional 

trimestral dessa operação será de: 
 

A) 17,50%. 
B) 8,75%. 
C) 26,25%. 
D) 43,75%. 
 

33. Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. 
 
Trata-se: 
 
A) do Passivo Financeiro. 
B) do Passivo Permanente. 
C) das Contas de Compensação. 
D) do Superávit Financeiro. 
 

As questões 34 a 37 referem-se ao BP abaixo. 
 

 Descrição   31/12/2011  

 Ativo Total   49.981.794  

 Ativo Circulante   17.319.149  

 Caixa e Equivalentes de Caixa   1.476.599  

 Aplicações Financeiras   3.101.649  

 Contas a Receber   3.865.351  

 Estoques   8.059.427  

 Tributos a Recuperar   815.983  

 Outros Ativos Circulantes   140  

 Ativo Não Circulante   32.662.645  

 Ativo Realizável a Longo Prazo   3.498.166  

 Investimentos   1.439.911  

 Imobilizado   17.295.071  

 Intangível   10.429.497  

 Descrição   31/12/2011  

 Passivo Total   49.981.794  

 Passivo Circulante   6.777.001  

 Passivo Não Circulante   16.684.990  

 Patrimônio Líquido Consolidado   26.519.803  

 Capital Social Realizado   19.249.181  

 Reservas de Capital   -237.199  

 Reservas de Lucros   6.686.886  

 Ajustes de Avaliação Patrimonial   -701.399  

 Participação dos Acionistas Não Controladores   1.522.334  
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34. O Índice de Liquidez Corrente em 2011 foi de: 
 
A) 1,56. 
B) 0,89. 
C) 2,56. 
D) 1,89. 
 

35. A liquidez Seca em 2011 foi de: 
 
A) 1,56. 
B) 1,88. 
C) 1,37. 
D) 0,89. 
 

36. A Composição do Endividamento em 2011 foi de: 
 
A) 71,11%. 
B) 121,89%. 
C) 21,89%. 
D) 28,89%. 
 

37. A Participação do Capital de Terceiros em Relação ao Capital Próprio em 2011 significa que: 
 
A) do total do Ativo a participação do capital próprio em relação ao capital de terceiros é menor em 11,53%. 
B) o Capital de Terceiros possui maior participação que o Capital Próprio em 64,79%. 
C) em relação total das participações o capital de terceiros é menor que o capital próprio em 11,53%. 
D) a Dívida existente é paga com o Capital Próprio e sobra 35,21%. 

 
38. Uma empresa adquiriu um veículo por $15.000,00, sabendo que a vida útil do bem é de 10 anos, a depreciação 

acumulada após 07 anos é de: 
 
A) $ 7.500,00. 
B) $ 10.500,00. 
C) $ 9.500,00. 
D) $ 5.000,00. 
 

39. O Plano de Contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por um conjunto de contas previamente 
estabelecido, que permite obter as informações necessárias à elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações 
contábeis conforme as características gerais da entidade, possibilitando a padronização de procedimentos 
contábeis (MCASP -2012). A estrutura do plano de contas é influenciada pela teoria das contas, que explica a 
representação e a classificação das contas contábeis, as principais teorias são: 
 
I - Personalista. 
II - Materialista. 
III - Patrimonialista. 
IV - Fundamentalista. 
  
Estão corretas: 
 
A) todas as teorias. 
B) apenas duas teorias. 
C) apenas três teorias. 
D) nenhuma teoria. 
 

40. Análise as contas abaixo pertencentes ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e responda a alternativa 
correta. 
 
I - Dívida Ativa não Tributária – demais créditos. 
II - Adiantamento aos Fornecedores. 
III - Provisões para riscos cíveis. 
IV - Encargos Patronais. 
V - Impostos sobre Patrimônio e Renda. 
 
A) As contas I e II pertencem ao Ativo, a III ao Passivo, a IV à Variação Patrimonial Diminutiva e a V pertence à 

Variação Patrimonial Aumentativa. 
B) A conta I pertence ao Ativo, a II e III ao Passivo, a IV à Variação Patrimonial Aumentativa e a V pertence à 

Variação Patrimonial Diminutiva. 
C) As contas I e II pertencem ao Passivo, a III ao Ativo, a IV à Variação Patrimonial Diminutiva e a V pertence à 

Variação Patrimonial Aumentativa. 
D) A conta I pertence à Variação Patrimonial Diminutiva, a II pertencem ao Ativo, a III ao Passivo, a IV e a V 

pertencem à Variação Patrimonial Aumentativa. 
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41. Análise, abaixo, o seguinte registro contábil. 
 
D 1.1.2.2.x.x.x  Créditos Tributários a Receber 
C 4.1.x.x.x.x.x  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) O registro trata-se da Fixação da Despesa Orçamentária. 
B) O registro trata-se da Previsão da Receita Orçamentária. 
C) O registro trata-se da Arrecadação de Tributos. 
D) O registro trata-se do Reconhecimento do Crédito Tributário. 
 

42. O Balanço Orçamentário, definido pela Lei 4.320 de 1964, demonstra as receitas e despesas previstas em 
confronto com as realizadas. Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por 
categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado 
orçamentário e discriminar: 
 
A) as Receitas por grupo de Natureza e as Despesas por fonte. 
B) as Receitas por dotação e as Despesas por origem. 
C) as Receitas por fonte (espécie) e as Despesas por grupo de natureza. 
D) as Receitas por dotação e as despesas por fonte. 
 

43. Como anexo ao Balanço Patrimonial deve ser elaborado: 
 
A) o Demonstrativo das Variações Patrimoniais. 
B) o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial. 
C) o Demonstrativo do Resultado do Exercício. 
D) o Demonstrativo do Fluxo de Caixa. 
 

44. O SIAFI é o principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial do Governo Federal. Desde sua criação, o SIAFI tem alcançado satisfatoriamente seus 
principais objetivos (portal SIAFI), são eles: 

 
I - Prover mecanismos adequados ao controle diário da execução orçamentária, financeira e patrimonial aos 

órgãos da Administração Pública; 
II - Fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização dos recursos do Tesouro 

Nacional, através da unificação dos recursos de caixa do Governo Federal; 
III - Permitir que a contabilidade pública seja fonte segura e tempestiva de informações gerenciais destinadas a 

todos os níveis da Administração Pública Federal; 
IV - Padronizar métodos e rotinas de trabalho relativas à gestão dos recursos públicos, sem implicar rigidez ou 

restrição a essa atividade, uma vez que ele permanece sob total controle do ordenador de despesa de cada 
unidade gestora; 

V - Permitir o registro contábil dos balancetes dos estados e municípios e de suas supervisionadas; 
VI - Permitir o controle da dívida interna e externa, bem como o das transferências negociadas; 
VII - Integrar e compatibilizar as informações no âmbito do Governo Federal; 
VIII - Permitir o acompanhamento e a avaliação do uso dos recursos públicos; 
IX - Proporcionar a transparência dos gastos do Governo Federal. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas uma está incorreta. 
B) Apenas duas estão incorretas. 
C) Todas estão corretas. 
D) Todas estão incorretas. 
 

45. O SIAFI é um sistema de informações centralizado em Brasília, ligado por teleprocessamento aos Órgãos do 
Governo Federal distribuídos no País e no exterior. Essa ligação, que é feita pela rede de telecomunicações do 
SERPRO e também pela conexão a outras inúmeras redes externas, é que garante o acesso ao sistema às quase 
17.874 Unidades Gestoras ativas no SIAFI. Por sua vez, cada sistema está organizado por subsistemas e estes, 
por módulos. Dentro de cada módulo estão agregadas inúmeras transações, que guardam entre si características 
em comum. Nesse nível de transação é que são efetivamente executadas as diversas operações do SIAFI, desde 
entrada de dados até consultas (Portal SIAFI). A quantidade de subsistemas atualmente é de: 
 
A) 20 (vinte). 
B) 19 (dezenove). 
C) 30 (trinta). 
D) 21 (vinte e um). 
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46. O recurso de salvar um documento no Word 2003 como Somente Leitura permite que ele seja lido ou copiado, mas 
não alterado ou salvo por outra pessoa. Podemos configurar esse recurso acessando o menu Arquivo, submenu 
Salvar como e em Ferramentas clicando em: 
 
 
 
 
 
 
A) Opções de salvamento.  
B) Propriedades.  
C) Opções de segurança. 
D) Permissão. 
 

47. No Excel, para se referir ao intervalo de células na coluna A e linhas 10 a 20 usamos: 
 
A) A10;A20 
B) A:10,A:20 
C) A,10 A,20 
D) A10:A20 
 

48. A figura abaixo representa botões do PowerPoint referentes aos diversos modos de exibição.  Os botões 
correspondentes ao Modo de estrutura de tópicos e Modo de slides estão indicados, respectivamente, pelos 
números: 
 
A) 1 e 5. 
B) 3 e 4. 
C) 2 e 3. 
D) 1 e 2. 
 

49. No Access, a maneira mais rápida e menos controlada de criar uma tabela é no modo Folha de Dados, 
simplesmente inserindo dados e nomeando campos durante a criação. Podemos afirmar que: 
 
1 - O modo Folha de Dados é mais ou menos semelhante a uma planilha, onde podemos digitar dados 

diretamente nas células como faz em uma planilha. 
2 - O Access aplicará algumas configurações de tabela com base nos dados inseridos dessa maneira. 
3 - Esse método pode ser utilizado quando precisamos configurar uma tabela básica e inserir dados rapidamente.  
 
São afirmações corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2 e 3, apenas. 
 

50. Assim como é possível que você receba anúncios, panfletos e catálogos não solicitados pelo correio tradicional, 
provavelmente você receberá lixo eletrônico (geralmente denominado spam) na sua caixa de entrada de seu email. 
O lixo eletrônico pode incluir anúncios, esquemas fraudulentos, pornografia ou ofertas legítimas. São orientações 
para ajudar a evitar o lixo eletrônico: 
  
1 - Seja cauteloso ao fornecer seu endereço de email evitando publicar seu endereço de email real em grupos de 

notícias, sites da Web ou outras áreas públicas na Internet. 
2 - Antes de fornecer seu endereço de email em um site da Web, verifique a declaração de privacidade do site 

para ter certeza de que ele não permite a divulgação do seu endereço para outras empresas. 
3 - Nunca responda a uma mensagem de lixo eletrônico, pois o remetente saberá que o seu endereço de email é 

válido e poderá enviá-lo para outras empresas. Se isso acontecer, provavelmente você passará a receber uma 
quantidade ainda maior de lixo eletrônico. 
 

São orientações corretas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
 
 


