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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     MATUTINO – 18/05/2014 
PROVA OBJETIVA                                                                                                       NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 
 
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com 
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
6. Sua prova tem 60 questões, com 5 alternativas. 
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 4h (quatro horas), incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início. 
 
10. O candidato poderá levar o caderno de provas somente 3h30min. (três horas e trinta minutos) após o início 
das provas.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto abaixo, que se trata de um verbete e seu respectivo significado, publicado no Dicionário 

ilustrado da moda. A seguir, responda às próximas cinco (5) questões. 
 
Coleção 
Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista, montado por estação. Todas as roupas de uma coleção 
representam a inspiração do estilista e exploram temas, tecidos, texturas e cores em comum. 

(AMBROSE, G.; HARRIS, P. Dicionário ilustrado da moda. (Trad. Márcia Longarço). Barcelona: Gustavo 
Gili, 2012. p. 75) 

1. Esse tipo de publicação, de onde foi retirado o texto, é um dicionário de termos técnicos, específico 
para uma determinada área do conhecimento. Escolha a alternativa que apresenta um leitor que não 
precisa necessariamente fazer consultas a esse tipo de dicionário em seu ramo de trabalho. 
a) Consultor de imagem. 
b) Vitrinista e visual merchandiser. 
c) Produtor de desfile. 
d) Modelista. 
e) Representante comercial. 
 
2. Escolha a alternativa em que foram transcritos, respectivamente, o primeiro e segundo períodos do 
corpo do texto. 
a) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista, montado por estação.” e “Todas as roupas de uma coleção 
representam a inspiração do estilista e exploram temas, tecidos, texturas e cores em comum.”. 
b) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista, montado por estação.” e “Todas as roupas de uma coleção 
representam a inspiração do estilista”. 
c) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista, montado por estação.” e “Todas as roupas de uma coleção 
representam a inspiração do estilista e exploram temas”. 
d) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista” e “Todas as roupas de uma coleção representam a inspiração 
do estilista e exploram temas”. 
e) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista” e  “montado por estação.”. 
 
3. Quanto à análise morfológica, escolha a alternativa em que a palavra sublinhada não pertence à classe 
gramatical mencionada entre parênteses. 
a) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista” (substantivo). 
b) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista” (adjetivo). 
c) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista” (verbo). 
d) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista” (preposição). 
e) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista” (artigo). 
 
4. Observe o texto e escolha a alternativa correta. 
a) No enunciado “Todas as roupas de uma coleção representam a inspiração do estilista e exploram temas, 
tecidos, texturas e cores em comum.”, há apenas uma oração. 
b) No trecho “Todas as roupas de uma coleção representam a inspiração do estilista e exploram temas, tecidos, 
texturas e cores em comum.”, há três orações. 
c) O trecho “Todas as roupas de uma coleção representam a inspiração do estilista e exploram temas, tecidos, 
texturas e cores em comum.” não é uma frase. 
d) No trecho “Todas as roupas de uma coleção representam a inspiração do estilista e exploram temas, tecidos, 
texturas e cores em comum.”, há duas orações. 
e) O termo “coleção”, verbete cuja explicação é dada subsequentemente, trata-se de um adjetivo. 
 
5. Analise alguns substantivos do texto e escolha a alternativa correta. 
a) O substantivo “roupas” sofreu flexão de número. 
b) Tanto o substantivo “estação” como o substantivo “inspiração” são palavras derivadas. 
c) Todos os substantivos do trecho “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista” estão no plural. 
d) A formação do plural dos substantivos “temas”, “tecidos”, “texturas” e “cores” é idêntica. 
e) O radical do substantivo “inspiração” é inspiraç-. 
 
Leia, agora, um trecho de outro verbete retirado do mesmo dicionário e responda às próximas cinco (5) 
questões. 
 
Conceito 
A ideia central e dominante ou motivo apresentado em um modelo ou através de uma coleção completa de 
roupas. Um conceito apresenta a ideia que levou àquele modelo, é o ponto de partida e a referência 
constante. O conceito de uma coleção pode ser mostrado de forma evidente, literal, ou de maneira sutil. 
Um conceito pode ser algo simples, como África, burlesco ou piratas. [...] 
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(AMBROSE, G.; HARRIS, P. Dicionário ilustrado da moda. (Trad. Márcia Longarço). Barcelona: Gustavo 
Gili, 2012. p. 81) 

 
6. No texto há apenas cinco palavras acentuadas. Escolha a alternativa em que a palavra acentuada 
retirada do texto e sua respectiva justificativa, baseada nas regras de acentuação, estejam corretas. 
a) “é” – oxítona terminada em e. 
b) “através” – oxítona terminada em s. 
c) “àquele” – oxítona terminada em e. 
d) “África” – proparoxítona (todas são acentuadas). 
e) “referência” – paroxítona terminada em a. 
 
7. Das orações abaixo, escolha aquela cujo trecho destacado é o seu sujeito. 
a) “Um conceito apresenta a ideia”. 
b) “é o ponto de partida e a referência constante”. 
c) “O conceito de uma coleção pode ser mostrado de forma evidente, literal, ou de maneira sutil.”. 
d) “Um conceito pode ser algo simples, como África, burlesco ou piratas.”. 
e) “Um conceito pode ser algo simples, como África, burlesco ou piratas.”. 
 
8. Agora, das mesmas orações apresentadas anteriormente, escolha aquela cujo trecho sublinhado é o 
predicado dessa oração. 
a) “Um conceito apresenta a ideia”. 
b) “é o ponto de partida e a referência constante”. 
c) “O conceito de uma coleção pode ser mostrado de forma evidente, literal, ou de maneira sutil.”. 
d) “Um conceito pode ser algo simples, como África, burlesco ou piratas.”. 
e) “Um conceito pode ser algo simples, como África, burlesco ou piratas.”. 
 
9. Releia o último período do texto e, depois, escolha a alternativa incorreta. 
a) Nesse período, há apenas uma oração. 
b) Além de ser um período, trata-se de uma frase, porque inicia com letra maiúscula e termina com ponto final, de 
acordo com a regra escolar vigente. 
c) Trata-se de um período simples. 
d) Esse período poderia ser reescrito da seguinte forma, mantendo o mesmo sentido: Um conceito pode ser uma 
coisa simples, como, por exemplo, África, burlesco ou piratas. 
e) O sujeito da oração, nesse período, é classificado como desinencial. 
 
10. Analise aspectos relacionados à ortografia de algumas palavras do texto e escolha a alternativa 
correta. 
a) A palavra “apresentado”, no texto, é um dos casos em que a letra s representa o fonema /s/. 
b) A palavra “através”, quanto à tonicidade, é uma oxítona. 
c) Na expressão “coleção completa”, ambas as palavras são paroxítonas. 
d) O til sobre a vogal a, na palavra “coleção” indica a tonicidade da sílaba onde foi empregado. 
e) O acento grave em “àquele” foi empregado para indicar a crase da preposição a com a forma feminina do artigo 
a. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
11. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra DIFICIL? 
a) 5040 
b) 840 
c) 720 
d) 120 
e) 24 
 
12. Considere que três atiradores numa competição de tiro ao alvo, tem as probabilidades de acertar o alvo 

dadas respectivamente por 
3
2

, 
6
4

e
10
7

. Se cada um der um único tiro, qual a probabilidade de: 

a)
45
14

 

b) 
45
31

 

c)
15
1
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d)
90
19

 

e)
30
1

 

 
13. A sentença negativa de “Meu pai é italiano e minha mãe não é francesa” é: 
a) Meu pai é italiano ou minha mãe não é francesa. 
b) Meu pai não é italiano nem minha mãe é francesa. 
c) Meu pai não é italiano ou minha mãe é francesa. 
d) Meu pai não é italiano, então minha mãe é francesa. 
e) Meu pai não é italiano e minha mãe não é francesa. 
 
14. Numa pesquisa realizada numa firma constatou-se que 50 funcionários possuem tablet, 80 possuem 
notebook; dentre esses 30 possuem ambos e há ainda 20 que não possuem nenhum dos dois. Podemos 
concluir que a pesquisa foi feita com quantos funcionários? 
a) 180. 
b) 150. 
c) 120. 
d) 100. 
e)  90. 
 
15. Para construir viveiros para pássaros numa determinada área, a prefeitura contratou 8 funcionários, 
que fizeram o serviço em 20 dias. Se tivesse contratado somente 5 funcionários, de mesma capacidade 
dos primeiros, e tudo tivesse ocorrido dentro do planejado, quanto tempo teria demorado para os viveiros 
ficarem prontos? 
a) 10 dias. 
b) 12 dias. 
c) 28 dias. 
d) 32 dias. 
e) 40 dias. 
 
INFORMÁTICA 
16. As áreas de cabeçalho e rodapé têm duas paradas de tabulação predefinidas. São elas: 
a) Centralizado entre o padrão esquerda e direita às margens;  direita alinhado à margem direita padrão. 
b) Justificado entre o padrão esquerda e direita as margens; direita alinhado à margem direita padrão. 
c) Centralizado entre o padrão direita às margens da esquerda; direita alinhado à margem direita padrão. 
d) Justificado entre o padrão esquerda às margens da direita; direita alinhado à margem direita padrão. 
e) Alinhado entre o padrão esquerda e direita às margens; direita alinhado à margem direita padrão. 
 
17. Dentre as opções seguintes, qual está incorreta quando se trata de tipos de conexão entre os 
cabeçalhos e rodapés em um documento? 
a) Cabeçalhos são conectados aos cabeçalhos. 
b) Cabeçalhos ímpares são conectados a cabeçalhos ímpares. 
c) Cabeçalhos pares estão conectados ao mesmo cabeçalho. 
d) Primeiros rodapés de página são conectados aos primeiros rodapés de página. 
e) Rodapés não possuem conexão. 
 
18. No Word 2010, margens de página, ou o espaço em branco ao redor das bordas da página, podem 
contribuir para o bom impacto do documento e até mesmo facilitar a sua leitura. Dentre as seguintes 
opções estão alguns tipos de margens, com exceção de uma. Qual? 
a) Estreita. 
b) Normal. 
c) Duplicada. 
d) Moderada. 
e) Larga. 
 
19. Qual recurso do Word deixa o conteúdo em evidência e é ótimo para mostrar textos que necessitam de 
destaque, como títulos ou citações? 
a) Caixa de Texto. 
b) Capitular. 
c) Gráfico. 
d) SmartArt. 
e) Símbolo. 
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20. Qual ação deve ser realizada no word para que se crie um hiperlink para uma mensagem de e-mail em 
branco? 
a) Digitar um endereço www no documento. 
b) Digitar o endereço de e-mail no documento. 
c) Inserir um indicador que aponte para o cliente de e-mail. 
d) Inserir um contato do Windows que não possua e-mail. 
e) Inserir um SmartArt. 
 
LEGISLAÇÃO 
21. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 
abrangidos pelo regime de que trata o § 4º do art. 40 da CF/88, ressalvados, nos termos definidos em leis 
complementares, os casos de servidores:  
I – portadores de deficiência;   
II – que exerçam atividades de risco;  
III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física; 
IV – readaptados de função.  
Conforme preceitua o parágrafo mencionado, não é(são) certo(s) o(s) item(ns) 
a) I. 
b) II, III e IV. 
c) III. 
d) I, III e IV. 
e) II e III. 
 
À luz das diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, estabelecidas pelo Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 
2006, responda às próximas duas questões. 
 
22. Associe a primeira coluna com a segunda e marque a alternativa que aponta a sequência correta, de 
cima para baixo. 
1ª COLUNA  
(1) Educação formal é  
(2) Processo de trabalho é   
(3) Desempenho é  
(4) Alocação de cargos é  
(5) Força de trabalho é   
2ª COLUNA 
( ) a execução de atividades e cumprimento de metas previamente pactuadas entre o ocupante da carreira 
e a IFE, com vistas ao alcance de objetivos institucionais. 
( ) a educação oferecida pelos sistemas formais de ensino, por meio de instituições públicas ou privadas, 
nos diferentes níveis da educação brasileira, entendidos como educação básica e educação superior. 
( ) o conjunto formado pelas pessoas que, independentemente do seu vínculo de trabalho com a IFE, 
desenvolvem atividades técnico-administrativas e de gestão. 
( ) o processo de distribuição de cargos baseado em critérios de dimensionamento objetivos, previamente, 
definidos e expressos em uma matriz, visando o desenvolvimento institucional. 
( ) o conjunto de ações sequenciadas que organizam as atividades da força de trabalho e a utilização dos 
meios de trabalho, visando o cumprimento dos objetivos e metas institucionais. 
a) 2, 4, 1, 3, 5. 
b) 1, 2, 3, 5, 4. 
c) 5, 4, 3, 1, 2. 
d) 3, 4, 2, 1, 5. 
e) 3, 1, 5, 4, 2. 
 
23. O dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal, objetivando estabelecer a matriz de 
alocação de cargos e definir os critérios de distribuição de vagas, não se dará mediante: 
a) A análise do quadro de pessoal, inclusive no que se refere à composição etária e à saúde ocupacional. 
b) A identificação da força de trabalho da IFE e sua composição. 
c) A análise dos processos e condições de trabalho. 
d) A análise da estrutura organizacional da IFE e suas competências.  
e) As condições tecnológicas da IFE. 
 
24. Entre outros, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 
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dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
exceto: 
a) Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. 
b) Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do 
patrimônio público. 
c) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. 
d) Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar 
as formalidades previstas na lei.  
e) Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie. 
 
25. Julgue se está certo(C) ou errado(E) o que se afirma a seguir e marque a alternativa que corresponde à 
sequência correta.  
( ) Independe de autorização legislativa a criação de subsidiárias de sociedade de economia mista, assim 
como a sua participação em empresa privada. 
( ) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por igual período. 
A não observância esse disposto implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos 
termos da lei. 
( ) Não é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos exercidos em autarquias e fundações. 
a) C, C, C. 
b) C, C, E. 
c) E, E. C 
d) E, E, E. 
e) C, E, C. 
 
ATUALIDADES 
26. Dezenas de milhares de famílias do Acre estão integradas ao programa do governo federal 
denominado Bolsa Família. Esse é um programa que visa minorar as dificuldades vivenciais de famílias de 
baixa ou baixíssima renda. As famílias beneficiadas pelo programa, por normatização do Ministério de 
Desenvolvimento Social, têm, por sua vez, que cumprir algumas obrigações, chamadas pelo Governo de 
“condicionalidades”, nas áreas de educação e saúde para continuar a receber o benefício. São muitas 
essas condicionalidades na área da saúde que cabem às famílias, menos: 
a) Para gestantes e nutrizes: Inscrever-se no pré-natal e comparecer às consultas na unidade de saúde mais 
próxima da residência, portando o cartão da gestante, de acordo com o calendário mínimo do Ministério da Saúde. 
b) Para os responsáveis por crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos: Levá-los às unidades de saúde, para a 
realização de avaliação psicológica e oftalmológica, no caso de retenção ou dificuldades no acompanhamento 
escolares. 
c) Para gestantes e nutrizes: Participar das atividades educativas ofertadas pelas equipes de saúde sobre 
aleitamento materno e promoção da alimentação saudável. 
d) Para os responsáveis pelas crianças menores de 7 anos: Levar a criança às unidades de saúde ou aos locais 
de vacinação e manter atualizado o calendário de imunização, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. 
e) Para gestantes e nutrizes: Levar a criança às unidades de saúde, portando o cartão de saúde da criança, para 
a realização do acompanhamento do estado nutricional e do desenvolvimento e outras ações, conforme 
calendário mínimo do Ministério da Saúde. 
 
27. “Criado em 2009, o Sistema é uma avaliação em larga escala em que se analisa a evolução da 
qualidade do sistema público de ensino, verificando anualmente o desempenho dos alunos da educação 
básica (nos 3º, 5º e 9º anos do ensino fundamental, e no 3º ano do ensino médio). Adotando metodologias 
dos padrões nacionais e internacionais para avaliações do tipo, os testes são voltados para as áreas do 
conhecimento de Língua Portuguesa e Matemática, fazendo com que esse sistema de avaliação, SEAPE, 
se torne um instrumento para detectar pontos de trabalho que irão contribuir para o avanço do ensino e da 
aprendizagem”. A sigla SEAPE corresponde a: 
a) Sistema Estratégico de Avaliação de Aproveitamento Educacional. 
b) Serviço Estatístico de Aproveitamento Pedagógico dos Estudantes. 
c) Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar. 
d) Serviço Escolar de Apoio Pedagógico e Escolar. 
e) Sistema Estatístico de Aproveitamento Pedagógico Estudantil. 
 
28. O Governador do Estado do Acre tornou-se popularmente conhecido como Tião Viana, porém o seu 
nome completo é: 
a) Cristiano Alfonso Macedo Neves Viana. 
b) Sebastião Alfonso Neves Macedo Viana. 
c) Sebastião Alonzo Neves Macedo Viana. 
d) Sebastião Afonso Viana Macedo Neves. 
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e) Cristiano Aluísio Viana Macedo Neves. 
 
29. O Estado do Acre oferece uma diversidade de oportunidades de turismo, em que o visitante pode 
entrar em contato com a exuberância do meio ambiente e/ou populações locais, sendo que alguns desses 
roteiros turísticos ficaram identificados como “caminhos”. Qual deles inclui a capital e os municípios de 
Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira? 
a) Caminhos dos Povos Indígenas. 
b) Caminhos das Aldeias. 
c) Caminhos de Chico Mendes. 
d) Caminhos da Revolução. 
e) Caminhos do Pacífico. 
 
30. “Produtores e instituições planejam fortalecer cadeia da borracha” (Por CelisFabrícia em 16/04/2014 - 
6:52 PM) Extrativistas de diversas comunidades do Acre e instituições que apoiam a cadeia produtiva da 
borracha se reuniram nesta quarta, 16 de abril de 2014, na Escola da Floresta, em Rio Branco. Foi 
elaborado o planejamento estratégico para fortalecer a produção no estado. “Existe o desafio grande de 
tornar a atividade mais rentável”, afirmou Alexandre Lins, consultor do WWF/Brasil e mediador da oficina. 
A meta é potencializar a atividade que fixa o seringueiro na floresta, gera renda e também evita a 
derrubada de árvores. “Toda população tradicional que conservou as florestas no Estado do Acre são 
pessoas que têm história com a seringueira. E preservar as florestas, com populações trabalhando é o 
nosso objetivo,” ressaltou Ricardo Mello, coordenador-adjunto do Programa Amazônia/WWF. Quando se 
diz que a meta “é potencializar a atividade que fixa o seringueiro na floresta, gera renda e também evita a 
derrubada de árvores”, implicitamente fica contemplado o conceito de: 
a) Autossustentabilidade. 
b) Produção microeconômica integrada. 
c) Ação ecológica macroeconômica. 
d) Política ambiental de sazonalidade. 
e) Ação estratégica contra as queimadas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
31. Indique a opção que não é uma das características da Administração Pública Burocrática. 
a) Caráter legal das normas: nas organizações burocráticas, o poder decorre da norma legal. As normas e 
regulamentos escritos de forma exaustiva definem, antecipadamente, o seu funcionamento padronizado.  
b) Caráter formal das comunicações: nas organizações burocráticas, a comunicação é realizada por escrito e de 
forma exaustiva. 
c) Caráter racional e divisão do trabalho: nas organizações burocráticas, a divisão do trabalho é horizontal e feita 
de forma racional, com vistas a assegurar a eficiência e o alcance dos objetivos. 
d) Nas organizações burocráticas, a ausência de divisão entre a propriedade pública e a propriedade privada é a 
característica mais marcante. 
e) Hierarquia da autoridade: nas organizações burocráticas, a estrutura é vertical e com muitos níveis hierárquicos. 
 
32. Marque a alternativa correta: 
a) Na administração pública a qualidade significa, principalmente, a redução de custos. 
b) Qualidade no serviço público significa atendimento satisfatório das necessidades dos cidadãos. 
c) O primeiro programa de qualidade pública foi criado em 1990, pelo Governo Collor. 
d) No contexto da reforma gerencial de 1995 surgiram três novos programas de qualidade pública. 
e) O programa Qualidade e Participação, reestruturado em 1996, visava à redução de custos e aumento da 
produtividade. 
 
33. O serviço Público é:  
a) Todo aquele prestado pela administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para 
satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniências do Estado.  
b) Todo aquele prestado exclusivamente pela administração direta, visando um interesse público. 
c) Todo aquele prestado exclusivamente por meio dos concessionários ou permissionários. 
d) Todo aquele prestado unicamente pelo servidor público, sob normas e controles estatais, para atender os 
objetivos do estado. 
e) As alternativas a) e d) estão erradas. 
 
34. A doutrina contábil costuma definir o orçamento público nos seguintes aspectos: Financeiro, 
Econômico e Jurídico. Segundo seu aspecto jurídico, o orçamento público pode ser definido como:  
a) O orçamento público é considerado como o plano de custeio, investimento, inversões, transferências e receitas, 
proposto pelo Poder Executivo para um exercício financeiro, e aprovado pelo Poder Legislativo. 
b) O Orçamento público por meio de suas cifras pode conhecer com detalhes seu processo, sua cultura e 
civilização. 
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c) O orçamento público é a lei que estima receita e fixa a despesa para um determinado exercício financeiro, 
estabelecendo responsabilidade, compromisso e obrigações para a administração pública. 
d) Na sua mais exata expressão, o orçamento pode ser entendido como o quadro orgânico da gestão pública, ou 
seja, como o reflexo (ou espelho) da vida do estado.  
e) O orçamento público é a lei que estima despesa e fixa a receita para um determinado exercício social, 
estabelecendo responsabilidade, compromisso e obrigações para a administração pública. 
 
35. Os princípios básicos do orçamento são axiomas fundamentais que surgiram da necessidade de 
apresentar uma linguagem uniforme para elaborar e interpretar apropriadamente os orçamentos anuais. O 
orçamento público no Brasil deve obedecer legalmente aos seguintes princípios fundamentais, exceto: 
a) Unidade. 
b) Anualidade. 
c) Universalidade. 
d) Exclusividade. 
e) Entidade. 
 
36. O processo de elaboração do orçamento-programa envolve quatro etapas distintas. Marque a 
alternativa correta.  
a) Planejamento, programação, Execução e Avaliação. 
b) Programação, Execução, Avaliação e Revisão. 
c) Projeto, Planejamento, Orçamentação e Revisão. 
d) Orçamentação, Programação, Projeto e Supervisão. 
e) Planejamento, Programação, Projeto e Orçamentação. 
 
37. Em conformidade com a Constituição Federal, artigo 165, § 8º, a Lei Orçamentária Anual não conterá:  
a) Dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. 
b) Dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, bem como relacionado com o caixa único. 
c) Dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, incluindo na proibição a autorização para 
abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de credito, ainda que por antecipação de 
receita. 
d) Dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização 
para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de credito, ainda que por antecipação de 
receita. 
e) As alternativas a) e d) estão corretas. 
 
38. O Plano Plurianual é um instrumento de administração pública que, segundo o § 1º do artigo 165 da 
constituição Federal, deverá conter:  
a) 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. Além 
disso, nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado se não a incluir 
previamente no plano plurianual ou sem lei que autorize esta inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 
b) De forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as 
despesas corrente e de capital. 
c) De forma Setorial, 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. Além disso, nenhum 
investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado se não a incluir previamente 
no plano plurianual ou sem lei que autorize esta inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 
d) De forma geral, as metas da administração pública federal para as despesas de capital e para as relativas aos 
programas de duração continuada. 
e) As alternativas b) e c) estão corretas. 
 
39. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, se a despesa total com pessoal exceder a 95% do 
limite, é vedado ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. Marque a opção 
incorreta: 
a) Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer titulo, salvo os 
derivados de sentença judicial ou determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do 
art. 37 da Constituição Federal. 
b) Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer titulo, ressalvada a reposição 
decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de Transporte, Fiscalização e segurança. 
c) Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. 
d) Criação de cargo, emprego ou função. 
e) Contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição Federal e as 
previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 
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40. Em conformidade com art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são classificados em 
suplementares, especiais ou extraordinários. Neste sentido pode-se afirmar que os créditos especiais são 
a) os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade 
pública.  
b) os destinados a reforço de dotação orçamentária. 
c) os destinados a reforço de caixa. 
d) os destinados a despesas, para as quais não haja dotação orçamentária especifica. 
e) os destinados a reforço de dotação extraorçamentária. 
 
41. Consideram-se os recursos disponíveis para fins de abertura de créditos suplementares e especiais, 
conforme disposto no § 1º do art. 43 da Lei n.º 4320/1964. Marque a alternativa incorreta.  
a) O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo 
realizá-las. 
b) O superávit orçamentário apurado em balanço orçamentário do exercício anterior. 
c) Os provenientes de excesso de arrecadação. 
d) Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados 
em Lei. 
e) O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 
 
42. A execução da despesa orçamentária se dá em três estágios, na forma prevista na Lei nº 4.320/164. 
Que estágios são esse?  
a) Licitação, empenho e liquidação. 
b) Planejamento, execução e pagamento. 
c) Empenho, liquidação e pagamento. 
d) Programação, licitação e liquidação. 
e) Licitação, contratação e pagamento. 
 
43. A empresa Souza e Silva Ltda., com sede na cidade de Rio Branco, tem Ativo Circulante de R$ 
500.000,00 e Passivo Circulante de R$ 200.000,00. Se fizer uma aquisição de um imóvel para uso, a prazo, 
no valor de R$ 50.000,00, seu quociente de liquidez corrente será de:  
a) 2,0. 
b) 2,5. 
c) 2,2. 
d) 2,75. 
e) 1,6. 
 
44. A fórmula pelo qual calcula o índice de composição do endividamento de uma empresa é:  
 
a)Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo 

                  Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
b)Capital de Terceiros  
        Total do Passivo 
 
c) Capital de Terceiros  
    Patrimônio liquido 
 
d) Estoque Medio X 360  
     Custos das Vendas 
 
e) Passivo Circulante  
    Capital de Terceiros 
 

 
Analise os dados da Empresa Souza e Silva Ltda, encerrado em 31/12/2013 e responda às questões 45 e 46. 

TÍTULOS Valor em R$ 
Ativo Circulante   
Disponibilidades 78.855,00 
Créditos  123.915,00  
Estoques  44.370,00  
Ativo não Circulante  
Ativo Realizável a Longo Prazo 354.150,00  
Investimentos  15.000,00 
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Imobilizado 128.250,00 
Intangível 45.000,00 
Passivo Circulante   
Fornecedores 75.000,00 
Empréstimos 37.650,00 
Passivo não Circulante  
Passivo Exigível a Longo Prazo 241.050,00  
Patrimônio Líquido 435.840,00 

 
45. Os índices de Liquidez Geral e de Liquidez Imediata, respectivamente são:  
a) 2,10 e 1,00. 
b) 2,70 e 1,70. 
c) 1,70 e 0,70. 
d) 2,19 e 0,70. 
e) 2,19 e 1,80. 
 
46. O quociente de imobilização do patrimônio líquido é aproximadamente:  
a) 0,329. 
b) 0,297. 
c) 0,425. 
d) 0,391. 
e) 2,353. 
 
47. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo (a):  
a) Congresso Nacional, mediante controle interno, e pelo sistema de controle externo de cada poder. 
b) Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
c) Ministério do Planejamento e o Tribunal de Conta da União. 
d) Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. 
e) Presidência da República. 
 
48. De acordo com o artigo nº 73 da CF, o Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem 
sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, 
no que couber, as atribuições prevista no Art. 96. Em seu parágrafo primeiro diz: Os ministros do Tribunal 
de Conta da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os requisitos a seguir, exceto:  
a) Idoneidade moral e reputação ilibada. 
b) Mais de trinta anos de idade e mais de sete anos de exercício de função. 
c) Mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade. 
d) Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. 
e) Mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos 
mencionados no inciso anterior. 
 
49. De acordo com o artigo 3º da Lei 8.666/93, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da:  
a) Totalidade. 
b) Anualidade. 
c) Exclusividade. 
d) Isonomia. 
e) Não vinculação. 
 
50. Em conformidade com o art. 22, não são modalidades de licitação:  
a) Concorrência e tomadas de preços. 
b) Convite e concurso. 
c) Convite e leilão. 
d) Dispensa de exigibilidade e contratos públicos privados. 
e) Concorrência e leilão. 
 
51. Após aprovada a Lei Orçamentária Anual, inicia-se a execução do orçamento no exercício financeiro, a 
partir de 1º de janeiro, os respectivos registros contábeis. Considerando uma receita estimada de R$ 
250.000,00, sendo R$ 200.000,00 para receitas correntes e R$ 50.000,00 para as receitas de capital. Marque 
o registro contábil efetuado no sistema Orçamentário, relativo ao fato contábil apresentado.   
a) D- Receita Prevista Corrente   R$ 200.000,00. 
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 D- Receita Prevista Capital      R$50.000,00. 
 C- Receita a Realizar              R$ 250.000,00. 
 
b) D- Receita Prevista Orçamentária    R$ 250.000,00. 
 C- Orçamento da receita                R$ 250.000,00. 
 
c) D- Receita a Realizar                R$ 250.000,00. 
 C- Receita Realizada Capital     R$ 200.000,00. 
 C- Receita Realizada Corrente  R$ 50.000,00. 
 
d) No Sistema Orçamentário não há registro. 
 
e) D- Receita a Realizar                R$ 250.000,00. 
 C- Receita Prevista Capital       R$ 200.000,00. 
 C- Receita Prevista CorrenteR$   50.000,00. 
 
 
Análise os dados abaixo, extraídos do Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Tal encerrado em 
31/12/2013, e responda às questões de nº 52 e 53: 
 

Prefeitura Municipal de Tal 
Balanço Orçamentário 31.12.2013 (em R$) 

 

Receita Orçamentária 
Previsão 

atualizada 
Receita 

Realizada 
Saldo 

Receitas Correntes  159.288,00 
 

285.336,00  
   Tributária 31.200,00 146.328,00  
    Patrimonial 32.520,00 43.440,00  
   Transferências Correntes 95.568,00 95.568,00  
Receita de Capital 184.248,00 83.232,00  
   Alienação de Bens 26.400,00 11.496,00  
   Operação de Crédito 92.040,00 -  
   Transferências de Capital 65.808,00 60.240,00  
Soma 343.536,00 368.568,00  

Despesas Orçamentárias 
Dotação 

atualizada 
Despesas 

Empenhadas 
Saldo da 
Dotação 

   Despesas Correntes 308.040,00 275.904,00  
   Despesas de Capitais 35.496,00 13.896,00  
Soma 343.536,00 289.800,00  

 Dados fictícios.  
 
52. Com base nos dados da Prefeitura Municipal de Tal apurados em 31/12/2014, analise o comportamento 
da execução orçamentária e marque a alternativa correta.  
a) Revela obtenção de empréstimos no valor de R$ 92.040,00. 
b) Revela insuficiência na alocação dos custos patrimoniais de R$ 11.280,00. 
c) Revela excesso de arrecadação de impostos e outros tributos de R$ 25.032,00. 
d) Revela equilíbrio nas transferências. 
e) Revela excesso de arrecadação de impostos e outros tributos de R$ 115.128,00. 
 
53. O resultado orçamentário indica:  
a) Superávit primário de R$ 39.384,00. 
b) Déficit orçamentário de R$ 53.736,00. 
c) Déficit orçamentário de R$ 12.516,00. 
d) Superávit financeiro de R$ 53.736,00. 
e) Superávit orçamentário de R$ 78.768,00. 
 
54. São variações ativas independentes da execução orçamentária:  
a) Inscrições da dívida ativa. 
b) Inscrição de outros créditos. 
c) Incorporação de bens (doações, legados etc.). 
d) Cancelamento de dívidas passivas e diversas. 
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
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55. De acordo com o manual de contabilidade aplicada ao setor público, o balanço patrimonial demonstra 
os componentes patrimoniais classificados em grupos. Marque a alternativa incorreta.  
a) Ativo financeiro. 
b) Patrimônio líquido. 
c) Ativo permanente. 
d) Passivo permanente. 
e) Passivo financeiro. 
 
56. Com base na conceituação de créditos adicionais, sua classificação e as condições para sua 
utilização, marque a alternativa correta.  
a) Crédito adicional é um meio legal de ajuste do orçamento. É utilizado para amenizar ou corrigir distorções 
identificadas durante sua execução, por despesa não computada ou insuficientemente dotada. 
b) Segundo a Lei n. 6.404/76, os créditos adicionais classificam-se em suplementares, especiais e extraordinários.  
c) A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência previsão orçamentária especifica. 
d) O crédito especial destina-se à despesa para a qual não haja previsão orçamentária especifica, criando novo 
programa ou evento de despesa para atender a objetivo previsto no orçamento. 
e) O crédito extraordinário é destinado também ao atendimento de despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de 
guerra, comoção interna ou calamidade pública. 
 
57. O balanço orçamentário, definido pelo art. 102 da Lei n. 4320/64, apresenta as receitas estimadas e as 
despesas fixadas no orçamento em confronto, respectivamente, com as receitas arrecadadas e com as 
despesas realizadas. Dessa forma o balanço orçamentário demonstra os seguintes fatos, exceto:  
a) Economia orçamentária. 
b) O superávit orçamentário. 
c) O déficit orçamentário. 
d) O excesso de arrecadação ou a frustração de arrecadação. 
e) O fluxo de caixa. 
 
58. De acordo com a Resolução 803/96 art. 6º e as alterações dadas pela Res. 1307/10, o profissional de 
contabilidade deve fixar previamente o valor dos serviços, por contrato escrito considerando alguns 
elementos. Marque a afirmativa incorreta. 
a) O tempo que será consumido para a realização do trabalho. 
b) A qualidade do serviço que será prestado. 
c) O local em que o serviço será prestado. 
d) A relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do serviço a executar. 
e) A possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços. 
 
59. Segundo a Res. 806/96 e a nova redação dada pela res. 1307/10, a conduta do Profissional da 
Contabilidade com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço 
e solidariedade, em consonância com os postulados de harmonia da classe. Neste sentido, o Profissional 
da Contabilidade deve, em relação aos colegas, observar as seguintes normas de conduta, exceto:  
a) Aceitar o desempenho de cargo de dirigente nas entidades de classe, admitindo-se a justa recusa. 
b) Evitar desentendimentos com o colega a que vier a substituir no exercício profissional. 
c) Abster-se da aceitação de encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido para 
preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou classe, desde que permaneçam as mesmas condições que 
ditaram o referido procedimento. 
d) Jamais apropriar-se de trabalhos, iniciativas ou soluções encontradas por colegas que dele não tenha 
participado, apresentando-os como próprios. 
e) Abster-se de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras. 
 
60. A resolução CFC 560/83, que dispõe sobre as prerrogativas profissionais de que trata o artigo 25 do 
Decreto-lei nº 9295, de 27 de maio de 1946, estabelece que são atribuições privativas de Contador as 
seguintes atividades, exceto:  
a) Reavaliações e medição dos efeitos das variações do poder aquisitivo da moeda sobre o patrimônio e o 
resultado periódico de quaisquer entidades. 
b) Controle, avaliação e estudo da gestão econômica, financeira e patrimonial das empresas e demais entidades. 
c) Análise das variações orçamentárias. 
d) Classificação dos fatos para registros contábeis, por qualquer processo, inclusive computação eletrônica, e 
respectiva validação dos registros e demonstrações. 
e) Auditoria externa independente. 
 
RASCUNHO 


