
  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscrição Sala 

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos 

retângulos abaixo. 

 

Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação 

Edital nº 131/2017 
 

Data: 19 de novembro de 2017. 
 

Duração: das 9:00 às 13:00 horas. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
COORDENADORIA DE CONCURSOS – CCV 

 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
 

Prezado(a) Candidato(a), 

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, bem como a eficiência da 
fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável 
obediência aos itens do Edital e aos que seguem: 

 

01. Deixe sobre a carteira APENAS caneta transparente e documento de identidade. 

Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira em saco entregue 
para tal fim. Os celulares devem ser desligados, antes de guardados. O candidato 
que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame. 

02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, na capa deste Caderno de 
Questões. 

03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está 
completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 
30 (trinta) minutos após o início da prova. 

04. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade 
de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha-
Resposta. 

05. A prova tem duração de 4 (quatro) horas e o tempo mínimo de permanência em sala 
de prova é de 1 (uma) hora.  

06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito.  

07. A Folha-Resposta do candidato será disponibilizada conforme subitem 10.12 do Edital. 

08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha-Resposta 
no campo destinado à assinatura e de entregar o Caderno de Questões e a Folha-
Resposta ao fiscal de sala. 

Atenção! Os dois últimos participantes só poderão deixar a sala simultaneamente e após a 
assinatura da Ata de Aplicação. 

Boa prova! 

 

Técnico em Contabilidade 
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  Prova de Língua Portuguesa   
 10 questões 

 

 
TEXTO 

 
01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Pesquisas já mostraram que pessoas com o QI alto têm mais chance de ter uma vida longa. 

Viver mais, porém, não necessariamente tem a ver com viver bem. É o que mostra 

um estudo realizado com 3.715 membros do American Mensa, uma sociedade que reúne as pessoas com 

QI acima de 130 – cerca de 2% da população. A média geral de QI do planeta fica entre 85 e 115. 

Eles responderam uma série de questões sobre a ocorrência de diversos problemas 

psicológicos, como variações de humor, crises de ansiedade e déficit de atenção; e físicos, como 

alergias e asma. As respostas incluíram casos já diagnosticados ou simples suspeitas da pessoa. 

Depois compararam-se os resultados com as estatísticas dos Estados Unidos para cada enfermidade. 

O resultado mostra que a vida nem sempre é fácil para quem é muito inteligente. Do ponto 

de vista psicológico, eles têm 285% mais chances de desordens de humor; 242% mais chances de 

crise de ansiedade; 239% de déficit de atenção; 530% mais chances de doenças dentro do espectro 

de autismo. Já em relação às patologias fisiológicas, apresentam 150% mais chances de ter alergia a 

algum tipo de comida; 333% a mais de desenvolver alergia ao ambiente; 134% mais chances de 

asma; e 100% de doenças auto-imunes. 

De acordo com o estudo, isso acontece pois quanto mais inteligente, maior é seu nível de 

consciência sobre o que acontece ao seu redor. Assim, reagem mais sobre o que acontece no 

ambiente em que vivem, desencadeando uma hiperatividade do sistema nervoso central. É a 

comprovação científica de que a ignorância é uma bênção. 

Revista Galileu. Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/10/estudo-revela-desvantagens-de-ser-muito-inteligente.html. 

Acesso em 22 out. 2017. 

 

01. Segundo o texto, pessoas com QI mais alto: 
 

A) são mais propensas a asma que a alergias.  

B) tendem a desenvolver males psicológicos. 

C) são hiperativos porque reagem ao ambiente. 

D) raramente apresentam patologias fisiológicas. 

E) vivem mais e melhor que a média das pessoas. 

 

02. Do trecho “...a vida nem sempre é fácil para quem é muito inteligente” (linha 09), deduz-se que, para 

quem é muito inteligente, a vida: 
 

A) nunca é fácil. 

B) sempre é difícil. 

C) raramente é fácil. 

D) às vezes pode ser fácil. 

E) frequentemente é fácil. 

 

03. Assinale a alternativa que analisa corretamente as probabilidades encontradas entre os sujeitos da pesquisa. 
 

A) As doenças do espectro autista são as mais prováveis. 

B) As desordens do humor são as patologias menos prováveis. 

C) A probabilidade de desenvolver alergia é igual a de ter asma. 

D) A chance de ter déficit de atenção é maior que a de ter ansiedade. 

E) Ter alergia ao meio ambiente é mais raro que ter doença auto-imune. 

 

04. O objetivo do texto é: 
 

A) discutir os malefícios de doenças como a ansiedade e as desordens de humor. 

B) mostrar as causas e consequências de se ter uma inteligência acima da média. 

C) apresentar os resultados de um estudo sobre enfermidades em pessoas de alto QI. 

D) defender a ideia da ignorância como algo a ser evitado por quem quer ter saúde. 

E) descrever os efeitos de patologias psicológicas e fisiológicas em pessoas inteligentes. 

http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2016/01/pessoas-inteligentes-vivem-mais-diz-estudo.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289616303324
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05. Segundo o texto, a “ignorância é uma bênção” (linha 18), porque: 
 

A) protege as pessoas de todos os males psíquicos. 

B) pessoas ignorantes são mais bem-sucedidas na vida. 

C) a consciência das coisas torna as pessoas arrogantes. 

D) pessoas muito inteligentes têm uma vida mais longa. 

E) pessoas muito inteligentes são mais sensíveis ao ambiente. 

 

06. Assinale a alternativa em que a crase está empregada corretamente como em “Já em relação às patologias 

fisiológicas...” (linha 12). 
 

A) Os menos sábios costumam ser indiferentes à situação em redor. 

B) As pessoas mais inteligentes são propensas à tolerar o sofrimento. 

C) Os membros do American Mensa ficaram face à face com a verdade. 

D) A pesquisa comparou os índices relativos à doenças psicológicas e físicas. 

E) O estudo referiu-se à quem possui QI muito elevado, ou seja, acima de 130. 

 

07. Na oração “Depois compararam-se os resultados com as estatísticas dos Estados Unidos...” (linha 08), a 

forma verbal se justifica por: 
 

A) ser o verbo impessoal. 

B) ter sujeito indeterminado. 

C) referir-se a “respostas” (linha 07). 

D) concordar com “estatísticas” (linha 08). 

E) concordar com “os resultados” (linha 08). 

 

08. Assinale a alternativa que indica corretamente a função sintática do termo grifado em “a ocorrência de 

diversos problemas psicológicos” (linhas 05-06). 
 

A) Objeto indireto. 

B) Adjunto adverbial. 

C) Adjunto adnominal. 

D) Complemento nominal. 

E) Predicativo do objeto. 

 

09. Assinale a alternativa que classifica corretamente a oração grifada em “o que acontece no ambiente em 

que vivem” (linhas 16-17). 
 

A) completiva nominal. 

B) adjetiva restritiva. 

C) adverbial locativa. 

D) objetiva indireta. 

E) objetiva direta. 

 

10. Assinale a alternativa que classifica corretamente o elemento mórfico destacado na palavra. 
 

A) HIPER-atividade: raiz. 

B) Chanc-E-s: vogal de ligação. 

C) DES-encadeando: prefixo. 

D) Alergi-A: desinência de gênero feminino. 

E) Mostr-A-ram: desinência modo-temporal. 
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 Prova de Conhecimentos Específicos     
 40 questões 

 

 

11. Com base no conteúdo do Balanço Patrimonial de uma empresa com fins lucrativos, indique a alternativa 

que apresenta somente contas pertencentes ao Ativo. 

A) Estoques, Bens Móveis de Uso, Fornecedores Nacionais. 

B) Caixa e Equivalente de Caixa, Estoques, Impostos a Recuperar. 

C) Fornecedores Nacionais, Salários a Pagar, Dividendos Obrigatórios. 

D) Caixa e Equivalente de Caixa, Duplicatas Descontadas, Provisão para Riscos Ambientais. 

E) Impostos a Recuperar, Provisão para Garantia, Perdas Estimadas na Realização de Estoque. 

  

12. Uma Sociedade Empresária apresentou o seguinte balancete de verificação em 31.12.2016: 
 

CONTAS 
SALDOS 

DEVEDORES CREDORES 

Ações em Tesouraria  R$53.000,00 

Caixa e Equivalente de Caixa R$173.000,00  

Capital a Integralizar R$30.000,00  

Capital Subscrito  R$465.000,00 

Contas a Receber R$340.000,00  

Duplicatas Descontadas  R$21.000,00 

Encargos financeiros a apropriar R$2.000,00  

Estoque- Mercadorias para Revenda R$128.000,00  

Fornecedores  R$268.000,00 

Imobilizado - Depreciação Acumulada  R$98.000,00 

Imobilizado - Móveis e utensílios R$195.000,00  

Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação 

Duvidosa  R$23.000,00 

Prejuízo Acumulado R$90.000,00  

Provisão para Garantia  R$30.000,00 

 R$ 958.000,00 R$ 958.000,00 
 

Considerando-se os dados apresentados, o total do ativo a ser apresentado no Balanço Patrimonial é de:  

A) R$694.000,00. 

B) R$715.000,00. 

C) R$717.000,00. 

D) R$805.000,00. 

E) R$958.000,00. 

 
 13. Com base no que dispõe o CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa é INCORRETO afirmar que:  

A) o caixa recebido pela contratação de um empréstimo resulta na geração de caixa na atividade de 

financiamento. 

B) o pagamento em caixa para aquisição de ativo imobilizado resulta no consumo de caixa na atividade 

de investimento. 

C) o recebimento de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviços resulta na geração de 

caixa na atividade operacional.   

D) a demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período classificados por 

atividades operacionais, de investimento e de financiamento. 

E) a demonstração dos fluxos de caixa elaborada pelo método direto apresenta o lucro líquido ou 

prejuízo líquido ajustado por diversas transações que não representam saída e entrada de caixa ou 

equivalente de caixa. 

 



Técnico em Contabilidade  Pág. 5 de 16 

  

14. Uma indústria apresenta a seguinte composição do valor contábil de um ativo, registrado como 

imobilizado, em 31.12.2016, antes da realização dos ajustes para efeito de divulgação do Balanço 

Patrimonial da empresa: 

Máquinas e equipamentos  

Custo de Aquisição R$200.000,00 

(-) Depreciação Acumulada R$120.000,00 
 

Para fins de realização do teste de recuperabilidade desse ativo, a empresa identificou os seguintes dados:  

Valor justo líquido de despesa de venda R$110.000,00 

Valor em uso do ativo R$70.000,00 

 

Considerando-se os dados apresentados e com base no que dispõe o CPC 27 – Ativo Imobilizado e CPC 

01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, o valor contábil do ativo a ser apresentado no Balanço 

Patrimonial em 31.12.2016 é de: 

A) R$50.000,00. 

B) R$70.000,00. 

C) R$80.000,00. 

D) R$110.000,00. 

E) R$200.000,00. 

 
15. Classifique as espécies de Receita Orçamentária com base na Lei N

o
 4.320/1964 como Receita Corrente 

ou Receita de Capital e, em seguida, assinale a opção correta. 
 

I. Receita de Serviços – Serviços Administrativos e Gerais. 

II. Operações de Crédito – Internas. 

III. Receita Patrimonial – Valores Mobiliários. 

IV. Alienação de Bens – Bens Móveis. 
 

A sequência correta da classificação da espécie de Receita é: 
 

A) Capital, Corrente, Capital, Corrente. 

B) Corrente, Capital, Capital, Corrente. 

C) Corrente, Corrente, Capital, Capital. 

D) Corrente, Capital, Corrente, Capital. 

E) Capital, Corrente, Corrente, Corrente. 

 
16. Um órgão da administração pública federal registra a apropriação mensal para 13º. Salário de seus servidores.  

Em atendimento ao regime de competência, conforme dispõe o Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público – MCASP, o registro contábil de natureza patrimonial referente a apropriação mensal 

desse 13º. Salário é: 
 

A Débito: 3.1.1.x.x.xx.xx Remuneração a Pessoal 
 Crédito: 2.1.1.1.x.xx.xx Pessoal a Pagar – 13º. Salário  
    

B Débito: 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível 
 Crédito: 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar 
    

C Débito: 2.1.1.1.x.xx.xx Pessoal a Pagar – 13º. Salário  
 Crédito: 1.1.1.x.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa  

    

D Débito: 3.1.1.x.x.xx.xx Remuneração a Pessoal 

 Crédito: 1.1.1.x.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa  

    

E Débito: 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar 

 Crédito: 2.1.1.1.x.xx.xx Pessoal a Pagar – 13º. Salário  
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17. De acordo as regras contábeis aplicáveis ao setor público, relacione as demonstrações contábeis 

obrigatórias, elencadas na primeira coluna, com a respectiva descrição, apresentada na segunda coluna, 

e, em seguida, assinale a opção correta.  
 

1. Balanço Patrimonial (    ) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os 

ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os 

saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o 

início do exercício seguinte. 

2. Balanço Financeiro (    ) demonstra o ativo financeiro, que compreende os créditos e 

valores realizáveis independentemente de autorização 

orçamentária e os valores e numerários. 

3. Balanço Orçamentário (    ) demonstra as despesas por categoria econômica e grupo de 

natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação 

atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas 

liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. 
    

A sequência correta é: 

A) 1, 2, 3. 

B) 1, 3, 2. 

C) 2, 1, 3. 

D) 2, 3, 1. 

E) 3, 2, 1. 

 

18. Uma entidade pública federal adquiriu bens a serem distribuídos gratuitamente.  Em 31.12.2016, 

apresentou os seguintes dados referentes a um determinado lote desse material: 
 

Custo de Aquisição R$300.000,00 

Valor Realizável Líquido R$280.000,00 

Valor Justo R$290.000,00 

Custo Corrente de Reposição R$295.000,00 

Custo de Aquisição Corrigido R$302.000,00 
 

Considerando os dados apresentados e com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Público (NBCASP), o valor do estoque em 31.12.2016 é de: 

A) R$280.000,00. 

B) R$290.000,00. 

C) R$295.000,00. 

D) R$300.000,00. 

E) R$302.000,00. 

 

19. Em 1.3.2017, uma universidade federal adquiriu um motor para ser instalado em uma embarcação 

utilizada na sua atividade de pesquisa. Os seguintes dados foram apresentados, relacionados a essa 

aquisição: 

Preço de compra R$ 96.000,00 

Gastos com instalação R$ 6.000,00 

Data em que a máquina está disponível para uso  1.3.2017 

Vida útil estimada 5 anos 

Valor residual R$ 18.000,00 
 

Considerando os dados apresentados, com base na NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, o valor da quota de 

depreciação mensal desse bem é de: 

A) R$1.300,00. 

B) R$1.400,00. 

C) R$1.600,00. 

D) R$1.700,00. 

E) R$2.000,00. 
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20. De acordo com a NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado é INCORRETO afirmar que: 

A) Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de ativo ao longo da sua vida útil. 

B) Valor depreciável é o custo do ativo ou outro montante que substitua seu custo, menos seu valor 

residual. 

C) Valor recuperável de serviço é o maior valor entre o valor justo do ativo não gerador de caixa líquido 

de despesas de venda e seu valor em uso. 

D) Perda por redução ao valor recuperável de ativo gerador de caixa é o montante pelo qual o valor 

contábil do ativo excede seu valor recuperável. 

E) Valor contábil do ativo imobilizado é o custo de aquisição ou outro montante que substitua seu custo, 

menos seu valor residual, após a dedução da depreciação acumulada. 

 
21. Acerca das Despesas de Exercícios Anteriores, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. 

I. São despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o 

pagamento. 

II. Para fins de identificação como despesas de exercícios anteriores, consideram-se as despesas que não 

se tenham processado na época própria, como aquelas cujo empenho tenha sido considerado 

insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo 

estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação. 

III. O reconhecimento da obrigação de pagamento das despesas com exercícios anteriores cabe à 

autoridade competente para empenhar a despesa. 
 

Está(o) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 
22. Uma universidade apresentou os seguintes registros contábeis relacionados a uma transação envolvendo 

aquisição de um veículo. 
 

Registro 1 

Débito: 1.2.3.1.1.00.00 Bens móveis 

Crédito: 2.1.3.1.1.00.01 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo  
 

Registro 2 

Débito: 6.2.2.1.3.02.00 Crédito empenhado em liquidação 

Crédito: 6.2.2.1.3.03.00 Crédito empenhado liquidado a pagar 
 

Considerando os registros apresentados é correto afirmar que: 

A) o registro 1 corresponde ao lançamento contábil de natureza patrimonial, efetuado por ocasião do 

recebimento do veículo. 

B) o registro 2 corresponde ao lançamento de natureza de controle, efetuado por ocasião do recebimento 

do veículo. 

C) o registro 1 e 2 correspondem ao lançamento contábil de natureza patrimonial, efetuado por ocasião 

do recebimento do veículo. 

D) o registro 1 e 2 correspondem ao lançamento contábil de natureza patrimonial efetuado por ocasião da 

liquidação da transação de compra do veículo. 

E) o registro 1 e 2 correspondem ao lançamento contábil de natureza de controle e patrimonial 

respectivamente, efetuados no recebimento do veículo. 
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23. Uma universidade realizou licitação para aquisição de estoques, almoxarifado, no valor estimado de 

R$15.000,00. Definido o vencedor do processo licitatório pelo menor lance no valor de R$14.000,00, foi 

emitida a nota de empenho e assinado o contrato.  

Considerando a contratação descrita, a universidade irá realizar o seguinte registro referente à execução 

orçamentária: 
 

A  Débito: 6.2.2.1.1.00.00 Crédito disponível R$14.000,00 

  Crédito: 6.2.2.1.3.01.00 Crédito empenhado a liquidar R$14.000,00 
 

B  Débito: 6.2.2.1.1.00.00 Crédito disponível R$15.000,00 

  Crédito: 6.2.2.1.3.01.00 Crédito empenhado a liquidar R$15.000,00 
 

C  Débito: 7.1.2.3.1.04.00 Obrigações contratuais – Fornecimento de Bens R$14.000,00 

  Crédito: 8.1.2.3.1.04.01 Fornecimento de Bens a executar R$14.000,00 
 

D  Débito: 7.1.2.3.1.04.00 Obrigações contratuais – Fornecimento de Bens R$15.000,00 

  Crédito: 8.1.2.3.1.04.01 Fornecimento de Bens a executar R$15.000,00 
 

E  Débito: 7.1.2.3.1.04.00 Obrigações contratuais – Fornecimento de Bens R$14.000,00 

  Crédito: 6.2.2.1.3.01.00 Crédito empenhado a liquidar R$14.000,00 

 

24. Uma Prefeitura apresentou, no ano de 2016, as seguintes informações, extraídas de sua contabilidade, 

para fins de elaboração do Balanço Financeiro: 
 

Despesa Orçamentária                            R$390.000,00  

Pagamentos Extraorçamentários                              R$19.000,00  

Recebimentos Extraorçamentários                               R$7.000,00  

Receitas Orçamentárias                            R$400.000,00  

Saldo em Espécie do Exercício Anterior                               R$9.000,00  

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte                             R$27.000,00  

Transferências Financeiras Recebidas                             R$20.000,00  
 

Considerando-se apenas os dados informados, no Balanço Financeiro relativo ao ano 2016 elaborado de 

acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, o total dos Ingressos é de: 

A) R$409.000,00. 

B) R$427.000,00. 

C) R$429.000,00. 

D) R$434.000,00. 

E) R$436.000,00. 

 

25. Uma Prefeitura apresentou, no ano de 2016, as seguintes informações, extraídas de sua contabilidade, 

para fins de elaboração do Balanço Financeiro: 
 

Despesa Orçamentária  R$545.000,00  

Pagamentos Extraorçamentários  R$28.000,00  

Recebimentos Extraorçamentários  R$49.000,00  

Receitas Orçamentárias  R$510.000,00  

Saldo em Espécie do Exercício Anterior  R$31.000,00  

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte  R$42.000,00  

Transferências Financeiras Recebidas  R$25.000,00  
 

Considerando-se apenas os dados informados, o resultado financeiro do exercício de 2016 é um: 

A) déficit de R$10.000,00. 

B) déficit de R$35.000,00. 

C) superávit de R$11.000,00. 

D) superávit de R$39.000,00. 

E) superávit de R$42.000,00. 
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26. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público- MCASP, em relação ao Balanço 

Orçamentário é INCORRETO afirmar que: 

A) o Quadro de Receitas Derivadas e Originárias é um dos componentes do Balanço Orçamentário. 

B) o Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 

C) o Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados é um dos componentes do Balanço 

orçamentário. 

D) no Balanço Orçamentário as receitas são detalhadas por categoria econômica e origem, especificando 

a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde 

ao excesso ou insuficiência de arrecadação. 

E) no Balanço Orçamentário as despesas são detalhadas por categoria econômica e grupo de natureza da 

despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas 

empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. 

 
27. De acordo com a Lei n.°4.320/1964, relacione os componentes do Balanço Patrimonial elencados na 

primeira coluna com sua respectiva descrição na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção correta. 
 

1. Ativo Financeiro (     ) Compreende os bens, créditos e valores cuja mobilização ou 

alienação depende de autorização legislativa. 

2. Ativo Permanente (     ) Compreende as dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa 

de autorização orçamentária. 

3. Passivo Financeiro (     ) Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de 

autorização orçamentária e os valores numerários 

4. Passivo Permanente (     ) Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de 

autorização legislativa para amortização ou resgate. 
 

A sequência correta é:  

A) 1, 2, 4, 3. 

B) 1, 3, 2, 4. 

C) 1, 4, 2, 3. 

D) 2, 3, 1, 4. 

E) 2, 4, 1, 3. 

 
28. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, julgue as afirmações a 

seguir a respeito de Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – 

DCASP como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e, em seguida, assinale a opção correta. 

I. Notas Explicativas são informações adicionais às apresentadas nos quadros das DCASP e são 

consideradas parte integrante das demonstrações. 

II. O objetivo das Notas Explicativas é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus 

diversos usuários, e por isso devem ser claras, sintéticas e objetivas.  

III. As Notas Explicativas devem divulgar os pressupostos das estimativas dos riscos significativos que 

podem vir a causar um ajuste material nos valores contábeis dos ativos e passivos ao longo dos 

próximos doze meses. Devem ser detalhadas a natureza e o valor contábil desses ativos e passivos na 

data das demonstrações. 

IV. Deverão constar em Notas Explicativas unicamente as informações contábeis exigidas pela Lei 

n.°4.320/1964, e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, sendo 

vedada a utilização de Notas Explicativas para divulgar informações relevantes não suficientemente 

evidenciadas ou que não constam nas DCASP. 

A sequência correta é:  

A) F, F, F, V. 

B) F, V, F, F. 

C) V, V, V, F. 

D) V, F, V, F. 

E) V, V, F, V. 
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29. Um órgão da Administração Pública Direta apresentava, em 31.12.2016, os seguintes saldos em suas 

contas de Variações Patrimoniais Quantitativas: 
 

Especificação Valor 

Depreciação de Bens R$90.000,00 

Despesas Correntes Realizadas R$2.950.000,00 

Despesas de Capital Realizadas R$1.600.000,00 

Inscrição de Créditos não Tributários R$50.000,00 

Receitas Correntes Realizadas R$3.200.000,00 

Receitas de Capital Realizadas R$1.500.000,00 
 

Considerando-se apenas os dados informados, o Resultado Patrimonial do Exercício de 2016 é de:  

A) R$60.000,00. 

B) R$110.000,00. 

C) R$150.000,00. 

D) R$210.000,00. 

E) R$250.000,00. 
 

30. Uma autarquia pública federal empenhou despesas no montante de R$ 490.000,00 durante o exercício 

financeiro de 2016, cuja situação se detalha a seguir: 
 

Especificação Valor 

Despesas legalmente empenhadas, liquidadas e pagas em 2016 R$440.000,00 

Despesas legalmente empenhadas e liquidadas em 2016, mas ainda não pagas R$30.000,00 

Despesas legalmente empenhadas, relativas a serviço contratado, prestado durante o 

mês de dezembro, e que se encontrava, em 31.12.2016, em fase de verificação do 

direito adquirido pelo credor. 

R$15.000,00 

Despesas legalmente empenhadas, relativas a aquisição de material ainda não 

entregue pelo fornecedor, cujo prazo para cumprimento da obrigação de entrega dos 

materiais encerrava-se em 31.1.2017 

R$5.000,00 

Total R$490.000,00 
 

Considerando-se apenas os dados informados, o valor a ser inscrito em restos a pagar é de: 

A) R$20.000,00. 

B) R$30.000,00. 

C) R$35.000,00. 

D) R$45.000,00. 

E) R$50.000,00. 
 

31. Relacione os tipos de empenho elencados na primeira coluna com sua respectiva descrição na segunda 

coluna e, em seguida, assinale a opção correta. 
 

1. Ordinário (      ) Tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de 

valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os 

compromissos decorrentes de aluguéis. 

2. Por Estimativa (     ) Tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e 

previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só 

vez. 

3. Global (     ) Tipo de empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode 

determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e 

energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros. 
 

A sequência correta é:  

A) 1, 2, 3. 

B) 1, 3, 2. 

C) 2, 3, 1 

D) 3, 1 ,2. 

E) 3, 2, 1. 
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32. Uma autarquia pública federal apresentava a seguinte situação em relação a despesas legalmente 

empenhadas no exercício financeiro de 2016, cuja situação se detalha a seguir: 
 

Especificação Valor 

Despesas legalmente empenhadas, liquidadas e pagas em 2016 R$600.000,00 

Despesas legalmente empenhadas e liquidadas em 2016, mas ainda não pagas R$80.000,00 

Despesas legalmente empenhadas, relativas a serviço contratado, prestado 

durante o mês de dezembro, e que se encontrava, em 31.12.2016, em fase de 

verificação do direito adquirido pelo credor. 

R$20.000,00 

Despesas legalmente empenhadas, relativas a aquisição de material ainda não 

entregue pelo fornecedor, cujo prazo para cumprimento da obrigação de 

entrega dos materiais encerrava-se em 31.1.2017 

R$30.000,00 

Total R$730.000,00 
 

Considerando-se apenas os dados informados, o valor a ser inscrito em restos a pagar é de: 

A) R$50.000,00, sendo R$20.000,00 em Restos a Pagar Processados e R$30.000,00 em Restos a Pagar 

não Processados. 

B) R$50.000,00, sendo R$30.000,00 em Restos a Pagar Processados e R$20.000,00 em Restos a Pagar 

não Processados. 

C) R$100.000,00, sendo R$80.000,00 em Restos a Pagar Processados e R$20.000,00 em Restos a Pagar 

não Processados. 

D) R$130.000,00, sendo R$80.000,00 em Restos a Pagar Processados e R$50.000,00 em Restos a Pagar 

não Processados. 

E) R$130.000,00, sendo R$100.000,00 em Restos a Pagar Processados e R$30.000,00 em Restos a Pagar 

não Processados. 

 

33. Assinale a opção que demonstra o registro relativo ao empenho de um gasto orçamentário. 

 

A) Débito: 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar 

 Crédito: 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível 

 

B) Débito: 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação 

 Crédito: 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 

 

C) Débito: 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível 

 Crédito: 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar 

 

D) Débito: 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível 

 Crédito: 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 

 

E) Débito: 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação 

 Crédito: 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar 

 

34. A legislação de um Município estabelece que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana - IPTU ocorre no dia 1º. de janeiro de cada ano, ocorrendo a arrecadação a partir de 

fevereiro do mesmo ano.  

Sob a ótica do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, no momento da ocorrência do fato 

gerador do IPTU: 

A) os registros contábeis pertinentes deverão envolver contas de natureza Orçamentária e de Controle. 

B) os registros contábeis pertinentes deverão envolver contas de natureza Patrimonial, Orçamentária e de 

Controle. 

C) não deverá ser efetuado qualquer lançamento contábil, visto que a receita apenas deve ser reconhecida 

por ocasião de sua arrecadação. 

D) deverá ser efetuado registro contábil de natureza Patrimonial, a Débito de conta de Ativo e a Crédito 

de conta de Variação Patrimonial Aumentativa. 

E) deverá ser efetuado registro contábil de natureza Orçamentária, a Débito de conta de Receita a 

Realizar e a Crédito de conta de Receita Realizada. 
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35. Considerando-se a classificação da despesa orçamentária segundo a natureza, “Despesas Correntes”, “Pessoal 

e Encargos Sociais” e “Obrigações Patronais” são, respectivamente, exemplos de classificação por: 

A) modalidade de aplicação; categoria econômica; elemento de despesa. 

B) categoria econômica; elemento de despesa; modalidade de aplicação. 

C) categoria econômica; grupo de natureza da despesa; elemento de despesa. 

D) elemento de despesa; categoria econômica; grupo de natureza da despesa. 

E) elemento de despesa; grupo de natureza da despesa; modalidade de aplicação. 

 
36. Uma prefeitura apresentava as seguintes despesas: 
 

Especificação Valor 

Amortização da Dívida R$40.000,00 

Inversões Financeiras R$130.000,00 

Investimentos R$330.000,00 

Juros e Encargos da Dívida R$110.000,00 

Outras Despesas Correntes R$250.000,00 

Pessoal e Encargos Sociais R$430.000,00 

Considerando-se apenas os dados informados, o total das despesas correntes é de: 

A) R$680.000,00. 

B) R$790.000,00. 

C) R$810.000,00. 

D) R$830.000,00. 

E) R$960.000,00. 

 
37. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP:  

“O orçamento Federal está organizado em programas, a partir dos quais são relacionadas às ações sob 

a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas e as 

unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação” 

Relacione os tipos de classificação funcional programática elencados na primeira coluna com sua 

respectiva descrição na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção correta. 
 

1. Projeto (      ) É um instrumento de programação utilizado para alcançar o 

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações 

que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais 

resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação 

de Governo. 

2. Atividade (      ) Despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou 

aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um 

produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou 

serviços. 

3. Operação Especial (      ) É um instrumento de programação utilizado para alcançar o 

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, 

limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre 

para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo. 

 

A sequência correta é:  

A) 1, 2, 3. 

B) 1, 3, 2. 

C) 2, 1, 3. 

D) 2, 3, 1. 

E) 3, 1, 2. 
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38. Um órgão integrante da Administração Direta do Estado do Ceará, adquiriu material de consumo que 

será estocado em almoxarifado para uso em momento posterior. Os registros contábeis 1 a 5, a seguir, 

estão fora de sua ordem cronológica e são relacionados ao contexto descrito: 
 

Registro 1:  

D 1.1.5.6.x.xx.xx Estoque - Almoxarifado 

C 2.1.3.x.x.xx.xx Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F) 
 

Registro 2: 

D 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação 

C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 
 

Registro 3: 

D 3.3.1.1.1.xx.xx Consumo de Material  

C 1.1.5.6.x.xx.xx Estoques – Almoxarifado (P) 
 

Registro 4: 

D 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 

C 6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Pago 
 

Registro 5: 

D 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR) 

C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho 
 

Assinale a opção correta em relação aos lançamentos apresentados. 

A) O registro 1, realizado em contas de natureza patrimonial, refere-se ao registro do reconhecimento da 

Variação Patrimonial Diminutiva. 

B) O registro 2, realizado em contas de natureza orçamentária, refere-se ao registro da liquidação da 

despesa. 

C) O registro 3, realizado em contas de natureza patrimonial, refere-se ao registro do recebimento dos 

estoques. 

D) O registro 4, realizado em contas de natureza orçamentária, refere-se ao registro do empenho da 

despesa. 

E) O registro 5, realizado em contas de natureza de controle, refere-se ao registro do pagamento da 

despesa. 

 
39. No que concerne aos princípios orçamentários, relacione os princípios da primeira coluna, com as 

características a eles relacionadas, contempladas na segunda coluna e em seguida assinale a alternativa 

correta. 
 

1. Não afetação (    ) É vedada a autorização de despesas globais destinadas a atender 

vários tipos de despesas. 

2. Especialização (    ) O orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aos 

Poderes que integram a esfera do governo. 

3. Exclusividade (    ) Nenhuma parcela da receita geral poderá ser reservada ou 

comprometida para atender a certos e determinados gastos. 

4. Equilíbrio (    ) O orçamento deve conter apenas matéria orçamentária. 

5. Universalidade (    ) O montante da receita autorizada em cada exercício não poderá ser 

superior ao total das receitas estimadas para o mesmo período. 
 

A sequência correta é: 
 

A) 2, 5, 1, 3, 4. 

B) 2, 1, 5, 3, 4. 

C) 2, 5, 4, 3, 1. 

D) 3, 5, 1, 2, 4.  

E) 3, 1, 5, 2, 4. 
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40. São exemplos de receitas correntes as receitas: 

A) agropecuárias e as industriais. 

B) patrimoniais e as de operações de crédito. 

C) tributárias e as de amortização de empréstimos. 

D) de serviços e as de amortização de empréstimos. 

E) de operações de crédito e as de amortização de empréstimos. 

 

41. Sobre dívida ativa é correto afirmar: 

A) sua inscrição é requisito para o reconhecimento da obrigação perante o Tesouro Nacional. 

B) sua inscrição é o ato inicial ou inaugural da cobrança na esfera judicial da cobrança do crédito. 

C) constitui-se de créditos tributários, ou não, em favor da fazenda pública, que não foram pagos no 

vencimento. 

D) constitui-se exclusivamente de créditos tributários em favor da fazenda pública que não foram pagos 

no vencimento. 

E) constitui-se exclusivamente de créditos não tributários em favor da fazenda pública, que não foram 

pagos no vencimento. 

 

42. Acerca dos estágios da despesa pública, julgue os itens a seguir e em seguida assinale a opção correta. 

I.  O empenho é um ato administrativo que cria para o Estado uma obrigação de pagamento pendente ou 

não do implemento de condição. 

II.  O registro contábil, no SIAFI, da obrigação gerada pelo empenho somente ocorre por ocasião da 

liquidação. 

III. Para a efetividade do pagamento da despesa pública é necessária a disponibilidade dos recursos 

financeiros. 

IV. O empenho é o ato de ordenamento da despesa autorizada em lei. 

Estão corretos apenas os itens: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 

E) I, III e IV.  

 

43. De acordo com a classificação da categoria econômica por elemento de despesas constante na Lei n
o
. 

4.320/1964, julgue os itens a seguir e assinale a opção correta. 
 

I. Subvenções sociais, subvenções econômicas e juros da dívida pública são exemplos de transferências 

correntes. 

II. Aquisição de imóveis e concessão de empréstimos são exemplos de inversões financeiras. 

III. Amortização da dívida pública e auxílios para inversões financeiras são exemplos de transferência de 

capital 

IV. Inversões financeiras e transferências correntes são despesas de capital. 

Estão corretos os itens: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

 

44. Segundo a Constituição Federal Brasileira, a Lei Orçamentária Anual – LOA deve compreender todos os 

seguintes orçamentos: 

A) O orçamento fiscal e o orçamento parafiscal. 

B) O orçamento fiscal e o orçamento da seguridade social. 

C) O orçamento fiscal, o orçamento extrafiscal e o orçamento parafiscal. 

D) O orçamento fiscal, o orçamento de custeio e o orçamento de investimento. 

E) O orçamento fiscal, o orçamento da seguridade social e o orçamento de investimento. 
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45. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, julgue os conceitos 

contemplados nos itens a seguir e em seguida assinale a opção correta. 

I. O ATIVO representa recursos sob o controle da entidade, como resultado de eventos passados e 

futuros dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios futuros. 

II. O PASSIVO contempla obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados ou futuros, 

as quais são classificadas em “Circulante” e “Não Circulante”. 

III. O PATRIMÔNIO LÍQUIDO é representado como a diferença entre os ativos e os passivos após a 

inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações. 

IV. As VARIAÇÕES PATRIMONIAIS são transações que promovem alterações nos elementos 

patrimoniais da entidade, afetando o seu resultado. 

Estão corretos os itens: 

A) I e II, apenas. 

B) III e IV, apenas. 

C) I, II e III, apenas. 

D) I, II e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

 
46. No que diz respeito aos conceitos básicos relacionados a orçamento, julgue os itens a seguir e em seguida 

assinale a opção correta. 

I. Crédito orçamentário corresponde à autorização dada pelas leis orçamentárias para aplicação de 

determinado montante de recursos, conforme as classificações de receitas e despesas nelas 

discriminadas. 

II. Crédito inicial representa o montante total de créditos orçamentários autorizados no Projeto de Lei 

Orçamentária. 

III. Créditos adicional é sinônimo de crédito suplementar e consiste em um acréscimo ao crédito inicial. 

IV. Crédito cancelado consiste na eliminação total ou parcial de um crédito inicial, não podendo se dar 

sobre crédito adicional. 
 

A) Apenas I está correto. 

B) Apenas I e II estão corretos. 

C) Apenas I e III estão corretos. 

D) Apenas I e IV estão corretos. 

E) Apenas II e IV estão corretos. 

 
47. Em 15/11/17, foi protocolado num determinado órgão federal, uma demanda de uma empresa que alegou 

ter feito 50 poços profundos em imóveis de propriedade do órgão, no ano de 2016, pelo valor global 

R$500.000,00, sem pagamento até aquela data. Encaminhada a demanda à autoridade competente, esta 

verificou a inexistência de empenho prévio, bem como não havia contrato com a empresa demandante, 

inobstante ter constatado que o serviço de fato fora feito. Além disso, verificou também não ter crédito 

orçamentário para atender essa demanda. 

Com base nessas informações, assinale a alternativa que corresponde à conduta adequada ao órgão 

federal. 
 

A) O fato relatado indica que foi violado o princípio da publicidade. 

B) A despesa é de competência de 2016, mas poderá ser empenhada e paga em 2018. 

C) A despesa poderá ser paga como despesas de exercícios anteriores e não foi ferido o princípio da 

competência em 2016. 

D) A despesa não poderá ser paga porque, de acordo com a Lei n
o
. 4.320/1964, não pode haver despesa 

pública sem prévio empenho. 

E) A nenhuma providência orçamentária ou patrimonial pode ser adotada, em razão da inexistência de 

crédito orçamentário para atender a referida demanda. 
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48. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que concerne a renúncia de receita, julgue os itens a 

seguir e, em seguida, assinale a opção correta. 
 

I. A concessão de incentivos fiscais que resulte em renúncia de receita deve estar acompanhada da 

estimativa do impacto orçamentário-financeiros no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 

dois seguintes. 

II. A concessão de incentivos fiscais que resulte em renúncia de receita deve atender a um dos seguintes 

requisitos: a) demonstração de que a renúncia que a renúncia foi considerada na estimativa de receita 

da lei orçamentária e que não afetará as metas fiscais ou b) demonstração das medidas de 

compensação por meio de aumento de receitas em montante compatível com o valor da renúncia. 

III. A renúncia de receita decorrente de benefícios fiscais compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 

presumido, concessão de isenção em caráter não geral, redução de alíquota e modificação na base de 

cálculo. 
 

 

A) Apenas I está correto. 

B) Apenas III está correto. 

C) Apenas I e II estão corretos. 

D) Apenas I e III estão corretos. 

E) I, II e III estão corretos. 

 
49. São consideradas despesas irregulares ou lesivas ao patrimônio público, na forma da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), as que não forem geradas respeitando os dispositivos ali previstos. No 

que diz respeito à geração de despesas consoante a LRF, é correto afirmar que: 
 

A) as normas acerca da geração de despesas são condições prévias para empenho e licitação. 

B) a criação de ação governamental que acarrete aumento de despesas, deve estar acompanhada do 

impacto financeiro em no mínimo 4 anos. 

C) a supressão de gastos e o aumento de receitas suficientes para cobrir a nova demanda são requisitos 

suficientes para a criação de novas despesas. 

D) a supressão de gastos em montante suficiente para cobrir a nova demanda é requisito para a criação de 

ação governamental que acarrete aumento de despesas. 

E) a declaração de existência de orçamento para fazer face às novas despesas é o único requisito para a 

criação de ação governamental que acarrete aumento de despesas. 

 
50. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em relação a Provisões, Ativos 

Contingentes e Passivos Contingentes, é INCORRETO afirmar que: 

A) o termo provisão não deve remeter a elementos do ativo, como ajuste para perdas de recebíveis, por 

exemplo. 

B) o valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa do desembolso exigido para se 

extinguir a obrigação presente na data das demonstrações contábeis. 

C) ativo contingente é um ativo possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada 

apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o 

controle da entidade. 

D) provisões são passivos decorrentes de bens ou serviços recebidos, mas que não tenham sido pagos, 

faturados ou formalmente acordados com o fornecedor, incluindo os valores devidos aos empregados, 

como, por exemplo, valores relacionados ao pagamento de férias e décimo terceiro salário. 

E) os passivos contingentes deverão ser registrados em contas de controle do Plano de Contas Aplicado 

ao setor Público - PCASP e divulgados em notas explicativas. A divulgação só é dispensada nos casos 

em que a saída de recursos for considerada remota. 

 

 

 

 


