
 

CONCURSO PÚBLICO  
de Provas e Títulos para provimento de 

cargos de TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS em Educação 

Edital nº 11/2014 

CONTADOR 
Código 405 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA. 

2 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

 
3 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 
 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta 
solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será computada 
se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões 
rasuradas. 

 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Resposta da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 

 
ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 11/2014 - Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de 
realização das provas (subitem 9.10). As instruções constantes nos Cadernos de Questões e na Folha de 
Respostas da prova OBJETIVA [...] bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep [...] 
deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato (subitem 9.11). O candidato somente 
poderá se retirar do recinto de aplicação de prova após decorridos 60 (sessenta) minutos do início da mesma 
(subitem 9.13). Ao terminar a Prova OBJETIVA, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Provas e o 
Cartão de Respostas, devidamente assinados nos locais apropriados (subitem 9.18). 

 

PROVAS – Serão disponibilizadas após sua aplicação no site www.gestaodeconcursos.com.br 

GABARITOS – Serão disponibilizados no dia 31/03/2014 no site www.gestaodeconcursos.com.br a 

partir das 16h.  

 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

  

Data: ____/____/______ 

http://www.gestaodeconcursos.com.br/
http://www.gestaodeconcursos.com.br/
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A T E N Ç Ã O 
 
 

Sr.(a) Candidato(a) 
 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas  cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: 

10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões 

de Legislação e 20 (vinte) questões de Conhecimentos 

Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador 

de provas para que ele tome as providências necessárias. 

 
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá 

qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Língua Portuguesa 
 
INSTRUÇÃO - Leia os textos 1 e 2 e, com base neles, responda às questões 1 a 9. 
 
TEXTO 1 
 

LEVANTE A CABEÇA 
E OLHE PARA A FRENTE. 

É de pessoas com atitude que o Brasil precisa. 
Leia e veja como este texto tem muito a ver com os dias de hoje. 

 

 
 

A FÁBULA DO VENDEDOR DE CACHORROS-QUENTES. 
 

Era uma vez um homem que vivia na beira de uma estrada vendendo cachorro-
quente. Ele não tinha rádio, TV e nem lia Jornal. Preocupava-se apenas em produzir e 
vender bons cachorros-quentes. Prezava muito a qualidade do pão, da salsicha e do 
atendimento ao seu cliente. 

Ele também sabia divulgar como ninguém seu produto: colocava cartazes pela 
estrada, oferecia em voz alta e o povo comprava. 

Usava o melhor pão e a melhor salsicha. O negócio, como não podia ser diferente, 
prosperava. Tanto que ele conseguiu mandar seu filho estudar na melhor faculdade do país. 

Um dia, seu filho já formado voltou para casa. E falou ao pai: 
– Pai, você não ouve rádio, não vê TV, não lê os Jornais? A situação é crítica, o país 

vai quebrar. 
Depois de ouvir isso, o homem pensou: “Meu filho estudou fora, lê jornais e vê TV. 

Deve estar com a razão”. 
E com medo, procurou um fornecedor mais barato para o pão e as salsichas. Pra 

economizar, parou de fazer seus cartazes de propaganda que espalhava pela estrada. 
Abatido pela notícia da crise já não oferecia seu produto em alta voz.  

As vendas, é claro, despencaram até o negócio quebrar. 
Então o pai muito triste, falou para o filho: 
– Você estava certo filho, estamos no pior momento de todos os tempos. 
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TEXTO 2 
 

O caldo-de-cana e a crise 
 

Parece que a atual crise econômica tem mesmo proporções maiores do que as 
que presenciei nestes quarenta e tantos anos de profissão. Por força do ofício, leio mais 
jornais e revistas do que gostaria. E isso me afasta da leitura prazerosa dos livros 
empilhados sobre o criado-mudo, que visito à noite, antes de dormir. Lê-los é um ótimo 
remédio contra os infortúnios dos noticiários e da vida. 

O último destes encontros, por sinal, foi com Ostra Feliz Não Faz Pérola, do 
amigo querido Rubem Alves. Imperdível. Nele li um texto que me lembrou de uma 
historinha que conheço há muito tempo. Tempos, talvez, de outra crise econômica “de 
proporções inéditas”. A história é a seguinte. Um pequeno sitiante resolveu melhorar seu 
orçamento vendendo caldo-de-cana na beira da estrada. O negócio prosperou, e ele foi 
incrementando seu modesto empreendimento. Colocou mesas e cadeiras à sombra de 
frondosas árvores, passou a fritar pastéis, ampliou a capacidade de atendimento, investiu 
em placas de sinalização, contratou funcionários. 

O negócio ia muito bem até que o filho, que saíra da roça para estudar economia, 
foi visitá-lo. Percebendo a alienação do pai diante da crise que o país atravessava, deu-
lhe uma tremenda bronca. Não era hora de investir, porque as bolsas, as montadoras, os 
bancos, os fundos de investimento… 

Desenxavido, o pequeno comerciante deu razão ao filho. Afinal de contas, ele 
tinha estudado, lia jornais, era o orgulho da família. Tratou de tomar as providências que a 
crise exigia. Retirou as placas da estrada, dispensou os ajudantes, recolheu mesas e 
cadeiras e ficou esperando a tormenta passar. E não deu outra: os clientes não 
apareceram mais. O sitiante então concluiu que de fato havia uma baita crise no país. 

A moral dessa história é um ditado popular: a chuva molha mais quem está 
parado do que quem está correndo.  

Nós, por aqui, trataremos de apertar o passo.  
 

ANDREATO, Elifas. O caldo de cana e a crise. In: ANDREATO, Elifas e ROCHA, João.  
BRASIL: Almanaque de Cultura Popular. Rio de Janeiro: Ediouro, 2009, nº 118, fev. 2009, p.4. 
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Questão 1 

Nos textos 1 e 2,  
 

I.  estão presentes, respectivamente, a voz da agência, IDV, que tornou pública a 
história e a voz do narrador em primeira pessoa. 

II.  veicula-se a ideia de que é importante ter acesso a noticiários do rádio, da TV e dos 
jornais. 

III.  verifica-se que situação narrada está relacionada com o conhecido dito popular de 
que a propaganda é a alma do negócio. 

IV.  ilustra-se o fato de que, em tempos de crise, é importante que as pessoas tenham 
coragem para superar fases difíceis. 

V.  argumenta-se que um negócio pode continuar a prosperar, mesmo quando deixa de 
ser anunciado. 

 
São CORRETAS as afirmativas 
 
A) I e II apenas. 

B) III e V apenas. 

C) I, III e IV apenas. 

D) II, IV e V apenas. 

 
 
 
Questão 2 

Considerando os gêneros e as tipologias desses textos, verifica-se que 
 
A) o texto 2 é opinativo, nele se admite a existência de uma crise, enquanto que, na 

campanha publicitária (texto 1), isso não está explícito.  

B) o texto 2 é predominantemente narrativo, enquanto no texto 1 predominam os modos 
de descritivo e expositivo de composição textual. 

C) o tom moralista que prevalece no texto 1 inexiste no texto 2, já que, neste, é nítida a 
intenção de noticiar um fato colocado em evidência. 

D) o foco do texto 1 e do texto 2 concentra-se em uma tese a ser defendida e, para isso, 
ambos serviram-se de um exemplo ilustrativo semelhante.  
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Questão 3 

Contribuíram para a falência dos comerciantes (o vendedor de cachorro-quente e o de 
caldo de cana), EXCETO: 
 
A) A interrupção de investimento no próprio negócio para esperar a crise passar. 

B) A suspensão dos cartazes e das placas de propaganda colocados na estrada. 

C) O abastecimento da matéria-prima para fazer as receitas de suas mercadorias.  

D) O estado de espírito deles, ao se deixarem abater com a notícia dada pelo filho.  

 
 
 
Questão 4 

A moral da história comum ao texto 1 e ao 2 é 
 
A) A prosperidade depende do nível de escolaridade dos empresários. 

B) O marketing é fundamental para o sucesso de um empreendimento. 

C) O trabalho conduz à prosperidade, ainda que em tempos de crise. 

D) Os pais devem se esforçar para dar uma boa educação a seus filhos. 

 
 
 
Questão 5 

A crítica veiculada nos textos remete  
 

I.  à mídia, que divulga os fatos de modo sensacionalista. 

II.  aos conhecimentos acadêmicos que desconsideram a prática e a experiência 

acumulada. 

III.  ao relacionamento entre pais e filhos, pautado na falta de diálogo. 
 
São CORRETAS as afirmativas 
 
A) I e II apenas. 

B) II e III apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I, II e III. 
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Questão 6 

Nos trechos a seguir, extraídos do texto 1 e do texto 2, há termos do registro informal, 
evidenciando a presença de linguagem coloquial, EXCETO em 
 
A) “O negócio, como não podia ser diferente, prosperava.” 

B) “Pra economizar, parou de fazer seus cartazes.” 

C) “E não deu outra: os clientes não apareceram mais.” 

D) “O sitiante então concluiu que de fato havia uma baita crise no país.” 

 
 
 
Questão 7 

Assinale a alternativa em que o termo destacado remete a um termo sem referência 
explícita, anteriormente, no texto 2. 
 
A) “a chuva molha mais quem está parado”  

B) “deu-lhe uma tremenda bronca.” 

C) “o pequeno comerciante deu razão” 

D) “ele tinha estudado [...] era o orgulho da família”. 

 
 
 
Questão 8 

De acordo com o texto 2, os dois termos, no contexto, referem-se entre si, mantêm uma 
correspondência referencial em 
 
A) “livros [que] visito à noite” (1º. parágrafo) e “encontros” (2º. parágrafo).  

B) “negócio” (2º parágrafo) e “fundos de investimento” (3º parágrafo). 

C) “ajudantes” (4º. parágrafo) e “clientes” (4º. parágrafo). 

D) “desenxavido” (4º. parágrafo) e “filho” (4º. parágrafo). 

 
 
 
Questão 9 

Os termos destacados nos enunciados do texto 1 exercem a função sintática de objeto 
direto, EXCETO em 
 
A) Preocupava-se apenas em produzir e vender bons cachorros-quentes.  

B) Ele também sabia divulgar como ninguém seu produto [...] 

C) A situação é crítica, o país vai quebrar. Depois de ouvir isso, o homem pensou [...] 

D) Você estava certo filho, estamos no pior momento de todos os tempos. 
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Questão 10 

Leia este texto. 
 

 
 

Disponível em: <http://nanypimentel.wordpress.com/page/2/>  
Acesso em: 18 fev.2014. 

 
Esse anúncio foi produzido para comemorar o Dia Mundial da Propaganda.  
 
Empregaram-se no modo imperativo os seguintes verbos: 
 
A) investir e ver. 

B) ser e aparecer. 

C) esconder e ter. 

D) enfrentar e anunciar. 

 
 
 

http://nanypimentel.wordpress.com/page/2/
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Legislação 
 
 
Questão 11 

Em relação ao salário mínimo, a Constituição da República NÃO prevê que 
 
A) seja fixado em lei. 

B) seja capaz de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador. 

C) seja reajustado periodicamente mediante vinculação ao índice oficial de inflação. 

D) seja nacionalmente unificado. 

 
 
Questão 12 

Pedro, que é servidor público estadual efetivo e estável, elege-se prefeito do município X.  
 
Na hipótese, é CORRETO afirmar que ele  
 
A) terá que pedir exoneração do cargo para exercer o mandato. 

B) poderá exercer o cargo e o mandato desde que haja compatibilidade horária. 

C) ficará afastado do cargo, para exercer o mandato, sendo lhe facultado optar pela 
remuneração daquele. 

D) será demitido do cargo. 
 
 
  
Questão 13 

Com a assinatura de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, é apresentado Projeto 
de Emenda à Constituição da República vedando a reeleição do Presidente da República 
para mandato consecutivo.  
 
Na hipótese, é CORRETO afirmar que o Projeto de Emenda: 
 
A) não poderá ser objeto de deliberação em razão da matéria. 

B) dependeria do quórum de 1/3 dos membros de cada Casa do Congresso para ser 
apresentado. 

C) poderá ser aprovado se obtiver 3/5 dos votos dos membros da cada Casa do 
Congresso. 

D) só poderia ter sido apresentado pelo Presidente da República. 
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Questão 14 

Considerando a Lei nº 11.091/2005, que dispõe sobre o Plano de Carreiras dos cargos 
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino 
vinculadas ao Ministério da Educação, relacione as duas colunas.  
 
               COLUNA I                                                                   COLUNA II 
 
1. Conjunto de princípios, diretrizes e normas que 

regulam o desenvolvimento profissional dos 
servidores titulares de cargos que integram 
determinada carreira, constituindo-se em 
instrumento de gestão do órgão ou entidade. 

(   ) Cargo 

2. Conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que são 
cometidas a um servidor. 

(   ) Plano de Carreira 

3. Área específica de atuação do servidor 
integrada por atividades afins ou 
complementares, organizada a partir das 
necessidades institucionais e que orienta a 
política de desenvolvimento de pessoal. 

(   ) Ambiente Organizacional 

 
Baseando-se na disciplina da referida Lei, a adequada correlação entre as duas colunas 
fica assim estabelecida: 
 
A) 1 2 3. 

B) 1 3 2. 

C) 2 3 1. 

D) 2 1 3. 

 
 
Questão 15 

Segundo o que dispõe o Plano de Carreiras dos cargos Técnico-Administrativos em 
Educação no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da 
Educação, a progressão por mérito profissional dá-se: 
 
A) Pela nomeação do servidor para função gratificada ou cargo comissionado de direção 

ou chefia. 

B) Pela mudança de nível de capacitação no mesmo cargo e nível de classificação, 
decorrente da obtenção pelo servidor da adequada certificação no programa de 
capacitação, respeitado o interstício legal. 

C) Pela mudança de cargo integrante do referido plano de carreira, mediante aprovação 
em concurso interno de provas e títulos. 

D) Pela mudança para o padrão e vencimento imediatamente superior a cada dois anos 
de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de 
avaliação de desempenho. 
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Questão 16 

Segundo o que dispõe o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, sobre as Comissões de Ética, é INCORRETO afirmar que 
 
A) devem ser criadas em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e 

Indireta autárquica e fundacional ou em qualquer órgão ou entidade que exerça 
atribuições delegadas pelo Poder Público. 

B) têm poderes de investigação e de instrução de processos administrativos não 
podendo, todavia, aplicar pena. 

C) lhes incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de 
carreira dos servidores, o registro de sua conduta ética para fins de fundamentação 
do desenvolvimento na carreira e demais procedimentos relativos à carreira do 
servidor público. 

D) se encarregam de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no 
tratamento com as pessoas e o patrimônio público. 

 
 
 
Questão 17 

Considere as afirmativas sobre a ética profissional do servidor público. 
 

I.  A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na 
vida particular de cada servidor público. 

II.  O servidor não poder emitir ou falsear a verdade, salvo quando necessário à defesa 
do interesse superior do Estado e da Administração Pública. 

III.  É vedado ao servidor público demonstrar solidariedade a colegas hierarquicamente 
superiores ou inferiores que tenham praticado infrações contra a ética profissional. 

 
Conforme o que dispõe o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo, estão CORRETAS: 
 
A) I apenas. 

B) I e II apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III.  
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Questão 18 

Antônio, brasileiro de 38 anos, teve seus direitos políticos suspensos. Entre as hipóteses 
que podem ter determinado a referida suspensão, não se inclui a de: 
 
A) condenação criminal transitada em julgado. 

B) decisão definitiva do Conselho de Segurança Nacional. 

C) incapacidade civil absoluta. 

D) improbidade administrativa. 

 
 
Questão 19 

Servidor público da União, efetivo e estável, Jorge foi demitido do cargo mediante 
condenação em processo administrativo pela prática de falta grave. Inconformado, Jorge 
ajuíza ação judicial e obtém decisão definitiva do Poder Judiciário que anula a demissão e 
determina o seu retorno ao cargo anteriormente ocupado. 
 
Na hipótese, o retorno de Jorge ao referido cargo dar-se-á por  
 
A) nomeação. 

B) reintegração 

C) recondução 

D) aproveitamento. 

 
 
 
Questão 20 

Considere as seguintes afirmativas sobre o Regime Jurídico Único do servidor público 
federal. 
 

I.  Servidor público é a pessoa que ocupa cargo público. 

II.  O regime jurídico único instituído pela Lei nº 8112/90 abrange os servidores da 
União, das autarquias e fundações federais, bem como das empresas públicas e 
sociedades de economia mista da União. 

III.  Os cargos públicos são de provimento efetivo ou em comissão. 
 
Tendo em vista o que dispõe a referida Lei nº 8112/90, que institui o regime jurídico único 
dos servidores públicos federais, estão CORRETAS: 
 
A) II apenas. 

B) I e II apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I, II e III.  
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Conhecimentos Específicos 
 

Questão 21 

A interpretação dos princípios fundamentais de contabilidade sob a perspectiva do setor 
público é tratada no Anexo II da Resolução CFC nº 750/93. 
 
Assinale a alternativa que contém uma afirmação CORRETA sobre o princípio da 
continuidade. 
 
A) Refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à integridade do registro do 

patrimônio e das suas mutações. 

B) É base indispensável à integridade e à fidedignidade dos registros contábeis dos atos 
e dos fatos que podem afetar o patrimônio. 

C) Está vinculada ao estrito cumprimento da destinação social do seu patrimônio, ou seja, 
enquanto perdurar sua finalidade. 

D) Garante que, uma vez integrados no patrimônio, o bem, o direito ou a obrigação não 
poderão ter alterados seus valores intrínsecos.   
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Questão 22 

O Artigo 159 da Lei nº 6.404/76 trata da competência da companhia para estabelecer 
ação de responsabilidade civil contra o administrador pelos prejuízos causados ao seu 
patrimônio e estabelece condições para isso. 

Sobre a competência acima referida, analise as seguintes afirmativas. 

I. A deliberação somente poderá ser tomada em assembleia geral extraordinária, 
convocada com essa finalidade exclusiva. 

II. O administrador ou administradores contra os quais deva ser proposta ação deverão 
ser substituídos somente depois da realização da assembleia geral extraordinária e 
com antecedência mínima de 48 horas. 

III. Qualquer acionista poderá promover a ação, se não for proposta no prazo de 3 (três) 
meses da deliberação da assembleia geral. 

IV. Se a assembleia deliberar e não promover a ação, poderá ela ser proposta por 
acionistas que representem 5% (cinco por cento), pelo menos, do capital social. 

V. Os resultados da ação promovida por acionista deferem-se à companhia, mas esta 
deverá indenizá-lo, até o limite daqueles resultados, de todas as despesas em que 
tiver incorrido, inclusive, correção monetária e juros dos dispêndios realizados, 
descontados os prejuízos comprovados. 

 
Estão CORRETAS 

A) I, II, III e IV.    

B) II, III e IV apenas.   

C) I e V apenas. 

D) III e IV apenas. 

 

Questão 23 

O que se deve considerar como valor justo está especificado no §1º, do inciso VIII, do 
Artigo 183, da Lei nº 6.404/76. 
 
Estão especificados na referida lei para a aplicação do valor justo, EXCETO: 
 
A) Investimentos. 

B) Equipamentos produtivos. 

C) Matérias-primas em almoxarifado 

D) Bens ou direitos destinados à venda. 
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Questão 24 

O Artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece os casos em que é 
suspensa a exigibilidade do crédito tributário. 
 
Sobre os casos que constam no referido artigo, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Reclamações e recursos nos termos da lei. 

B) Concessão de mandado de segurança. 

C) Depósito do montante de forma integral. 

D) Ocorrência de fraude comprovada. 

 

Questão 25 

De acordo com o plano de contas aplicado ao setor público, os desdobramentos dos 
códigos da estrutura do plano de contas são classe, grupo, subgrupo, título, subtítulo, item 
e subitem. 

Sobre as possíveis classes do plano de contas, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido e Apuração de Custos. 

B) Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas. 

C) Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento. 

D) Controles Devedores e Controles Credores. 

 

Questão 26 

De acordo com a lei nº 4.320/64, o balanço orçamentário demonstrará 
 
I. as receitas arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas. 

II. créditos adicionais para o próximo exercício. 

III. as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 

IV. superávit financeiro apurado pela diferença entre ativo e passivo financeiro do 
exercício findo. 

 
Em relação às afirmativas acima, está / estão CORRETA (AS) 
 
A) I e II apenas.  

B) II e III apenas. 

C) III apenas.  

D) I, II, III e IV.   
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Questão 27 

As afirmativas abaixo se referem ao balanço financeiro da administração pública. 
 
I. O balanço financeiro demonstrará, dentre outras informações relevantes das 

operações da administração pública, os pagamentos de natureza extraorçamentária. 

II. O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária. 

III. O balanço financeiro compreende o ativo financeiro e permanente, passivo financeiro 
e permanente, saldo patrimonial, e as contas de compensação. 

 
Estão CORRETAS 
 
A) I e II apenas.  

B) II e III apenas. 

C) III apenas. 

D) I, II e III.  

 

 

Questão 28 

Dentre as demonstrações contábeis apresentadas pela administração pública, assinale a 
alternativa que apresenta o superávit financeiro apurado no exercício anterior que 
possivelmente, pode contribuir para a abertura de créditos adicionais suplementar e 
especial, por meio da verificação da disponibilidade de recursos. 
 
A) Balanço financeiro. 

B) Demonstração do resultado financeiro. 

C) Demonstração do resultado do exercício. 

D) Balanço patrimonial. 

 

 

Questão 29 

Quanto à demonstração das variações patrimoniais, é INCORRETO afirmar que  
 
A) contempla somente os fatos resultantes da execução orçamentária. 

B) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio. 

C) indicará o resultado patrimonial do exercício. 

D) é uma demonstração cuja apresentação é obrigatória para a administração pública. 
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Questão 30 

O patrimônio das entidades do setor público corresponde ao conjunto de direitos e bens, 
tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, 
mantidos ou utilizados por essas entidades, que seja portador ou represente um fluxo de 
benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração 
econômica por entidades do setor público e suas obrigações.  
 
Dessa forma, considerando que os fatos listados em sequência ocorreram dentro de uma 
mesma unidade de tempo como, por exemplo, em um mesmo mês, podem refletir no 
patrimônio das entidades do setor público, EXCETO: 
 

A) Recebimento do documento fiscal e de cobrança relativa à aquisição de caminhão 
para transporte de material de construção que será empregado na realização de 
obras. 

B) Venda de produtos acabados pelas indústrias situadas na mesma localidade da 
entidade do setor público. 

C) Emissão de guia de cobrança relativa à utilização de espaço público mediante 
requisição do contribuinte.   

D) Realização de prestação de serviços pelo contribuinte pessoa jurídica no mês 
anterior, em que as declarações acessórias já foram recebidas, em que haverá 
ingresso de recursos neste mês. 

 

 

Questão 31 

Os princípios orçamentários visam estabelecer regras orientadoras que têm como 
finalidade estabelecer racionalidade, eficiência e transparência para os processos de 
elaboração, execução e controle do orçamento público. 
 
Quanto aos princípios orçamentários, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O princípio da unidade, que tem como finalidade evitar a existência de múltiplos 

orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política, determina a existência de 
orçamento único para cada um dos entes federados. 

B) O princípio da exclusividade previsto no § 8º, do Artigo 165, da Constituição Federal, 
estabelece, sem qualquer exceção, que a lei orçamentária anual não conterá 
dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa. 

C) Como desdobramento dos princípios da legalidade e da transparência, tem-se a 
obrigatoriedade do poder público de disponibilizar, para qualquer pessoa, informações 
sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa. 

D) São exceções estabelecidas pela Constituição Federal ao princípio da não-afetação 
da receita dos impostos a repartição do produto da arrecadação dos impostos aos 
fundos de participação dos estados e fundos de participação dos municípios. 
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Questão 32 

Analise as afirmativas sobre receitas e despesas públicas e assinale com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) São consideras receitas correntes aquelas de origem tributária, de contribuições, 

patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, excetuando-se aquelas 
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado mesmo que destinadas a atender despesas classificáveis em 
despesas correntes. 

(     ) As receitas de capital, dentre outras, são aquelas provenientes da conversão, em 
espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de 
capital, incluindo ainda, o superávit do orçamento corrente. 

(     ) Consideram-se subvenções sociais  as que se destinem a instituições públicas ou 
privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa; e 
subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas 
de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. 

(     ) As inversões financeiras são dotações destinadas à aquisição de imóveis, ou de 
bens de capital já em utilização, à aquisição de títulos representativos do capital 
de empresas ou entidades de qualquer espécie, à aquisição de instalações, 
equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de 
empresas. 

 
Assinale a sequência CORRETA. 
 
A) F F F V. 

B) F V V F. 

C) V F V V. 

D) V F V F. 
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Questão 33 

A classificação orçamentária pode ser definida como a organização do orçamento 
segundo critérios que permitem a compreensão geral de suas funções. No modelo 
orçamentário brasileiro, são observadas classificações para a despesa e para a receita. 
Da despesa, as principais são: classificação institucional, classificação funcional-
programática, de natureza da despesa e por fonte de recursos; no que diz respeito à 
receita, há a classificação por natureza da receita e por fonte de recursos. 
 
Sobre a classificação orçamentária, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. A classificação da receita orçamentária, por natureza, é o agrupamento utilizado por 

todos os entes da federação e visa identificar a origem do recurso segundo o fato 
gerador. 

II. A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-se de 
categoria econômica grupo da natureza de despesa, modalidade da despesa e 
elemento de despesa. 

III. A classificação da receita para apuração do resultado primário não tem caráter 
obrigatório e foi instituída para a União com o objetivo de identificar quais são as 
receitas e as despesas que compõem o resultado primário do governo federal. 

 
Está / Estão CORRETA(S) 

A) I apenas.  

B) I e II apenas.  

C) I e III apenas.  

D) I, II e III.  
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Questão 34 

O orçamento público é o instrumento pelo qual o governo estima as receitas e fixa as 
despesas para controlar as finanças públicas e executar as ações governamentais, 
ensejando o objetivo estatal do bem comum. No modelo brasileiro, compreende a 
elaboração e execução de três leis: o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e 
a lei orçamentária anual. Esses três instrumentos, em conjunto, materializam o 
planejamento e a execução das políticas públicas federais. 
 
Considerando as leis que regem o orçamento público, é CORRETO afirmar que 

A) É de competência do Presidente da República enviar ao Congresso Nacional o 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta 
Constituição, excetuando-se o plano plurianual que deverá ser elaborado e apreciado 
pelo Senado até o último dia da legislatura anterior a que se refere. 

B) A lei de diretrizes orçamentárias estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 
os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital 
e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

C) A lei orçamentária anual compreenderá, dentre outros assuntos previstos na 
Constituição Federal, o orçamento de investimento das empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. 

D) A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a 
um exercício financeiro que não esteja previsto na lei de diretrizes ou em lei que 
autorize a sua inclusão. 
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INSTRUÇÃO - Leia o caso a seguir para responder às questões de 35 a 37. 

Caso Olurje S/A 

A tabela abaixo apresenta informações do Balanço Patrimonial (BP) e da Demonstração 
do Resultado do Exercício (DRE) da empresa Olurje S/A, para os anos de 2009 a 2013, 
em Reais (R$). Na mesma tabela são apresentados dois índices calculados com dados 
do BP e DRE. Alguns dos dados usados para o cálculo desses dois índices não estão 
apresentados na tabela. As seguintes siglas são utilizadas: ARLP = Ativo Realizável a 
Longo Prazo, ROL = Receita Operacional Liquida, InSub = Investimento em Empresas 
Subsidiárias, PNC = Passivo Não Circulante, EqPt = Equivalência Patrimonial, PC = 
Passivo Circulante, AC = Ativo Circulante, LO = Lucro Operacional, LL = Lucro Liquido, AI 
= Ativo Imobilizado, LB = Lucro Bruto, AT = Ativo Total, LS = Liquidez Seca, EBITDA = 
Lucro Antes dos Juros, Tributos, Depreciação e Amortização. 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 

AT  952.118   494.315   390.531   546.015   539.802  

AC  208.535   114.797   40.224   228.300   230.493  

ARLP  94.030   219.210   187.300   51.186   71.018  

InSub   644.083   155.329   157.801   61.681   49.359  

AI  5.469   4.979   5.206   197.882   183.904  

PC  158.100   126.142   5.424   191.997   195.486  

PNC  219.424   169.502   182.404   201.640   204.756  

ROL  1.565   3.300   1.947   362.501   375.098  

LB  (735)  (1.347)  (74)  26.644   38.970  

EqPt   31.747   43.642   1.363   (1.646)  (1.853) 

LO  12.568   24.138   6.503   (136.860)  (5.110) 

LL  (27.068)  6.861   7.379   (187.211)  782  

LS 1,32 0,91 7,42 0,82 0,83 

EBITDA / ROL (34,23) (35,25) 7,66 11,55 14,32 

 

Considere ainda as seguintes siglas, usadas nas questões que se referem a esse caso: 

PCT = Participação de Capital de Terceiros, CT = Capital de Terceiros, LG = Liquidez 

Geral, LC = Liquidez Corrente, MB = Margem Bruta, MO = Margem Operacional, ML = 

Margem Líquida, RA = Rentabilidade do Ativo, RPL = Rentabilidade do Patrimônio 

Líquido. 
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Questão 35 

Com base no caso sobre a empresa Olurje S/A, é CORRETO afirmar que 
 
A) o índice PCT aumentou de 2009 para 2010 e reduziu no ano subsequente, mas 

alcançou, em 2013, o mais alto valor. 

B) nos anos de 2012 e 2013, o valor do CT foi maior que duas vezes e meia o valor do 
PL, apesar de ter sido inferior em 2009 e 2011. 

C) no ano de 2012, o valor do ativo imobilizado foi superior ao valor do PL, mas foi 
inferior nos anos 2009 a 2011 e no ano de 2013. 

D) somente no ano de 2009 é que o valor dos investimentos em empresas subsidiárias 
foi superior ao valor do patrimônio líquido. 

 

 

Questão 36 

Com base nas informações apresentadas sobre a empresa Olurje S/A, é INCORRETO 
afirmar que 
 
A) o índice LG teve o maior valor em 2011, enquanto o índice LC teve o maior valor em 

2009. 

B) o valor dos estoques somente foi relevante nos anos de 2012 e 2013 e desprezível 
nos demais. 

C) no ano de maior valor dos estoques,  tem-se o menor valor para os índices de liquidez 
LG e LS. 

D) os índices de liquidez LG e LC foram ambos superiores a 1 (um) nos anos de 2010 e 
2011. 

 

 

Questão 37 

Sobre o caso da empresa Olurje S/A, é INCORRETO afirmar que 
 
A) o menor valor do índice MB é observado no ano 2010, enquanto o maior valor do 

índice MO aparece em 2009. 

B) o índice RA apresenta o menor valor em 2012, enquanto o maior valor do RPL é 
observado no ano de 2011. 

C) o índice ML mostra que a mais alta lucratividade foi observada em 2011 e que a mais 
baixa foi em 2009. 

D) se a MO é positiva e a MB negativa, então se pode dizer que a empresa teve receita 
não operacional. 
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Questão 38 

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), as 
demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da 
contabilidade do setor público, disciplinadas por este Manual, incluindo as exigidas pela 
Lei nº 4.320/1964, são: Balanço Patrimonial (BP); Balanço Orçamentário (BO); Balanço 
Financeiro (BF); Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); Demonstração dos 
Fluxos de Caixa (DFC); e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).  

Segundo o MCASP e considerando as contas que compõem estas demonstrações 
contábeis, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os restos a pagar do exercício serão computados na receita orçamentária para 
compensar sua inclusão na despesa extraorçamentária.  

B) O passivo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis 
independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários, e o ativo 
financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras que o pagamento independa 
de autorização orçamentária. 

C) O ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou 
alienação dependa de autorização legislativa. O passivo permanente compreenderá 
as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para 
amortização ou resgate. 

D) Ativo financeiro e passivo financeiro não são divulgados atualmente pela 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 
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Questão 39 

A resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 750, de 29 de dezembro de 
1993, prevê que a observância dos princípios de contabilidade é obrigatória no exercício 
da profissão. 
 
Considerando os princípios da contabilidade, assinale V para as afirmativas verdadeiras 
F para as falsas. 
 
(     ) O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objetivo da contabilidade e 

afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio 
particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de uma 
pessoa ou um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer 
natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. 

(     ) O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação 
dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. 

(     ) O princípio da continuidade determina que os efeitos das transações e outros 
eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente 
do recebimento ou pagamento. 

(     ) O princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes 
do passivo e do maior para os do ativo, sempre que se apresentem alternativas 
igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o 
patrimônio líquido. 

 

Assinale a sequência CORRETA. 
 
A) V F V F. 

B) V F F V. 

C) V V F F. 

D) F V F V. 
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Questão 40 

O Artigo 7º da Lei nº 8.666/93, em seu § 2º, estabelece que as obras e os serviços 
somente possam ser licitados quando atendidas algumas condições. Leia as condições 
para licitação das obras e dos serviços apresentadas abaixo: 
 
I. Existir projeto executivo aprovado pela autoridade competente e disponível para 

exame dos interessados em participar do processo licitatório. 

II. Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os 
seus custos unitários. 

III. Existir previsão de recursos extra orçamentários que assegurem o pagamento das 
obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício 
financeiro seguinte, de acordo com o respectivo cronograma. 

IV. O produto esperado da licitação deve estar contemplado nas metas estabelecidas no 
plano plurianual de que trata o Artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso. 

 
Em relação às afirmativas, estão CORRETAS 
 
A) I, II, III e IV. 

B) I, II e III apenas. 

C) II e IV apenas. 

D) I e III apenas. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE 
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

 



 

28 

 

 
 

 

A
T

E
N

Ç
Ã

O
: 

A
G

U
A

R
D

E
 A

U
T

O
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 

P
A

R
A

 V
IR

A
R

 O
 C

A
D

E
R

N
O

 D
E

 P
R

O
V

A
. 


