INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – IMESF
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão
do candidato.
3. Certifique-se de que este caderno:
- contém 50 (cinquenta) questões;
- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição;
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de
Execução.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.
Pessoas são caminhos
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Hoje eu sei. Hoje eu entendo perfeitamente que pessoas são caminhos. Que todas nos levam
a algum lugar. Eu, você, o outro, cada um de nós é um caminho diferente.
Hoje eu sei que é muito importante saber escolher os caminhos pelos quais andamos. Que é
muito importante prestar atenção para onde estamos indo e ler todas as placas que avisam onde
cada caminho vai dar. As placas são importantes, mas quase sempre temos a estranha mania de
duvidar daquilo que parece óbvio.
Hoje eu sei, mas eu não imaginava que tem gente que é caminho que não dá em lugar algum.
Que tem gente que é tempo perdido. Que há quem nos faça caminhar e caminhar para nada. Daí
a gente tem que voltar e, de novo, escolher. Dessa vez, com sabedoria.
Tem caminho curto. Tem caminho que não tem fim. Tem caminho labirinto. Tem caminho que
é de isopor. Tipo aquele cenário que parece lindo, mas é falso e vazio.
Ah! Também há o contrário, felizmente. Tem gente que é jardim florido e perfumado. Tem
gente que é café da tarde no interior. Tem gente que é mar quentinho e sem onda. Tem gente
que é caminho macio e rede mansa. Tem gente que é luz e reparação. Hoje eu sei.
Tudo isso está lá, bem no começo. Não existe armação. Todo caminho sempre se anuncia
antes mesmo de começar. A gente só precisa prestar atenção e ler com cuidado. A gente só
precisa saber o que quer. Para quem não sabe o que quer qualquer caminho serve. Lembra?
Eu tenho comigo que meu próximo caminho será um repleto de pinheiros, daqueles que
aparecem em filmes. Que o som deles ao vento vai ser sinfonia para meus ouvidos. O meu novo
caminho vai ter uma floresta linda e eu vou pegar ___ pinhas do chão e fazer guirlandas de Natal
com elas para lembrar que sempre haverá coisas boas para celebrar.
Hoje eu sei o caminho que procuro. No meu caminho de pinheiros vou tirar meus calçados e
caminhar sentindo uma maciez delicada sob meus pés. Quero nele um chão de folhas verdes
farfalhando como se a vida tivesse preparado para mim um colchão amaciado de boas
expectativas.
Quero no meu próximo caminho um cheiro adossicado de livre dignidade, chuva gostosa e
brisa mansa que me leve até um abrigo com lareira acesa e mesa farta. Eu vou me permitir
então, sem culpas, o deleite de pernas esticadas e pés dentro de escalda-pés.
Nesse meu caminho eu serei o caminho de quem me souber amar e vou deixar que o amor
passeie feliz por mim. Quero que aquele que decida se enveredar por mim sinta-se seguro e feliz.
Que eu possa levá-lo ao encontro dos seus mais profundos anseios, ______ a gente tem que
saber ser caminho também.
Hoje eu sei, eu aprendi a ver. Eu caminhei bastante até entender. Sou grata pelo passado,
mas não vou negar ao meu futuro escolhas melhores e a possibilidade real de viver tudo aquilo
que a minha vontade alcançar. Hoje eu sei o que quero. Hoje eu venho te contar sobre os meus
caminhos para que você entenda que é muito importante escolher os seus com sabedoria. Que é
muito importante também ser um caminho bom para alguém.
(Texto especialmente adaptado para esta prova. Disponível em https://www.contioutra.com/pessoas-saocaminhos/. Acesso em 16 nov. 2018.).

QUESTÃO 01 – Qual das seguintes palavras recebe acento agudo pela mesma regra que define a
acentuação encontrada no termo “Daí” (l. 08)?
A) Pés.
B) Lápis.
C) Útil.
D) Viúva.
E) Anéis.

Execução: Fundatec
NÍVEL MÉDIO

467_BASE_NM_TT_2/1/201919:31:28

QUESTÃO 02 – Na frase do texto “Quero que aquele que decida se enveredar por mim sinta-se
seguro e feliz”, o verbo “enveredar” significa o mesmo que:
A) Ajudar a quem precisa.
B) Lançar uma novidade.
C) Tomar um caminho.
D) Excluir uma possibilidade.
E) Optar por uma profissão.

QUESTÃO 03 – Em relação ao que o texto explicita, é correto afirmar que:
A) As placas costumam enganar a ótica humana por falta de obviedade.
B) Escolher os caminhos com sabedoria dispensa o aprendizado com as outras pessoas.
C) Qualquer caminho tem valor para quem desconhece o que quer.
D) Ninguém tem motivos para celebrar a vida.
E) As pessoas devem ser encaradas como iguais em seus pensamentos e comportamentos.

QUESTÃO 04 – Quais opções indicadas a seguir preenchem corretamente as lacunas situadas nas
linhas 20 e 31 do texto?
A) as – porque
B) às – porque
C) as – por que
D) às – porquê
E) há – por que

QUESTÃO 05 – A interjeição “Ah!”, que inicia o quinto parágrafo do texto, é usada em situações
que exprimem:
A) Surpresa.
B) Dúvida.
C) Desapontamento.
D) Apelo.
E) Medo.

QUESTÃO 06 – Na frase “Tipo aquele cenário que parece lindo, mas é falso e vazio” retirada do
texto, se a palavra “cenário” fosse flexionada no plural, quantas outras palavras deveriam ter a
escrita modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal?
A) Três.
B) Quatro.
C) Cinco.
D) Seis.
E) Sete.

QUESTÃO 07 – O verbo “passear”, localizado na linha 30 do texto, aparece conjugado no:
A) Presente do modo indicativo.
B) Presente do modo subjuntivo.
C) Imperativo afirmativo.
D) Pretérito imperfeito do modo indicativo.
E) Pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 08 – Qual das seguintes palavras encontradas no texto está grafada INCORRETAMENTE?
A) avisam (l. 04).
B) isopor (l. 11).
C) guirlandas (l. 20).
D) maciez (l. 23).
E) adossicado (l. 26).

QUESTÃO 09 – O termo “dignidade” (l. 26) é resultado de qual processo de formação de palavras?
A) Onomatopeia.
B) Redução.
C) Composição.
D) Hibridismo.
E) Derivação.

QUESTÃO 10 – Por quantos períodos é composto o sexto parágrafo do texto?
A) Cinco.
B) Seis.
C) Sete.
D) Oito.
E) Nove.
LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11 – De acordo com as previsões da Lei nº 8.080/1990, a iniciativa privada poderá
participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter:
A) Extraordinário.
B) Ordinário.
C) Integral.
D) Complementar.
E) Experimental.
QUESTÃO 12 – De acordo com a Lei nº 8.142/1990, dentre outras formas, os recursos do Fundo
Nacional de Saúde serão alocados como:
I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da
administração direta e indireta.
II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo
Congresso Nacional.
III. Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 13 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, de acordo
com o que determina a Lei nº 7.508/2011.
( ) São Portas de Entrada, isto é, serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS, às
ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária,
atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto.
( ) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME compreende a seleção e a
padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no
âmbito do SUS.
( ) O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços
de saúde no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde.
( ) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir
das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V – V – V – V.
B) F – V – V – F.
C) V – F – F – V.
D) F – F – V – V.
E) V – V – F – F.
QUESTÃO 14 – A Portaria de Consolidação nº 6/2017 define o valor de incentivo financeiro para o
custeio das Equipes de Saúde da Família, implantadas em conformidade aos critérios estabelecidos
pela:
A) União.
B) Lei de diretrizes básicas estadual.
C) Política nacional de atenção básica.
D) Secretaria fazendária estadual.
E) Procuradoria Geral da União.

QUESTÃO 15 – Para fazer cumprir a Lei nº 11.062/2011, a contração de serviços técnicoprofissionais, no Município de Porto Alegre, somente será admitida para atendimento de serviços no
âmbito do SUS e dependerá de prévio estudo técnico e de impacto:
A) Tributário.
B) Fiscal.
C) Financeiro.
D) Ambiental.
E) Humano.

QUESTÃO 16 – A Lei Complementar nº 141/2012, no verso em que trata do repasse e aplicação
dos recursos mínimos, determina que os recursos da União serão repassados ao
___________________ de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão
Ministério da Saúde, para ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
A) Fundo Nacional
B) Departamento
C) Secretaria Municipal
D) Plano Federal
E) Plano Municipal
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QUESTÃO 17 – Com base na Portaria de Consolidação nº 1/2017, analise as assertivas abaixo e
assinale D, para as que são direitos e deveres do usuário da saúde e ND, para as que não são.
( ) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da
promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde.
( ) O acesso será preferencialmente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de
saúde, postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde ou similares
mais próximos de sua casa.
( ) É obrigação da equipe de saúde informar os familiares e acompanhantes sobre o estado de
saúde do paciente, mesmo que o paciente decida por não comunicar seus familiares e
acompanhantes.
( ) Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em
tempo hábil e em condições seguras para um serviço de saúde com capacidade para resolver
seu tipo de problema.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) D – D – D – D.
B) D – D – ND – D.
C) D – ND – D – ND.
D) ND – D – ND – D.
E) ND – ND – D – ND.

QUESTÃO 18 – A Lei Orgânica, ao tratar dos vetos para os programas orçamentários do Município
de Porto Alegre, expressa que é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei
orçamentária:
A) Mensal.
B) Bimestral.
C) Trimestral.
D) Semestral.
E) Anual.

QUESTÃO 19 – Para os efeitos da Lei Orgânica, todos os órgãos do Município de Porto Alegre têm
de prestar, no prazo de ________________ dias, as informações solicitadas por quaisquer
comissões instaladas por Vereador.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
A) cinco
B) dez
C) quinze
D) vinte
E) vinte e cinco
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QUESTÃO 20 – A Lei Orgânica, na seção em que trata sobre saúde, determina que, dentre outras,
são competências do Município, no âmbito de sua esfera de ação, exercidas com a cooperação da
União e do Estado, por meio de órgão próprio:
I. Direção do Sistema Único de Saúde no Município.
II. Elaboração e atualização do plano municipal de saúde.
III. Estímulo à formação da consciência pública voltada à preservação da saúde e do meio
ambiente.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
INFORMÁTICA
QUESTÃO 21 – Qual a tecla de atalho para visualizar a impressão de um documento, do programa
Writer do Pacote LibreOffice 5.0, em sua configuração padrão?
A) Ctrl+Alt+P
B) Ctrl+Shift+P
C) Ctrl+Shift+F12
D) Ctrl+O
E) Ctrl+Shift+O

QUESTÃO 22 – Qual a extensão por padrão de uma apresentação de slides (conjunto de slides), do
programa Impress, do Pacote LibreOffice 5.0, instalado em sua configuração padrão?
A) .ODC
B) .ODT
C) .ODP
D) .ODS
E) .ODX

QUESTÃO 23 – Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou, no endereço de
célula E2, o seguinte: =MÉDIA(B2:C3) e, logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Que valor
conterá em E2?

Figura 1 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2007, em sua configuração padrão

A) 5
B) 7
C) 16
D) 21
E) 24
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QUESTÃO 24 – Presuma que o usuário deu apenas um clique com o botão esquerdo do mouse,
configurado para destros, sobre o ícone Soma
. Considere ainda que foram selecionadas somente
as células de A1 até A8, conforme Figura 2 abaixo. Em que endereço de célula ficará o valor da
soma?

Figura 2 – Visão parcial de uma planilha do programa Calc do Pacote LibreOffice 5.0, em sua configuração
padrão

A) A5
B) A6
C) A7
D) A8
E) A9

QUESTÃO 25 – Ao acessar pela primeira vez o programa Calc do Pacote LibreOffice 5.0, instalado
em sua configuração padrão, a Pasta de Trabalho mostra quantas planilhas?
A) Zero.
B) 1.
C) 3.
D) 5.
E) 6.

Execução: Fundatec
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26 – Considerando os métodos de custeio, o ______________________ consiste na
apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção; todos os
gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos.
Esse método de custeio é adotado pela contabilidade financeira e é válido para fins de apresentação
das demonstrações contábeis.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
A) Custeio Variável
B) Custeio Baseado em Atividades (ABC)
C) Custeio por Absorção
D) Custo Padrão
E) Unidade de Esforço de Produção (UEP)

QUESTÃO 27 – A empresa Gela Bem Ltda comercializa geladeiras ao preço de venda unitário de
R$ 2.000,00. O Custo Fixo Unitário corresponde a R$ 350,00 e o Custo Variável Unitário corresponde
a R$ 500,00. Sobre o Preço de Venda Unitário, incidem impostos de 20% e frete de 10%. Com base
somente nessas informações, qual o valor da Margem de Contribuição Unitária em R$?
A) 1.150,00.
B) 1.100,00.
C) 900,00.
D) 850,00.
E) 550,00.

QUESTÃO 28 – A empresa Alpha S/A utiliza o método de custeio por absorção para apuração dos
custos de produção de seus produtos. No mês de maio, produziu 2.000 unidades do produto “X” e,
após os respectivos rateios, apurou Custos Fixos Unitários no valor de R$ 80,00 e Custo Variável
Unitário no valor de R$ 220,00. O estoque inicial do mês de maio era zero e, durante o mês, foram
vendidas 1.300 unidades do produto “X”. Considerando somente as informações aqui apresentadas,
qual o valor (em R$) do estoque final do produto “X” no dia 31 de maio?
A) 104.000,00.
B) 300.000,00.
C) 390.000,00.
D) 700.000,00.
E) 210.000,00.

QUESTÃO 29 – O Princípio da _________________ reconhece o patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio
particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa,
um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou
sem fins lucrativos.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
A) Oportunidade
B) Entidade
C) Continuidade
D) Competência
E) Prudência

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 30 – Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP Estrutura Conceitual, de
2016, que revoga a Resolução CFC 1.282/2010, analise as seguintes assertivas:
I. Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na
saída de recursos da entidade.
II. As entidades do setor público podem ter uma série de obrigações. Obrigação presente é uma
obrigação que ocorre por força de lei (obrigação legal ou obrigação legalmente vinculada) ou
uma obrigação que não ocorre por força de lei (obrigação não legalmente vinculada), as quais
não possam ser evitadas pela entidade.
III. Para satisfazer a definição de passivo, é necessário que a obrigação presente surja como
resultado de transação ou de outro evento passado e necessite da saída de recursos da entidade
para ser extinta.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 31 – Conforme a Lei nº 4.320/1964, Título V, que trata dos créditos adicionais, analise as
seguintes assertivas, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas para as definições de créditos
adicionais.
( ) Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo
financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações
de crédito a eles vinculadas.
( ) Os créditos adicionais extraordinários serão abertos por decreto do Poder Judiciário, que deles
dará imediato conhecimento ao Poder Executivo.
( ) São créditos adicionais especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação
orçamentária específica.
( ) Créditos adicionais suplementares são os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em
caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) F – V – F – V.
B) V – V – F – V.
C) V – F – V – F.
D) F – F – V – V.
E) V – F – F – F.

QUESTÃO 32 – Conforme as etapas da receita orçamentária definidas no Manual Técnico de
Orçamento, de 2018, ___________________ corresponde à entrega dos recursos devidos ao
Tesouro Nacional pelos contribuintes ou devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou
instituições financeiras autorizadas pelo ente.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
A) Previsão
B) Lançamento
C) Arrecadação
D) Recolhimento
E) Execução

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 33 – Quanto às definições da Receita Orçamentária, conforme o Manual Técnico de
Orçamento (2018), assinale a alternativa INCORRETA.
A) As Receitas Correntes são arrecadadas dentro do exercício, aumentam as disponibilidades
financeiras do Estado, em geral com efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido e constituem
instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações correspondentes às
políticas públicas.
B) A Receita Patrimonial é uma das origens da Receita de Capital e são provenientes da fruição de
patrimônio pertencente ao ente público, tais como as decorrentes de aluguéis.
C) Receitas de Capital são as provenientes de: realização de recursos financeiros oriundos da
constituição de dívidas; conversão, em espécie, de bens e direitos; recebimento de recursos de
outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender Despesas de Capital.
D) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria são origens que compõem as Receitas Correntes,
são decorrentes da arrecadação dos tributos previstos no Art. 145 da Constituição Federal.
E) Receitas Orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o
exercício e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se
viabiliza a execução das políticas públicas.
QUESTÃO 34 – Conforme os conceitos de Despesa Orçamentária definidos no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, analise as seguintes assertivas:
I. A despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para
o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade.
II. Em geral, a despesa orçamentária efetiva é despesa corrente. Entretanto, pode haver despesa
corrente não efetiva, como, por exemplo, a despesa com a aquisição de materiais para estoque
e a despesa com adiantamentos, que representam fatos permutativos.
III. Classificam-se na categoria Despesas Correntes todas as despesas que contribuem,
diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
QUESTÃO 35 – Considerando as Etapas da Despesa Orçamentária definidas no Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público, analise as seguintes assertivas:
I. A fixação da despesa refere-se aos limites de gastos, incluídos nas leis orçamentárias com base
nas receitas previstas, a serem efetuados pelas entidades públicas.
II. A execução da despesa orçamentária se dá em três estágios, na forma prevista na Lei
nº 4.320/1964: empenho, liquidação e pagamento.
III. Empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de
pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação
orçamentária para um fim específico.
IV. A liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem por objetivo apurar: a origem e o
objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; a quem se deve pagar a
importância, para extinguir a obrigação.
Quais estão corretas?
A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas I e IV.
D) Apenas II e III.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 36 – Referente à apresentação das contas contábeis no Balanço Patrimonial, relacione a
Coluna 1 à Coluna 2.
Coluna 1
1. FGTS a recolher.
2. Estoque de produtos em elaboração.
3. Investimento em controladas.
4. Reserva de lucros.
5. Empréstimo de longo prazo.
Coluna 2
( ) Ativo circulante.
( ) Ativo não circulante.
( ) Passivo circulante.
( ) Passivo não circulante.
( ) Patrimônio líquido.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) 5
B) 1
C) 3
D) 2
E) 4

–
–
–
–
–

4
5
4
3
1

–
–
–
–
–

2
3
2
1
5

–
–
–
–
–

3
4
1
5
2

–
–
–
–
–

1.
2.
5.
4.
3.

QUESTÃO 37 – Em 31 de dezembro de 2016, a empresa Lucra Bem S/A apresentou os seguintes
saldos em seu Balanço Patrimonial:
Ativo
Circulante 340.000,00
Caixa
140.000,00
Estoque
200.000,00

Passivo
Circulante 340.000,00
Fornecedores
340.000,00
Não Circulante 180.000,00
Empréstimos
180.000,00

Não Circulante 680.000,00
Imobilizado
680.000,00
Patrimônio Líquido 500.000,00
Capital Social
500.000,00
Total

1.020.000,00

Total

1.020.000,00

Com base somente nessas informações, qual o Quociente de Liquidez Corrente?
A) 0,5.
B) 1,0.
C) 1,1.
D) 1,5.
E) 2,0.
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QUESTÃO 38 – Os quocientes de liquidez visam medir a capacidade de pagamento de uma
empresa, nesse contexto, analise as seguintes assertivas:
I. O Quociente de Liquidez Corrente relaciona o quanto temos de disponíveis e conversíveis de
curto prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo. É encontrado dividindo-se o
Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.
II. O Quociente de Liquidez Geral serve para detectar a saúde financeira, no que se refere à
liquidez, de longo prazo do empreendimento. É encontrado da seguinte forma: + Patrimônio
líquido ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante).
III. Se o quociente de Liquidez Seca for igual a 1,1, entende-se que para cada R$ 1,00 de dívidas
circulantes (curto prazo), a empresa mantém R$ 1,10 de ativos monetários circulantes,
principalmente caixa, aplicações financeiras e valores a receber.
Quais estão INCORRETAS?
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

QUESTÃO 39 – A empresa Comercial Gato Branco Ltda. comercializa rações. No mês de janeiro,
comprou a prazo, para pagamento em 60 dias, 50 sacos de rações para revenda pelo valor total de
R$ 4.000,00. Com base somente nessas informações, quais os registros contábeis que deverão ser
efetuados na empresa?
A) Débito: Fornecedores a pagar R$ 4.000,00 (Passivo Circulante)
Crédito: Estoque: R$ 4.000,00 (Ativo Circulante)
B) Débito: Custo das Mercadorias Vendidas R$ 4.000,00 (Resultado)
Crédito: Fornecedores a Pagar R$ 4.000,00 (Passivo Circulante)
C) Débito: Estoque R$ 4.000,00 (Ativo Circulante)
Crédito: Fornecedores a Pagar R$ 4.000,00 (Passivo Circulante)
D) Débito: Caixa R$ 4.000,00 (Ativo Circulante)
Crédito: Estoque: R$ 4.000,00 (Ativo Circulante)
E) Débito: Custo das Mercadorias Vendidas R$ 4.000,00 (Resultado)
Crédito: Caixa R$ 4.000,00 (Ativo Circulante)

QUESTÃO 40 – A Empresa Céu Azul fabrica e comercializa fogões. No mês de julho, vendeu vinte
fogões à vista, pelo preço de R$ 500,00 a unidade. Sobre o valor da venda, incide ICMS de 18% que
gerou ICMS total no valor de R$ 1.800,00. Com base somente nessas informações, quais os
registros contábeis do ICMS referentes a essa operação no mês de julho?
A) Débito: Vendas à vista R$ 1.800,00 (Resultado)
Crédito: ICMS sobre vendas R$ 1.800,00 (Resultado)
B) Débito: ICMS sobre vendas R$ 1.800,00 (Resultado)
Crédito: Vendas à vista R$ 1.800,00 (Resultado)
C) Débito: ICMS sobre vendas R$ 1.800,00 (Resultado)
Crédito: ICMS a recuperar R$ 1.800,00 (Ativo)
D) Débito: ICMS sobre vendas R$ 1.800,00 (Resultado)
Crédito: ICMS a pagar R$ 1.800,00 (Passivo)
E) Débito: ICMS a pagar R$ 1.800,00 (Passivo)
Crédito: ICMS sobre vendas R$ 1.800,00 (Resultado)
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QUESTÃO 41 – O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta os Princípios
Orçamentários, os quais visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas para os processos de
elaboração, execução e controle do orçamento público. Válidos para os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos – União, estados, Distrito Federal e municípios.
Nesse sentido, o Princípio do(a) ___________________ determina a existência de orçamento único
para cada um dos entes federados – União, estados, Distrito Federal e municípios – com a finalidade
de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Dessa forma, todas
as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único
documento legal dentro de cada esfera federativa.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
A) Exclusividade
B) Unidade ou Totalidade
C) Universalidade
D) Orçamento Bruto
E) Transparência

QUESTÃO 42 – De acordo com a Lei nº 4.320/1964, Título VI – Da Execução do Orçamento, analise
as seguintes assertivas:
I. Da programação da despesa: conforme Art. 47, imediatamente após a promulgação da Lei de
Orçamento e com base nos limites nela fixados, o Poder executivo aprovará um quadro de cotas
trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.
II. Da receita: nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, nenhum será
cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira
e o imposto lançado por motivo de guerra.
III. O lançamento da receita é ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito
fiscal e a pessoa que lhe é devedora e que inscreve o débito desta.
IV. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base
os títulos e documentos comprobatórios de respectivo crédito.
Quais estão corretas?
A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas I e IV.
D) Apenas II e III.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 43 – Considerando os aspectos gerais do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
(PCASP), assinale a alternativa INCORRETA.
A) Plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação
padronizada de contas contábeis, que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela
entidade de maneira padronizada e sistematizada.
B) O PCASP é atualizado anualmente e publicado exclusivamente na Internet para uso obrigatório no
exercício seguinte.
C) Distinguir os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de controle é um dos objetivos do
PCASP.
D) Padronizar os registros contábeis das entidades do setor público é um dos objetivos do PCASP.
E) A utilização do PCASP é facultativa para todos os órgãos e entidades da administração direta e da
administração indireta dos entes da Federação, incluindo seus fundos e autarquias.
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QUESTÃO 44 – Conforme as definições da dívida e do endividamento, apresentadas na Lei
nº 101/2000, ___________________ é o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo,
abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento
antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e
outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
A) dívida pública consolidada ou fundada
B) dívida pública mobiliária
C) operação de crédito
D) concessão de garantia
E) refinanciamento da dívida mobiliária

QUESTÃO 45 – De acordo com a Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública, analise as seguintes assertivas:
I. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços: produzidos no País e produzidos ou prestados por
empresas brasileiras.
II. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
III. É permitido aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial,
legal, trabalhista ou previdenciária entre empresas brasileiras e estrangeiras.
IV. O procedimento licitatório previsto nessa lei caracteriza ato administrativo formal, somente
quando praticado pela esfera federal.
Quais estão corretas?
A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas I e IV.
D) Apenas II e III.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 46 – Referente à Lei nº 8.666/1993, que institui normas para Licitações e Contratos da
Administração Pública, analise as seguintes assertivas:
I. Serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação,
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou
trabalhos técnico-profissionais.
II. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável.
III. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão são modalidades de licitações.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 47 – De acordo com a Lei nº 8.666/1993, analise as seguintes assertivas, assinalando V,
se verdadeiras, ou F, se falsas para as situações em que a licitação será dispensada.
( ) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
( ) Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser
repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições
preestabelecidas.
( ) Para obras e serviços de engenharia na modalidade convite, no valor até R$ 200.000,00.
( ) Para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada,
desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) F – V – F – V.
B) V – V – F – V.
C) V – F – V – F.
D) F – F – V – V.
E) V – F – F – F.

QUESTÃO 48 – Referente às normas para contratos da Administração Pública estabelecidos na Lei
nº 8.666/1993, analise as seguintes assertivas:
I. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução,
expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em
conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
II. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento
convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e
compras.
III. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser
alteradas sem prévia concordância do contratado.
IV. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os
efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já
produzidos.
Quais estão corretas?
A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas I e IV.
D) Apenas II e III.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 49 – De acordo com a Lei nº 8.666/1993, analise as seguintes assertivas, assinalando V,
se verdadeiras, ou F, se falsas, para as situações em que obras e serviços poderão ser licitados.
( ) Quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame
dos interessados em participar do processo licitatório.
( ) Quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os
seus custos unitários.
( ) Quando houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações
decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de
acordo com o respectivo cronograma.
( ) Somente as pessoas jurídicas poderão requerer à Administração Pública os quantitativos das
obras e preços unitários de determinada obra executada.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) F – V – F – V.
B) V – F – V – F.
C) V – V – V – F.
D) F – F – V – V.
E) V – F – F – F.

QUESTÃO 50 – Em relação à Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária definidas na
Constituição Federal do Brasil, de 1988, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional,
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder.
B) Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
C) Um dos requisitos para ser nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União é ter mais de vinte
e cinco e menos de sessenta anos de idade.
D) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas da União.
E) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos na seguinte proporção: um terço
pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, e dois terços pelo Congresso
Nacional.
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