
  

 

 

 

 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ/SP  
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018 

 

OFICIAL DE CONTABILIDADE 
 
 

 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA ESCRITA 

 

 Este caderno é composto por 70 questões de múltipla escolha, cada uma contendo apenas uma 
alternativa correta. 
 

 Verifique se o caderno contém todas as folhas e se as imagens ou gráficos estão plenamente legíveis. 
Caso haja algum problema, comunique imediatamente ao fiscal da sala. 
 

 Utilize apenas caneta esferográfica preta ou azul para preencher sua FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

 NÃO HAVERÁ TROCA DE FOLHA DE RESPOSTAS. Portanto, leia atentamente as instruções contidas nela 
e tenha muita atenção ao preencher as alternativas selecionadas. 
 

 As alternativas com rasura ou dupla marcação na Folha de Respostas serão consideradas INCORRETAS. 
 

 A prova terá duração de 5 HORAS, já contado o tempo para preenchimento da Folha de Respostas. 
 

 O candidato somente poderá retirar-se depois de transcorridas DUAS HORAS, tempo mínimo de 
permanência na sala.  
 

 Ao terminar sua prova, o candidato poderá levar o seu caderno de questões. 
 
 
 
 
 

A divulgação do gabarito será feita a partir do dia 30/04/2018, através do site 
www.indepac.org.br/concursos/ e/ou www.camaraguaruja.sp.gov.br 

 
 
 
 
 

BOA SORTE! 
  

TIPO 1 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto I para as questões de 01 a 09. 

 

A carteira (fragmento) 

 

De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. 

Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. 

Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja, 

e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: 

– Olhe, se não dá por ela, perdia-a de uma vez. 

– É verdade, concordou Honório envergonhado. 

Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber 

que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, quatrocentos e 

tantos mil-réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não 

parece grande para um homem da posição de Honório, que 

advoga; mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo 

as circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. Gastos de 

família excessivos, a princípio por servir a parentes, e depois por 

agradar à mulher, que vivia aborrecida da solidão; baile daqui, 

jantar dali, chapéus, leques, tanta cousa mais, que não havia 

remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou 

pelas contas de lojas e armazéns; passou aos empréstimos, 

duzentos a um, trezentos a outro, quinhentos a outro, e tudo a 

crescer, e os bailes a darem-se, e os jantares a comerem-se, um 

turbilhão perpétuo, uma voragem. 

– Tu agora vais bem, não? dizia-lhe ultimamente o Gustavo 

C..., advogado e familiar da casa. 

– Agora vou, dizia o Honório. 

A verdade é que ia mal. Poucas causas, de pequena monta, 

e constituintes remissos; por desgraça perdera ultimamente um 

processo, em que fundara grandes esperanças. Não só recebeu 

pouco, mas até parece que ele lhe tirou alguma cousa à reputação 

jurídica; em todo caso, andavam mofinas nos jornais. 

D. Amélia não sabia nada; ele não contava nada à mulher, 

bons ou maus negócios. Não contava nada a ninguém. Fingia-se 

tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidades. Quando 

o Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas 

pilhérias, ele respondia com três e quatro; e depois iam ouvir os 

trechos de música alemã, que D. Amélia tocava muito bem ao 

piano, e que o Gustavo escutava com indizível prazer, ou 

jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. 

Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, 

criança de quatro anos, e viu-lhe os olhos molhados; ficou 

espantada, e perguntou-lhe o que era. 

– Nada, nada. 

Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da 

miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de 

que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. 

Estava com trinta e quatro anos; era o princípio da carreira: todos 

os princípios são difíceis. E toca a trabalhar, a esperar, a gastar, 

pedir fiado ou: emprestado, para pagar mal e a más horas. 

ASSIS, Machado de. “A carteira” (fragmento). Disponível em:  

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000169.pd
f>. Acesso em 03/04/2018 

 

1. De acordo com as ideias do texto, 
 

(A) a vergonha de Honório deve-se a seu desleixo ter sido 

notado por outrem. 

(B) advogar é uma atividade considerada rentável, exceto 

para Honório, devido ao fato de ser um mau 

profissional. 

(C) achar a carteira é o único fator que reaviva as 

esperanças de Honório em relação a uma melhoria de 

seu quadro financeiro. 

(D) Honório está em uma situação financeira delicada por 

conta de um aspecto relacionado à sua saúde mental. 

(E) as três falas atribuídas a Honório no fragmento são 

reveladoras de dissimulação. 
 

2. Analise as seguintes afirmações sobre o segundo período 

do texto (“Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de 

alguns instantes”): 
 

I. Os três primeiros verbos utilizados no período estão 

na forma nominal chamada infinitivo. 

II. O fato de haver três orações constituindo-se como 

sujeito da forma verbal “foi” faculta a flexão desta no 

plural. 

III. Em uma eventual reformulação da frase com os 

verbos flexionados no pretérito perfeito do indicativo, 

dois dos três pronomes oblíquos utilizados sofreriam 

alteração em sua grafia. 
 

 Considerando as orientações da prescrição gramatical no 

que se refere a textos escritos na modalidade padrão da 

Língua Portuguesa, está correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) II e III, apenas. 

(E) III, apenas. 
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3. Sobre o último período do primeiro parágrafo, 

considerando a estruturação coesa e coerente das ideias, 

bem como as orientações da prescrição gramatical no que 

se refere a textos escritos na modalidade padrão da Língua 

Portuguesa, 
 

(A) pode-se substituir o termo “salvo” por “à excessão”. 

(B) pode-se retirar o trecho “que estava”. 

(C) pode-se retirar a vírgula após “uma loja”. 

(D) pode-se substituir os pronomes oblíquos “o” por 

“lhe”, mas não o pronome “lhe” por “o”. 

(E) pode-se substituir a oração “sem o conhecer” por 

“como não o conhecesse”. 
 

4. Analise as seguintes afirmações sobre o 4º parágrafo: 
 

I. A omissão da vírgula antes de “que advoga” altera a 

classificação dessa oração subordinada adjetiva, mas 

não as ideias do período em que ela se insere. 

II. Entende-se, pela análise do contexto, que o pronome 

destacado em “e as dele não podiam ser piores” 

refere-se ao substantivo “quantias”. 

III. O acréscimo da conjunção “pois”, isolada por vírgula, 

após o final da oração “Endividou-se” explicita 

coerentemente a relação de sentido que tal oração 

estabelece com as ideias que lhe antecedem. 
 

 Considerando as relações lógico-semânticas presentes no 

parágrafo e as orientações da prescrição gramatical no que 

se refere a textos escritos na modalidade padrão da Língua 

Portuguesa, está correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) II e III, apenas. 
 

5. Releia estes trechos: 
 

“Olhe, se não dá por ela, perdia-a de uma vez.” 

“(...) não havia remédio senão ir descontando o futuro.” 
 

Neles, a grafia dos termos destacados está correta, assim 

como o está nas alternativas a seguir, EXCETO em 
 

(A) Tenho de terminar o trabalho hoje, senão vai haver 

cobrança. 

(B) Não se dizia escritor, se não um rabiscador de 

palavras. 

(C) Vou sozinha se não explicar o caminho. 

(D) Não houve um só senão nessas férias. 

(E) A vida, se não vivida, também não pode ser sonhada. 
 

6. Em “para pagar mal e a más horas” (última oração do 

texto), as expressões destacadas transmitem, 

respectivamente, as ideias de 
 

(A) dificuldade e inconveniência. 

(B) imperfeição e vileza. 

(C) severidade e deficiência. 

(D) irregularidade e desonestidade. 

(E) insuficiência e incapacidade. 

 

 

 

 

7. Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Em “um turbilhão perpétuo, uma voragem (4º 

parágrafo)”, o termo destacado é sinônimo de 

“acinte”. 

(B) Em “Poucas causas, de pequena monta, e 

constituintes remissos (7º parágrafo), o termo 

destacado é sinônimo de “débeis”. 

(C) Em “(...) perdera ultimamente um processo, em que 

fundara grandes esperanças (7º parágrafo), o termo 

destacado é sinônimo de “suplantara”. 

(D) Em “dizia uma ou duas pilhérias” (8º parágrafo), o 

termo destacado é sinônimo de “inverdades”. 

(E) Em “e que o Gustavo escutava com indizível prazer 

(8º parágrafo)”, o termo destacado é sinônimo de 

“inexorável”. 
 

8. Releia o seguinte trecho do 8º parágrafo: 
 

“Quando o Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia 

uma ou duas pilhérias, ele respondia com três e quatro” 
 

Considerando as ideias do trecho e as orientações da 

prescrição gramatical no que se refere a textos escritos na 

modalidade padrão da Língua Portuguesa, uma reescrita 

adequada do trecho é: 
 

(A) Dizendo uma ou duas pilhérias o Gustavo, que ia 

todas as noites à casa dele, ele respondia com três ou 

quatro. 

(B) Ditas uma ou duas pilhérias ao Gustavo, que ia todas 

as noites à casa dele, ele respondia com três ou quatro. 

(C) Ao dizer uma ou duas pilhérias, o Gustavo, que ia 

todas as noites à casa dele, ele respondia com três ou 

quatro.  

(D) Uma ou duas pilhérias a dizer pelo Gustavo, que ia 

todas as noites à casa dele, ele respondia com três ou 

quatro. 

(E) Dito uma ou duas pilhérias pelo Gustavo, que ia todas 

as noites à casa dele, ele respondia com três ou quatro. 
 

9. Assinale a frase em que o termo ou a oração sublinhados 

cumpre função sintática equivalente à do termo destacado 

em: Compreende-se que era o medo do futuro” (último 

parágrafo): 
 

(A) “perdera ultimamente um processo, em que fundara 

grandes esperanças” (7º parágrafo). 

(B) “por desgraça perdera ultimamente um processo” (7º 

parágrafo). 

(C) “ele não contava nada à mulher” (8º parágrafo). 

(D) “A ideia de que os dias melhores tinham de vir 

dava-lhe conforto” (último parágrafo). 

(E) “era o princípio da carreira” (último parágrafo). 
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Texto II – para as questões de 10 a 15. 
 

Assim como a segunda metade do século XIX se 

caracteriza pela transformação de uma economia escravista de 

grandes plantações em um sistema econômico baseado no 

trabalho assalariado, a primeira metade do século XX está 

marcada pela progressiva emergência de um sistema cujo 

principal centro dinâmico é o mercado interno.  

O desenvolvimento econômico não acarreta 

necessariamente redução da participação do comércio exterior no 

produto nacional. Nas primeiras etapas do desenvolvimento das 

regiões de escassa população e abundantes recursos naturais - 

conforme observamos ao comparar as experiências do Brasil e 

dos EUA na primeira metade do século XIX - uma rápida 

expansão do setor externo possibilita uma alta capitalização e 

abre o caminho à absorção do progresso técnico. Sem embargo, 

à medida que uma economia se desenvolve, o papel que nela 

desempenha o comércio exterior se vai modificando. Na primeira 

etapa a indução externa constitui o fator dinâmico principal na 

determinação do nível da procura efetiva. Ao debilitar-se o 

estímulo externo, todo o sistema se contrai em um processo de 

atrofiamento. As reações ocorridas na etapa de contração não são 

suficientes, entretanto, para engendrar transformações 

estruturais cumulativas em sentido inverso. Se se prolonga a 

contração da procura externa, tem início um processo de 

desagregação e a consequente reversão a formas de economia de 

subsistência. Esse tipo de interdependência entre o estímulo 

externo e o desenvolvimento interno existiu plenamente na 

economia brasileira até a Primeira Guerra Mundial, e de forma 

atenuada até fins do terceiro decênio do século XX. 

 

FURTADO, Celso. A formação econômica do Brasil (fragmento). Edição 
comemorativa – 50 anos. São Paulo: Companhia das Letras, 2009 

 

10. Analisando as ideias do texto, conclui-se que o articulador 

“Sem embargo” (terceiro período do segundo parágrafo) 

assume valor semântico equivalente ao de: 
 

(A) Não por acaso. 

(B) Não obstante. 

(C) Ademais. 

(D) Por conseguinte. 

(E) Prontamente. 

 

 

 

 

11. Considerando as orientações da prescrição gramatical no 

que se refere a textos escritos na modalidade padrão da 

Língua Portuguesa, uma reescrita adequada do trecho “de 

um sistema cujo principal centro dinâmico é o mercado 

interno” (final do 1º parágrafo) é:  
 

(A) de um sistema a cujo principal centro dinâmico 

corresponde o mercado interno. 

(B) de um sistema que o principal centro dinâmico é o 

mercado interno. 

(C) de um sistema onde o mercado interno é o principal 

centro dinâmico. 

(D) de um sistema cujo qual tem o mercado interno como 

principal centro dinâmico. 

(E) de um sistema em que o mercado interno consiste o 

principal centro dinâmico. 
 

12. Analise as seguintes afirmações sobre o primeiro parágrafo 

do texto: 
 

I. O termo “emergência”, no final do primeiro 

parágrafo, é usado com o sentido de “emersão”, 

“afloramento”. 

II. Para evitar uma repetição de termo, poder-se-ia 

substituir “a primeira metade do século XX” por “o 

primeiro quinquênio do século XX”. 

III. Se houver a troca de “pela transformação” em “por 

transformar”, haverá mudanças nas relações de 

regência da frase, de modo que “de grandes 

plantações” deverá ser substituído por “em grandes 

plantações”. 
 

Considerando as orientações da prescrição gramatical no 

que se refere a textos escritos na modalidade padrão da 

Língua Portuguesa, está correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) I, apenas. 

(E) III, apenas. 
 

13. O trecho “conforme observamos ao comparar as 

experiências do Brasil e dos EUA na primeira metade do 

século XIX” pode ser reescrito desta forma, considerando 

as orientações da prescrição gramatical no que se refere a 

textos escritos na modalidade padrão da Língua 

Portuguesa: 
 

(A) conforme observamos ao comparar à experiência do 

Brasil à dos EUA na primeira metade do século XIX. 

(B) conforme observamos ao comparar a experiência do 

Brasil a dos EUA na primeira metade do século XIX. 

(C) conforme observamos ao comparar à experiência do 

Brasil e à dos EUA na primeira metade do século 

XIX. 

(D) conforme observamos ao comparar à experiência do 

Brasil a dos EUA na primeira metade do século XIX. 

(E) conforme observamos ao comparar a experiência do 

Brasil e à dos EUA na primeira metade do século XIX 
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14. A partir da leitura do 2° parágrafo do texto, é correto 

afirmar que 
 

(A) a fragilização do estímulo externo é etapa necessária 

para se chegar à meta da economia de subsistência. 

(B) prolongado o tempo de contração dos estímulos 

externos, gera-se o fator dinâmico principal na 

determinação da procura efetiva. 

(C) formas de economia de subsistência são revertidas 

após prolongado enfraquecimento do estímulo 

externo. 

(D) a inversão de transformações estruturais cumulativas 

não ocorre imediatamente após debilitação pontual do 

estímulo externo. 

(E) o progresso técnico de um país é estancado se a 

influência do setor externo nele se adensa. 
 

15. Considerando as orientações da prescrição gramatical no 

que se refere a textos escritos na modalidade padrão da 

Língua Portuguesa, o trecho destacado no segundo 

parágrafo pode ser substituído por 
 

(A) para que se engendrasse. 

(B) para que se engendrassem. 

(C) para que se engendrem. 

(D) para que se engendre. 

(E) para que se engendram. 

 

MATEMÁTICA 
 

16. O valor de uma máquina de costura decresce linearmente 

com o tempo por causa do desgaste. Sabendo-se que hoje 

ela vale R$ 5.400,00 e que daqui a 8 anos valerá R$ 540,00, 

seu valor daqui a 6 anos será 
 

(A) R$ 1.650,00. 

(B) R$ 1.755,00. 

(C) R$ 1.850,00. 

(D) R$ 1.955,00. 

(E) R$ 1.965,00. 
 

17. Observando a sequência de figuras, verifica-se que na 

primeira figura temos apenas um ponto, na segunda figura 

tem cinco pontos, na terceira figura doze pontos, e assim 

sucessivamente, obedecendo um padrão que determina o 

número de pontos.  

  

 A soma de todos os pontos da figura 1 até a figura 6 é igual 

a  
 

(A) 114. 

(B) 118. 

(C) 120. 

(D) 124. 

(E) 126. 

 

18. Gisele possui um terreno quadrilátero cuja medidas dos 

lados são 11 m, 16,73 m, 8 m e 18,31 m. Sabe-se que 

AB̂C e CD̂A são ângulos retos.  
 

  
 

A área desse quadrilátero, em metros quadrados, é 

 

(A) 35,04. 

(B) 140,165. 

(C) 152,715. 

(D) 165,255. 

(E) 166,445. 
 

19. Uma padaria de Guarujá vendia pães por unidade, a um 

preço de R$ 0,23 por pãozinho de 50 g. Atualmente, a 

mesma padaria vende o pão por peso, cobrando R$ 5,60 por 

quilograma do produto. A variação percentual do preço do 

pãozinho foi de aproximadamente 
 

(A) 20,75% 

(B) 21,74% 

(C) 22,73% 

(D) 25,00% 

(E) 27,00% 
 
 

20. As doze faces de dois cubos foram marcadas com números 

de 04 a 15, de modo que a soma dos números de duas faces 

opostas em qualquer um dos cubos é sempre a mesma. 

Rebeca colou duas faces com números impares, obtendo a 

figura a seguir. 
 

  

 
 

 

 

 
 

O produto dos números das faces coladas é igual a 
 

(A) 52. 

(B) 65. 

(C) 77. 

(D) 91. 

(E) 143. 
 

21. Os 637 alunos e os professores de uma escola foram a uma 

excursão de ônibus. Os ônibus, com capacidade para 45 

passageiros cada, ficaram lotados. Sabe-se que em cada 

ônibus havia dois ou três professores. A quantidade de 

ônibus nas quais foram três professores é igual a 
 

(A) 8. 

(B) 7. 

(C) 6. 

(D) 5. 

(E) 4. 
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22. A figura a seguir mostra cinco xícaras. E cada uma delas 

está cheia só com café, só com leite ou só com suco. No 

total, a quantidade de suco é o dobro da de leite. Nenhuma 

das bebidas está em mais de duas xícaras diferentes. 

Assinale a alternativa que apresenta quais xícaras contém 

café. 
 

  
 

(A) As xícaras I e IV. 

(B) As xícaras III e IV. 

(C) As xícaras II e V. 

(D) As xícaras III e V. 

(E) As xícaras IV e V. 
 

23. A primeira torneira enche um tanque em dez horas e outra 

torneira enche o mesmo tanque em cinco horas. Logo de 

manhã, às 6 horas, a primeira torneira foi aberta com o 

tanque vazio e, três horas depois, a segunda torneira 

também foi aberta. O tanque ficou cheio às 
 

(A) 11 horas. 

(B) 11 horas e 10 minutos. 

(C) 11 horas e 20 minutos. 

(D) 12 horas e 15 minutos. 

(E) 12 horas e 30 minutos. 
 

24. Numa gráfica, 5 impressoras funcionam ininterruptamente 

durante 8 horas por dia, imprimindo, dessa forma, 384.000 

folhas em 4 dias. Tendo-se quebrado duas das impressoras 

e necessitando-se imprimir, em 7 dias, 462.000 folhas, o 

tempo necessário por dia que deverão funcionar 

ininterruptamente as três máquinas restantes é de 
 

(A) 9 horas. 

(B) 9 horas e 10 minutos. 

(C) 9 horas e 15 minutos. 

(D) 9 horas e 30 minutos. 

(E) 10 horas. 
 

25. Num concurso público, determinada prova continha 50 

questões objetivas de conhecimentos específicos e 30 

questões de conhecimentos gerais. Emily acertou 40% das 

questões de conhecimentos gerais e 60% do total de 

questões. Assinale o percentual de acertos das questões 

objetivas de conhecimentos específicos. 
 

(A) 65%. 

(B) 70%. 

(C) 72%. 

(D) 75%. 

(E) 80%. 
 

26. Um determinado capital aplicado à taxa de juros de 2,4% 

ao mês, durante 8 meses, produziu um montante de R$ 

2.801,20. O valor desse capital é 
 

(A) R$ 2.350,00. 

(B) R$ 2.380,00. 

(C) R$ 2.420,00. 

(D) R$ 2.450,00. 

(E) R$ 2.480,00. 
 

27. Nos últimos dois meses, uma blusa aumentou 58,7%, por 

meio de dois aumentos sucessivos. Se o primeiro aumento 

foi de 15%, então o segundo foi de 
 

(A) 37,0%. 

(B) 37,5%. 

(C) 38,0%. 

(D) 40,0%. 

(E) 42,0%. 
 

28. Em um mapa, a escala utilizada é tal que 1 
2

3
 cm, representa 

distância de 40 km.  A distância real entre dois pontos do 

mapa distanciados 5 
1

4
  cm é 

 

(A) 115 km. 

(B) 118 km. 

(C) 120 km. 

(D) 123 km. 

(E) 126 km. 
 

29. Rita tem 2 esferas. O diâmetro de uma das esferas é 20% 

maior que da outra esfera, então o volume da maior esfera 

em relação a outra, é maior em 
 

(A) 20,00%. 

(B) 40,00%. 

(C) 61,25%. 

(D) 72,80%. 

(E) 80,00%. 
 

30. Dois recipientes idênticos estão cheios de óleo e água. Num 

deles, a razão do volume de óleo pelo de água é 6:1 e no 

outro é de 8:1. A razão do volume de óleo pelo volume de 

água contidas numa solução obtida, juntando os conteúdos 

dos dois recipientes, é de 
 

(A) 
7

1
  

 

(B) 
14

3
  

 

(C) 
16

5
  

 

(D) 
11

2
  

 

(E) 
55

8
  

 

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 
 

31.  Macros são funcionalidades estendidas do Microsoft Excel. 

Uma muito utilizada é a que atualiza determinada célula de 

uma planilha com a data e hora atual. Considere esta sendo 

a célula B2. Para que uma planilha execute essa ação 

automaticamente ao abrir, é necessário montar uma macro 

chamando o parâmetro ________________ e então 

adicionar o código _____________________. 
 

 Assinale a alternativa que completa corretamente as 

respectivas lacunas acima. 
 

(A) Auto_open () / Range ("B2") = Now 

(B) Open_Run () / Cell ("B2") = Date.Hour 

(C) Auto_open () / Range ("B2") = Date.Hour 

(D) Open_Run () / Range ("B2") = Now 

(E) Auto_open () / Cell ("B2") = Now 
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32. Considere a seguinte planilha de dados. Não é necessário 

considerar a formatação como critério de avaliação. 
 

 
 

 Se na célula C10 for inserido o valor "Isaque" e na célula 

E10 a função "=PROCH(C10;B2:E6;5;0)", o valor 

retornado por esta deverá ser 
 

(A) R$ 60,00. 

(B) R$ 280,00. 

(C) R$ 90,00. 

(D) R$ 270,00. 

(E) R$ 110,00. 
 

33.  No Microsoft Excel, usar um ponto de exclamação em 

função (por exemplo, "exemp!") significa que aquela 

fórmula está buscando referências 
 

(A) em um intervalo específico de células. 

(B) em um documento do Word. 

(C) em uma outra planilha, dentro do mesmo arquivo de 

Excel. 

(D) em uma outra planilha, em outro arquivo de Excel. 

(E) em um arquivo exclusivo da rede. 
 

34.  No Microsoft Word, há uma ferramenta que adiciona 

exclusivamente um campo ao fim do documento, onde é 

possível inserir comentários e observações sobre o 

documento. Essa ferramenta é conhecida como 
 

(A) nota de rodapé. 

(B) referência cruzada. 

(C) adicionar Texto. 

(D) nota de fim. 

(E) sumário. 
 

35.  Assinale a alternativa que apresenta uma vantagem ao se 

usar a navegação privativa (considerar os navegadores mais 

comerciais: Internet Explorer/Edge, Chrome e Firefox). 
 

(A) Impossibilita que qualquer pessoa veja sua 

navegação, mesmo pessoas conectadas remotamente. 

(B) Navega sem deixar rastros de cache ou histórico. 

(C) Restaura as configurações do navegador para o 

padrão de fábrica. 

(D) Eleva todas as configurações de segurança para 

impossibilitar o rastreamento por parte de 

autoridades. 

(E) Criptografa todas as conexões, a fim de privar e 

restringir o acesso a sites que somente tenham a chave 

para decifrar o que está criptografado. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
36. Devem ser obedecidos vários critérios para a apropriação 

de custos que venham a compor o resultado, no período, de 

uma empresa ou entidade. Analise as assertivas a seguir, 

quanto ao tratamento de custos. 
 

I. Os insumos, enquanto não são utilizados na produção 

de bens, são considerados Ativo da empresa ou 

entidade. 

II. A integração entre os sistemas de contabilidade e de 

controle dos custos somente deve ser adotada na 

escrituração das empresas não vinculadas ao setor 

público. 

III. Há muitas situações em que os gastos não 

intencionais devem ser entendidos como custo ao 

invés de perda. 

IV. Os insumos são, em qualquer situação, registrados na 

contabilidade como Passivos. 
 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) II. 

(B) I. 

(C) III e IV. 

(D) I e II. 

(E) III. 
 

37. A lei 4.320/64 estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e, 

a seu respeito, pode(m) ser considerado(s) correto(s) entre 

as assertivas a seguir: 
 

I. O produto estimado de operações de crédito e de 

alienação de bens imóveis será incluído na receita 

quando elas forem especificamente autorizadas pelo 

Poder Legislativo, possibilitando a sua execução pelo 

Poder Executivo. 

II. A receita da entidade pública será classificada como 

de capital ou de consumo. 

III. Os impostos, taxas e contribuições de melhoria são 

considerados como receitas correntes para a apuração 

de seu resultado em determinado período. 

IV. A lei considera como Transferências Correntes as 

dotações recebidas pela entidade pública para a 

realização de despesas para as quais não corresponda 

contraprestação direta em bens ou serviços. 
 

(A) II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, apenas. 

(D) III e IV, apenas. 

(E) I e III, apenas. 
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38. Quanto aos princípios aplicáveis à Contabilidade, assinale 

a alternativa correta. 
 

(A) O Princípio da Continuidade supõe que a entidade 

permanecerá atuando no futuro e, portanto, dão plena 

garantia aos resultados auferidos no período. 

(B) O Princípio do Registro pelo Valor Original 

determina que os componentes patrimoniais não 

necessitam ser registrados pelos valores originais 

expressos numa única moeda. 

(C) O Princípio da Competência determina os registros 

das transações independentemente das ocasiões em 

que ocorram os efetivos recebimentos ou pagamentos 

dos valores, pressupondo a simultaneidade da 

confrontação de receitas e de despesas correlatas. 

(D) Diferentemente do indicado na alternativa (C), 

imediatamente anterior, tais registros podem ser 

feitos em épocas diversas e sem a simultaneidade 

descrita. 

(E) O Princípio da Prudência determina que se adote, para 

os componentes do Ativo, o maior valor entre as 

opções de mesma validade. 
 

39. Os bens móveis, imóveis e semoventes estão sujeitos à 

depreciação, conforme a respectiva expectativa de vida útil. 

Acerca dos aspectos que devem ser observados nessa 

contabilização, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A depreciação deve ser calculada de modo uniforme, 

com obediência a um único padrão de cálculo, 

independentemente dos tipos de bens. 

(B) Um bem somente é depreciado se tiver transcorrido 

pelo menos um ano de sua data de aquisição. 

(C) Bens alienados durante o exercício social são 

passíveis de contabilização de sua depreciação no 

momento em que ocorrer a apuração do resultado 

patrimonial, se a liquidação se der na primeira metade 

do período em análise. 

(D) O valor da depreciação de um bem está diretamente 

relacionado com sua vida útil.  

(E) Com relação à alternativa (D), imediatamente 

anterior, espera-se uma maior taxa de depreciação 

periódica para bens com vida útil relativamente mais 

longa do que outros.  
 

40. Determinado município efetuou, em 02/01/2016, o 

lançamento de ofício do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana – IPTU, registrando em sua 

contabilidade consoante o Regime de Competência. Dois 

meses depois, o Município arrecadou R$ 50.000,00 

relativos ao IPTU. Com base no Plano de Contas Aplicado 

ao Setor Público (PCASP), assinale a alternativa que 

identifica a natureza das contas dos respectivos 

lançamentos contábeis do fato ocorrido em 2/3/2016. 

 
 

(A) De Controle, Financeira e Patrimonial.  

(B) Orçamentária, Patrimonial e Financeira.  

(C) Financeira, Orçamentária e de Controle.  

(D) Patrimonial, Orçamentária e de Controle.  

(E) De Controle, Patrimonial e Financeira. 

  

 

41. Para a correta identificação das contas que são utilizadas 

em um lançamento contábil, procura-se, de pronto, 

reconhecer a origem e a aplicação dos recursos financeiros. 

Considerando o uso do método das Partidas Dobradas e 

adotando-se a convenção de que os saldos das contas do 

Ativo são negativos e, consequentemente, positivos os do 

Passivo, analise as proposições abaixo. 
 

I. A conta para a qual são destinados os recursos é a que 

será debitada. 

II. O crédito é feito na conta que representa a origem dos 

recursos financeiros. 

III. O crédito é feito na conta onde os recursos financeiros 

foram aplicados. 

IV. A conta de onde partem os recursos é a que será 

debitada no respectivo lançamento contábil. 
 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) I e II. 

(B) III. 

(C) II. 

(D) I e III. 

(E) IV. 
 

42. Incidem sobre o faturamento os impostos proporcionais ao 

preço da venda efetuada ou dos serviços prestados, mesmo 

que o respectivo montante integre a base de cálculo. Com 

relação a esses tributos, admite-se como correta(s), entre as 

assertivas a seguir: 

  

I. Incidem sobre as vendas os valores de ICMS pagos 

na condição de contribuinte substituto. 

II. Não há incidência de impostos sobre os valores das 

receitas que não integram o total bruto das vendas. 

III. O Cofins – Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social incide nas vendas de produtos 

sujeitos à incidência monofásica da contribuição. 

IV. Diferentemente do indicado na assertiva 

imediatamente anterior, não há a incidência de Cofins 

nesse caso. 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) III, apenas. 

(C) IV, apenas. 

(D) I e IV, apenas. 

(E) II e III, apenas. 
 

43. Os princípios de Governança cobrem as condições de 

implantação de controles, voltados à conciliação, 

notadamente, dos interesses dos stakeholders da empresa 

ou entidade. A seu respeito, podemos constatar os seguintes 

objetivos: 
 

(A) Exatidão, continuidade, plenitude e facilidade. 

(B) Fidedignidade, transparência, equidade e 

relevância. 

(C) Transparência, equidade, conformidade e prestação 

de contas. 

(D) Continuidade, transparência, prestação de contas e 

equidade. 

(E) Continuidade, transparência, prestação de contas e 

isonomia. 

 

https://www.valortributario.com.br/tributos/piscofins/
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44. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal. A seu respeito, analise as proposições abaixo. 
 

I. É esperado o cumprimento de metas de resultados 

entre as receitas e despesas da respectiva entidade do 

setor público. 

II. Espera-se a ação planejada e transparente, em que se 

previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar 

o equilíbrio das contas públicas. 

III. Devem ser obedecidos limites e condições 

relacionados exclusivamente com a geração de 

despesas com pessoal. 

IV. A lei não cobre aspectos relativos às operações de 

crédito, exceto se forem garantidas por antecipação 

de receitas das entidades do setor público.  
 

 Podemos considerar como correta(s) apenas 
 

(A) III. 

(B) II. 

(C) I e II. 

(D) IV. 

(E) II e IV. 
 

45. As receitas públicas são constituídas pelas entradas de 

recursos financeiros na entidade e que são destinados à 

prestação de serviços à sociedade, podendo ser 

classificadas sob diferentes critérios. Indique o que pode ser 

classificado em despesa de capital, considerando as 

seguintes possibilidades de receitas: 
 

I. Arrecadação de impostos. 

II. Alienação de bens. 

III. Arrecadações de contribuições sociais. 

IV. Amortização de empréstimos tomados anteriormente. 
  

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) I e II. 

(B) III. 

(C) IV. 

(D) II e IV. 

(E) IV. 
 

46. O índice de Liquidez é um dos índices que visam controlar 

a situação financeira da empresa ou entidade em análise. 

Tal índice pode medir 
 

(A) a Liquidez Corrente, que é calculada com base no 

total do Ativo Circulante, subtraindo-se do total deste 

os valores dos estoques de bens e de produtos 

intermediários mantidos na organização.  

(B) o de Liquidez Imediata, que revela exclusivamente os 

valores de ativos e passivos capazes de serem 

transformados com absoluta certeza em dinheiro. 

(C) a Liquidez Seca, quando se dispõe somente das 

informações de ativos e passivos correntes. 

(D) a Liquidez Geral, quando se inclui no cálculo os 

direitos e obrigações a longo prazo da empresa ou 

entidade. 

(E) o crescimento da lucratividade da empresa. 

 

 

 

47. O uso dos valores financeiros recolhidos pela União, pelos 

Estados e pelos municípios por meio dos tributos é regulado 

pelo artigo 165 da Constituição Federal, pela Lei 4320/64 e 

pela Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal). A propósito da LDO e da LOA, podemos 

considerar como correta(s), entre as assertivas a seguir: 
 

I. A LOA organiza os objetivos da LDO (Lei das 

Diretrizes Orçamentárias) para que sejam 

posteriormente realizados por meio do Plano 

Plurianual. 

II. Entre os aspectos a serem considerados na LDO, não 

deve ser incluídas as despesas relacionadas com o 

Plano de Carreira dos servidores, exceto quando a 

entidade for um município. 

III. O controle de custos e avaliação dos resultados dos 

programas desenvolvidos e as condições e exigências 

para transferências de recursos a entidades públicas e 

privadas necessitam ser contempladas na LDO (lei 

das Diretrizes Orçamentárias. 

IV. A LDO obedece ao mesmo prazo de cobertura do 

PPA (Planejamento Plurianual). 
 

(A) I e IV, apenas. 

(B) III, apenas. 

(C) II e IV, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) III e IV, apenas. 
 

48. Para a elaboração de seu orçamento, a administração 

pública adota o modelo de Orçamento-Programa. Com 

relação a essa modalidade, pode ser dito que 
 

I. é baseado, prioritariamente, a partir das expectativas 

atuais dos agentes sociais e não dos programas e 

atividades previstos para a organização pública. 

II. estabelece uma ligação entre o planejamento e as 

funções definidas para a entidade pública. 

III. é o processo de quantificação das metas propostas nos 

variados planejamentos da administração pública. 

IV. é adotado em maior número em países emergentes, 

que requerem uma maior coordenação de suas 

atividades administrativas.  
 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) II e III. 

(B) I. 

(C) I e IV. 

(D) II. 

(E) II e IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm


 

Câmara Municipal de Guarujá – Oficial de Contabilidade – TIPO DE PROVA 1.   10 
 
 

49. A Receita corrente líquida é o somatório das receitas de um 

ente governamental com a dedução dos valores das 

transferências constitucionais. Tal indicador 
 

I. é o parâmetro central de controle da LRF (Lei de 

Responsabilidade Fiscal). 

II. torna possível a identificação das receitas efetivas da 

entidade pública em determinado período. 

III. é utilizado como balizador dos valores do regime 

especial de pagamento de precatórios. 

IV. é diferente da Receita corrente bruta pela 

depreciação, no período, dos valores do Imobilizado 

da entidade pública. 
 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) II e IV. 

(B) I e III. 

(C) I. 

(D) III e IV. 

(E) II e III. 
 

50. O valor aplicado pela Administração Pública na despesa 

com pessoal deve obedecer a determinados limites. 

Conforme a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal): 
 

I. a despesa total com pessoal é formada pela soma dos 

dispêndios da entidade pública, seja com os 

servidores ativos, ou com os inativos e os 

pensionistas. 

II. não são computados, no total mencionado na 

assertiva imediatamente anterior, os valores relativos 

a mandatos eletivos. 

III. com relação aos servidores militares, podem ser 

incluídos, conforme a lei em vigor no município, os 

valores das pensões e aposentadorias. 

IV. não devem ser considerados, também, os valores dos 

contratos de terceirização de mão-de-obra. 
 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) II. 

(B) III e IV. 

(C) I e II. 

(D) I. 

(E) III. 
 

51. A revisão analítica inclui-se entre os procedimentos de 

auditoria, atendo-se a aspectos como: 
 

I. análise, sem exceção, de todos os valores 

componentes dos demonstrativos financeiros. 

II. comprovação da existência da transação. 

III. observações pessoais dos auditores internos. 

IV. avaliação da gestão, com base apenas no exame dos 

documentos comprobatórios das transações 

contábeis. 
 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) II e III. 

(B) I e III. 

(C) II e IV. 

(D) III e IV. 

(E) II. 

52. Controlar o patrimônio de uma entidade ou empresa pode 

ser considerado o maior objetivo da Contabilidade. A esse 

respeito, analise as proposições abaixo. 
 

I. A igualdade entre os ativos e os passivos é sempre 

verificada, dado que todos os investimentos da 

empresa foram feitos com base em capitais obtidos 

junto a terceiros ou com os próprios sócios ou 

acionistas. 

II. A entidade ou empresa não pode apresentar um PL 

(Patrimônio Líquido) inferior ao valor registrado em 

seus passivos com terceiros. 

III. Uma situação patrimonial em que os ativos são 

maiores do que os passivos com terceiros é 

considerada como estando a descoberto. 

IV. Nem todos os lançamentos registrados na 

contabilidade afetam os valores do PL (Patrimônio 

Líquido) da organização. 
 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) I e IV. 

(B) I e III. 

(C) II e III. 

(D) II e IV. 

(E) III e IV. 
 

53. A elaboração e a manutenção de um Plano de Contas deve 

orientar a escrituração dos registros e lançamentos 

contábeis a cargo de empresas ou outros tipos de 

organizações. Sobre o assunto, analise as proposições 

abaixo. 
 

I. O elenco do Plano de Contas pode sofrer alterações 

exclusivamente entre o final de um e o início de novo 

período contábil. 

II. Há empresas que devem obedecer a um esquema 

padronizado, de acordo com a regulamentação, 

apesar de, nos níveis inferiores das contas, poder 

controlar estrutura específica. 

III. Toda a estrutura, ainda que bastante detalhada, de um 

Plano de Contas deve ser aprovada pelos stakeholders 

(partes interessadas) da empresa ou entidade. 

IV. Apenas as entidades públicas estão desobrigadas do 

cumprimento dos requisitos apontados na assertiva 

(III), imediatamente anterior.  
 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) I e IV. 

(B) II. 

(C) II e III. 

(D) I. 

(E) IV. 
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54. Os demonstrativos emitidos pela Contabilidade propiciam 

a tomada de decisões relacionadas com o andamento das 

atividades de uma empresa ou entidade. Acerca desses 

demonstrativos, analise as proposições abaixo. 
 

I. Há despesas constantes do DRE (Demonstrativo do 

Resultado do Exercício) que não influenciam os totais 

do Fluxo de Caixa. 

II. BV (Balancete de Verificação) e BP (Balanço 

Patrimonial) diferem pela não apresentação, no 

último, dos valores das contas de resultados. 

III. No BV não há a preocupação com a apuração dos 

totais de saldos devedores ou credores das contas da 

empresa ou entidade. 

IV. O lucro ou prejuízo, apurado no final do exercício, 

não influencia os valores constantes do BP (Balanço 

Patrimonial). 
 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) II e IV. 

(D) III. 

(E) IV. 
 

55. De acordo com o previsto na Lei nº 4.320/1964, a execução 

da despesa pública percorre três estágios: empenho, 

liquidação e pagamento, e, sobre isso, pode ser observado 

que 
 

I. o Empenho é executado após a contratação do 

serviço, aquisição do material ou bem, obra e 

amortização da dívida. 

II. o Empenho é adotado tanto para as despesas quanto 

para as receitas de entidades do setor público. 

III. o Empenho é sempre considerado como estimativo, 

visto que há dificuldades em se conseguir, no ato, 

definir os valores finais dos bens ou serviços 

contratados. 

IV. o Empenho poderá ser cancelado caso os bens e 

serviços não atendam às especificações nele 

detalhadas com relação aos bens e serviços 

contratados. 
 

Está(ão) correta(s) apenas 

 

(A) II e IV. 

(B) I e II. 

(C) IV. 

(D) III. 

(E) II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Escolha, dentre as alternativas a seguir, a que se relaciona 

com os processos de licitação de bens e serviços para o 

atendimento das necessidades da sociedade. 

 

(A) São variadas as formas de licitação, como aqueles em 

que os preços não se prestam à deliberação/escolha, 

como é o caso dos projetos e serviços de natureza 

intelectual. 

(B) Construir uma hidrelétrica ou uma linha férrea 

revelam situações que propiciam a dispensa de 

licitação. 

(C) Tal como ocorre com os processos contábeis, os de 

licitação pelas entidades públicas são regidos pela Lei 

das S.As. 

(D) A licitação poderá ser dispensada quando o valor da 

contratação do produto ou serviço não compensar o 

encargo dos custos do processo de escolha do 

fornecedor. 

(E) O Pregão é a modalidade de licitação voltada às 

contratações de menor valor, usualmente entre 

participantes do mesmo ramo de interesse, e a escolha 

nele realizada não considera só o preço, mas também 

as condições técnicas e garantias de fornecimento dos 

serviços. 
 

57. A Lei 10.520, de 17 de 2002, institui, no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 

37, inciso XXI da Constituição Federal, modalidade de 

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 

serviços comuns. Sobre tal modalidade, analise as 

proposições abaixo. 
 

I.  Quem faz a oferta de valor mais baixo e os das ofertas 

com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 

deverão, obrigatoriamente, realizar novos lances até a 

proclamação do vencedor. 

II. A habilitação se dará com a verificação, no momento 

do lance, da regularidade do licitante junto a órgãos 

oficiais, como a Fazenda Nacional, a Seguridade 

Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 

FGTS. 

III. Ocorrerá, antes da coleta de ofertas, a abertura do 

envelope com documentos de habilitação do licitante, 

para confirmação do atendimento das condições 

fixadas no edital. 

IV. Será definida a proposta vencedora com base, 

exclusivamente, no critério de menor preço em 

relação à média das demais alternativas/lances. 
 

Podemos admitir como correta(s), entre as assertivas acima, 

apenas 
 

(A) I e IV. 

(B) III. 

(C) IV. 

(D) II e III. 

(E) II e IV. 
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58. Assinale a alternativa correta sobre o Relatório de Gestão 

Fiscal, previsto para o controle das tarefas da administração 

pública. 
 

(A) Reproduz, de forma fidedigna, as informações 

presentes nos Balanços Financeiro e Orçamentário da 

entidade. 

(B) Sua divulgação é feita de forma ampla ao público, 

imediatamente à sua aprovação pelos órgãos de 

inspeção. 

(C) Mostrará as medidas corretivas que foram ou serão 

adotadas, se forem ultrapassados os limites de gastos, 

como os de pessoal, estipulados pela legislação em 

vigor. 

(D) Será acompanhado do Demonstrativo de Variação 

Patrimonial dos últimos 5 anos de atividades da 

entidade pública, revelando especialmente as 

situações de alienação de bens públicos. 

(E) Deverá ser aprovado e assinado pelos dois maiores 

responsáveis na ordem hierárquica de subordinação, 

além do Chefe do Poder Executivo público da região 

onde se localiza a entidade ou empresa pública. 
 

59. Identifique, entre as alternativas a seguir, o subsistema de 

Contabilidade Pública que contempla os resultados 

comparativos das despesas e receitas realizadas pela 

entidade. 
 

(A) Patrimonial. 

(B) De Custos. 

(C) Orçamentário. 

(D) Financeiro. 

(E) De Compensação. 
 

60. Destacam-se os seguintes valores na contabilidade da 

empresa (A), extraídos do seu Balancete de Verificação em 

determinado exercício social: 
 

Custo das Mercadorias Vendidas: R$ 560.000,00. 

Faturamento bruto: R$ 800.000,00. 

IPI sobre compras: R$ 100.000,00. 

ICMS sobre vendas: R$ 93.000,00. 

Receitas Financeiras: R$ 30.000,00. 

Vendas canceladas: R$ 25.000,00. 

Receitas de Dividendos: R$ 70.000,00. 
 

 Com base nesses dados, o valor do lucro demonstrado na   

Demonstração do Resultado do período é de 
 

(A) R$ 115.000,00.  

(B) R$ 122.000,00.  

(C) R$ 152.000,00.  

(D) R$ 215.000,00. 

(E) R$ 240.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. A respeito do DCL (Demonstrativo da Dívida Consolidada 

Líquida), assinale a alternativa correta. 
 

(A) Não se aplica aos Municípios da Federação. 

(B) Tendo em vista o preconizado pela LRF (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), são incluídos nesse 

relatório valores não relacionados com o conceito de 

Dívida Consolidada, mas que impactam a situação 

econômico-financeira da empresa ou entidade, como 

os precatórios e as insuficiências financeiras. 

(C) Cita a LRF que a dívida pública consolidada ou 

fundada é o montante total, apurado ainda que de 

forma imprecisa ou com duplicidade, das obrigações 

para amortização em prazo superior a doze meses, 

decorrentes de leis, contratos etc. 

(D) A classificação como dívida flutuante definida pela 

Lei 4.320/64, relacionada a aspectos de contabilidade 

orçamentária, é a mesma estabelecida para o controle 

de endividamento preconizado pela LRF. 

(E) De acordo com a Constituição Federal, compete ao 

Poder Executivo Regional propor o estabelecimento 

de limites globais para o montante da dívida.  
 

62. Os Impostos a Recuperar registram os créditos tributários 

que a empresa pode reaver, com base em compensação ou 

restituição. A propósito deste assunto, analise as 

proposições abaixo. 
 

I. PIS e o COFINS não são passíveis de recuperação. 

II. Entre os argumentos que justificam a retenção do 

IR nos pagamentos de rendimentos a terceiros é 

que, com isso, transfere-se para o agente com maior 

capacidade econômica a responsabilidade pelo 

recolhimento do imposto. 

III. Na atualidade, toda responsabilidade pela retenção 

exclusiva na fonte é na modalidade restituição ao 

invés de antecipação. 

IV. Os pagamentos à mão-de-obra de pessoas físicas 

geram créditos de PIS e COFINS. 
 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) IV. 

(B) III e IV. 

(C) II. 

(D) I e II. 

(E) I. 
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63. Utilizamos as informações obtidas nas demonstrações 

contábeis de uma empresa ou entidade para compreender a 

sua situação financeira, considerando: 
 

I. políticas estratégicas, relacionadas com decisões 

de financiamentos e investimentos da entidade. 

II. capacidade de pagamento da entidade, sem levar 

em conta a geração de Caixa. 

III. exame dos coeficientes de EBITDA, NOPAT e 

EVA. 

IV. análise horizontal, mas não vertical, de seus 

principais demonstrativos contábeis. 

V. políticas operacionais e seus impactos na 

necessidade de capital de giro da empresa ou 

entidade. 
 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) I, IV e V. 

(B) I e III. 

(C) II, IV e V. 

(D) I, II e III. 

(E) I, III e V. 
 

64. São considerados como Restos a Pagar as 

responsabilidades empenhadas mas não pagas até 31 de 

dezembro do referido exercício e, sobre esse assunto, 

cumpre salientar que 
 

I. seu planejamento está condicionado aos limites 

fixados à conta das fontes de recursos 

correspondentes, com base na legislação vigente. 

II. o conceito de Restos a Pagar está ligado aos 

Estágios da Receita Pública, representados pelo 

Empenho, Liquidação e Pagamento. 

III. entende-se como Restos a Pagar Não Processados 

aqueles que, no momento da inscrição, a despesa 

empenhada estava em processo de liquidação e sua 

inscrição está condicionada à indicação pelo 

Ordenador de Despesa da Unidade Gestora, ou 

pessoa por ele autorizada. 

IV. é vedada a inscrição de Restos a Pagar sem que haja 

suficiente disponibilidade de caixa assegurada para 

este fim, considerados os encargos e despesas 

compromissadas a pagar até o final do respectivo 

exercício. 
 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) IV. 

(B) I. 

(C) I e II. 

(D) III e IV. 

(E) II e III. 
 

65. Há várias possibilidades de classificação das receitas 

públicas. Em termos de categorias econômicas, como 

estabelecido no artigo 11 da Lei no 4.320/64, podemos 

distingui-las entre: 
 

(A) Financeiras e Operacionais. 

(B) Correntes e de Capital. 

(C) Orçamentárias e Extra-Orçamentárias. 

(D) Correntes e de Investimentos. 

(E) De Capital e de Investimentos. 

66. O Patrimônio é composto pela soma dos bens e direitos 

(que representam o Ativo) e as dívidas e obrigações 

(Passivo). Leia as assertivas a seguir, relacionadas com o 

Patrimônio Público. 
 

I. Engloba, na sua totalidade, os bens e 

responsabilidades das instituições de direito 

público interno e autarquias. 

II. No conjunto do Patrimônio Público, são 

enquadrados, também, os bens, direitos e 

obrigações de empresas e fundações públicas.  

III. Os bens públicos distinguem-se dos privados por 

pertencerem às pessoas jurídicas de direito público 

interno. 

IV. No Patrimônio Público, não estão incluídos os 

rios, ferrovias etc., que são de uso comum do povo 

de uma região. 
 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) I. 

(B) II e III. 

(C) I e IV. 

(D) II e IV. 

(E) III e IV. 
 

67. Entende-se por Variação Patrimonial as mudanças de valor 

de qualquer elemento do Patrimônio Público, e sobre isso 

pode ser entendido que 
 

I. as alterações no patrimônio público podem ocorrer 

através de incorporações e desincorporações. 

II. as Variações Ativas das incorporações 

correspondem à diminuição do patrimônio 

público. 

III. a desincorporação refere-se à exclusão ou retirada 

de elementos constante do patrimônio público, 

podendo ocorrer apenas de forma passiva. 

IV. as variações patrimoniais podem resultar tanto de 

incorporações quanto desincorporações, 

dividindo-se em ativas e passivas. 
 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) I e IV. 

(B) II e III. 

(C) I e II. 

(D) I. 

(E) III e IV. 
 

68. É considerada uma variação patrimonial passiva a que 

resulta de 
 

(A) consumo de bens mantidos no Almoxarifado. 

(B) absorção de dívidas. 

(C) transferências de bens e valores. 

(D) cancelamento de dívida ativa. 

(E) alienação de imóveis de propriedade da entidade 

pública. 
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69. A Receita Pública é representada por todo e qualquer 

recolhimento feito aos cofres públicos, e sobre elas é 

correto considerar que 
 

(A) esse recolhimento pode se dar apenas através de 

numerário, componente da arrecadação do 

governo. 

(B) as receitas públicas podem ser contabilizadas 

adotando-se, exclusivamente, o regime de Caixa, 

isto é, no momento de seu recebimento pelo ente 

público. 

(C) não compõem a arrecadação pública os valores 

recolhidos via agentes privados delegados. 

(D) é considerada como receita pública todo e 

qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, 

incluindo os que não pertencem ao setor público, 

mas este atue como depositário dos valores. 

(E) entre os registros relativos à alternativa (D), 

imediatamente anterior, estão as garantias 

concedidas a terceiros por empréstimos e outros 

recebimentos da entidade pública. 
 

70. A propósito dos conceitos relacionados com custos, 

despesas e investimentos, assinale a alternativa correta. 
 

 (A) Os gastos não devem ser relacionados com os 

 processos de fabricação ou transformação de bens 

 ou serviços.  

(B) Os Custos referem-se aos valores gastos para a 

aquisição de bens ou serviços utilizados na produção 

de outros bens ou prestação de serviços. 

(C) Excluem-se dos valores indicados na alternativa (B), 

imediatamente anterior, os salários do pessoal de 

qualquer unidade da empresa ou entidade em análise. 

(D) Os Investimentos não constituem gastos e referem-se 

aos valores arcados pela empresa ou entidade para a 

formação de seus ativos. 

(E) Despesas é o mesmo que custos, em termos contábeis 

e administrativos. 

 

 

 

 


