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FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 04/2019 

ANALISTA CONTÁBIL 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 11 (onze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, 
Noções de Informática 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 35 (trinta e cinco). 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver 
o fiscal. 

erro, notifique 

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois 
reclamações posteriores nesse sentido. 

o cargo esteja 
não serão aceitas 

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso 

erro, notifique o fiscal. 
observe qualquer 

VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, 
o exemplo no próprio cartão de respostas. 

conforme 

VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em 
nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

que houver falta de 

VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações 
registradas no caderno não serão levadas em consideração. 

ou marcações 

X. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais 
o cartão de respostas. 

para marcar 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

Boa Prova! 
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LINGUA PORTUGUESA 
 
Leia atentamente a tira de Mafalda do cartunista 
Quino e responda às questões 1 e 2 a seguir. 

Fonte: Brasil Escola 

1) De acordo com a tira, leia as alternativas abaixo 
e assinale a alternativa correta. 
a) O humor do texto é construído pela forma 

cansativa e arrogante com que a personagem 
conduz o monólogo durante toda a tirinha, o 
que pode ser comprovado pela expressão de 
enfado de Mafalda no último quadrinho. 

b) A exaltação da personagem, marcada 
linguisticamente pelos pontos de exclamação 
nos dois últimos quadrinhos, causa na sua 
interlocutora uma significativa admiração 
devido à sua inabalável crença no poder de 
emancipação feminino. 

c) Apesar de a tira ser construída pela fala de apenas 
uma personagem, é correto afirmar que há 
elementos linguísticos que atestam a participação 
– ainda que implícita e indiretamente – das duas 
personagens na construção do texto. 

d) A tira é estruturada em um diálogo que discute 
a possibilidade de ser feminista em plena era 
tecnológica, que, marcada pelos avanços da 
ciência, representa um empecilho às 
conquistas femininas. 

2) A partir da leitura atenta da tira e da Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo. 
I. Considerando que o humor da tira representa 

um momento de quebra de expectativa em 
relação ao discurso feminista que vinha sendo 
elaborado pela personagem, é possível afirmar 
que o texto não-verbal registra com precisão 
esse momento, indicando surpresa nessa 
quebra. 

II. Na expressão a seguir “Nossa geração é 
diferente”, o pronome possessivo caracteriza a 
geração de quem enuncia o discurso em 
oposição à geração de Mafalda, sua interlocutora. 

III. A expressão “Portanto”, no terceiro 
quadrinho, reforça a ideia de explicação que 
é reiterada na tira, ao se exaltar o discurso 
científico como pedante e exaustivo. 

IV. A oração “Quando eu crescer”, no último 
quadrinho, é classificada como um Oração 
Subordinada Adverbial Temporal. 

a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa IV está correta. 

Leia com atenção, abaixo a letra da canção Olhos 
nos olhos de Chico Buarque abaixo para responder 
às questões 3, 4, 5 e 6. 

Olhos nos olhos 
Quando você me deixou, meu bem 

Me disse “pra” ser feliz e passar bem 

Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci 

Mas depois, como era de costume, obedeci 

Quando você me quiser rever 

Já vai me encontrar refeita, pode crer 

Olhos nos olhos, quero ver o que você faz 

Ao sentir que sem você eu passo bem demais 

E que venho até remoçando 

Me pego cantando 

Sem mais nem porquê 

E tantas águas rolaram 

Quantos homens me amaram 

Bem mais e melhor que você 

Quando talvez precisar de mim 

“Cê” sabe a casa é sempre sua, venha sim 

Olhos nos olhos, quero ver o que você diz 

Quero ver como suporta me ver tão feliz 

3) De acordo com a letra da canção de Chico 
Buarque, assinale a alternativa correta. 

a) Nos versos “Quando você me quiser rever/ Já 
vai me encontrar refeita, pode crer”, são 
utilizadas palavras formadas por derivação 
prefixal e sufixal. 

b) No verso “Mas depois, como era de costume, 
obedeci”, podemos compreender, a partir do 
verbo “obedecer”, que a submissão que o eu-
lírico vivenciava em sua relação tornou-se, 
ironicamente, a chave de sua libertação. 

c) O trecho “quantos homens me amaram/ bem 
mais e melhor que você” marca a vida 
promíscua do eu-lírico reforçando a ideia de 
que a separação do casal aconteceu por sua 
infidelidade. 

d) No trecho “a casa é sempre sua, venha sim”, ao 
convidar o interlocutor para ir à sua casa, o eu-
lírico tem a intenção de reconquistar o antigo 
amor, reconstituindo o lar conjugal.
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4) Considere o texto e a Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(  ) Sintaticamente é correto afirmar que a 
expressão “meu bem” é um Vocativo, pois ela 
refere-se diretamente ao interlocutor. 

(  ) Embora a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa considere incorreto iniciar frases 
com o Pronome Pessoal do caso oblíquo, o 
verso “Me disse pra ser feliz e passar bem” faz 
uso da licença poética para alcançar um 
determinado efeito estético, no caso uma 
expressão linguística mais próxima da 
oralidade. 

(  ) As palavras “pra” e “cê” são abreviações 
incorretas, respectivamente, das palavras 
“para” e “você”, esse recurso de redução de 
palavras serve para adequar as palavras à 
rítmica dos versos poéticos, revelando certa 
inaptidão linguística do compositor. 

(  ) A palavra “porquê”, no verso a seguir, “Sem 
mais nem porquê” é uma conjunção explicativa 
que explica a falta de razão de o eu-lírico estar 
feliz. 

(  ) A palavra “demais” no verso a seguir “Eu passo 
bem demais” é um advérbio de intensidade que 
modifica o sentido da palavra “bem”, que é um 
advérbio de modo. 

a) V,V,F,F,V. 
b) F,F,V,V,F. 
c) V,F,F,V,F. 
d) F,V,F,F,V. 

5) A partir da leitura atenta da letra da canção e 
de acordo com a Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) A expressão “Olhos nos olhos” faz alusão à 
forma como o eu-lírico propõe que seja o 
encontro com seu interlocutor, com clareza e 
honestidade. 

b) O verbo “remoçar” é sinônimo de 
“rejuvenescer” e seu sentido está ligado à 
forma como o eu-lírico quer ser visto pelo seu 
interlocutor. 

c) O verso “tantas águas rolaram” é uma metáfora 
utilizada para sugerir que uma série de eventos 
aconteceram na vida do eu-lírico após a 
separação. 

d) A expressão “Me pego cantando” tem o sentido 
de culpa expressado pelo eu-lírico, que, 
acostumado ao lugar de abuso da relação 
anterior, não sentia que tinha permissão para 
amar e ser feliz. 

6) Analisando morfologicamente as palavras 
destacadas na primeira estrofe da canção, 
identifique, respectivamente, qual a classe de 
palavras de cada uma delas e assinale a 
alternativa correta.

“Quando você me deixou, meu bem 
Me disse “pra” ser feliz e passar bem 
Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci 
Mas depois, como era de costume, obedeci” 

a) Pronome / Advérbio / Preposição / Preposição. 
b) Substantivo / Substantivo / Preposição / Conjunção. 
c) Pronome / Substantivo / Conjunção / Preposição. 
d) Substantivo / Advérbio / Conjunção /Conjunção. 

Leia a entrevista do autor da expressão “imigrantes 
digitais” para responder às questões 7, 8, 9 e 10. 

(Texto Adaptado) 
PATRICIA GOMES 

Folha - Como o senhor define nativos e imigrantes digitais? 
Marc Prensky - Nativos digitais são aqueles que cresceram 
cercados por tecnologias digitais. Para eles, a tecnologia 
analógica do século 20 – como câmeras de vídeo, telefones 
com fio, informação não conectada (livros, por exemplo), 
internet discada – é velha. Os nativos digitais cresceram 
com a tecnologia digital e usaram isso brincando, por isso 
não têm medo dela, a veem como uma aliada. Já os 
imigrantes digitais são os que chegaram à tecnologia digital 
mais tarde na vida e, por isso, precisaram se adaptar. 
Um imigrante digital consegue ensinar um nativo digital? 
Depende do que você entende por "ensinar". Se você quer 
saber se os mais velhos podem orientar os mais novos, 
fazendo as perguntas certas, a resposta é "sim". Se você 
quer saber se os jovens vão ouvir os mais velhos falar sobre 
coisas que não acham importantes, a resposta é "não". A 
educação precisa ser menos sobre o sentido de contar, e 
mais sobre partilhar, aprender junto. 
A tecnologia mudou as relações na sala de aula? 
Em cada lugar há um efeito diferente. Em alguns casos, 
reforçou as relações, conectou professores e alunos 
isolados. Em outros, trouxe medo, desconfiança, 
desrespeito mútuo. Por exemplo, um professor pode pensar 
que os alunos têm a concentração de um inseto. Os alunos 
podem pensar que os professores são analfabetos digitais. 
É quase impossível o aprendizado ocorrer em 
circunstâncias assim. O que a gente precisa é de respeito 
mútuo entre professores e estudantes. 
O papel dos professores mudou em comparação com o das 
décadas de 80 e 90? 
Sim. O papel do professor está mudando gradualmente. 
Está deixando de ser apenas o de transmissor de conteúdo, 
disciplinador e juiz da sala de aula para se tornar o de 
treinador, guia, parceiro. A maioria dos professores está em 
algum lugar no meio; poucos são parceiros de verdade. 
E continua mudando? 
Sim. E precisa continuar mudando se os professores 
quiserem ajudar os alunos do século 21 a aprender. Alguns 
acham que a pedagogia vai mudar automaticamente, assim 
que os "nativos digitais" se tornarem professores. Eu 
discordo. Há pressões forçando os professores novos a 
adotar métodos antigos. Nós precisamos fazer um grande 
esforço de mudança. Primeiro, mudar a forma como nós 
ensinamos – nossas pedagogias. Depois, mudar a 
tecnologia que nos dá suporte. Finalmente, mudar o que nós 
ensinamos – nosso currículo – para estarmos em acordo 
com o contexto e as necessidades do século 21.
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7) De acordo com a leitura atenta da entrevista, 

__________

___________

___________

assinale a alternativa correta. 

a) O gênero entrevista é marcado pelo caráter 
dialógico, em que uma das partes orienta o 
desenvolvimento do texto a partir de perguntas, 
por isso, como notamos no texto, nesse gênero 
predominam as sequências injuntivas e 
narrativas. 

b) Na resposta à primeira pergunta, Marc Prensky 
explica dois importantes conceitos, nomeados 
de forma metafórica com palavras presentes no 
campo semântico dos estudos geográficos. 

c) A educação entre as décadas de 80 e 90 
vivenciou uma grande transformação, 
principalmente, na atuação do professor em 
sala de aula, que se transformou de uma figura 
arbitrária para uma figura parceira. 

d) Para que haja uma transformação na 
educação, para o entrevistado, é necessário 
que estejamos tentos às demandas no nosso 
século e, para isso, é fundamental que o 
currículo esteja de acordo com essas 
necessidades em um trabalho contínuo de 
conciliação com antigos métodos de ensino. 

  

 

8) A partir da leitura atenta da entrevista e da 
Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 
analise as afirmativas abaixo. 

I. A informação contida entre travessões na 
primeira resposta, “– como câmeras de 
vídeo, telefones com fio, informação não 
conectada (livros, por exemplo), internet 
discada –”, tem função de Aposto no texto. 

II. O entrevistado foi incoerente ao responder 
à pergunta “Um imigrante digital consegue 
ensinar um nativo digital?”, já que 
respondeu “sim” e “não”. 

III. Para o entrevistado, a tecnologia digital não 
resolveu um problema fundamental para 
que existam condições de ensino e 
aprendizagem: o respeito nas relações 
pedagógicas. 

IV. Segundo o entrevistado, não basta que os 
jovens nascidos na era digital tornem-se 
professores para que a educação se 
transforme, é necessário que esses jovens 
incluam os “imigrantes digitais” nesse 
processo, respeitando as tradições e, a 
partir, disso construam um novo ambiente 
escolar.

a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

9) Leia o parágrafo abaixo extraído do texto. 

“ _cresceram com a tecnologia 

digital e usaram isso brincando, por isso , 

a veem como uma aliada. Já os imigrantes digitais são 

os que chegaram mais tarde na vida e, 

por isso, precisaram se adaptar.” 

Assinale a alternativa que preencha 
respectivamente as lacunas, preservando o 
seu sentido original e respeitando a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa. 
a) Os jovens pós-era analógica / não tem grandes 

preocupações com seu uso / ao universo digital 

b) Os nascidos depois da era analógica / utilizam-
na com destreza / a essa era digital 

c) Aqueles que já nasceram no universo digital / 
não se privam dela / à uma nova realidade 
digital 

d) A juventude da era digital / não se constrangem 
com ela / à essa nova era digital 

10) De acordo com a leitura atenta da entrevista, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) No trecho a seguir “Se você quer saber se os 
jovens vão ouvir os mais velhos falar”, as 
palavras destacadas, apesar de serem 
homófonas, possuem classificações sintáticas 
distintas. 

b) No trecho a seguir “O papel do professor está 
mudando gradualmente”, a expressão 
destacada é um Adjunto Adnominal. 

c) No trecho a seguir “Alguns acham que a 
pedagogia vai mudar automaticamente”, a 
oração destacada é classificada como Oração 
Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 

d) No trecho a seguir “Depois, mudar a tecnologia 
que nos dá suporte”, a oração destacada é 
classificada como Oração Subordinada 
Adjetiva Explicativa. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
11) Em criptografia, um ciframento em blocos 

trabalha com blocos de comprimento fixo. A 
respeito de métodos conhecidos, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro 

________

__________

__________

(V) ou Falso (F).

___________ 

_______________ 

____________

(  ) As múltiplas chaves produzidas pelo 3DES são 
vulneráveis a ataques de força bruta; uma 
alternativa para evitar essa vulnerabilidade é o 
uso do DES. 

( ) A cifra CBC (Cipher Block Chaining) é 
tipicamente aplicada em mecanismos de 
autenticação. 

(  ) Cifras de bloco como AES e DES são 
encriptadas sobre um bloco determinado de 
bites, que para a cifra DES é 256, e, para o 
AES, 128. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

a) V, V, F 
b) F, V, F 
c) F, V, V 
d) F, F, F

12) Sobre FTP, assinale a alternativa incorreta. 

 

 

 

a) Permite somente a transmissão de mensagens 
binárias 

b) Depois que a conexão com o servidor foi 
estabelecida, a função GET permite fazer o 
download de um arquivo remoto 

c) Com o objetivo de gerar mais segurança, o 
protocolo TLS pode ser utilizado nos sistemas 
Linux 

d) Estabelece 2 conexões entre os nós, uma delas 
é destinada à transferência de dados, enquanto 
a outra destina-se para troca de informações de 
controle 

13) Sobre algumas funções oferecidas pelo 
Microsoft Excel, versão português, identifique 
abaixo os nomes das funções. 

" , função utilizada para retornar um valor 
para quando a condição é verdadeira e outro valor para 
quando a condição é falsa. , função 
utilizada para localizar um valor em linhas de uma 
tabela ou de um intervalo a partir de uma chave. 

, função que agrupa vários itens de texto 
em um único item de texto." 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) CASO / PROCV / COMBINA 
b) SE / PROCV / CONCATENAR 
c) SE / PROCURAR / COMBINAR 
d) PROCV / CONCATENAR / SE 

14) Observe as lacunas acerca dos nomes dos 
principais objetivos da Criptografia. 

“__ permite que somente o 

destinatário autorizado possa ser capaz de extrair o 

conteúdo da sua forma cifrada, enquanto que a 

permite que o destinatário 

identifique se a mensagem foi modificada durante a 

transmissão. _, não possibilita que o 

remetente negue a autoria da sua mensagem.” 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) integridade / não-repudio / confidencialidade 

b) confidencialidade / autenticação / integridade 

c) confidencialidade / integridade / irretratabilidade 

d) autenticação / não-repudio / irretratabilidade 

15) A respeito dos protocolos de rede, 
classificados em camadas no Modelo OSI 
(Open System Interconnection) e analise as 
afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 

( ) Camada de Enlace de Dados: Ethernet e FDDI 
(Fiber Distributed Data Interface). 

( ) Camada de Aplicação: NTP (Network Time 
Protocol) e DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol). 

( ) Camada de Transporte: TCP (Transmission 
Control Protocol) e FTP (File Transfer 
Protocol). 

( ) Camada de Rede: IPv4 e ICMP (Internet 
Control Message Protocol). 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

a) V, F, V, F 

b) V, V, F, V 

c) F, V, F, V 

d) V, V, V, F
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16) Em relação às características qualitativas da 
informação contábil abordadas na NBC TG - 
Estrutura Conceitual (Resolução nº 1.374/11), 
analise as afirmativas a seguir e de valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Relevante é aquela informação que possui 

valor preditivo, valor confirmatório ou ambos, 
deste modo podem modificar a tomada de 
decisão de seus usuários. 

(  ) Representação fidedigna significa exatidão em 
todos os aspectos. 

(  ) Representação fidedigna, por si só, não resulta 
necessariamente em informação útil. 

(  ) Comparabilidade é a característica qualitativa 
que permite que os usuários identifiquem e 
compreendam similaridades dos itens e 
diferenças entre eles. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, V 
b) V, F, V, F 
c) V, F, V, V 
d) V, V, F, V

17) Os fatos contábeis são eventos que modificam 
o Patrimônio da Entidade, seja esta 
modificação em aspecto qualitativo ou 
quantitativo. Quanto à classificação do fato na 
aquisição de mercadorias para revenda com 
pagamento à vista, assinale a alternativa 
correta. 
a) Modificativo aumentativo 
b) Permutativo 
c) Misto diminutivo 
d) Modificativo diminutivo 

18) A Empresa “Tarda mais não falha”, no dia 
01/04/X1 pagou ao seu fornecedor uma 
duplicata que estava atrasada, logo o 
pagamento foi realizado com juros. Assinale a 
alternativa correta em relação a classificação 
do registro desse fato contábil. 
a) Fato permutativo 
b) Fato modificativo diminutivo 
c) Fato modificativo aumentativo 
d) Fato misto diminutivo 

19) A Instrução Técnica Geral (ITG) 2000 (R1) – 
Escrituração Contábil, emitida pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), trata das 
formalidades da escrituração contábil. Com 
base na mencionada Norma, analise as 
afirmativas abaixo. 
I. A escrituração contábil deve ser executada: 

em idioma e em moeda corrente nacionais; 
em forma contábil; em ordem cronológica de 
dia, mês e ano. 

II. A escrituração em forma contábil deve 
conter, dentre outros: data do registro 
contábil; conta devedora; conta credora; 
histórico que represente a essência 
econômica da transação e valor da 
transação. 

III. A terminologia utilizada no registro contábil 
deve expressar a essência financeira da 
transação. 

IV. Os livros contábeis obrigatórios podem ser 
apresentados tanto em forma digital, quanto 
em forma não digital. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e IV apenas 
b) II e III apenas 
c) II e IV apenas 
d) I e II apenas 

20) Em relação a escrituração contábil abordada na 
Instrução Técnica Geral (ITG) 2000 (R1), analise as 
afirmativas a seguir e de valores Verdadeiro (V) ou 
Falso (F). 
(  ) Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o 

Livro Diário e o Livro Razão, devem ser 
elaborados exclusivamente em forma digital; 

(  ) A escrituração contábil e a emissão de 
relatórios e peças são de atribuição e de 
responsabilidade exclusivas do profissional da 
contabilidade legalmente habilitado. 

(  ) Os demonstrativos e demonstrações contábeis 
são atribuição compartilhada do profissional da 
contabilidade com outros profissionais. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F 
b) V, F, V 
c) F, V, F 
d) F, V, V 



 
 

  6 IBFC_10

21) De acordo com a Lei nº 6.404/76 consolidada 
são demonstrações obrigatórias a todas as 
empresas, exceto microempreendedor 
individual, ao final de cada exercício social. 
Nesse sentido, considere as afirmativas 
abaixo. 
I. Balanço Patrimonial. 
II. Demonstração do Resultado do Exercício. 
III. Demonstração das Origens e Aplicação dos 

Recursos. 
IV. Demonstração dos Lucros e Prejuízos 

Acumulados. 
V. Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II, III e IV apenas 
b) I, II e IV apenas 
c) I, II, III, IV e V 
d) I, II e III apenas 

22) Com base no artigo 178 da Lei nº 6.404/76, 
analise as afirmativas a seguir e de valores 

 

Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) As Contas do Ativo devem ser apresentadas 

em ordem decrescente de liquidez. 
(  ) O Patrimônio Líquido deve ser dividido em capital 

social, reserva de capital, reservas de lucros, 
ações em tesouraria e prejuízo acumulado. 

(  ) O Ativo Circulante deve ser dividido 
obrigatoriamente nos subgrupos: disponibilidade, 
recebíveis e estoques. 

(  ) O Ativo Não circulante deve ser dividido, 
obrigatoriamente, nos subgrupos: realizável a 
longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. 

Assinale a alternativa que apresenta a 

 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, V 
b) V, F, V, F 
c) F, V, F, V 
d) V, V, F, V 

 

23) Os artigos 40 e 41 da Lei nº4.320/64 dispõem 
sobre créditos adicionais. A esse respeito, 
analise as afirmativas abaixo, atribuindo-lhes 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Créditos adicionais são as autorizações de 

receitas não computadas ou insuficientemente 
dotadas na Lei do Orçamento. 

(  ) Créditos adicionais suplementares são os 
destinados a reforço de dotação orçamentária. 

(  ) Créditos adicionais especiais são os 
destinados a despesas urgentes e imprevistas, 
em caso de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública. 

(  ) Os créditos suplementares e especiais serão 
autorizados por lei e abertos por decreto 
executivo. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, V 
b) V, V, F, V 
c) F, V, F, F 
d) F, V, F, V

24) A Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do 
Setor Público – (NBCTSP) 01 tem por objetivo 
“estabelecer as exigências, para fins de 
demonstrações contábeis, para a receita 
proveniente de transações sem 
contraprestação, exceto para aquelas sem 
contraprestação que dão origem à combinação 
de entidades”. Em relação às transações sem 
contraprestação, analise as afirmativas abaixo: 

I. A entidade recebe recursos e entrega 
valor irrisório em troca. 

II. A entidade recebe recursos sem nada 
entregar em troca. 

III. A entidade fornece alguma compensação 
diretamente em troca dos recursos 
recebidos, porém esta não se aproxima do 
valor justo dos recursos recebidos. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa II está correta 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 

25) Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade 
(NBC TSP 02), Receita de Transação com 
Contraprestação, analise a aplicação desta 
Norma na contabilização de receitas. 

I. Prestação de Serviço. 
II. Venda de Bens. 
III. Contrato de Arrendamento Mercantil. 
IV. Uso, por parte de terceiros, de outros ativos 

que gerem juros, royalties e dividendos ou 
distribuições assemelhadas. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I, II e III 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV 
d) Apenas as afirmativas III e IV 

26) Conforme Norma Brasileira de Contabilidade, 
NBC TSP 03, 97, para cada tipo/classe de 
provisão realizada, é necessário divulgar: 

I. O valor contábil no início e no final do 
período. 

II. Provisões adicionais realizadas no período, 
incluindo aumentos nas provisões existentes. 

III. Valores utilizados durante o período e valores 
não utilizados revertidos durante o período. 

IV. O aumento no período do valor descontado 
decorrente do transcurso do tempo e os efeitos 
de qualquer alteração na taxa de desconto. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 



IBFC_10 7

 

  

27) Referente a obrigatoriedade de divulgação das 
entidades nas demonstrações contábeis, 
conforme determinado na NBC TSP 04 – 
Estoques, analise as afirmativas abaixo. 
I. As políticas contábeis adotadas na mensuração dos 

estoques, incluindo critérios de valoração utilizados. 
II. O valor total contabilizado em estoques e o valor 

classificado em outras contas específicas da 
entidade. 

III. O valor de estoques contabilizados pelo valor 
justo menos as despesas de venda. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III 
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I e III apenas 

28) São considerados custos diretamente atribuíveis 
ao Imobilizado, conforme (NBC TSP 07) Ativo 
Imobilizado: 
I. Benefícios a empregados decorrentes 

diretamente da construção ou aquisição de 
item do ativo imobilizado. 

II. Preparação do local. 
III. De abertura de nova instalação. 
IV. Instalação e montagem. 
V. Honorários profissionais. 
Assinale a alternativa correta. 
a) I, III e V apenas 
b) II e IV apenas 
c) I, II, IV e V apenas 
d) I, II, III, IV e V 

29) A NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis – traz o seguinte texto: “As demonstrações 
contábeis são a representação estruturada da 
situação patrimonial e do desempenho da entidade. A 
finalidade das demonstrações contábeis é 
proporcionar informação sobre a situação 
patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da 
entidade que seja útil a grande número de usuários 
em suas avaliações e tomada de decisões sobre a 
alocação de recursos. Especificamente, as 
demonstrações contábeis no setor público devem 
proporcionar informação útil para subsidiar a tomada 
de decisão e a prestação de contas e 
responsabilização da entidade quanto aos recursos 
que lhe foram confiados”. Com base nesta norma, 
analise as afirmativas a seguir acerca de quais são 
informações a serem fornecidas nestas 
demonstrações. 
I. As fontes, as alocações e os usos de recursos 

financeiros. 
II. Como a entidade financiou suas atividades 

e como supriu suas necessidades de caixa. 
III. A condição financeira da entidade e suas 

alterações. 
IV. Agregadas, mesmo que não úteis para a 

avaliação do desempenho da entidade. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III apenas 
b) I, II, III e IV 
c) II e IV apenas 
d) I e IV apenas 

30) A Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP 
12), referente à Demonstração dos Fluxos de 
Caixa, apresenta a Demonstração dos Fluxos 
de Caixa por atividades Operacionais, de 
Investimento e de Financiamento. Classifique 
os exemplos dos itens a seguir com o 
respectivo fluxo de caixa a qual pertencem, 
sendo: 1) Operacionais; 2) de Investimento e  
3) de Financiamentos. 
(  ) recebimentos de caixa decorrentes de 

royalties, honorários, comissões e outras 
receitas 

(  ) recebimentos de caixa resultantes da venda de 
ativo imobilizado, intangível e outros ativos de 
longo prazo. 

(  ) pagamentos em caixa de tributos sobre o 
patrimônio ou a renda  em relação a atividades 
operacionais. 

(  ) pagamentos em caixa por arrendatário, para 
redução do passivo relativo a arrendamento 
mercantil financeiro. 

(  ) recebimentos ou pagamentos em caixa 
decorrentes de operações descontinuadas. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) 2, 2, 1, 3 e 1 
b) 1, 2, 1, 3 e 1 
c) 1, 2, 1, 1 e 1 
d) 2, 2, 1, 3 e 3

31) A Portaria nº 184/08 do Ministério de Estado da 
Fazenda determina o desenvolvimento de 
ações objetivando a promoção da 
convergência das Normas Internacionais de 
Contabilidade às Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público 
editadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Em relação às referidas 
ações, assinale a alternativa incorreta. 
a) Identificar as necessidades de convergência às 

normas internacionais de contabilidade 
publicadas pela IFAC e às Normas Brasileiras 
editadas pelo CFC 

b) Editar normativos, manuais, instruções de 
procedimentos contábeis e Plano de Contas 
Nacional, objetivando a elaboração e publicação 
de demonstrações contábeis consolidadas, em 
consonância com os pronunciamentos da 
Federação Internacional de Contadores (IFAC) e 
com as normas do Conselho Federal de 
Contabilidade, aplicadas ao setor público 

c) Identificar as necessidades das entidades 
públicas se adequarem às Normas Brasileiras 
de Contabilidade aplicadas ao Setor Público 

d) Adotar os procedimentos necessários para atingir 
os objetivos de convergência estabelecidos no 
âmbito do Comitê Gestor da Convergência no 
Brasil, instituído pela Resolução CFC n° 1.103, de 
28 de setembro de 2007 



8 IBFC_10

 
 

  

32) Segundo o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro 
de 1967 que dispõe sobre a organização da 
Administração Federal, estabelece diretrizes 
para a Reforma Administrativa e dá outras 
providências, “Todo aquele que, a qualquer 
título, tenha a seu cargo serviço de contabilidade 
da União é pessoalmente responsável.” A este 
respeito, assinale a alternativa incorreta. 

a) Pelos lançamentos diários dos fatos contábeis 

b) Pela exatidão das contas 

c) Pela oportuna apresentação dos balancetes 

d) Pela oportuna apresentação dos balanços e 
demonstrações contábeis dos atos relativos à 
administração financeira e patrimonial do setor 
sob sua jurisdição 

33) Analise as afirmativas a seguir, baseadas na 
Norma Brasileira de Contabilidade Pública, 
(NBC TSP 13) – Apresentação de Informação 
Orçamentária nas Demonstrações Contábeis, e 
de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(  ) Os orçamentos aprovados, sempre, devem 
abranger todas as atividades controladas pela 
entidade publica. 

(  ) O orçamento aprovado, apresenta as receitas 
estimadas para o período orçamentário anual 
ou plurianual. 

(  ) Os orçamentos não podem ser dispostos em lei 
como parte do processo de aprovação. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F 
b) F, V, V 
c) F, F, V 
d) F, V, F

34) Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade, 
(NBC TSP 14) Custos de Empréstimos. Sobre o 
que pode ser incluso nos custos de 
empréstimos, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores de Verdadeiro (V) e Falso (F).

(  ) Juros de empréstimos obtidos de curto e longo 
prazos e de saldo bancário negativo. 

(  ) Amortização de descontos ou prêmios 
relacionados com empréstimos obtidos. 

(  ) Juros extras por atraso em pagamento de 
parcela de empréstimos obtidos.

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, F 
b) F, F, V 
c) V, V, F 
d) V, V, V

35) Podemos classificar como benefícios a curto prazo 
à servidores públicos. Conforme (NBC TSP 15) – 
Benefícios a Empregados, analise as afirmativas 
quanto ao que se pode classificar como benefícios 
a curto prazo a servidores públicos. 
I. Vencimentos, remunerações, subsídios e 

contribuições para a seguridade social. 
II. Licença anual remunerada e licença médica 

remunerada. 
III. Participação nos lucros e bônus. 
IV. Benefícios não monetários (tais como assistência 

médica, moradia, veículo e bens ou serviços 
gratuitos ou subsidiados) para os atuais 
empregados. 

V. Licenças-prêmio. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II, III e IV apenas 
b) I, II e III apenas 
c) II, IV e V apenas 
d) I, III e V apenas 

36) Em relação às características dos planos de 
benefícios definidos e os riscos associados a 
estes, determinados na Norma Brasileira de 
Contabilidade Técnica para o Setor Público – 
(NBC TSP 15), analise as afirmativas abaixo 
sobre o que deve ser divulgado pela entidade. 
I. Informações sobre as características de seus 

planos de benefício definido referente a 
natureza dos benefícios fornecidos pelo plano. 

II. Informações sobre as características de 
seus planos de benefício definido referente 
a descrição da estrutura regulatória na qual 
o plano opera. 

III. A descrição de quaisquer alterações, 
encurtamento e liquidações do plano. 

IV. A base em que a taxa de desconto foi 
determinada. 

V. A explicação de valores referentes a esses 
planos nas demonstrações contábeis. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II, III, IV e V 
b) I, III e V apenas 
c) II e IV apenas 
d) III e V apenas 

37) Com base na Norma Brasileira de 
Contabilidade (NBC TSP 08) de 22 de Setembro 
de 2017 – Ativo Intangível, analise as 
afirmativas abaixo: 
I. A vida útil do ativo intangível pode ser 

definida ou indefinida, esta avaliação deve 
ser realizada pela entidade. 

II. A contabilização do ativo intangível é 
baseada em sua vida útil. 

III. Todo ativo intangível deve ser amortizado. 
IV. Podem existir fatores econômicos, políticos, 

sociais e legais influenciando a vida útil de 
ativo intangível. 

Assinale a alternativa correta. 
a) I e III apenas 
b) II e III apenas 
c) I, II, III e IV 
d) I, II e IV apenas 
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38) A NBC TG-Estrutura Conceitual (Resolução 
n° 1.374/11) apresenta, em seu capítulo 4: 

_______

Estrutura Conceitual para a Elaboração e 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, 
alguns conceitos a respeito dos elementos das 
demonstrações contábeis. Com base na 
referida Norma, considere que: 
“As demonstrações contábeis retratam os efeitos 

patrimoniais e financeiros das transações e outros 
eventos, por meio do grupamento dos mesmos em 
classes amplas de acordo com as suas 
características econômicas. Essas classes amplas 
são denominadas de elementos das demonstrações 
contábeis. Os elementos diretamente relacionados à 
mensuração da posição patrimonial e financeira no 
balanço patrimonial são os ________, os ______ e o 
______. Os elementos diretamente relacionados com 
a mensuração do desempenho na demonstração do 
resultado são as ______ e as ” 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Créditos / débitos / resultado / receitas / despesas 
b) Ativos/ passivos/ patrimônio líquido/ receitas/ 

despesas 
c) Recebimentos / pagamentos / resultado / 

vantagens / desvantagens 
d) Débitos / créditos / patrimônio líquido / contas a 

pagar / contas a receber 
39) A NBC TG-Estrutura Conceitual (Resolução 

n° 1.374/11), em seu capítulo 4: Estrutura 
Conceitual para a Elaboração e Apresentação 
das Demonstrações Contábeis dispõe sobre os 
critérios para o reconhecimento dos elementos 
das demonstrações contábeis. A esse respeito, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Um ativo deve ser reconhecido no balanço 

patrimonial quando for provável que benefícios 
econômicos futuros, dele provenientes, fluirão 
para a entidade e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com confiabilidade. 

(  ) Um passivo deve ser reconhecido no balanço 
patrimonial quando for improvável que uma saída 
de recursos detentores de benefícios econômicos 
seja exigida em liquidação de obrigação presente 
e o valor pelo qual essa liquidação se dará não 
puder ser mensurado com confiabilidade. 

(  ) A receita deve ser reconhecida na demonstração 
do resultado quando resultar em aumento nos 
benefícios econômicos futuros relacionado com o 
aumento de ativo ou com a diminuição de passivo, 
e puder ser mensurado com confiabilidade. 

(  ) As despesas devem ser reconhecidas na 
demonstração do resultado quando resultarem 
em decréscimo nos benefícios econômicos 
futuros, relacionado com o decréscimo de um 
ativo ou o aumento de um passivo, e puder ser 
mensurado com confiabilidade. 

Assinale a sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V, F 
b) F, V, F, V 
c) V, V, V, F 
d) V, F, V, V

40) Considere as definições dadas pela NBC TG 
Estrutura Conceitual (Resolução 1.374/11) e 
faça a associação entre elementos no Balanço 
Patrimonial e na Demonstração do Resultado 
(coluna 1), com o texto referente à mesma 
(coluna 2). 

COLUNA 1 COLUNA 2
1. Ativo ( ) aumentos nos 

benefícios econômicos 
durante o período contábil, 
sob a forma da entrada de 
recursos ou do aumento de 
ativos ou diminuição de 
passivos, que resultam em 
aumentos do patrimônio 
líquido, e que não estejam 
relacionados com a 
contribuição dos detentores 
dos instrumentos 
patrimoniais. 

2. Passivo (  ) interesse residual nos 
ativos da entidade depois de 
deduzidos todos os seus 
passivos. 

3. Patrimônio 
Líquido

( ) recurso controlado pela 
entidade como resultado de 
eventos passados e do qual 
se espera que fluam futuros 
benefícios econômicos para 
a entidade

4. Despesas (  ) decréscimos nos 
benefícios econômicos 
durante o período contábil, 
sob a forma da saída de 
recursos ou da redução de 
ativos ou assunção de 
passivos, que resultam em 
decréscimo do patrimônio 
líquido, e que não estejam 
relacionados com 
distribuições aos detentores 
dos instrumentos 
patrimoniais. 

5. Receitas ( ) obrigação presente da 
entidade, derivada de 
eventos passados, cuja 
liquidação se espera que 
resulte na saída de recursos 
da entidade capazes de 
gerar benefícios 
econômicos. 

Assinale a alternativa que apresente a 
sequência correta de classificação. 
a) 1, 2, 3, 4 e 5 
b) 3, 5, 4, 1 e 2 
c) 5, 3, 1, 4 e 2 
d) 2, 5, 1, 4 e 3 
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41) A NBC TG 26 (R5) define a base para a 
apresentação das Demonstrações Contábeis, 
inclusive a base para a apresentação do 
Resultado do Período. Considere os dados a 
seguir da empresa BBC: 

Assinale a alternativa que apresenta os valores 
e ordem corretos da Receita Líquida e do 
Resultado do Período. 
a) R$ 1.980.000 e R$ 368.000 
b) R$ 1.980.000 e R$ 276.000 
c) R$ 2.100.000 e R$ 125.000 
d) R$ 1.900.000 e (R$ 276.000)

42) Com relação ao Plano de Contas Contábil, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Plano de Contas é uma relação de códigos e 

classificações usada para o registro das 
entradas e saídas financeiras de uma empresa, 
com a finalidade de estruturar os relatórios 
contábeis da mesma 

b) A Lei nº 6.404/76, estabelece um modelo único 
de Plano de Contas, obrigando a todos os seus 
usuários a se adaptarem ao formato 
estabelecido pela referida Lei 

c) Como regra geral, o Plano de Contas é dividido 
em quatro grandes grupos: Ativo, Passivo, 
Receitas e Despesas. Os dois primeiros grupos 
correspondem às contas patrimoniais da 
empresa, e os dois últimos, às contas de 
resultado 

d) O plano de contas deve ser flexível, de forma a 
poder ser adaptado, mediante inclusão ou 
exclusão de contas 

43) A Lei Complementar 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal. Em seu 
Capítulo III, a citada Lei dispõe sobre a Receita 
Pública. A esse respeito, leia as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) 
(  ) Constituem requisitos essenciais da 

responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 
previsão e efetiva arrecadação de todos os 
tributos da competência constitucional do ente 
da Federação. 

(  ) As previsões de receita precisam observar as 
normas técnicas e legais, considerar os efeitos 
das alterações na legislação, da variação do 
índice de preços, do crescimento econômico ou 
de qualquer outro fator relevante. 

(  ) As previsões de receita serão acompanhadas 
de demonstrativo de sua evolução nos últimos 
três anos, da projeção para os dois seguintes 
àquele a que se referirem, e da metodologia de 
cálculo e premissas utilizadas. 

(  ) O montante previsto para as receitas de 
operações de crédito deverão ser superior ao 
das despesas de capital constantes do projeto 
de Lei Orçamentária. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V, V 
b) V, V, V, F 
c) F, F, V, F 
d) F, V, F, V

44) A Lei Complementar 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, estabelece, em seu 
Capítulo IV, normas para a Despesa Pública. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a 
incorreta. 
a) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de 

ação governamental que acarrete aumento da 
despesa deve ser acompanhada de uma  
estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
no exercício em que deva entrar em vigor e nos 
dois exercícios  subsequentes 

b) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de 
ação governamental que acarrete aumento da 
despesa, deve ser acompanhada de 
declaração do ordenador da despesa de que o 
aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a Lei Orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 

c) A estimativa do impacto orçamentário-
financeiro devido ao aumento das despesas, 
por conta da criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ação governamental, deve 
ser acompanhada das premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas para a citada 
estimativa 

d) As normas para o aumento de despesas devido 
à criação, expansão ou aperfeiçoamento de 
ação governamental se aplicam a todas as 
despesas, exceto para empenho e licitação de 
serviços, fornecimento de bens ou execução de 
obras 

Receita Líquida de Vendas R$ 3.000.000 

Despesas Administrativas ou 
Gerais R$ 295.00 

Imposto de Renda e 
Contribuição Social R$ 92.000 

Outras Receitas Operacionais R$ 120.000 

Receita da Equivalência 
Patrimonial R$ 154.000 

Despesas Comerciais R$ 428.00 

Lucro Operacional antes do 
Resultado Financeiro R$ 571.000 

Receita Financeira R$ 125.000 

Despesa Financeira R$ 328.000 

Lucro Bruto R$ 1.020.000 
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45) A Lei do Orçamento é mencionada no Título I 
da Lei nº4.320/64, a qual estatui normas gerais 
de direito financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
A esse respeito, leia as alternativas abaixo e 
assinale a correta. 
a) A Lei do Orçamento deve obedecer aos 

princípios de unidade universalidade e 
pluralidade das fontes de receita 

b) Deve integrar a Lei do Orçamento um sumário 
geral das despesas por fontes e das receitas 
por funções do Governo 

c) Deverão acompanhar a Lei do Orçamento os 
quadros demonstrativos de receitas e quadros 
demonstrativos de despesas 

d) Inúmeras informações devem acompanhar a 
Lei do Orçamento, com exceção do quadro 
demonstrativo do programa anual de trabalho 
do Governo, em termos de realização de obras 
e de prestação de serviços 

46) A Constituição Federal do Brasil de 1988 define 
o modelo orçamentário brasileiro. Sobre esse 
assunto, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O orçamento do Poder Público é composto por 

quatro instrumentos: Plano Plurianual (PPA),  
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei 
das Diretrizes Plurianuais de Orçamento 
(LDPO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). 

(  ) O Plano Plurianual (PPA), tem vigência de 
cinco anos, e sua função é estabelecer as 
diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da 
administração pública. 

(  ) A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve 
compreender as metas e prioridades da 
administração pública federal e orientar a 
elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) 

(  ) A Lei Orçamentária Anual (LOA) compreende o 

 

orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, F 
b) V, V, F, V 
c) F, V, V, V 
d) F, F, V, V 

47) O artigo 169 da Constituição Federal de 1988 
estabelece que a despesa com pessoal ativo e 
inativo da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios não poderá exceder 
os limites estabelecidos em Lei Complementar. 
O artigo 19 da Lei Complementar 101 / 2000 – 
Lei de Responsabilidade Fiscal, normatiza que 
a despesa total com pessoal, em cada período 
de apuração e em cada ente da Federação, não 
poderá exceder determinados percentuais da 
receita corrente líquida. Nesse sentido, analise 
as alternativas abaixo e assinale a correta a 
respeito desses percentuais. 
a) União 50%, Estados 60% e Municípios 60% 
b) União 60%, Estados 50% e Municípios 60% 
c) União 60%, Estados 50% e Municípios 50% 
d) União 50%, Estados 40% e Municípios 45%

48) Os conceitos sobre Receitas e Despesas 
Públicas são estabelecidos pela Lei nº4.320/64. 
Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) 
(  ) Tanto as Receitas como as Despesas Públicas 

são classificadas em duas categorias 
econômicas: Correntes e de Capital. 

(  ) Receitas Tributárias, de Operações de Crédito 
e de Contribuições classificam-se como 
Receitas Correntes. 

(  ) Despesas de Custeio e Transferências 
Correntes são Despesas de Capital. 

(  ) Investimentos e Inversões Financeiras são 
Despesas de Custeio. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, V 
b) V, V, F, V 
c) V, F, F, F 
d) F, F, V, V

49) A Lei nº4.320/64 estabelece conceitos e normas 
a respeito de Despesas Públicas. Sobre este 
assunto, assinale a alternativa correta. 
a) As subvenções sociais, os salários dos civis e 

militares classificam-se como despesas de 
custeio, que é uma Despesa Corrente 

b) Subvenções econômicas, salários dos inativos 
e pensionistas, são transferências correntes, 
que é uma Despesa de Capital 

c) Aquisição de imóveis, participação em 
constituição ou aumento de capital de 
empresas ou entidades comerciais ou 
financeiras e gastos com obras públicas, são 
investimentos, que é uma Despesa de Capital 

d) Amortização da dívida pública, auxílios para 
obras públicas e auxílios para equipamentos e 
instalações são transferência de capital, que é 
uma Despesa de Capital 

50) A operação de crédito, por antecipação de 
receita orçamentária, destina-se a atender 
insuficiência de caixa do ente público, durante 
o exercício financeiro. A Lei Complementar  
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, faz 
algumas exigências para a realização dessa 
operação de crédito. A esse respeito, assinale 
a alternativa incorreta. 
a) A operação de crédito por antecipação da 

receita orçamentária, pode realizar-se somente 
a partir do décimo dia do início do exercício 

b) Deverá ser liquidada, com juros e outros 
encargos incidentes, até o dia dez de dezembro 
de cada ano 

c) Será autorizada se forem cobrados outros 
encargos que não a taxa de juros da operação, 
obrigatoriamente prefixada ou indexada, à taxa 
básica financeira 

d) Estará proibida sua contratação no último ano 
de mandato do Presidente, Governador ou 
Prefeito Municipal 
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