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Português 
 
TEXTO 1 
 

Entre a sabedoria e a loucura 
 
Massas impõem respeito. Políticos que até ontem 
desdenhavam dos radicais e vândalos do Passe Livre agora 
juram que apoiam as manifestações desde criancinhas. Já há 
governantes falando em rever o preço do ônibus. O que está 
acontecendo? 

É difícil dizer com precisão. Estudiosos da psicologia de 
massas ainda não chegaram a um acordo nem sobre como 
elas atuam, menos ainda sobre como surgem e desaparecem. 
Há motivos tanto para júbilo como para apreensão. Multidões, 
afinal, podem ser extremamente sábias e pavorosamente 
estúpidas. 

Do lado positivo, a agregação de grandes números extirpa 
certos tipos de erro, já que os palpites mais absurdos se 
anulam e o que resta faz algum sentido. Se você quer saber o 
peso de um bezerro, pergunte para 787 pessoas, a maioria das 
quais não terá a menor ideia de qual número chutar, e tire a 
média. Em 1906, James Galton, um cientista fascinado por 
medidas, fez isso e ficou ainda mais fascinado quando 
descobriu que a diferença entre as estimativas e o peso real do 
bicho foi de uma libra. 

Não é só. A resposta mais popular entre espectadores de 
programas como "Quem Quer Ser um Milionário" está certa em 
90% das vezes. No fundo, é o mesmo princípio utilizado por 
casas de apostas, que delegam ao mercado a tarefa de estimar 
as probabilidades e definir os prêmios. 

Podemos então sempre confiar na sabedoria das multidões? É 
claro que não. Se as massas eliminam certos erros, criam 
outros. Entre as principais patologias do pensamento de grupo 
destacam-se a radicalização, a supressão do dissenso e a 
animosidade. Movimentos terroristas, caça às bruxas e brigas 
de torcida são, afinal, fenômenos de massa. 

Multidões podem ainda ser manipuladas por demagogos e 
geram desastres históricos com seu comportamento de 
manada. Políticos, com seu aguçado senso de sobrevivência, 
aprenderam a cultivá-las e a temê-las. 
 

Hélio Schwartsman. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2013/06/12973

38-entre-a-sabedoria-e-a-loucura.shtml. Acesso em 27/07/2013. 
Adaptado. 

01. Do ponto de vista temático, o Texto 1 aborda os 
fenômenos de massa, na perspectiva de que eles são, ao 
mesmo tempo: 

A) eloquentes e desafiadores. 
B) frequentes e radicais. 
C) efêmeros e confiáveis. 
D) realistas e manipuladores. 
E) sábios e temerários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. Assinale a informação que está em consonância com as 
ideias do Texto 1. 

A) Os movimentos de massas parecem impor respeito, 
mas exercem pouca influência sobre os políticos. 

B) As multidões despertam sentimentos antagônicos, por 
poderem agir com sabedoria ou com estupidez. 

C) Nos fenômenos de massa, os palpites mais absurdos 
acabam por anular aqueles que fazem algum sentido. 

D) É consensual que sempre se pode confiar plenamente 
na sabedoria das grandes multidões. 

E) A capacidade de manipulação é frequentemente 
utilizada como arma poderosa, pelas multidões. 

03. “a agregação de grandes números extirpa certos tipos de 
erro, já que os palpites mais absurdos se anulam e o que 
resta faz algum sentido.” O sentido desse trecho estaria 
mantido se a expressão destacada fosse substituída por: 

1) pois 
2) ao passo que 
3) uma vez que 
4) contanto que 

 Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 3, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 1, apenas. 
D) 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

04. Analise as relações de sentido apresentadas a seguir. 

1) No trecho: “Políticos que até ontem desdenhavam 
dos radicais e vândalos do Passe Livre” (§ 1), o 
termo destacado equivale semanticamente a 
“discordavam”. 

2) No trecho: “a agregação de grandes números extirpa 
certos tipos de erro.” (§ 3), o termo destacado 
significa “extingue”, “elimina”. 

3) Com o segmento destacado no trecho “é o mesmo 
princípio utilizado por casas de apostas, que 
delegam ao mercado a tarefa de estimar as 
probabilidades e definir os prêmios.” (§ 4), o autor 
pretendeu dizer: “que transmitem ao mercado a 
tarefa”. 

4) O trecho: “Políticos, com seu aguçado senso de 
sobrevivência, aprenderam a cultivá-las e a temê-
las.” (§ 6) manteria o seu sentido original se o termo 
destacado fosse substituído por “apurado”. 

 

Estão corretas: 
 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

05. “Multidões podem ainda ser manipuladas por demagogos 
e geram desastres históricos com seu comportamento de 
manada.” Nesse trecho, a expressão destacada expressa 
a ideia de: 

A) comportamento reacionário. 
B) comportamento radical. 
C) comportamento irracional. 
D) comportamento desarticulado. 
E) comportamento incontrolável. 
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TEXTO 2 
 
O Estatuto da Juventude, que estabelece direitos para jovens 
entre 15 e 29 anos, recebeu vetos ao ser sancionado hoje (5) 
pela presidenta Dilma Rousseff. O artigo que previa meia-
passagem em transporte interestadual para todos os 
estudantes com até 29 anos, independentemente da finalidade 
da viagem, foi retirado. No entanto, a presidenta manteve a 
reserva de duas cadeiras gratuitas e de duas meias-passagens 
para jovens de baixa renda em ônibus interestaduais, conforme 
ordem de chegada. 

“A meia-passagem para jovens de baixa renda foi uma grande 
conquista. Nós temos um conjunto de jovens no Brasil que 
ainda não conseguem conciliar trabalho com educação e eles 
estavam desistindo de ir à escola por causa disso. As regras 
para esses jovens de baixa renda são as mesmas dos outros 
programas do governo”, disse a secretária nacional da 
Juventude, Severine Macedo. 

A presidenta vetou também o segundo parágrafo do Artigo 45º 
do Estatuto, que se refere aos recursos extraorçamentários 
necessários ao funcionamento do Conselho de Juventude, 
criado pela nova legislação para ouvir os jovens. 

O Estatuto define os princípios e diretrizes para o 
fortalecimento e a organização das políticas de juventude, em 
âmbito federal, estadual e municipal. Isso significa que as 
políticas tornam-se prerrogativas do Estado, e não só de 
governos. 

“Os jovens brasileiros vão entrar definitivamente para a agenda 
das políticas públicas brasileiras, independendo da posição do 
governo. Agora há uma legislação que ampara a execução das 
políticas para mais de 51 milhões de jovens”, garantiu 
Severine. 

No texto foi mantida a meia-entrada em eventos culturais e 
esportivos de todo o país para estudantes e jovens de baixa 
renda até o total de 40% dos ingressos disponíveis para o 
evento. A legislação atual também vai assegurar novas 
garantias como os direitos à participação social, ao território, à 
livre orientação sexual e à sustentabilidade. 

Para a União Nacional dos Estudantes (UNE) e o Conselho 
Nacional da Juventude, a aprovação do Estatuto é uma vitória 
conquistada depois de quase dez anos de tramitação no 
Congresso Nacional. As entidades destacaram a importância 
da "voz das ruas" para a valorização da juventude. 
 

Disponível em: 
http://www.diariosp.com.br/mobile/noticia/detalhe/55050.  

Acesso em 05/08/2013. Adaptado. 

06. Ao abordar o tema central, o autor do Texto 2 privilegia a 
visão de que: 

A) o texto final do Estatuto da Juventude é problemático, 
pois recebeu muitos vetos. 

B) a presidente Dilma Rousseff atendeu integralmente às 
reivindicações dos jovens. 

C) a versão final do Estatuto da Juventude desagrada a 
empresários do setor de transportes. 

D) a sanção do Estatuto da Juventude representa uma 
conquista dos jovens.  

E) a aprovação do Estatuto da Juventude vai de encontro 
aos anseios das “vozes das ruas”. 

07. Considerando as regras da concordância, assinale a 
alternativa correta. 

A) Dentre os jovens, 90% aprova o texto final do Estatuto 
da Juventude.  

B) Finalmente, a voz dos jovens que protestaram nas 
ruas foram ouvidos. 

C) A maioria dos jovens que batalharam pelo Estatuto se 
mostrou aliviada com sua aprovação. 

D) Todos sabíamos que, no Brasil, faltava políticas 
públicas específicas para a juventude.  

E) Antes do Estatuto, haviam muitos jovens que não 
conseguiam conciliar trabalho e educação. 

08. “O artigo que previa meia-passagem em transporte 
interestadual para todos os estudantes com até 29 anos, 
independentemente da finalidade da viagem, foi retirado. 
No entanto, a presidenta manteve a reserva de duas 
cadeiras gratuitas e de duas meias-passagens para 
jovens de baixa renda em ônibus interestaduais.” Nesse 
trecho, a expressão utilizada indica que o autor pretendeu: 

A) apresentar a causa de um fato. 
B) introduzir uma conclusão. 
C) acrescentar uma informação, apenas. 
D) reformular uma ideia apresentada. 
E) opor duas informações. 

09. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada 
está corretamente conjugada. 

A) A União Nacional dos Estudantes (UNE) e o Conselho 
Nacional da Juventude não intervieram no texto final 
do Estatuto. 

B) Praticamente tudo o que os jovens proporam foi 
aprovado no Estatuto.  

C) Os movimentos dos jovens terão garantida uma 
vitória, se, de fato, as instituições porem em prática o 
que preconiza o Estatuto. 

D) O Estatuto vem comprovar que os jovens tem força 
para lutar por seus direitos. 

E) Os jovens requiseram seus direitos, e foram ouvidos, 
ainda que parcialmente. 

 

TEXTO 3 
 

 

Disponível em: 
http://www.rededemocratica.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=4604:dil

ma-ou%C3%A7a-a-voz-dos-jovens-nas-ruas. Acesso em 05/08/20 

10. No Texto 3, o jovem protesta contra: 

A) a falta de liberdade dos jovens, para ir e vir. 
B) o preço das passagens nos transportes públicos.  
C) o valor cobrado para a obtenção do passe estudantil. 
D) o alto custo das viagens interestaduais, no Brasil.  
E) o desrespeito a um princípio básico da Constituição. 
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Noções de Informática  

11. Com relação a conceitos de hardware, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

1) Mídias de 
armazenamento 

(   ) É um pedaço de vidro ou de materiais poliméricos com capacidade de transmitir 
luz. 

2) Fibra óptica (   ) CD/DVD/Blu-ray, Disco Rídido (HD), pendrive/cartão de memória. 
3) Tablet (   ) O termo refere-se geralmente ao toque no visor do dispositivo com o dedo ou a 

mão. 
4) Periféricos  (   ) Dispositivo pessoal em formato de prancheta usado para acesso à Internet, 

organização pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de livros, jornais, 
revistas e jogos. 

5) Touch Screen (   ) Monitor (Vídeo), Teclado, Mouse, Impressora. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 4, 2, 1, 5, 3. 
B) 4, 1, 5, 3, 2. 
C) 2, 1, 5, 3, 4. 
D) 2, 5, 1, 3, 4. 
E) 3, 5, 2, 4, 1. 

12. Considere a ferramenta gerenciadora de planilhas Calc do OpenOffice e enumere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

 

1) Referência 
Circular 

(   ) Usado para referenciar através de um rótulo um intervalo de células, função, constante 
ou tabela. 

2) Caixa de nome (   ) Quando uma fórmula refere-se direta ou indiretamente a si própria. 
3) Categorias de 

funções 
(   ) Serve para propagar uma data, um número ou uma fórmula, evitando a redigitação. 

4) Referência 
Absoluta 

(   ) Banco de dados, Data e Hora, Financeiras, Lógicas, Matemáticas, Estatísticas. 

5) Alça de 
preenchimento 

(   ) Sempre se refere a uma célula, de tal forma que alterando a posição da célula que 
contém a fórmula, a referência permanecerá a mesma. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

A) 4, 3, 1, 2, 5. 
B) 4, 1, 5, 3, 2. 
C) 2, 5, 1, 3, 4. 
D) 2, 1, 5, 3, 4. 
E) 3, 2, 1, 4, 5. 

13. Writer é o processador de textos do OpenOffice. Com relação ao Writer, analise as afirmações abaixo. 

1) Oferece várias ferramentas de editoração eletrônica e de desenho para ajudar o usuário a criar documentos com 
estilo profissional, tais como brochuras, boletins informativos e convites. 

2) Não é possível salvar documentos em outros formatos de arquivo no OpenOffice.org Writer; ele só aceita o formato 
de arquivo padrão ODF. 

3) Alinhamento é a posição do texto em relação às margens. O Writer é pré-definido para alinhar o texto pela margem 
esquerda, direita, centralizado e justificado. 

4) Para criar uma carta-modelo no Writer, é preciso ter um documento de texto que contenha campos para endereço, e 
um banco de dados de endereços. Então, o usuário irá combinar ou mesclar os dados de endereços e o documento 
de texto para imprimir as cartas ou enviá-las por e-mail. 

Estão corretas, apenas: 

A) 2 e 4. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 3 e 4. 
E) 2 e 3. 
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14. Browser, ou navegador, software que interpreta a linguagem HTML, pode explorar textos, fotos, gráficos, sons e vídeos na 
Internet, ao visitar páginas. Com relação aos navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer, analise as 
afirmações abaixo. 

1) O HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure), usado apenas no browser Mozilla Firefox, é uma implementação do 
protocolo HTTP de forma segura, utilizando o protocolo SSL/TLS, com criptografia verificando a autenticidade do servidor e 
do cliente por meio de certificados digitais. 

2) No browser Google Chrome, é possível organizar as guias, clicando e arrastando para uma posição diferente na parte 
superior da janela do navegador. 

3) O Internet Explorer possui um sistema que permite a fixação de serviços da web e sites favoritos diretamente na Barra de 
tarefas do Windows.  

4) O pop-up é uma janela extra que se abre no navegador, quando o usuário visita uma página web ou acessa uma 
hiperligação específica. O pop-up é utilizado pelos criadores do site (sítio) para abrir alguma informação extra, ou como 
meio de propaganda. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 2, 3 e 4. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 2 e 3. 
D) 2 e 4. 
E) 1 e 2. 

15. Com relação a procedimentos de segurança e tipos de Backup, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

1) Cookie (   ) Tipo de Backup em que a maioria dos seus arquivos é grande e não sofre 
modificações com frequência. 

2) Incremental (   ) Pequenos arquivos deixados pelos sites em nosso computador, contendo 
informações sobre a nossa navegação, preferências etc. 

3) Computação em nuvem 
("cloud computing") 

(   ) Tipo de ataque em que o objetivo principal não é invadir e nem coletar 
informações, mas, sim, exaurir recursos e causar indisponibilidade do serviço. 

4) Worms (   ) Trata-se do armazenamento de arquivos e programas na Internet, de forma 
que se possa acessá-los virtualmente de qualquer lugar. 

5) DoS (   ) Malware que se espalha de diversas maneiras, mas a propagação via rede é a 
mais comum. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

A) 4, 2, 5, 1, 3. 
B) 4, 1, 5, 3, 2. 
C) 3, 4, 1, 2, 5. 
D) 2, 5, 1, 3, 4. 
E) 2, 1, 5, 3, 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Concurso Público – SUGEPE / UFRPE / CARGO: Contador  – TIPO 1 

6 
 

Legislação Aplicada ao  
Servidor Público 

16. “Provimento” é o fato administrativo que traduz o 
preenchimento de um cargo público. A respeito desse 
tema, assinale a alternativa correta. 

A) A nomeação é uma forma de provimento do tipo 
derivado, e só pode ocorrer após prévia aprovação 
em concurso público. 

B) A remoção é uma forma de provimento derivado e, 
por essa razão, não precisa ser precedida de 
concurso. 

C) A nomeação é uma forma de provimento originário 
e, a depender da natureza do cargo, pode não ser 
precedida de concurso. 

D) A recondução é uma forma de provimento 
originário pelo qual o servidor que tem estabilidade 
retorna ao cargo que ocupava anteriormente, por 
motivo de sua inabilitação em estágio probatório 
relativo a outro cargo, ou pela reintegração de 
outro servidor ao cargo do qual teve que se 
afastar. 

E) A ascensão funcional é uma forma de provimento 
derivado e pode ser considerada constitucional, 
caso seja precedida de concurso interno, restrito a 
um determinado grupo de servidores. 

17. Paulo se submeteu a concurso público para 
provimento de cargo efetivo no Serviço Público 
Federal, regido pela Lei 8.112/90, logrando aprovação 
dentro do número de vagas oferecidas no edital. 
Nesse contexto, assinale a alternativa correta. 

A) Após a aprovação, as etapas seguintes no 
processo de ingresso de Paulo no Serviço Público 
são: posse, nomeação e exercício, nessa ordem. 

B) Mesmo tendo sido aprovado em concurso público, 
Paulo se sujeita a estágio probatório, sendo 
considerado vitalício caso confirmado no cargo 
após a avaliação especial de desempenho. 

C) Paulo só terá direito a ‘Licença para Atividade 
Política’ quando confirmado no cargo, após o 
estágio probatório. 

D) Caso confirmado no cargo, após o estágio 
probatório, Paulo torna-se estável, só podendo 
perder o cargo por sentença judicial transitada em 
julgado, por processo administrativo disciplinar com 
garantia de ampla defesa, por procedimento de 
avaliação periódica de desempenho, assegurada a 
ampla defesa, e para redução de despesa com 
pessoal, quando exceder os limites definidos em lei 
complementar. 

E) Apenas após a posse Paulo poderá exercer o 
direito de petição. 

18. A respeito do regime disciplinar dos servidores 
públicos, assinale a alternativa incorreta. 

A) É dever do servidor público guardar sigilo sobre 
assunto da repartição. 

B) É vedado ao servidor público participar de 
gerência ou administração de sociedade privada, 
personificada ou não personificada, e exercer o 
comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista 
ou comanditário. 

C) A falta de defesa técnica por advogado no 
processo administrativo disciplinar não ofende a 
Constituição. 

D) Ao inativo que houver praticado, na atividade, falta 
punível com demissão, será aplicada a penalidade 
de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

E) A sindicância constitui um procedimento sumário 
instaurado para apurar infrações que comportem a 
pena máxima de suspensão por até sessenta dias. 

19. Sobre a seguridade social do servidor, assinale a 
alternativa correta. 

A) A aposentadoria por invalidez sempre será com 
proventos integrais. 

B) A aposentadoria compulsória ocorre aos setenta 
anos de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição. 

C) A concessão de licença capacitação é direito 
subjetivo do servidor, não sendo avaliada a 
conveniência e a oportunidade para a 
Administração. 

D) A licença para tratar de assuntos particulares pode 
ser concedida, a critério da Administração, sem 
prejuízo da remuneração. 

E) A licença para desempenho de mandato classista 
será concedida sem prejuízo da remuneração. 

20. Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) A função pública deve ser tida como exercício 
profissional e, portanto, se integra na vida 
particular de cada servidor público. Assim, os fatos 
e atos verificados na conduta do dia a dia em sua 
vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu 
bom conceito na vida funcional. 

B) Salvo os casos de segurança nacional, 
investigações policiais ou interesse superior do 
Estado e da Administração Pública, a serem 
preservados em processo previamente declarado 
sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de 
qualquer ato administrativo constitui requisito de 
eficácia e moralidade, ensejando sua omissão 
comprometimento ético contra o bem comum, 
imputável a quem a negar. 

C) É dever fundamental do servidor público ser 
cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, 
respeitando a capacidade e as limitações 
individuais de todos os usuários do serviço público, 
sem qualquer espécie de preconceito ou distinção 
de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, 
cunho político e posição social, abstendo-se, 
dessa forma, de causar-lhes dano moral. 

D) É vedado ao servidor público deixar de utilizar os 
avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou 
do seu conhecimento para atendimento de seu 
mister. 

E) A pena aplicável ao servidor público pela 
Comissão de Ética é a de advertência ou 
suspensão de até trinta dias, e sua fundamentação 
constará do respectivo Parecer, assinado por 
todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. 
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Conhecimentos Específicos 

21. Quando uma entidade apresenta um índice de liquidez 
corrente de 1,5, pode-se concluir que a mesma está 
com um ativo circulante livre de comprometimento com 
obrigações no percentual aproximado de: 

A) 66,6% 
B) 23,3% 
C) 33,3% 
D) 75,0% 
E) 25,0% 

 
Com base na Tabela 1, que apresenta os dados 
referentes ao Orçamento aprovado da Prefeitura 
Perfeita, responda às questões 22 e 23. 

 

Tabela 01 

Receitas Previstas Valor  

Receita tributária 1.000

Receita Patrimonial 500

Operações de Crédito 200

Transferências Correntes 800

Total 2.500

Despesas Autorizadas Valor 

Pessoal e Encargos Sociais 800

Juros e Encargos da Dívida 1.000

Outras Despesas Correntes 200

Investimentos 500

Total 2.500

22. Qual o valor do déficit econômico do orçamento 
aprovado da Prefeitura Perfeita? 

A) 0 
B) 200 
C) 500 
D) 100 
E) 300 

23. Qual o total das receitas de capital, considerando o 
que estabelece o § 2º do art. 11 da Lei nº 4.320/64? 

A) 200 
B) 500 
C) 300 
D) 100 
E) 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. O montante total, apurado sem duplicidade, das 
obrigações financeiras do ente da Federação, 
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados e da realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a doze meses, é 
definido no inciso I, do art. 29, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, como dívida pública: 

A) financeira. 
B) flutuante. 
C) fundada. 
D) mobiliária. 
E) total. 

25. Quando da realização de pagamento de licitações 
cotadas em moeda estrangeira, o pagamento deverá 
ocorrer, conforme estabelece o § 2º do art. 42 da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações: 

A) na moeda contratada, com a taxa de câmbio na 
data do pagamento. 

B) em moeda brasileira, com a taxa de câmbio 
vigente no segundo dia útil imediatamente anterior 
à data do efetivo pagamento. 

C) na moeda contratada, com a taxa de câmbio 
vigente no segundo dia útil imediatamente anterior 
à data do efetivo pagamento. 

D) em moeda brasileira, com a taxa de câmbio 
vigente no dia útil imediatamente anterior à data do 
efetivo pagamento. 

E) na moeda contratada, com a taxa de câmbio 
vigente no dia útil imediatamente anterior à data do 
efetivo pagamento. 

26. No Balanço Financeiro de uma entidade pública que 
usa o total das disponibilidades para pagar as 
despesas empenhadas e liquidadas, e que essas 
forem o dobro das receitas orçamentárias arrecadadas 
e 10% das disponibilidades do exercício anterior, 
avaliados em $ 200, sem que tenha havido ingressos e 
desembolsos extraorçamentários, o valor dos restos a 
pagar inscritos deverá ser de: 

A) $ 900 
B) $ 600 
C) $ 700 
D) $ 800 
E) $ 500 

27. As receitas orçamentárias derivadas da 
contraprestação à atuação estatal exercida em favor 
de determinado grupo ou coletividade deve ser 
classificada como:  

A) Contribuições Sociais. 
B) Receita Patrimonial. 
C) Contribuições de Intervenção no Domínio 

Econômico. 
D) Receita Tributária. 
E) Contribuições de Interesse das Categorias 

Profissionais ou Econômicas. 
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28. O princípio contábil que afirma a prevalência da essência sobre a forma denomina-se: 

A) Competência. 
B) Oportunidade. 
C) Valor Original. 
D) Continuidade. 
E) Entidade. 

29. Considerando as definições do Manual de Procedimentos Patrimoniais editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
quando o fato gerador do passivo exigível ocorrer antes do empenho, ou entre o empenho e a liquidação, é denominado: 

A) despesa processada. 
B) empenho liquidado. 
C) crédito empenhado a liquidar. 
D) empenho em liquidação. 
E) despesas não processada. 

30. O lançamento que debita a conta de Empréstimos a curto prazo – externo e credita a conta de Caixa e Equivalentes de 
Caixa em Moeda Nacional refere-se a: 

A) recebimento de empréstimos. 
B) contratação de financiamento. 
C) reconhecimento da despesa financeira. 
D) apropriação da receita de empréstimos. 
E) pagamento de empréstimos. 

31. As transações que resultam em alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter 
compensatório, afetando, ou não, o seu resultado, são denominadas: 

A) Receita Orçamentária. 
B) Variações Patrimoniais. 
C) Compensações. 
D) Variações Orçamentárias. 
E) Despesa Orçamentária. 

32. Conforme estabelece o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de:  

A) medidas de compensação nos três exercícios subsequentes a sua vigência. 
B) estimativa do impacto orçamentário-financeiro. 
C) lei autorizativa. 
D) projeção da perda nos três exercícios subsequentes a sua vigência. 
E) anexo do plano plurianual. 

33. O art. 6º da Lei nº 4.320/1964 definiu a regra do orçamento bruto, que atende e complementa o princípio orçamentário da: 

A) Unidade. 
B) Anualidade. 
C) Legalidade. 
D) Exclusividade. 
E) Universalidade. 

34. Quando o setor público realiza o refinanciamento de uma dívida pública com vencimento em um ano, pelo mesmo valor, 
alongando o prazo de pagamento para cinco anos, do ponto de vista patrimonial, ocorrerá um(a): 

A) aumento do passivo não circulante. 
B) diminuição do patrimônio líquido. 
C) aumento do ativo circulante. 
D) diminuição do passivo não circulante. 
E) aumento do passivo circulante. 
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Com base nos dados abaixo, responda às questões de 35 a 41. 
 

Durante o exercício de X1, a Entidade “A” teve a previsão e a execução orçamentária e de outras receitas e despesas 
da forma abaixo: 

 

Discriminação da Receita Previsão - $ Execução- $ 

Arrecadação de Receita do IRRF 30.000  33.000 

Receita de Imposto de Importação   2.350    2.400 

Arrecadação de IPI 20.000  22.000 

Arrecadação do IOF   3.500    3.800 

Operações de Crédito por Antecipação de Receita   2.500    2.750 

Refinanciamento da Dívida 12.000  13.200 

Rendimentos de Aplicações Financeiras      500  550 

Recebimento da Dívida Ativa      250  650 

Contribuições Sociais   3.000    3.300 

Doações de Pessoas ao Governo para Combate à Fome   4.000    4.000 

Multas e Juros de Mora Arrecadados      800  700 

Alienação de Bens Móveis      200    1.000 

 

Discriminação da Despesa Previsão Execução 

Pessoal Ativo 21.200  21.000 

Pessoal Aposentado   7.000    7.000 

Juros do Refinanciamento da Dívida   1.200    1.200 

Juros de Antecipação de Receita      500  500 

Repasse do FPE 11.850  11.850 

Compra de Material de Consumo   1.000    1.000 

Contratação de Serviços de Terceiros - Pessoa Física   3.800    4.000 

Contratação de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   3.000    3.000 

Repasse do FPM 13.200  13.750 

Aquisição de Material Permanente   1.250    1.000 

Amortização do Refinanciamento da Dívida   3.000    3.000 

Amortização de Antecipação de Receita   2.500    2.500 

Aquisição de Veículos Novos   1.500    1.500 

Aquisição de Navios usados pela Marinha   8.100    9.000 
 

Informações Adicionais: 
a) O saldo das disponibilidades do Exercício Anterior era de R$ 10.000. 
b) Todas as despesas Orçamentárias foram empenhadas, liquidadas e pagas. 
c) As dotações com necessidade de suplementação foram atendidas com a abertura de créditos suplementares, utilizando a fonte excesso de 
arrecadação. 

35. Qual o Resultado Orçamentário da Entidade “A” em X1? 

A) $ 7.050 
B) $ 6.800 
C) $ 4.550 
D) $ 6.500 
E) $ 4.050 

36. Qual o Resultado da Receita Orçamentária da Entidade “A” em X1? 

A) $ 7.050 
B) $ 6.800 
C) $ 4.550 
D) $ 6.500 
E) $ 6.350 

 
37. Qual o Resultado de Previsão da Entidade “A” em X1? 

A) $ -1.650 
B) $ -1.850 
C) $ -2.400 
D) $ -1.400 
E) $ -2.200 
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38. Qual o Resultado da Despesa Orçamentária da Entidade 
“A” em X1? 

A) $ -450 
B) $ -650 
C) $ -700 
D) $ -1.200 
E) $ -1.700 

39. Qual o total da Receita Orçamentária Arrecadada pela 
Entidade “A” em X1? 

A) $ 80.300 
B) $ 84.600 
C) $ 76.600 
D) $ 79.100 
E) $ 87.350 

40. Qual o saldo das Disponibilidades Finais da Entidade “A” 
em X1? 

A) $ 19.550 
B) $ 17.700 
C) $ 19.050 
D) $ 17.950 
E) $ 17.050 

41. Qual o total da Despesa Orçamentária Executada da 
Entidade “A” em X1? 

A) $ 76.250 
B) $ 78.250 
C) $ 76.600 
D) $ 77.800 
E) $ 71.400 

42. Não é objetivo do Sistema Integrado de Administração 
Financeira – SIAFI: 

A) permitir que a contabilidade pública seja fonte segura 
e tempestiva de informações gerenciais destinadas a 
todos os níveis da Administração Pública Federal. 

B) padronizar métodos e rotinas de trabalho relativas à 
gestão dos recursos públicos.  

C) permitir a apuração de custos na Administração 
Pública. 

D) permitir o acompanhamento e a avaliação do uso dos 
recursos públicos. 

E) integrar e compatibilizar as informações no âmbito do 
Governo Federal. 

43. O recebimento de uma dívida ativa no exercício em curso 
provocará, no patrimônio da entidade, um(a): 

A) aumento do ativo circulante. 
B) diminuição do passivo circulante. 
C) aumento do passivo circulante. 
D) diminuição do passivo circulante. 
E) aumento das disponibilidades. 

44. Atendendo ao disposto na Resolução do Conselho 
Federal de Contabilidade para o Setor Público, as 
variações patrimoniais devem ser segregadas em: 

A) ativas e passivas. 
B) aumentativas e diminutivas. 
C) dependentes e independentes da execução 

orçamentária. 
D) quantitativas e qualitativas. 
E) supervenientes e insubsistentes. 

45. No cálculo de alavancagem financeira, quando se divide 
o lucro antes das despesas financeiras pelo ativo 
operacional, o resultado é: 

A) custo da dívida. 
B) rentabilidade do negócio. 
C) retorno do investimento. 
D) custo operacional. 
E) retorno do ativo. 

46. De acordo com a Resolução CFC nº 1.268/2009, são 
ativos de que a entidade, mesmo sem ter o direito de 
propriedade, detém o controle, os riscos e os benefícios 
deles decorrentes: 

A) recursos controlados. 
B) custos. 
C) receitas. 
D) despesas. 
E) direitos. 

47. Para evitar os desequilíbrios provocados pela utilização 
de superávit financeiro como fonte para abertura de 
créditos adicionais, o superávit deverá ser contabilizado 
no Balanço Orçamentário como: 

A) Receita Prevista. 
B) Despesa Autorizada. 
C) Saldo de Exercícios Anteriores. 
D) Despesa Realizada. 
E) Receita Executada. 

48. O lançamento que debita a Disponibilidade por 
Destinação de Recursos e credita a Disponibilidade por 
Destinação de Recursos Comprometida por Empenho 
refere-se: 

A) ao empenho de uma despesa orçamentária. 
B) à liquidação de uma despesa. 
C) à provisão de uma despesa. 
D) ao pagamento da despesa. 
E) ao pré-empenho de uma despesa orçamentária. 

49. Considerando o que estabelece o Conselho Federal de 
Contabilidade, nas resoluções aplicadas ao Setor 
Público, o montante líquido que a entidade espera obter, 
com razoável segurança, por um ativo no fim de sua vida 
útil econômica, deduzidos os gastos esperados para sua 
alienação, é denominado de valor: 

A) bruto contábil. 
B) líquido contábil. 
C) original. 
D) final. 
E) residual. 

50. Na análise do ciclo financeiro de uma entidade, 
constatou-se que o Prazo Médio de Pagamento das 
Compras superava em 10 (dez) dias o Prazo Médio de 
Reposição dos Estoques. Sabendo-se que o valor das 
vendas anuais é de $ 250.000 e o Custo das Mercadorias 
Vendidas foi de $ 150.000, qual o percentual de 
financiamento que a entidade terá que arcar? 

A) 20% 
B) 50% 
C) 40% 
D) 60% 
E) 30% 

 


