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Cód. 17 – Analista Contábil 
 
 

 
Considere o texto abaixo para responder às seis próximas questões. 
 

O mundo com sede 

 
O Brasil tem água potável suficiente para abastecer cinco vezes a população da Terra. Mas a distribuição pelo território 
nacional não é equilibrada. 
Os números sobre os recursos hídricos brasileiros são um exagero. Os rios que cortam o Brasil carregam 12% do total de 
água doce superficial do planeta - o dobro de todos os rios da Austrália e Oceania, 42% a mais que os da Europa e 25% a 
mais que os do continente africano. 
Mesmo contando com as épocas de seca, em que os rios reduzem muito sua vazão, temos água para satisfazer as 
necessidades do país por 57 vezes. Com todo esse volume, seria possível abastecer a população de mais cinco planetas 
Terra - 32 bilhões de pessoas -, com 250 litros de água para cada um por dia. 
Mas, como ocorre em outras partes do mundo, aqui também os recursos hídricos são mal distribuídos: 74% de toda água 
brasileira está concentrada na Amazônia, onde vivem apenas 5% da população. Uma característica que as bacias têm em 
comum: todas sofrem com algum tipo de degradação por causa da ação do homem. 
A fim de gerenciar os recursos hídricos brasileiros, a Agência Nacional das Águas (ANA) divide o país em 12 regiões 
hidrográficas, que correspondem a 12 bacias. É com base nessa divisão que o governo federal calcula e gerencia a 
relação entre a oferta e a demanda de água no país. A gestão da rede hídrica nacional é fundamental para evitar a 
destruição dos recursos naturais e a repetição dos episódios de racionamento e blecaute que afetaram algumas regiões 
do país mais de uma vez. 
A cada segundo, o Brasil retira de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade disso é 
efetivamente aproveitada e não retorna às bacias. A região hidrográfica que mais consome água é a do Paraná, 
responsável por 23% do total. Na região Atlântico Nordeste Oriental, onde a maioria dos cursos de água é intermitente, as 
retiradas superam a disponibilidade hídrica. 
Em algumas localidades, a água disponível por habitante não supera os 500 metros cúbicos por ano. Isso significa que 
cada cidadão da região sobrevive com um volume de água equivalente a um terço do volume que caracteriza o estresse 
hídrico, segundo a ONU: 1,7 mil metros cúbicos por ano. Como ocorre no restante do mundo, a maior parcela da água 
consumida no país vai para a agricultura.  

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/ 
conteudo_261013.shtml?func=2. Acesso em 20/11/2015. 

 
 

1. Levando-se em consideração o texto “O mundo com sede”, julgue (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a 
alternativa correta. 
 
(   ) O Brasil tem água potável suficiente para abastecer cinco vezes a população da Terra. 
(   ) 74% de toda água brasileira está concentrada na Amazônia, onde vivem 95% da população. 
(   ) Em nenhuma região do Brasil há falta de água, em virtude da abundância do recurso natural. 
(   ) Os rios que cortam o Brasil carregam 12% do total de água doce superficial do planeta - o dobro de todos os rios 

da Austrália e Oceania, 42% a mais que os da Europa e 25% a mais que os do continente africano. 
 
A) F, V, V, V. 
B) F, V, F, F. 
C) V, V, F, V. 
D) V, F, F, V. 
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2. Considere o trecho abaixo.  
 
“É com base nessa divisão que o governo federal calcula e gerencia a relação entre a oferta e a demanda de água no 
país. A gestão da rede hídrica nacional é fundamental para evitar a destruição dos recursos naturais e a repetição 
dos episódios de racionamento e blecaute que afetaram algumas regiões do país mais de uma vez”. 
 
Os termos grifados poderiam ser substituídos, sem alteração substancial do sentido, respectivamente, por: 
 
A) alicerce, importante e beneficiaram.  
B) fundamento, essencial e infligiram. 
C) fundação, básico e negligenciaram. 
D) hipótese, redundante e distorceram. 
 

3. Considere o termo grifado no trecho abaixo.  
 
“Mas, como ocorre em outras partes do mundo, aqui também os recursos hídricos são mal distribuídos”.  
 
O uso das vírgulas se justifica por tratar-se: 
 
A) da introdução de um adjunto adverbial deslocado. 
B) da introdução de uma enumeração. 
C) da introdução de uma comparação. 
D) da separação de um sujeito do seu predicado. 
 

4. Considere as palavras grifadas no trecho abaixo.  
 
“A cada segundo, o Brasil retira de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade disso 
é efetivamente aproveitada e não retorna às bacias”.  
 
Se os verbos grifados fossem conjugados no pretérito imperfeito do indicativo, a construção ficaria: 
 
A) “A cada segundo, o Brasil retirara de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade 

disso era efetivamente aproveitada e não retorna às bacias”. 
B) “A cada segundo, o Brasil retirou de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade 

disso foi efetivamente aproveitada e não retornou às bacias”. 
C) “A cada segundo, o Brasil retiraria de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade 

disso seria efetivamente aproveitada e não retornaria às bacias”. 
D) “A cada segundo, o Brasil retirava de seus rios somente 3,4% da vazão total. Mas apenas pouco mais da metade 

disso era efetivamente aproveitada e não retornava às bacias”. 
 

5. Na frase abaixo, considere as palavras grifadas. 
 
“O Brasil retira de seus rios somente 3,4% da vazão total”.  
 
O trecho grifado exerce a função sintática de: 
 
A) sujeito. 
B) objeto indireto. 
C) adjunto adnominal. 
D) complemento nominal. 
 

6. Considere as palavras grifadas no trecho abaixo.  
 

“É com base nessa divisão que o governo federal calcula e gerencia a relação entre a oferta e a demanda de água no 
país”.  
 
Os termos grifados, considerando o contexto em que se encontram empregados, trata-se, respectivamente, de: 
 
A) substantivo, adjetivo e substantivo. 
B) substantivo, substantivo e substantivo. 
C) adjetivo, substantivo e adjetivo. 
D) advérbio, substantivo e adjetivo. 
 

7. O acento indicativo de crase está INCORRETAMENTE empregado em: 
 
A) Não é à toa que o volume de água não para de subir. 
B) Logo à frente do monumento, há um hidrante. 
C) A entrada fica daqui à dez quilômetros. 
D) O presidente da companhia foi à França. 
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8. A concordância está INCORRETAMENTE empregada em: 
 

A) É necessária a atuação mais incisiva junto à população. 
B) Fazem dois meses que trabalho aos sábados. 
C) É proibido entrar neste local sem a devida autorização. 
D) Havia duas senhoras e um rapaz procurando por você. 
 

9. Considerando-se a norma-padrão da língua, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente. 
 

A) pesquisar, obsessão, lisonjear. 
B) pesquizar, obseção, lizonjear. 
C) pesquisar, obcessão, lizongear. 
D) pesquizar, obceção, lizongiar. 
 

10. Analise o texto abaixo. 
 

_________ que a água deve ser consumida com consciência. _________ como um recurso inacabável é correr 
riscos. Não _________ desperdiçá-la.  
 
Levando em consideração o uso e a colocação pronominal, de acordo norma padrão da Língua Portuguesa, os 
termos que melhor preenchem, respectivamente, as lacunas acima são: 
 

A) Se sabe – Trata-lhe – se deve 
B) Sabe-se – A tratar – deve-se 
C) Se sabe – Tratar-lhe – lhe deve 
D) Sabe-se – Tratá-la – se deve 
 

11. O serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes 
atividades: 
 
I- coleta, transbordo e transporte dos resíduos. 
II- armazenamento dos resíduos em locais adequados. 
III- triagem para tratamento de reuso ou reciclagem. 
IV- varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos. 
V- seleção e classificação por tipo de resíduos. 
 
Das afirmações acima somente: 
 
A) I, II e III, estão corretas. 
B) II, IV e V, estão corretas. 
C) I, III e IV, estão corretas. 
D) III, IV e V, estão corretas. 
 

12. Os serviços públicos de saneamento básico podem ser interrompidos nas seguintes hipóteses: 
 
I- Utilização indevida ou não consciente do recurso hídrico fornecido.  
II- Inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido 

formalmente notificado. 
III- Vazamentos internos decorrentes de rupturas em tubulações ou acessórios hidráulicos que afetem o aumento de 

consumo. 
IV- Necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas. 
V- Manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação, por parte do usuário. 
 
Das afirmações acima: 
 
A) somente I, II e IV estão corretas. 
B) somente II, IV e V estão corretas. 
C) somente I, III, IV e V estão corretas. 
D) todas estão corretas. 
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13. Segundo a Lei nº 11.445/2007 (Marco Regulatório do Setor de Saneamento), os serviços públicos de saneamento 
básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:  
 
I- o abastecimento de água, o esgotamento  sanitário, a  limpeza  urbana e o manejo dos  resíduos  sólidos devem  

ser  realizados  de  forma  adequada  à  saúde  pública  e  à  proteção  do  meio  ambiente.   
II- os  serviços  de  esgotamento  sanitário  e  de  limpeza  urbana  devem adotar medidas de fomento ao consumo 

de água.   
III- os  serviços  públicos  de  saneamento  básico  devem  adotar  métodos,  técnicas  e  processos  que  

considerem  as  peculiaridades locais e regionais.   
 
Assinale: 
 
A) se somente a afirmativa I estiver correta.  
B) se somente a afirmativa III estiver correta.  
C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  
D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.  
 

14. Com relação à Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política 
federal de saneamento básico, analise as afirmativas a seguir.  
 
I- Os serviços públicos de saneamento básico doméstico são cobrados de acordo com a faixa do valor atualizado 

do IPTU.  
II- Ouvido previamente o regulador e desde que inserido nas normas de regulação, grandes usuários poderão 

negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico.  
III- Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção de racionamento, 

declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de 
contingência, com o objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da 
prestação do serviço e a gestão da demanda.  

 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) I, somente.  
B) II, somente.  
C) II e III, somente.  
D) I e III, somente.  
 

15. Nos termos da Lei nº 11.445/2007 (Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico), assinale a afirmativa que 
indica o serviço público que não pode ser considerado como saneamento básico. 
 
A) Administração de recursos hídricos.  
B) Esgotamento sanitário.  
C) Manejo de águas pluviais urbanas.  
D) Limpeza urbana.  
 

16. Constantemente veiculam notícias sobre desmatamento e queimadas que ocorrem na região amazônica. O conceito 
“Amazônia Legal” foi criado no Brasil em 1966 e se refere à região localizada na grande bacia do rio Amazonas, a 
maior bacia hidrográfica do planeta com 25 mil quilômetros de rios navegáveis. A área abrange, além do Brasil, 
outros cinco países que são:  
 
A) Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Argentina. 
B) Peru, Bolívia, Equador, Uruguai e Colômbia. 
C) Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela. 
D) Colômbia, Bolívia, Peru, Equador e Chile. 
 

17. O quadro abaixo se refere aos componentes que se destacaram no IDHM de São Caetano do Sul, entre 1991 e 
2010, divulgados em 2013. Analisando os dados é INCORRETO afirmar que: 
 
A) o índice de 2010 situou o município na faixa de 

Desenvolvimento Humano muito alto (IDHM entre 
800 e 1). 

B) a dimensão cujo índice mais contribuiu para o 
IDHM do município nessas décadas foi a 
educação. 

C) o maior acréscimo da taxa do índice de 
longevidade ocorreu entre 1991 e 2000.  

D) a taxa do índice de renda sofreu um acréscimo 
progressivo durante os períodos apresentados. 
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18. Identifique as afirmações sobre São Caetano do Sul como (V) verdadeiras ou (F) falsas. 
 

(   ) De acordo com informações do IBGE, atualmente a cultura agrícola em destaque na zona rural do município é o 
da cana-de-açúcar. 

(   ) A região em que hoje se situa o município de São Caetano do Sul é ocupada desde o século XVI, quando era 
conhecida como Tijucuçu. 

(   ) O primeiro grupo de famílias assentado no Núcleo tinha origem francesa vindo do porto de Gênova e chegando 
ao Brasil no navio italiano Europa.   

 

A sequência correta é: 
 

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

19. O município de São Caetano do Sul faz divisa com os municípios de: 
 

A) Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo. 
B) Mauá, Santo André e Diadema. 
C) Santo André, Diadema e São Bernardo do Campo. 
D) Rio Grande da Serra, Mauá e Carapicuíba. 
 

20. A Política Nacional de Resíduos Sólidos recomenda aos municípios, dentre outras, a adoção das seguintes medidas: 
 

I- a inclusão de catadores organizados em associações e cooperativas para a operação de coleta seletiva e 
também para triagem e destinação.   

II- a inclusão na coleta seletiva dos resíduos úmidos que constitui fator decisivo para o cumprimento das diretrizes 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos na redução das porcentagens destinadas ao aterro sanitário. 

III- a recuperação e reciclagem dos materiais secos e úmidos, cada qual com o processamento que lhe é peculiar, 
para promover a redução da demanda energética e de recursos naturais e econômicos do planeta como um 
todo. 

 

São afirmações corretas: 
 

A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

21. São Princípios de Contabilidade: 

 
A) Objetividade – Competência. 
B) Oportunidade – Prudência. 
C) Materialidade – Registro do Valor Original. 
D) Atualização Monetária – Entidade. 
 

22. São Convenções Contábeis: 

 
A) Materialidade – Prudência. 
B) Oportunidade – Materialidade. 
C) Conservadorismo – Consistência. 
D) Oportunidade – Prudência. 
 

23. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base ____________________, as demonstrações 
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no 
exercício (Lei 6.404/76). 
 
Preencha a lacuna acima assinalando a alternativa correta. 

 
A) nos razonetes 
B) no caixa 
C) na escrituração mercantil da companhia 
D) no regulamento do imposto de renda 
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24. Com base na elaboração das demonstrações contábeis, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das 

demonstrações do exercício anterior. 
B) As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis, de 

efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos. 
C) As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados. 
D) Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser 

agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo 
de contas; sendo permitida a utilização de designações genéricas, como "diversas contas" ou "contas-correntes". 

 
25. Com relação a elaboração da Demonstração do Resultado do Exercício, assinale a alternativa correta. 

 
A) Na determinação do resultado do exercício serão computadas as receitas e os rendimentos ganhos no período, 

dependendo da sua realização em moeda nacional. 
B) A demonstração do resultado do exercício discriminará as participações de debêntures, empregados, 

administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos 
de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa. 

C) Na determinação do resultado do exercício serão computados os custos, despesas, encargos e perdas, pagos 
ou incorridos, correspondentes aos gastos ocorridos no período. 

D) A demonstração do resultado do exercício discriminará as despesas com as vendas, as despesas financeiras, 
acrescida das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais. 

 
26. Com relação à elaboração das Demonstrações do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado, assinale a alternativa 

correta. 

 
A) A Demonstração do Valor Adicionado indicará no mínimo, o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua 

distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, 
financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída. 

B) A Demonstração dos Fluxos de Caixa indicará no mínimo, as alterações ocorridas durante o exercício, no saldo 
de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em, no mínimo, 2 (dois) fluxos: o das 
operações e o dos financiamentos. 

C) A Demonstração dos Fluxos de Caixa indicará no mínimo, as alterações ocorridas durante o exercício, no saldo 
de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em, no máximo, 3 (três) fluxos: o do lucro, o 
dos financiamentos e o dos investimentos. 

D) A Demonstração do Valor Adicionado indicará no máximo, o valor do lucro gerado pela companhia, a sua 
correlação entre os elementos que contribuíram para a geração do lucro, tais como custos e despesas, assim 
como os impostos sobre a venda e sobre o lucro. 

 



 

7 
 

 

Suponha as seguintes contas do Patrimônio Líquido de uma empresa: 

 
CONTAS X1

CAPITAL SOCIAL 20.000R$  

RESERVA DE CAPITAL 24.800R$  

RESERVA DE LUCRO 3.200R$     

LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS 8.000R$     

TOTAL 56.000R$   
 
Durante X2 ocorreram os seguintes eventos: 
 

 Houve aumento de capital no valor de $50.000, sendo $30.000, através de subscrição em dinheiro e o restante 
mediante o aproveitamento de $14.000 de Reserva de Capital, $2.000 de Reserva de Lucro e $4.000 de Lucros e 
Prejuízos Acumulados. 

 O Lucro Líquido do Exercício de X2 foi de $22.000. 

 O valor de $12.000,00 foi transferido para Reserva de Lucro. 

 Foram distribuídos dividendos no valor de $9.000. 
 
Analise e elabore a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido abaixo apurando os seus saldos em X2 e 
responda as questões 27 e 28: 
 

Operações
Capital 

Social

Reserva de 

Capital

Reserva de 

Lucro
L.P.A. Total

Saldo em 31.12.X1  R$  20.000  R$  24.800  R$     3.200  R$   8.000  R$ 56.000 

Aumento de Capital em Dinheiro

Aumento de Capital com

Reservas/Lucros

LL do Exercício

Transferência para Reservas

Dividendos Distribuídos

Saldo em 31.12.X2  
 
27. O saldo da Conta Lucros e Prejuízos Acumulados ao final de X2 é de: 

 
A) R$ 12.000,00. 
B) R$ 22.000,00. 
C) R$ 8.000,00. 
D) R$ 5.000,00. 
 

28. O Total do Patrimônio Líquido ao final de X2 é de: 

 
A) R$ 86.000,00. 
B) R$ 99.000,00. 
C) R$ 108.000,00. 
D) R$ 88.000,00. 
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Com base nos indicadores financeiros e econômicos e nas Demonstrações Contábeis da Sociedade Anônima abaixo, 
responda as questões 29 a 35. 

 Descrição   31/12/2014   31/12/2013 

 Ativo Total  4.438.565 4.117.840

 Ativo Circulante  2.668.065 2.524.847

 Ativo Não Circulante  1.770.500 1.592.993

 Ativo Realizável a Longo Prazo  667.862 615.027

 Investimentos  403.270 371.911

 Imobilizado  435.024 338.056

 Intangível  264.344 267.999

 Descrição   31/12/2014   31/12/2013 

 Passivo Total  4.438.565 4.117.840

 Passivo Circulante  1.029.729 1.055.218

 Passivo Não Circulante  1.737.825 1.528.631

 Patrimônio Líquido Consolidado  1.671.011 1.533.991

 Descrição 

01/01/2014 

à 31/12/14

01/01/2013 

à 31/12/13

 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços  3.400.194 3.659.309

 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos  -2.807.859 -2.928.774

 Resultado Bruto  592.335 730.535

 Despesas/Receitas Operacionais  -327.073 -335.642

 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos  265.262 394.893

 Resultado Financeiro  11.101 -4.644

 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro  276.363 390.249

 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro  -52.293 -98.132

 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período  224.070 292.117

CIA MARCOPOLO
DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo - (Reais Mil)

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo - (Reais Mil)

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado - (Reais Mil)

 
 

29. Horizontalmente os bens, direitos e obrigações aumentaram em 7,79% de 2013 para 2014, analise as afirmações 
abaixo e responda a alternativa correta. 

 
A) Este fato ocorreu, porque a empresa diminui o Intangível em 1,36%, sendo que a principal origem dos recursos 

se encontra no curto prazo, pois o Passivo Circulante aumentou 2,42%. 
B) Este fato ocorreu, porque a empresa aumentou seu Passivo em 7,79%, sendo o principal motivo, o crescimento 

dos recursos de terceiros de curto prazo em 2,42%. 
C) Este fato ocorreu, principalmente, porque a empresa aumentou seu imobilizado em 28,68%, com a probabilidade 

da principal origem dos recursos ser de longo prazo, pois o Passivo Não Circulante cresceu 13,69%. 
D) Este fato ocorreu, principalmente, porque a empresa aumentou seus investimentos em 8,43%, com a 

probabilidade da principal origem dos recursos ser de longuíssimo prazo, pois o Patrimônio Líquido cresceu 
8,93%. 

 
30. A Participação do Capital de Terceiros é um indicador que mostra a relação entre as participações do Capital Próprio 

e de Terceiros em uma entidade, analise as afirmativas abaixo, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e em 
seguida assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo. 
 
(   ) a empresa possui mais Participação de Capital Próprio que de Terceiros nos dois anos. 
(   ) o indicador mostra que houve uma diminuição da Participação do Capital Próprio no total de investimentos da 

empresa. 
(   ) através do indicador apresentado, a empresa necessita diminuir a Participação do Capital de Terceiros na 

empresa, pois quanto menor melhor. 
 
A) F, F, V. 
B) V, F, V. 
C) V, V, V. 
D) V, V, F. 
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31. A Composição do Endividamento é um indicador que mostra qual a participação do Capital de Terceiros de Curto e 
Longo Prazo investido na empresa. Com base neste indicador responda a alternativa correta. 

 
A) Para cada R$100,00 de Capital Próprio, o Capital de Curto Prazo é de R$37,21 em 2.014 e R$40,84 em 2.013. 
B) Para cada R$100,00 de Capital de Terceiros, o Capital de Curto Prazo possui R$37,21 em 2.014 e R$40,84 em 

2.013. 
C) Para cada R$100,00 de Capital Próprio, o Capital de Longo Prazo, é de R$62,79 em 2.014 e R$59,16 em 2.013. 
D) Para cada R$100,00 de Capital de Terceiros, o Capital de Curto Prazo, é de R$62,79 em 2.014 e R$59,16 em 

2.013. 
 

“Os Indicadores de Liquidez mostram a capacidade de pagamento das dívidas da empresa, ou seja, quanto à empresa 
possui de disponibilidade de curto e longo prazos para cada R$1,00 de obrigações de curto e longo prazos”. 

 
32. O indicador de Liquidez Corrente mostra a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de Curto Prazo. Análise as 

afirmativas abaixo e responda a alternativa correta. 
 
I- A empresa Marcopolo quita suas obrigações de Curto Prazo pois, para cada R$1,00 de dívidas, possui R$2,59 

em 2.014 e R$2,39 em 2.013. 
II- Houve um aumento da Liquidez Corrente, o que indica melhora na capacidade de pagamento das dívidas de 

curto prazo. 
III- A empresa possui sobra de R$1,59 em 2.013 e R$1,39 em 2.014 de disponibilidade de curto prazo após 

pagamento das dívidas correntes. 
 
Estão corretas: 
 
A) as afirmativas I e III apenas. 
B) as afirmativas I, II e III. 
C) as afirmativas II e III apenas 
D) as afirmativas I e II apenas. 
 

33. O Retorno do Investimento Operacional em 2.013 e 2.014 foi aproximadamente e respectivamente: 

 
A) 6,59% e 7,98%. 
B) 13,41% e 19,04%. 
C) 7,09% e 5,05%. 
D) 6,59% e 5,05%. 

 
34. O Retorno do Capital Próprio apresentado mostra que: 

 
A) houve uma queda e o motivo foi a diminuição do lucro em 23,29% de 2.013 para 2.014. 
B) houve uma melhora e o motivo foi a diminuição do custo dos bens em 4,13% de 2.013 para 2.014. 
C) houve um aumento e o motivo foi a diminuição das despesas operacionais em 2,55% de 2.013 para 2.014. 
D) houve um aumento passando de 13,41% para 19,04% de 2.013 e 2.014.  
 

35. Sabendo que o Estoque em 2014 é de R$467.522 e em 2013 de R$447.456, calcule e analise a Liquidez Seca da 
Empresa no Período 2.013/2.014 e assinale a alternativa correta. 

 
A) A empresa liquida suas obrigações de curto prazo em 2.014 sem a necessidade de vendas de seus estoques, 

pois para cada R$1,00 de obrigações de curto prazo a empresa possui R$1,14 de disponibilidades em seu Ativo 
Circulante e em 2.013 não liquida suas obrigações de curto prazo, pois possui R$0,97 em seu Ativo Circulante, 
para R$1,00 de obrigações de curto prazo, dependendo assim da venda dos estoques para liquidar estas 
obrigações. 

B) A empresa liquida suas obrigações de curto prazo em 2.013 e 2.014 sem a necessidade de vendas de seus 
estoques, pois para cada R$1,00 de obrigações de curto prazo a empresa possui, respectivamente, uma sobra 
de R$0,97 e R$1,14 em seu Ativo Circulante. 

C) Houve uma queda na liquidez, pois em 2.013 havia R$1,14 de liquidez para cada R$1,00 de obrigações de curto 
prazo e em 2.014 este valor foi para R$0,97 para cada R$1,00 de obrigações de curto prazo. 

D) Houve um aumento na liquidez, pois em 2.014 havia R$1,14 de liquidez para cada R$1,00 de obrigações de 
curto prazo e em 2.013 este valor era de R$0,97 para cada R$1,00 de obrigações de curto prazo. 
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36. Com base na Lei 4.320/64, analise os quadros abaixo, faça as correlações e assinale a alternativa correta: 
 

A Integrarão a Lei de Orçamento

B Acompanharão a Lei de Orçamento  
 

I
Sumário geral da receita por fontes e da despesa por 

funções do Governo

II
Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as 

Categorias Econômicas

III
Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva 

legislação

IV
Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação 

dos fundos especiais

V Quadros demonstrativos da despesa

VI

Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do 

Governo, em termos de realização de obras e de 

prestação de serviços  
 
A) I B – II A – III B – IV A – V B – VI A. 
B) I B – II B – III B – IV A – V A – VI A. 
C) I A – II B – III A – IV B – V B – VI A. 
D) I A – II A – III A – IV B – V B – VI B. 
 

37. De acordo com a Lei 6.404/76, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) Em casos de déficit, a Lei de Diretrizes Orçamentária indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica 

autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. 
B) Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. 
C) As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no orçamento 

da entidade obrigada a transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber. 
D) A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para Realizar em qualquer mês do exercício 

financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa. 
 

38. Uma das categorias econômicas da Despesa Pública é a Despesa Corrente, subdividida em Despesas de Custeio e 
Transferências Correntes. Análise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
A) Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais corresponda à 

contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à 
manifestação de outras entidades de direito público ou privado. 

B) São Transferências Correntes as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de 
direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, 
constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento 
ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. 

C) Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, 
inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. 

D) Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações destinadas à aquisição de imóveis, ou de bens de capital 
já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já 
constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; constituição ou aumento do capital de 
entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de 
seguros. 

 
39. De acordo com Lei 6.404/76, constitui unidade orçamentária: 

 
A) o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a 

administração pública para consecução dos seus fins. 
B) o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações 

próprias. 
C) a instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização, 

as quais serão concedidas subvenções. 
D) a empresa sem fins lucrativos, salvo quando se tratar de empresas com subvenções e cuja concessão tenha 

sido expressamente autorizada em lei especial. 
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40. Uma das categorias econômicas da Receita Pública é a Receita Corrente, subdivida em Receitas Correntes e 
Receitas de Capital. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) São Receitas Correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços 

e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou 
privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. 

B) São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de 
dívidas; 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 e, ainda, o déficit do 
Orçamento Corrente. 

C) São Receitas Tributárias os impostos, as taxas e contribuições de melhorias. 
D) São Receitas e Capital as operações de crédito, a alienação de bens, a amortização de empréstimos, as 

transferências de capital e outras receitas de capital. 
 

41. A realização da Receita Pública se dá em três estágios: o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. Com base 
nestes três estágios, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA. 

 
I- Lançamento é o ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é 

devedora e inscreve o crédito no órgão. 
II- Arrecadação corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores, por 

meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente. 
III- Recolhimento é a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela 

administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando-se o princípio da unidade de 
tesouraria ou de caixa. 

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

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelas demonstrações enumeradas 
pela Lei nº 4.320/19641, pelas demonstrações exigidas pela NBC T 16. 6 – Demonstrações Contábeis e pelas 
demonstrações exigidas pela Lei Complementar nº 101/2000, as quais são: Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; 
Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) (MCASP 6ª Edição). 
 
Com base nas Demonstrações acima, responda as questões 42 a 45. 

 
42. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço 

Orçamentário é composto por: Quadro Principal; Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e 
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. 

 
No quadro principal onde consta a Receita Orçamentária existem as colunas: 

 
I- Previsão Inicial. 
II- Previsão Atualizada. 
III- Receitas Projetadas. 
IV- Receitas Realizadas. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
A) apenas duas colunas estão corretas. 
B) todas as colunas estão corretas. 
C) apenas uma coluna está incorreta. 
D) apenas uma coluna está correta. 
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43. O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do 
setor público, demonstrando: 

 
(   ) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, 

discriminando as ordinárias e as vinculadas. 
(   ) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários. 
(   ) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, 

destacando os aportes de recursos para o RPPS. 
(   ) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte. 
 
Marcando (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmativas acima, a sequência correta é: 

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

44. O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, _______________ e _________________, a 
situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos 
potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). 
 
Preencha as lacunas acima assinalando a alternativa correta. 

 
A) quantitativa – economicamente 
B) qualitativa – quantitativamente 
C) financeira – economicamente 
D) qualitativa – economicamente 
 

45. A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará a evolução do patrimônio líquido da 
entidade. Abaixo analise alguns dos itens que podem ser demonstrados e responda a alternativa correta. 

 
I- Os ajustes de exercícios anteriores. 
II- As transações de capital com os sócios, por exemplo: o aumento de capital, a aquisição ou venda de ações em 

tesouraria e os juros sobre capital próprio. 
III- O superávit ou déficit patrimonial. 
IV- A destinação do resultado, por exemplo: transferências para reservas e a distribuição de dividendos.  
 
A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas um item está correto. 
C) Apenas dois itens estão corretos. 
D) Todos os itens estão incorretos. 
 

46. Segundo a Lei 8.666/93 é dispensável a licitação: 
 
I- quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 

prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas. 
II- nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
III- nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos 

processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. 
IV- para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, 

independentes de serem ou não compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 
 
Das afirmativas acima estão corretas: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) I, II e III, apenas 
C) II e IV, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 

47. A respeito do Sistema de Registro de Preços, conforme disposto na Lei 8.666/93, pode-se afirmar: 
 
A) Será precedido de ampla pesquisa de mercado, regulamentado por decreto, com seleção feita por dispensa de 

licitação e validade não superior a um ano. 
B) Será precedido de ampla pesquisa de mercado, regulamentado por projeto de lei, com seleção feita por 

concorrência e validade não inferior a 24 meses. 
C) Será precedido de ampla pesquisa de mercado, regulamentado por decreto, com seleção feita por concorrência 

e validade não superior a um ano. 
D) Será precedido de ampla pesquisa de mercado, regulamentado por decreto, com seleção feita por convite e 

validade não superior a um ano. 
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48. Segundo a Lei Complementar 101/00 é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e 
direitos que integram o patrimônio público para: 
 
A) o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei a atender demandas trabalhistas. 
B) o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei a atender despesas de exercícios anteriores. 
C) o financiamento de despesa de custeio, destinando-se exclusivamente para a realização de novas despesas 

correntes de caráter continuado. 
D) o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e 

próprio dos servidores públicos. 
 

49. Segundo a Lei Complementar 101/00, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa deve ser acompanhado: 
  
I- da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subsequentes. 
II- da declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei 

orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 
III- da comprovação de cumprimento das metas fiscais no exercício anterior. 
  
Das afirmativas acima estão corretas: 
  
A) I e III, apenas 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III. 
 

50. Segundo a Lei 10.520/02, o pregão:  
 
I- fixa como não inferior a 30 (trinta) dias o prazo para a apresentação das propostas, contado a partir da 

publicação do aviso de convocação dos interessados.  
II- considera como bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.  
III- pode ser realizado por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação. 
IV- faculta regulamentos próprios para União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 
Das afirmativas acima estão corretas: 
 
A) II, III e IV, apenas 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
 
 




