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CONCURSO PÚBLICO 001/2018  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC  

CONTADOR 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado, e o CADERNO DE  QUESTÕES.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC – CONTADOR.  
 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40      

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Matemática 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 
10 
20 

Total de questões  40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1) Leia o fragmento a seguir, e assinale a alternativa 
correta:  
“Era uma boa moça, lépida, sem escrúpulos, um 
pouco tolhida pela austeridade do tempo, que lhe não 
permitia arrastar pelas ruas os seus estouvamentos e 
berlindas; luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de 
rapazes.” 
O trecho acima pertence a obra chamada: 
a) Iracema  
b) Senhora 
c) O Cortiço 
d) A Moreninha 
e) Memórias póstumas de Brás Cubas 
 
2) Entre os nomes e características apresentados a 
seguir, assinale a alternativa em que todos os itens 
que estão associados ao Parnasianismo. 
a) Métrica regular com preferência pelo verso alexandrino; 
poucas figuras de linguagem. 
b) Olavo Bilac; Lírica Religiosa. 
c) Rima regular; Teoria determinista. 
d) Procura da palavra perfeita; Lima Barreto. 
e) Vocabulário rebuscado; Materialização do amor. 
 
3) Leia as orações abaixo, e assinale a alternativa 
CORRETA quanto a ortografia: 
I – Gostaria de saber o porquê de tanta alegria. 
II – Venha por que precisamos de você. 
III – Essa é a rua por que passamos. 
a) Todas as orações estão corretas. 
b) Estão corretas as orações I e III. 
c) Estão corretas as orações I e II. 
d) Estão corretas as orações II e III. 
e) Apenas a oração I está correta. 
 
4) Quanto aos processos de formação de palavras, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Ocorreu a derivação sufixal na palavra desamor. 
b) Ocorreu o hibridismo na palavra sociologia. 
c) O vocábulo reco-reco é uma onomatopeia. 
d) A derivação parassintética ocorreu na palavra 
avermelhar. 
e) Composição por justaposição ocorreu na palavra sexta-
feira. 
 
5) Assinale a alternativa em que a preposição 
estabelece relação de modo: 
a) A disciplina é o segredo para a vitória. 
b) O cachorro morreu de uma epidemia desconhecida. 
c) Fiz o trabalho conforme você sugeriu. 
d) Dormiu de bruços. 
e) Saí de casa bem cedo. 
 
MATEMÁTICA 

 
6) Um homem programou uma viagem com seu carro, 
e na programação havia duas paradas na estrada, uma 

quando estiver viajado 
 

 
 da viagem, e a segunda para 

quando tiver viajado mais 
 

 
 da viagem. Se a viagem 

total seria de 450 km, quantos quilômetros ele vai ter 
andado quando parar pela segunda vez? 
a) 350 km. 
b) 187,5 km. 

c) 200 km. 
d) 300 km. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Estudando Probabilidade na prática, com um dado 
João fez a si mesmo a seguinte pergunta: Ao lançar 
dois dados, qual é a probabilidade de eu obter a soma 
dos dois dados igual a 9?  
É CORRETO afirmar que a resposta para a pergunta 
dele foi igual a: 
a) 1/6 ou 16,66%. 
b) 1/9 ou 11,11%. 
c) 2/9 ou 22,22%. 
d) 1/8 ou 12,50%. 
e) 1/18 ou 5,56%. 
 
8) Andar de avião é uma atividade que assusta alguns 
e encanta outros. Mas, até na aviação, a trigonometria 
está envolvida. Considere um avião que, ao decolar, 
levanta voo com uma angulação de 40º e, após 
percorrer 16 km com a mesma angulação, começa a 
voltar a inclinação nula, de 0º, para atingir então a 
altura de cruzeiro.  

Sabendo que             e             e também 
que, em todos os 20 km, o avião permaneceu na 
inclinação de 30º, a altura de cruzeiro é de, 
aproximadamente 
a) 8.000 metros. 
b) 12.257 metros. 
c) 13.426 metros. 
d) 10.284 metros. 
e) 11.863 metros. 
 
9) Considere duas retas Y1 e Y2 no plano xy, descritas 
por dois pontos apresentados no Quadro a seguir: 

Ponto/Reta  Y1 Y2 

1 (1; -3) (0; 4) 

2 (3; 1) (4; 0) 

Sobre as duas retas, avalie as seguintes proposições: 
I - A reta Y1 é uma reta decrescente e a reta Y2 é uma 
reta crescente. 
II - A reta Y1 não cruza o segundo quadrante e a reta 
Y2 não cruza o terceiro quadrante. 
III - O ponto de intersecção entre as retas Y1 e Y2 é (3; 
1). 
Das três proposições apresentadas, estão CORRETAS 
somente: 
a) A proposição I e III. 
b) A proposição III. 
c) A proposição II. 
d) As proposições II e III. 
e) Todas as proposições estão corretas. 
 
10) O estudo de matrizes se dá na Álgebra Linear pela 
possibilidade de utilização desse argumento 
matemático como representação de sistemas lineares. 

Uma matriz retangular do tipo       pode ser 

considerada uma tabela de valores dispostos em   

linhas e   colunas. Como um elemento matemático, é 
possível realizar operações matemáticas entre 
matrizes e/ou entre matrizes e escalares (números). 
Considere as duas matrizes a seguir: 

  [
  
  

]     [
   
   

]       [
  
  

] 

Sobre as operações matemáticas envolvendo 
matrizes, é CORRETO afirmar que: 
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a) A matriz inversa de B é   [
         
         

] 

b) A matriz C é uma matriz do tipo Identidade. 

c) O resultado do produto entre a matriz A e B é [
    
   

]; 

d) O determinante da matriz C é igual a 1. 
e) A matriz A não é uma matriz invertível. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

  
11) O relevo do Brasil tem formação muito antiga e 
resulta principalmente de atividades internas do 
planeta Terra e de vários ciclos climáticos. A erosão, 
por exemplo, foi provocada pela mudança constante 
de climas úmido, quente, semiárido e árido. Outros 
fenômenos da natureza (ventos e chuvas) também 
contribuíram no processo de erosão. 
O relevo brasileiro apresenta-se em:  
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Montanhas-  superfícies com elevação e aplainadas, 
marcadas por escarpas onde o processo de desgaste é 
superior ao de acúmulo de sedimentos. 
b) Planícies –  superfícies relativamente planas, onde o 
processo de deposição de sedimentos é superior ao de 
desgaste. 
c) Depressão Relativa  - região que fica abaixo do nível do 
mar.  
d)Depressão Absoluta– fica acima do nível do mar. A 
periférica paulista, por exemplo, é uma depressão relativa. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Leia a noticia abaixo e complete a lacuna: 
Infestação de Aedes aegypti faz país decretar alerta 
vermelho na região metropolitana de Assunção 
Mosquito é transmissor da dengue, zika e 
chikungunya. No Brasil, quase metade dos municípios 
estão em alerta ou risco de surto para essas doenças. 
O Ministério da Saúde Pública e Bem-estar Social 
do _______ (Senepa) decretou alerta vermelho devido 
à proliferação do mosquito Aedes aegypti – 
transmissor da dengue, zika e chikungunya  para 
Assunção e outras cidades da região metropolitana. 
( Disponivel em : https://g1.globo.com/) 
a) Chile 
b) Paraguai 
c) Uruguai 
d) Brasil 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Leia a noticia abaixo e complete a lacuna: 
Cientistas encontram novo planeta fora do sistema 
solar com satélite TESS, da Nasa 
O "caçador de planetas" faz sua terceira descoberta 
desde que começou a missão em abril de 2018. 
O satélite TESS, que desde abril de 2018 está em 
missão, encontrou um novo planeta fora do sistema 
solar. Batizado de_____++, ele está localizado a 53 
anos-luz da Terra, segundo divulgação feita pelos 
pesquisadores. 
( Disponivel em https://g1.globo.com/.Redação adaptada) 
 
a) HD 21749b 
b) Breus 908 
c) Plutex 567 
d) Nex 0876 
e) Nenhuma das alternativas.  
 

14) Leia a noticia abaixo 
Carboidratos são cruciais ou desnecessários? 
A BBC conversou com especialistas sobre os méritos 
de uma dieta com poucos carboidratos comparada a 
uma com muitos. 
Carboidratos são fonte crucial de fibra e energia ou 
um alimento que aumenta de forma prejudicial o nível 
de açúcar no nosso sangue? 
Estas biomoléculas formadas por átomos de carbono, 
hidrogênio e oxigênio são um dos três principais 
grupos de nutrientes que são encontrados em 
alimentos, junto com gorduras e proteínas. 
Com base nessa informação analise as afirmativas a 
seguir: 
I- Os carboidratos são nosso principal combustível. O 
corpo transforma o amido em açúcares e os absorve 
na corrente sanguínea, criando a glicose. Isso se 
converte em energia de que precisamos para manter 
nossos corpos e cérebros ativos para fazer tudo, 
desde respirar até fazer exercícios. 
II- Há evidências de que a fibra pode ajudar a reduzir o 
risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e 
câncer de intestino.Grande parte da fibra que obtemos 
vem de carboidratos com amido, por isso, ao reduzir o 
consumo desses carboidratos, corremos o risco de 
ingerir pouca fibra. 
III-As fontes saudáveis de carboidratos (verduras, 
frutas e legumes) também são uma fonte importante 
de vitaminas e minerais, como cálcio, zinco, ferro e 
vitamina B.Eliminar os carboidratos significa reduzir 
também estes nutrientes essenciais. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c)  I, II e III. 
d) Apenas II. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Sobre os principais lagos e lagoas do estado de 
Santa Catarina assinale a alternativa INCORRET.: 
a) Lago do Peri 
b) Lagoa da Conceição 
c) Lagoinha Grande 
d) Lago Mirim 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
16) São principais pontos turísticos e culturais do 
estado de Santa Catarina EXCETO:  
a) Museu Etnográfico  
b) Casa de Vitor Meireles  
c) Museu de Arte Moderna  
d) Catedral de Lages 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna abaixo: 
A bandeira do estado de Santa Catarina foi 
reestabelecida em 29 de outubro de _________ através 
da lei estadual nº 975. 
a) 1953 
b) 1978 
c) 1963 
d) 1955 
e) Nenhuma das alternativas. 
  
18) “Sagremos num hino de estrelas e flores 
Num canto sublime de glórias e luz. 

http://g1.globo.com/bemestar/aedes-aegypti/
https://g1.globo.com/
https://g1.globo.com/.Redação%20adaptada)
https://g1.globo.com/.Redação%20adaptada)
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As festas que os livres frementes de ardores 
Celebram nas terras gigantes da Cruz!” 
Assinale a alternativa que apresenta quem compôs a 
letra do hino do município de Canoinhas - SC.  
a) José Brazilício de Souza  
b) Horácio Nunes Pires 
c) David Gomes Silva 
d) Roberto Cardoso Gomes 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna  
Depois do período bélico do município de Canoinhas - 
SC alcançou uma fase de grande desenvolvimento, 
quando o município teve sua economia reativada pelo 
extrativismo vegetal da erva-mate e da madeira. Esse 
ciclo durou até meados de _________, quando a 
economia ervateira entrou em franca decadência. 
a) 1930 
b) 1945 
c) 1956 
d) 1963 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Sobre a historia do município de Canoinhas – SC 
analise as afirmativas abaixo: 
I- Segundo a tradição, foi Paula Pereira o fundador do 
arraial, onde posteriormente chegaram imigrantes 
alemães e poloneses, procedentes das localidades 
catarinenses de São Bento. Joinville, Campo Alegre e 
Blumenau.  
II- Situado no território do Contestado, objeto de 
disputa entre Paraná e Santa Catarina. nos primeiros 
anos deste século, o povoado teve seu 
desenvolvimento prejudicado pelas agitações 
decorrentes do conflito.  
III- Contudo. alcançou sua emancipação 
administrativa. Em 1902, era criado pela Prefeitura do 
Município de Curitibanos o distrito de Santa Cruz de 
Canoinhas, e êste foi elevado em 1911, pela lei 
estadual n.º 907, à categoria de Município. com a 
denominação de Santa Cruz de Canoinhas. Em 1916, 
superada a crise do Contestado, o Município foi 
incorporado, em definitivo, ao Estado de Santa 
Catarina.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c)  I, II e III. 
d) Apenas II. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

  
21) De acordo coma Lei Complementar 101/2000. Art. 
5

o
 O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de 

forma compatível com o plano plurianual, com a lei de 
diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei 
Complementar: Com base nessa informação assinale 
a alternativa INCORRETA. 
a) Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária 
ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão 
da lei orçamentária anual. 
b) O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 
adicional. 
c) A atualização monetária do principal da dívida mobiliária 
refinanciada não poderá superar a variação do índice de 

preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em 
legislação específica. 
d) É vedado consignar na lei orçamentária crédito com 
finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Conforme Lei Complementar 101/2000.art. 7

o
 O 

resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a 
constituição ou reversão de reservas, constitui receita 
do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo 
dia útil subseqüente à aprovação dos balanços 
semestrais. Com base nessa informação analise as 
afirmativas. 
I- O resultado negativo constituirá obrigação do 
Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será 
consignado em dotação específica no orçamento. 
 II- O impacto e o custo fiscal das operações 
realizadas pelo Banco Central do Brasil serão 
demonstrados trimestralmente, nos termos em que 
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da União. 
 III- Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil 
conterão notas explicativas sobre os custos da 
remuneração das disponibilidades do Tesouro 
Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a 
rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os 
de emissão da União. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas II. 
c) Apenas I e II. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
23) De acordo com a Lei Complementar 101/2000. 
Seção IV. Da Execução Orçamentária e do 
Cumprimento das MetasArt. 8o complete a lacuna 
abaixo: 
Até _____ dias após a publicação dos orçamentos, 
nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias e observado o disposto na alínea c do 
inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a 
programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso.  
a) trinta 
b) vinte 
c) quarenta e cinco 
d) quinze 
e) Nenhuma das alternativas 
 
24)  Conforme a  Lei Complementar 101/2000.Art. 
31. Complete a lacuna abaixo: 
Se a dívida consolidada de um ente da Federação 
ultrapassar o respectivo limite ao final de um 
quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o 
término dos três subseqüentes, reduzindo o 
excedente em pelo menos___________ no primeiro. 
a) 25% (vinte e cinco por cento) 
b) 30% (trinta por cento) 
c) 40% (quarenta por cento) 
d) 75% (setenta e cinco por cento) 
e) Nenhuma das alternativas 
 
25) Segundo a  Lei Complementar 101/2000. 
Art. 38. A operação de crédito por antecipação de 
receita destina-se a atender insuficiência de caixa 
durante o exercício financeiro e cumprirá as 
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exigências mencionadas no art. 32 e mais as 
seguintes: 
I - realizar-se-á somente a partir do quinto dia do início 
do exercício. 
II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos 
incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano. 
III - não será autorizada se forem cobrados outros 
encargos que não a taxa de juros da operação, 
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica 
financeira, ou à que vier a esta substituir. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas II. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas 
 
26) A reserva de capital abrange as seguintes 
subcontas: 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Reserva de Correção Monetária do Capital Realizado. 
b) Reserva de Ágio na Emissão de Ações. 
c) Reserva de Alienação de Partes Beneficiárias. 
d) Reserva de Alienação de Bônus de Subscrição. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Sobre o balanço patrimonial assinale   verdadeiro 
ou falso: 
(     ) Balanço Patrimonial é a demonstração contábil 
destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, 
numa determinada data, a posição patrimonial e 
financeira da Entidade. 
(    ) No balanço patrimonial, as contas deverão ser 
classificadas segundo os elementos do patrimônio 
que registrem e agrupadas de modo a facilitar o 
conhecimento e a análise da situação financeira da 
empresa. 
(    ) O Balanço Patrimonial é constituído pelo:-
  Passivo: compreende os bens, os direitos e as 
demais aplicações de recursos controlados pela 
entidade, capazes de gerar benefícios econômicos 
futuros, originados de eventos ocorridos.- 
Ativo: compreende as origens de recursos 
representados pelas obrigações para com terceiros, 
resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos 
para a sua liquidação. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) V-V-F. 
b) F-V-F. 
c) F-F-V. 
d) V-F-V. 
e) Nenhuma das alternativas . 
 
28) Sobre o plano de contas analise as afirmativas 
abaixo: 
I- Plano de Contas (ou Elenco de Contas) é o conjunto 
de contas, previamente estabelecido, que norteia os 
trabalhos contábeis de registro de fatos e atos 
inerentes à entidade, além de servir de parâmetro para 
a elaboração das demonstrações contábeis.  
II- A montagem de um Plano de Contas deve ser 
personalizada, por empresa, já que os usuários de 
informações podem necessitar detalhamentos 
específicos, que um modelo de Plano de Contas geral 
pode não compreender.  
III- Seu principal objetivo é estabelecer normas de 
conduta para o registro das operações da organização 

e, na sua montagem, devem ser levados em conta três 
objetivos fundamentais: a) atender às necessidades 
de informação da administração da empresa; b) 
observar formato compatível com os princípios de 
contabilidade e com a norma legal de elaboração do 
balanço patrimonial e das demais demonstrações 
contábeis (Lei 6.404/76, a chamada "Lei das 
S/A”); c) adaptar-se tanto quanto possível às 
exigências dos agentes externos, principalmente às da 
legislação do Imposto de Renda.  
 Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas II. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas 
 
29) Sobre os  princípios de contabilidade complete a 
lacuna abaixo:  
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. 
a) entidade 
b) continuidade 
c) oportunidade 
d) qualidade 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
30)  O Princípio do Registro pelo Valor Original 
determina que os componentes do patrimônio devem 
ser inicialmente registrados pelos valores originais 
das transações, expressos em moeda nacional.Uma 
vez integrado ao patrimônio, os componentes 
patrimoniais, ativos e passivos, podem sofrer 
variações decorrentes de alguns fatores. Com base 
nessa informação assinale a alternativa que refere-se 
a valor realizável.  
a) Os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou 
equivalentes de caixa, os quais teriam de ser pagos se 
esses ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na 
data ou no período das demonstrações contábeis. Os 
passivos são reconhecidos pelos valores em caixa ou 
equivalentes de caixa, não descontados, que seriam 
necessários para liquidar a obrigação na data ou no 
período das demonstrações contábeis.  
b) Os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou 
equivalentes de caixa, os quais poderiam ser obtidos pela 
venda em uma forma ordenada. Os passivos são mantidos 
pelos valores em caixa e equivalentes de caixa, não 
descontados, que se espera seriam pagos para liquidar as 
correspondentes obrigações no curso normal das 
operações da Entidade.   
c) Os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado 
do fluxo futuro de entrada líquida de caixa que se espera 
seja gerado pelo item no curso normal das operações da 
Entidade. Os passivos são mantidos pelo valor presente, 
descontado do fluxo futuro de saída líquida de caixa que 
se espera seja necessário para liquidar o passivo no curso 
normal das operações da Entidade.    
d)  É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um 
passivo liquidado, entre partes conhecedoras, dispostas a 
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isso, em uma transação sem favorecimentos.   
e) Nenhuma das alternativas. 
 
31) São funções básicas do Tribunal de Contas da 
União: fiscalização, consulta, informação, judicação, 
sanção, correção, normativa e de ouvidoria. Algumas 
de suas atuações assumem ainda o caráter educativo. 
Com base nessa informação assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) Fiscalização é a forma de atuação pela qual são 
alocados recursos humanos e materiais com o objetivo de 
avaliar a gestão dos recursos públicos. Compreende a 
realização de auditorias e inspeções, por iniciativa própria, 
por solicitação do Congresso Nacional ou para apuração 
de denúncias. 
b) Função judicante consiste na elaboração de pareceres 
prévios, anuais, individualizados e técnicos, acerca das 
contas prestadas pelos chefes dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do chefe 
do Ministério Público da União, a fim de subsidiar o 
julgamento a cargo do Congresso Nacional. 
c) A função deliberativa é a prestação de informações 
solicitadas pelo Congresso Nacional, pelas suas Casas ou 
por qualquer das respectivas Comissões, a respeito da 
fiscalização exercida pelo Tribunal ou sobre os resultados 
de inspeções e auditorias realizadas pelo TCU. 
d) A função consultiva se traduz no julgamento das contas 
dos administradores públicos e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos federais. Estes 
profissionais devem submeter suas contas ao TCU 
anualmente, sob a forma de tomada ou prestação de 
contas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
32) A estrutura do plano de contas é influenciada pela 
teoria das contas, que explica a representação e a 
classificação das contas contábeis. Sobre as 
principais teorias analise as afirmativas abaixo:  
I) Teoria Personalista: cada conta assume a 
configuração de uma pessoa no seu relacionamento 
com a entidade. Dessa forma, caixa, bancos, 
duplicatas a receber, capital, receitas e despesas 
representam pessoas com as quais a entidade 
mantém relacionamento. 
II) Teoria Materialista: as contas representam relações 
materiais e se classificam em dois grandes grupos: i. 
Contas integrais: representam bens, direitos e 
obrigações exigíveis; ii. Contas diferenciais: 
representam as contas do patrimônio líquido e suas 
variações, inclusive as receitas e despesas.  
III) Teoria Patrimonialista: entende que o objeto de 
estudo da contabilidade é o patrimônio e que a 
finalidade contábil é a administração do mesmo. O 
patrimônio pode ser compreendido pela sua situação 
estática, pela sua situação dinâmica e pela sua 
representação quantitativa e qualitativa. 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas II. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas 
 
33) As receitas consideram-se realizadas: EXCETO 
a) Nas transações com terceiros, quando estes efetuarem 
o pagamento ou assumirem compromisso firme de efetivá-
lo, quer pela investidura na propriedade de bens 

anteriormente pertencentes à entidade, quer pela fruição 
de serviços por esta prestados. 
b)  quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, 
qualquer que seja o motivo sem o desaparecimento 
concomitante de um ativo de valor igual ou maior. 
c) pela geração natural de novos ativos 
independentemente da intervenção de terceiros. 
d) As alternativas A e C estão incorretas. 
e) Nenhuma das alternativas 
 
 
34) Sobre Depreciação assinale verdadeiro ou falso: 
(     )  é a alocação sistemática do valor depreciável de 
um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o registro 
da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda 
de utilidade por uso, ação da natureza ou 
obsolescência. 
(      ) A quota de depreciação a ser registrada na 
escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo 
ou despesa operacional, será determinada mediante 
aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do 
bem em reais. 
(      ) Observe-se que o limite de depreciação é o valor 
do próprio bem. Desta forma, deve-se manter um 
controle individualizado, por bem, do tipo “ficha do 
imobilizado” ou “planilha de item do imobilizado” para 
que o valor contabilizado da depreciação, somado às 
quotas já registradas anteriormente, não ultrapasse o 
valor contábil do respectivo bem. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) V-F- V. 
b) V-V-V. 
c) V-F-V. 
d) F-F-V. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Sobre o início e término da depreciação assinale a 
lternativa INCORRETA. 
a) A depreciação do ativo se inicia quando este está 
disponível para uso, ou seja, quando está no local e em 
condição de funcionamento na forma pretendida pela 
administração. 
b) A depreciação não cessa quando o ativo se torna 
ocioso ou é retirado do uso normal, a não ser que o ativo 
esteja totalmente depreciado. 
c)A depreciação de um ativo deve cessar na data em que 
o ativo é classificado como mantido para venda ou incluído 
em um grupo de ativos classificado como mantido para 
venda ou, ainda, na data em que o ativo é baixado, o que 
ocorrer primeiro. 
d) A reparação e a manutenção de um ativo não evitam a 
necessidade de depreciá-lo. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
 
36) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna: 
 A __________consiste na alocação sistemática do 
valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua 
vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor 
do ativo ao longo do tempo. 
a) Exaustão 
b) Amortização 
c) Plurarização 
d) Edificação 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
37)  Um plano de contas contém a seguinte estrutura: 

https://www.infoescola.com/direito/poder-executivo/
https://www.infoescola.com/direito/poder-legislativo/
https://www.infoescola.com/direito/poder-judiciario/
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I- Elenco. 
II- Função.  
III- Provisão. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas I eII. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
 
38)  Leia o trecho abaixo e complete a lacuna: 
 
O ________Demonstrará  a receita e a despesa 
orçamentárias, bem como os recebimentos e os 
pagamentos de natureza extra orçamentária, 
conjugados com os saldos em especie provenientes 
do exercício anterior, e os que se transferem para o 
exercício seguinte. 
a) Balanço Orçamentário  
b)  Balanço Financeiro                    
c) Balanço Patrimonial                       
d) Balanço de Demostrações 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
39) A respeito do controle externo analise as 
afirmativas abaixo: 
I- Controle externo da Administração Publica, cujo 
titular é o Congresso Nacional , exercido com o auxilio 
do Tribunal de Contas refere-se ao controle da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e 
operacional da União. 
II- O controle externo de cada poder, tem por objeto 
apenas a gestão  orçamentária, financeira da União. 
III- O controle externo ocorre quando o órgão 
controlador integra a mesma estrutura do órgão 
controlado.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas I. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas 
 
40) Segundo  Lei Complementar 101/2000 Art. 51. O 
Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta 
de junho, a consolidação, nacional e por esfera de 
governo, das contas dos entes da Federação relativas 
ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por 
meio eletrônico de acesso público. 
 I- Os Estados e os Municípios encaminharão suas 
contas ao Poder Executivo da União . 
 II- Municípios, com cópia para o Poder Executivo do 
respectivo Estado, até trinta de abril. 
 III - Estados, até trinta e um de abril. 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas II. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas 
 
 


