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1. “As organizações encontram-se mais (1), (2) e (3). Em 
oposição à fábrica gorda, do modelo taylorista/fordista, 
nasce a fábrica magra, (4) por uma estrutura capaz de 
absorver, com um número reduzido de pessoal, as (5) 
quantitativas e qualitativas da demanda.“ 

(Ribeiro, C.V.S., & Mancebo, D.. (2013). O servidor 
público no mundo do trabalho do século 

XXI. Psicologia: Ciência e Profissão, 33(1), 
195. https://dx.doi.org/10.1590/S1414-

98932013000100015. p.195) 

Seguindo as normas de ortografia, assinale a 
alternativa que preencha corretamente os espaços 
numerados: 

a) Enchutas – flexíveis – descentralizadas – 
caracterisada – flutuações 

b) Enxutas – flexíveis – descentralizadas – 
caracterizada – flutuações 

c) Enxutas – flexíveis – decentralizadas – 
caracterizada – flutuações 

d) Enchutas – flexíveis – descentralisadas – 
caracterizada – flutuações 

 
2. “A implantação do gerencialismo visando aumentar a 

eficiência e eficácia no serviço público é discutida por 
muitos teóricos. Um dos estudiosos alerta que as 
práticas de gestão oriundas do setor empresarial, 
calcadas na lógica dos negócios e em bases cada vez 
mais mercantis, tendem a colocar em risco a 
imparcialidade, o tratamento igualitário e a ética do 
interesse geral, princípios esses fundamentais em uma 
ação de utilidade pública.” 

(Ribeiro, C.V.S., & Mancebo, D.. (2013). O servidor 
público no mundo do trabalho do século 

XXI. Psicologia: Ciência e Profissão, 33(1), 
195. https://dx.doi.org/10.1590/S1414-

98932013000100015. p.197) 

De acordo com o texto acima, podemos afirmar que: 

a) O modelo de gestão empresarial para o setor 
público que tem como objetivo lucros vem ao 
encontro do interesse público. 

b) Quando são as regras do mercado que ditam as 
práticas de gestão, a eficiência e a eficácia 
aumentam, o que vem ao encontro do interesse 
público. 

c) O setor público necessita aumentar a eficiência de 
seus serviços, de forma que uma gestão empresarial 
atenda com justiça ao interesse público. 

d) A tentativa de se copiar o modelo empresarial 
baseado em dividendos para gestão do serviço 
público pode vir de encontro ao interesse público. 

 

3. Assinale a alternativa que traga os sinônimos corretos 
das seguintes palavras ou expressões, 
respectivamente: escamotear – imbricado – obsoleto – 
em detrimento de – pejorativo – expediente 

a) descobrir – entrelaçado – intemporal – trazendo 
vantagem a – difamatório – carta 

b) abafar – desconectado – extemporâneo – trazendo 
desvantagem a – favorável – requerimento 

c) escamar – interligado – atemporal – causando dano 
a – ultrajante –comunicação 

d) esconder – conectado – anacrônico – em prejuízo 
de – despectivo – memorando 

4. Assinale a alternativa correta, quanto à flexão verbal 
e/ou nominal, levando em consideração as novas 
normas do acordo ortográfico: 
a) Uma das vertentes teórica que fundamenta as 

pesquisas sobre sentidos e significados do trabalho 
é a sócio-histórica. 

b) À época da coleta de dados, o campus contava com 
muitos servidores, que terminaram por apresentar os 
abaixo-assinados. 

c) O novo cenário proviu transformações que levaram 
ao surgimento de modelos alternativos de produção. 

d) Questiona-se se a atual conjuntura socioeconômica 
permitiria sustentar que o trabalho se mantesse 
como elemento estruturante da vida e sociedade. 

 
5. Tomamos um moca na cidade, após sairmos da 

reunião. 
Na reunião dos sommeliers, a diretoria apresentou o 
melhor borgonha que já tinham provado. 
Houve uma época em que os arquitetos usavam o 
nanquim para desenhar. 

Estas três sentenças trazem três palavras que se 
originam dos substantivos femininos Moca (cidade 
portuário no Iêmen), Borgonha (região na França) e 
Nanquim (cidade na China). No entanto, são usadas no 
masculino. Este é um caso de: 

a) Mudança de gênero por oposição entre gênero e 
sentido. 

b) Mudança de gênero por elipse. 
c) Mudança de gênero por serem sobrecomuns. 
d) Mudança de gênero por serem epicenos. 

 
6. Algumas das palavras nas assertivas a seguir são 

acentuadas, outras não. Propositalmente, não 
acentuamos as palavras.  
I. estereotipo – acolito – esofago – endometrio 
II. paradigma – rubrica – abdomen – hifen 

Baseando-nos no conhecimento das normas de 
acentuação e de vocabulário, podemos afirmar que: 

a) Em I são oxítonas e em II são paroxítonas. 
b) Em I são paroxítonas e em II são oxítonas. 
c) Em I são paroxítonas e em II são proparoxítonas. 
d) Em I são proparoxítonas e em II são paroxítonas. 

 
7. Leia as assertivas a seguir: 

I. Gostaria muitíssimo de ir à casa que você ganhou 
de seus pais. 

II. Gostaria de voltar a casa, se você não se importa. 
III. Eles leram da página 5 à página 25. 
IV. Alice aceitou trabalhar de segunda à quinta. 

Assinale a alternativa que se aplica quanto ao uso da 
crase: 

a) Apenas assertiva III está incorreta. 
b) Apenas assertiva I está incorreta. 
c) Apenas assertiva II está incorreta. 
d) Apenas assertiva IV está incorreta. 

 
 

  



Prefeitura de São José – Concurso Público – Edital 001/2019/SMA 
Cargo: 1050 - Contador 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                Página 2 de 9 

TIPO 1 

8. Leia as assertivas abaixo: 
I. Os amigos de João, que não sabiam nadar, ficaram 

apenas olhando o mar. 
II. Os amigos de João que não sabiam nadar ficaram 

apenas olhando o mar. 

Assinale a alternativa que se aplica quanto às 
sentenças acima: 

a) Em I, nenhum amigo de João sabia nadar. 
b) Em nenhuma das assertivas os amigos de João 

sabiam nadar. 
c) Em I, alguns amigos de João sabiam nadar e outros 

não. 
d) Em II, nenhum amigo de João sabia nadar. 

 
9. Leia as assertivas abaixo: 

I. Se ela falou, Lúcia, estamos perdidos! 
II. Se ela falou Lúcia, estamos perdidos! 

Assinale a alternativa que explica as assertivas acima: 

a) O interlocutor não está se dirigindo a Lúcia em 
nenhuma das assertivas. 

b) Em I e II, o interlocutor está se dirigindo a Lúcia. 
c) Apenas em I o interlocutor está se dirigindo a Lúcia. 
d) Apenas em II o interlocutor está se dirigindo a Lúcia. 

 
10. Leia as assertivas a seguir: 

I. Procuraram-lo, mas não o encontraram. 
II. Elas espelharam-se em nós. 
III. Agradecê-lo-emos por sua boa vontade. 
IV. Lhes fizeram muitas homenagens.  

Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal: 

a) Apenas assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas assertivas II e IV estão corretas. 
d) Apenas assertiva IV está correta. 

 
11. Estas ações não tinham precedentes. Eram 

procedentes de total desconhecimento dos fatos. 

Assinale a alternativa que se aplica quanto às palavras 
sublinhadas: 

a) São sinônimas. 
b) São antônimas. 
c) São parônimas.  
d) São homônimas. 

 
12. Leia as assertivas a seguir: 

I. A mesa de diretores estendeu o comprimento a 
todos os funcionários. (cumprimento) 

II. Concordamos com tudo o que você disse, ou seja, 
ratificamos suas palavras. (retificamos) 

III. A dispensa de casa estava lotada de vidros de 
conserva! (despensa) 

IV. Luís foi um verdadeiro cavalheiro, nos escutou e 
não assoviou durante o jogo. (cavaleiro) 

Entre parênteses estão os parônimos das palavras 
sublinhadas. Assinale a alternativa que se aplica: 

a) Apenas assertivas I e III estão incorreta. 
b) Nenhuma das assertivas está incorreta. 
c) Apenas assertiva III está incorreta. 
d) Apenas assertivas II e IV estão incorreta. 

 
 

13. Assinale a alternativa na qual ao menos um verbo 
apresenta ERRO de flexão ou regência: 
a) Seja pelo poder econômico que possuiriam, seja 

pelo conjunto de competências técnicas de que 
tinham disporiam, as empresas seriam uma das 
instituições mais influentes nos rumos da sociedade. 

b) Seja pelo poder econômico que possuíram, seja 
pelo conjunto de competências técnicas de que 
disporam, as empresas serão uma das instituições 
mais influentes nos rumos da sociedade. 

c) Seja pelo poder econômico que possuíram, seja 
pelo conjunto de competências técnicas de que 
dispuseram, as empresas foram uma das 
instituições mais influentes nos rumos da sociedade. 

d) Seja pelo poder econômico que possuem, seja pelo 
conjunto de competências técnicas de que dispõem, 
as empresas são uma das instituições mais 
influentes nos rumos da sociedade. 

 
14. As empresas são construções sociais, sujeito e objeto 

da realidade da qual fazem parte. Desta forma, 
participa tanto no agravamento quanto na superação 
dos múltiplos problemas que a sociedade enfrenta. 
Entende-se por empresa humanizada aquela que, 
voltada para a qualidade de vida de seus funcionários 
e/ou para o ambiente, agrega outros valores que não 
somente a maximização do retorno para os acionistas. 
Nos perguntamos se hoje deveria haver espaço para 
empresas que não zelem por seus trabalhadores, que 
seja irresponsável com os recursos naturais ou que 
ignore qualquer interesse que não o do capital. Diante 
das características deste início de século, marcado por 
desigualdades e desequilíbrios complexos e 
interdependentes, torna-se cada vez mais evidente a 
insustentabilidade das práticas comerciais que só 
contemplem a maximização do retorno sobre o capital.  

(Adaptado de Vergara, S. C., & Branco, P. D.. (2001). 
Empresa humanizada: a organização necessária e 

possível. Revista de Administração de Empresas, 41(2), 
21. https://dx.doi.org/10.1590/S0034-

75902001000200003) 

De acordo com o texto, assinale o que NÃO se pode 
afirmar: 

a) As empresas da entrada do século XXI buscam 
resolver os conflitos sociais em torno ao tema do 
meio ambiente adotando uma postura voltada ao 
interesse social em detrimento do interesse do 
capital. Esta postura, no entanto, está dissociada 
das políticas públicas de sustentabilidade. 

b) O conceito de empresa humanizada vem ao 
encontro de necessidades postas pela sociedade 
contemporânea, quais sejam, de um olhar menos 
voltado para o capital e mais voltado para a 
qualidade de vida. 

c) Uma empresa que foca exclusivamente nos lucros 
decorrentes de sua atividade comercial, 
desprezando a qualidade de vida de sua força de 
trabalho e seu entorno não pode ser considerada 
uma empresa humanizada. 

d) Ignorar o bem-estar dos funcionários, não se 
preocupar com o uso dos recursos naturais, 
centrando-se apenas em dividendos é o que 
poderíamos chamar de uma empresa não-
humanizada. 
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15. Os processos de trabalho no setor público se 
caracterizam por atividades típicas do setor terciário ou 
de serviços. Apesar de inicialmente as atividades de 
serviço tenham sido compreendidas como trabalho 
improdutivo e de baixa rentabilidade, cujos resultados 
são produtos intangíveis, hoje, juntamente com todos 
os outros serviços cujo processo produtivo se dá em 
bases capitalistas de produção foram considerados 
produtivos, fossem ou não intangíveis. 

(Adaptado de Souza, S.A.D., & Moulin, M.G.B. (2014). 
Serviço público: significados e sentidos de um trabalho 

em mutação. Cadernos de Psicologia Social do 
Trabalho, 17(1), 49-65. Recuperado em 21 de julho de 

2019, de 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&p

id=S1516-37172014000200005&lng=pt&tlng=pt) 

Leia as assertivas a seguir: 

I. Apesar de muitas vezes abstrato, o resultado das 
atividades do setor público de serviços hoje em dia é 
considerado produtivo. 

II. Quando as atividades do setor terciário passaram a 
dar retorno financeiro satisfatório, passaram a ser 
consideradas uma área produtiva. 

III. Dentro do setor público de serviços há atividades 
que se podem mensurar e outras que não se pode 
mensurar. A atividade intangível é uma atividade 
que se pode mensurar. 

Assinale a alternativa correta em relação à 
compreensão do texto: 

a) Apenas assertiva I está correta. 
b) Apenas assertiva III está correta. 
c) Apenas assertiva II e III estão corretas. 
d) Apenas assertivas I e II estão corretas. 

 
16. O servidor público acaba intermediando as esferas do 

público e privado numa sociedade onde os interesses 
individuais, por vezes, se sobrepõem aos interesses 
coletivos. Cabe às esferas públicas e, sobretudo, aos 
trabalhadores que as representam e que estão em 
contato direto com os cidadãos, sofrer o impacto das 
deficiências do Estado no contato com a população e 
fazer valer o interesse da comunidade numa sociedade 
onde o cidadão comum espera privilégios e satisfação 
de suas necessidades individuais. O gerenciamento de 
conflitos que se originam nessa tarefa de mediação faz 
parte do dia a dia do trabalho de boa parte dos 
servidores públicos e demandam considerável 
mobilização subjetiva, que também constituem os 
processos de trabalho no setor público. 

(Adaptado de Souza, S.A.D., & Moulin, M.G.B. (2014). 
Serviço público: significados e sentidos de um trabalho 

em mutação. Cadernos de Psicologia Social do 
Trabalho, 17(1), 52. Recuperado em 21 de julho de 

2019, de 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&p

id=S1516-37172014000200005&lng=pt&tlng=pt) 

Leia as assertivas: 

I. Quem trabalha no setor público tem que gerenciar a 
lacuna existente entre cidadão e iniciativa privada, 
muitas vezes em detrimento de suas próprias 
necessidades. 

II. Os servidores públicos muitas vezes têm que servir 
como mediadores entre o cidadão e o Estado, o que 

exige um processo totalmente objetivo de satisfação 
das necessidades desse cidadão. 

III. O foco do servidor público é atender os cidadãos de 
forma que o interesse da coletividade se sobreponha 
ao interesse individual. 

IV. O papel de mediador do servidor público é subjetivo 
e, portanto, intangível. Por isso deve ser 
considerado menos importante que outros 
processos. 

Assinale a alternativa que se aplica: 

a) Apenas assertivas III e IV estão corretas. 
b) Apenas assertivas I e IV estão corretas. 
c) Apenas assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas assertiva III está correta. 

 
17. Sabe-se que X está para Y assim como 10 está para 5 

e que 4X – Y = 70. Qual é o valor de X+Y? 
a) 25 
b) 40 
c) 30 
d) 35 

 
18. Uma aplicação de $ 4.100,00 é feita por três meses no 

regime dos juros compostos a taxa de 3% ao mês, 
resultará no montante de: 
a) $ 4.590,12 
b) $ 4.480,18 
c) $ 4.683,26 
d) $ 4.369,00 

 
19. Uma empresa tem uma frota de 49 ônibus. Sabe-se 

que 12 estão parados em manutenção. Determine o 
percentual de ônibus em operação ativa nessa 
empresa: 
a) 24,49% 
b) 63,58% 
c) 32,57% 
d) 75,51% 

 
20. Qual é a taxa de juros compostos efetiva mensal 

correspondente a taxa de juros de 48% ao ano 
capitalizado mensalmente?  
a) 3,32% ao mês. 
b) 3,78% ao mês. 
c) 2,49% ao mês. 
d) 4,00% ao mês. 

 
21. CPU é sigla inglesa de Central Processing Unit, que, 

em português, significa “Unidade Central de 
Processamento”. Sobre CPU é INCORRETO afirmar 
que: 
a) Possui a memória cache, que armazena dados para 

o processamento. 
b) Tem a responsabilidade de processar todos os tipos 

de dados e apresentar o resultado do 
processamento. 

c) Pode ser substituída por um hard drive, que ajuda 
na função de processamento de dados de um 
computador. 

d) A velocidade de processamento das informações em 
um computador está diretamente relacionada à 
velocidade do processador. 
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22. Qual o tipo de backup que deve ser realizado para fazer 
a cópia apenas das alterações relativas ao último 
backup? 
a) Completo. 
b) Analógico. 
c) Diferencial. 
d) Incremental. 

 
23. A respeito da Intranet, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
a) É uma rede privada de uso exclusivo de um 

determinado local. 
b) Partilha de impressoras e dados. 
c) Em uma empresa só pode ser acessada pelos seus 

utilizadores ou colaboradores internos. 
d) É um conglomerado de redes locais, 

interconectadas e espalhadas pelo mundo inteiro. 
 
24. O armazenamento em cloud ou armazenamento na 

nuvem, tornou-se bastante popular nos últimos anos. 
Sobre ele, é INCORRETO afirmar que: 
a) Armazena dados na Internet por meio de um 

provedor de computação na nuvem, que gerencia e 
opera o armazenamento físico de dados como 
serviço.  

b) É útil pois nem sempre é fácil estimar a quantidade 
de armazenamento que sua você precisará. 

c) Possui restrições de local no acesso dos dados. 
Podendo ser acessado somente na rede interna da 
empresa. 

d) Com o armazenamento na nuvem, não é necessário 
adquirir hardware. 

 
25. O erro #REF! no Microsoft Excel indica que: 

a) A função aplicada à uma célula não existe. 
b) O Microsoft Excel utilizado é pirateado. 
c) Uma conta foi refeita mais de uma vez. 
d) Uma célula que foi referenciada por fórmula foi 

excluída ou colada. 
 
26. Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 20 de 
novembro de 1959, dispõe que todas as crianças têm 
direito: 
I. A crescer dentro de uma família que tenha 

condições financeiras para suprir suas 
necessidades, onde haja limites e justiça entre os 
povos. 

II. A igualdade, sem distinção de raça, religião ou 
nacionalidade. 

III. A alimentação, moradia e assistência médica 
adequada para a criança e a mãe. 

IV. A ser protegida contra o abandono e a exploração 
no trabalho. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 
 
 
 

27. Versa o artigo 16 da Lei Anticorrupção (12.846/13):  
“A autoridade máxima de cada órgão ou entidade 
pública poderá celebrar acordo de leniência com as 
pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos 
previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as 
investigações e o processo administrativo, sendo que 
dessa colaboração resulte:” 

Analise as assertivas abaixo e assinale a que apresenta 
a sequência correta quanto à continuidade do artigo da 
lei acima: 

I. A obtenção célere de informações e documentos 
que comprovem o ilícito sob apuração. 

II. A pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar 
sobre seu interesse em cooperar para a apuração 
do ato ilícito. 

III. A pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e 
coopere plena e permanentemente com as 
investigações e o processo administrativo, 
comparecendo, sob suas expensas, sempre que 
solicitada, a todos os atos processuais, até seu 
encerramento.   

IV. A pessoa jurídica cesse completamente seu 
envolvimento na infração investigada a partir da data 
de propositura do acordo. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

28. No atual cenário político brasileiro, em que diversos 
políticos são acusados de crimes como o peculato, 
ouvimos muito o termo “delação premiada”. Analise as 
assertivas abaixo e assinale a correta: 
I. Delação premiada é uma expressão utilizada no 

âmbito jurídico, que significa uma espécie de "troca 
de favores" entre o juiz e o réu. Caso o acusado 
forneça informações importantes sobre outros 
criminosos de uma quadrilha ou dados que ajudem a 
solucionar um crime, o juiz poderá reduzir a pena do 
réu quando este for julgado. 

II. A delação premiada pode ser requerida pelo próprio 
réu, através de um pedido formal feito por seu 
advogado, ou sugerida pelo promotor de justiça que 
está investigando o processo criminal. 

III. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder 
o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a 
pena privativa de liberdade ou substituí-la por 
restritiva de direitos daquele que tenha colaborado 
efetiva e voluntariamente com a investigação e com 
o processo criminal, desde que dessa colaboração 
advenha um ou mais de resultados como a 
identificação dos demais coautores e partícipes da 
organização criminosa e das infrações penais por 
eles praticadas. 

IV. Caso as informações fornecidas pelo delator sejam 
inverídicas, o juiz pode diminuir a sua condenação e 
ainda processá-lo por "delação caluniosa", sendo 
punido com um a dois anos de prisão por faltar com 
a verdade. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
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29. Aproximadamente 63,5 milhões de pessoas vivem em 
situação de pobreza no Brasil, sendo que 26,8 milhões 
deste total se encontram em situação de extrema 
pobreza. Analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
I. Pobreza: pessoas que vivem com renda domiciliar 

per capita mensal inferior ou igual a meio salário-
mínimo. 

II. Extrema Pobreza: pessoas que vivem com renda 
domiciliar per capita mensal inferior ou igual a um 
quarto de salário-mínimo. 

III. A redução da mortalidade entre menores de um ano 
de idade deve ser prioridade dentro da agenda 
política, levando-se em consideração que esta 
apresenta o número mais concentrado de mortes de 
crianças de até cinco anos. O alcance desse 
objetivo depende da redução de mortes por causas 
evitáveis, aperfeiçoando-se a atenção à mulher na 
gestação, no parto e ao recém-nascido. 

IV. As taxas de mortalidade infantil e na infância 
representam um dos maiores desafios das metas 
adaptadas ao contexto nacional dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 

 
30. De acordo com dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) e das 
estimativas populacionais calculadas pelo Instituto 
Brasileiro e Geografia e Estatística (IBGE), 34,4 
milhões de pessoas no Brasil ainda não têm acesso à 
rede de distribuição de água. Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Má qualidade da água, destino inadequado do lixo, 

má deposição de dejetos e ambientes poluídos são 
decorrências da falta de saneamento e fatores 
cruciais para proliferação de doenças. 

b) As taxas de doenças transmitidas por inseto vetor se 
concentram também nas Regiões mais deficitárias 
no que tange ao acesso ao abastecimento de água 
e coleta de esgoto. 

c) São principais doenças associadas à falta de 
saneamento básico: febre tifoide, cólera, hepatite A, 
leptospirose. 

d) As Regiões Sul e Sudeste são as que apresentam 
as maiores taxas de internações hospitalares por 
doenças relacionadas à falta de saneamento, em 
especial as doenças de transmissão feco-oral. 

 
31. A demonstração contábil que evidencia, de forma 

sintética, os valores correspondentes à formação da 
riqueza gerada pela empresa em determinado período 
e sua respectiva distribuição é: 
a) A demonstração de valor adicionado (DVA). 
b) A demonstração do resultado do exercício (DRE). 
c) O demonstrativo de fluxo de caixa (DFC). 
d) O balanço patrimonial (BP). 

 
 
 
 

32. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 
identifique a afirmação correta: 

As variações patrimoniais são as alterações sofridas 
pelo patrimônio na sua composição qualitativa e/ou 
quantitativa em virtudes de atos praticados pela 
administração, ou fatos vinculados às atividades da 
entidade ou, ainda, resultantes de fatos totalmente 
imprevistos ou fortuitos.  

I. Fatos contábeis são as ocorrências havidas no 
patrimônio, trazendo-lhe variações qualitativas e/ou 
quantitativas.  

II. O reconhecimento de dívidas anteriormente não 
registradas no passivo provenientes de uma ação 
judicial gera uma insubsistência do passivo. 

III.  A perda de rebanho por morte acidental gera uma 
insubsistência passiva. 

IV.  A insubsistência do passivo gera uma diminuição no 
passivo. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está correta. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
33. Identifique a afirmação correta: 

I. A escrituração contábil, emissão de relatórios, 
peças, análises, demonstrativos e demonstrações 
contábeis devem ser, por óbvio, atividades privativas 
do profissional de contabilidade regularmente 
inscrito no Conselho de Classe.  

II. É importante que a escrituração contábil observe o 
respeito a ordem cronológica dos fatos contábeis 
registrados. 

III. o lançamento contábil em si precisa atender aos 
seguintes critérios: número de identificação do 
lançamento; a data do fato contábil; conta devedora; 
conta credora; histórico que descreva a essência 
econômica da transação registrada; e o seu valor 
contábil. No caso de lançamento múltiplo é preciso 
ainda que haja informação ou referência que permita 
identificar todos os elementos que integram o 
mesmo lançamento.  

IV. Em relação a técnicas de retificação de escrituração 
contábil temos a complementação que consiste na 
transposição do registro para a conta adequada. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva II está correta. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
34. Tem a utilidade de demonstrar a geração operacional 

de caixa da empresa no período analisado, ou seja, o 
quanto ela consegue gerar de recursos lançando mão 
apenas de suas atividades operacionais, sem 
considerar os efeitos financeiros, os impostos, a 
amortização de direitos e a depreciação de ativos. 
Estamos falando de qual índice? 
a) ROI. 
b) EBITDA. 
c) EVA. 
d) GAF. 
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35. Indique quais afirmações estão corretas com relação a 
uniformidade das demonstrações contábeis para fins de 
análise: 
I. Demonstrações de propósito geral, segundo o CPC 

26, são aquelas cujo propósito reside no 
atendimento das necessidades informacionais de 
usuários internos que não se encontram em 
condições de requerer relatórios especificamente 
planejados para atender às suas necessidades 
peculiares.  

II. O conjunto completo das demonstrações contábeis 
previsto no CPC 26 é mais abrangente que o exigido 
pelo art. 176 da Lei n° 6.404/76.  

III. A entidade deve elaborar as suas demonstrações 
contábeis, exceto para a demonstração dos fluxos 
de caixa, utilizando-se do regime de competência. 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas às afirmações II e III estão corretas. 
c) Apenas a afirmação II está correta. 
d) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 

 
36. Com base nas informações relatadas abaixo calcule o 

índice de liquidez seca. 
Ativo Circulante = 120.000,00 
Passivo Circulante = 85.000,00 
Disponível = 35.000,00 
Estoques = 15.000,00 
Passivo Exigível LP = 30.000,00 
Ativo Realizável LP = 35.000,00 

a) 0,82 
a) 1,23 
b) 1,34 
c) 0,41 

 
37. A Reserva de Capital está ligada a(ao):  

a) Dívidas de Curto Prazo. 
b) Ativo Fixo. 
c) Ativo Especulativo. 
d) Capital Próprio. 

 
38. Em relação ao capital de giro verifique se às afirmativas 

são verdadeiras (V) ou falsas (F): 
(  ) O capital de giro é o pulmão financeiro de qualquer 

negócio. Falhar na gestão dele é um forte sinal de 
que a empresa está vulnerável a uma série de 
problemas – como falta de pagamentos a 
funcionários e fornecedores, paralisação das 
operações, corte na prestação de serviços para a 
empresa, falta de recursos e endividamentos.  

(  ) As empresas que operam com capital de giro 
incompatível com suas necessidades estão sujeitas 
a um menor risco financeiro. Logo, uma boa gestão 
possibilita que o empreendimento alcance um fluxo 
de caixa positivo e um funcionamento sustentável.  

(  ) Sem capital de giro, a empresa perde a capacidade 
para investir em si mesma, e passa a depender do 
capital de terceiros, como empréstimos bancários 
visando manter sua operação.  

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

 
 

39. O conceito gasto ativado com expectativa de benefício 
futuro refere-se a: 
a) Investimento. 
b) Custo. 
c) Desperdício. 
d) Despesa. 

 
40. Aponte às alternativas corretas em relação a custos: 

I. Temos “custo flutuante” como sendo o processo de 
custeio alvo (ou meta), e que a implantação de um 
processo de custeio-alvo baseia-se nas premissas 
de que o lucro é a garantia de sobrevivência do 
mercado, de que o custo é definido antes do início 
da produção e de que o custo é fortemente 
influenciado pela competição. 

II. Direcionadores do custo: é a busca pela 
compreensão da complexa interação de 
direcionadores de custos em ação numa 
determinada situação, sejam eles estruturais, como 
escalas, escopos e tecnologia, sejam eles de 
execução, que trata da capacidade de executar 
bem.  

III. Cadeia de valor: conjunto de atividades criadoras de 
valor desde as fontes de matéria-prima até o produto 
final entregue ao consumidor. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 
d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

 
41. Em relação aos aspectos da contabilidade aplicada ao 

setor público (CASP). Compreende a apuração e 
evidenciação, por meio da contabilidade, dos 
indicadores estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal - LRF, dentre os quais se destacam os da 
despesa com pessoal, das operações de crédito e da 
dívida consolidada, além da apuração da 
disponibilidade de caixa, do resultado primário e do 
resultado nominal, a fim de verificar-se o equilíbrio das 
contas públicas. O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e 
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
(RREO) representam os principais instrumentos para 
evidenciar esse aspecto. De que aspecto estamos 
falando?  
a) Aspecto Patrimonial. 
b) Aspecto Fiscal. 
c) Aspecto Causal. 
d) Aspecto Fático. 

 
42. Falando de princípios orçamentários temos: Princípio 

básico da atividade da Administração Pública no regime 
democrático está previsto no caput do art. 37 da Magna 
Carta de 1988. Justifica-se especialmente pelo fato de 
o orçamento ser fixado em lei, sendo esta a que 
autoriza aos Poderes a execução de suas despesas. 
Estamos nos referindo a qual princípio?  
a) Anualidade. 
b) Exclusividade. 
c) Publicidade. 
d) Transparência. 
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43. Com relação as características qualitativas da 
informação contábil, indique se às afirmações são 
verdadeiras (V) ou falsas (F): 
(  ) As informações financeiras e não financeiras são 

relevantes caso sejam capazes de influenciar 
significativamente o cumprimento dos objetivos da 
elaboração e da divulgação da informação contábil.   

(  ) Compreensibilidade significa ter informação 
disponível para os usuários antes que ela perca a 
sua capacidade de ser útil para fins do objetivo da 
elaboração e divulgação da informação contábil.  

(  ) Verificabilidade é a qualidade da informação que 
possibilita aos usuários identificar semelhanças e 
diferenças entre dois conjuntos de fenômenos.  

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

 
44. Complete a frase. ____________________________é 

aquela em que os ingressos de disponibilidade de 
recursos não foram precedidos de registro de 
reconhecimento do direito e não constituem obrigações 
correspondentes.  
a) Receita orçamentária efetiva. 
b) Receita orçamentária não efetiva. 
c) Despesa orçamentária não efetiva. 
d) Despesa orçamentária efetiva. 

 
45. Qual das receitas públicas abaixo NÃO é considerada 

receita de capital: 
a) Alienação de bens. 
b) Receita Patrimonial. 
c) Operações de crédito. 
d) Amortização de empréstimos. 

 
46. Indique se às afirmações em relação a receita pública 

são verdadeiras ou falsas: 
(  ) Devem ser reconhecidos como receita orçamentária 

os recursos financeiros oriundos de superávit 
financeiro.  

(  ) Cancelamento de Despesas Inscritas em Restos a 
Pagar, consiste na baixa da obrigação constituída 
em exercícios anteriores, portanto, trata-se de 
restabelecimento de saldo de disponibilidade 
comprometida, originária de receitas arrecadadas 
em exercícios anteriores gerando uma nova receita 
a ser registrada.  

(  ) O registro da receita orçamentária ocorre no 
momento da arrecadação, conforme art. 35 da Lei nº 
4.320/1964 e decorre do enfoque financeiro dessa 
Lei, tendo por objetivo evitar que a execução das 
despesas financeiras ultrapassem a arrecadação 
efetiva.  

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

 
 
 
 
 
 

47. Em relação as etapas da receita orçamentária 
identifique o seguinte conceito: É a transferência dos 
valores arrecadados à conta específica do Tesouro, 
responsável pela administração e controle da 
arrecadação e programação financeira, observando-se 
o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa, 
conforme determina o art. 56 da Lei no 4.320, de 1964. 
a) Recolhimento. 
b) Previsão. 
c) Arrecadação. 
d) Lançamento. 

 
48. Referente a renúncias de receita identifique se as 

afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F). 
(  ) A anistia é o perdão da multa, que visa excluir o 

crédito tributário na parte relativa à multa aplicada 
pelo sujeito ativo ao sujeito passivo, por infrações 
cometidas por este anteriormente à vigência da lei 
que a concedeu.  

(  ) A remissão é aquela que representa o montante do 
imposto cobrado na operação anterior e objetiva 
neutralizar o efeito de recuperação dos impostos 
não cumulativos, pelo qual o Estado se apropria do 
valor da isenção nas etapas subsequentes da 
circulação da mercadoria.  

(  ) A isenção é a espécie mais usual de renúncia e 
define-se como a dispensa legal, pelo Estado, do 
débito tributário devido. 

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

 
49.  Sobre créditos orçamentários iniciais e adicionais, 

indique quais as afirmações estão corretas. 
I. A reserva de contingência destinada ao atendimento 

de passivos contingentes e outros riscos, bem como 
eventos fiscais imprevistos, poderá ser utilizada para 
abertura de créditos adicionais, visto que não há 
execução direta da reserva.  

II. A Lei nº 4.320/1964 determina, nos arts. 42 e 43, 
que os créditos suplementares e especiais serão 
abertos por decreto do poder legislativo, 
dependendo de prévia autorização do executivo, 
necessitando da existência de recursos disponíveis 
e precedida de exposição justificada.  

III. A vigência dos créditos adicionais restringe-se ao 
exercício financeiro em que foram autorizados, 
exceto os créditos suplementares abertos nos 
últimos quatro meses do exercício financeiro, que 
poderão ter seus saldos reabertos por instrumento 
legal apropriado, situação na qual a vigência fica 
prorrogada até o término do exercício financeiro 
subsequente (art. 167, § 2º, Constituição Federal).  

A sequência correta é: 

a) Apenas a alternativas I está correta. 
b) Apenas a alternativa I e II estão corretas. 
c) Apenas a alternativa II está correta. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
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50. Com relação a classificação dos empenhos temos: é o 
tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou 
outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, 
como, por exemplo, os compromissos decorrentes de 
aluguéis. Estamos falando de qual tipo de empenho? 
a) Global. 
b) Ordinário. 
c) Estimativo. 
d) Fracionado. 

 
51. Com relação a classificação dos elementos de despesa 

dentro do plano de contas da União. O código “33” 
representa qual elemento de despesa? 
a) Material de consumo. 
b) Passagens e despesas com locomoção. 
c) Locação de mão de obra. 
d) Serviços de consultoria. 

 
52. Referente a restos a pagar identifique se as afirmações 

são verdadeiras (V) ou falsas (F). 
(  ) São Restos a Pagar todas as despesas 

regularmente empenhadas, do exercício atual ou 
anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de 
dezembro do exercício financeiro vigente. 
Distinguem-se dois tipos de restos a pagar: os 
processados (despesas já liquidadas); e os não 
processados (despesas a liquidar ou em liquidação).  

(  ) A inscrição de restos a pagar deve observar as 
disponibilidades financeiras e condições da 
legislação pertinente, de modo a prevenir riscos e 
corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das 
contas públicas, conforme estabelecido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF).  

(  ) É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no 
art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu 
mandato, contrair obrigação de despesa que não 
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou 
que tenha parcelas a serem pagas no exercício 
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de 
caixa para este efeito.  

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

 
53. Nas definições referentes à avaliação e mensuração de 

ativos e passivos do setor público, temos o seguinte 
conceito: valor pelo qual um ativo pode ser 
intercambiado ou um passivo pode ser liquidado entre 
partes interessadas que atuam em condições 
independentes e isentas ou conhecedoras do 
mercado.” Este conceito relaciona-se a(ao)? 
a) Valor Recuperável. 
b) Valor de Aquisição. 
c) Valor Justo. 
d) Reavaliação. 

 
54. Com relação ao ativo imobilizado no meio público 

temos o seguinte conceito. “É a redução do valor dos 
bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por 
uso, ação da natureza ou obsolescência.” Este conceito 
relaciona-se a(ao)? 
a) Valor Depreciável. 
b) Exaustão. 
c) Depreciação. 
d) Custo do Ativo. 

55. NÃO se concederá suprimento de fundos no seguinte 
caso: 
a) A responsável por dois suprimentos. 
b) Para atender a despesas de pequeno vulto, assim 

entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não 
ultrapassar limite estabelecido em ato normativo 
próprio.  

c) Para atender a despesas eventuais, inclusive em 
viagem e com serviços especiais, que exijam pronto 
pagamento. 

d) Quando a despesa deva ser feita em caráter 
sigiloso, conforme se classificar em regulamento. 

 
56. Com relação ao reconhecimento das variações 

patrimoniais aumentativas e diminutivas, indique qual 
das alternativas abaixo representa uma variação 
patrimonial diminutiva? 
a) 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.  

b) Pela geração natural de novos ativos 
independentemente da intervenção de terceiros. 

c) Quando deixar de existir o correspondente valor 
ativo, por transferência de sua propriedade para 
terceiro. 

d) Nas transações com contribuintes e terceiros, 
quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem 
compromisso firme de efetivá-lo, quer pela 
ocorrência de um fato gerador de natureza tributária, 
investidura na propriedade de bens anteriormente 
pertencentes à entidade, ou fruição de serviços por 
esta prestados;  

 
57. Com relação às bases de mensuração de ativos e 

passivos no meio público. Temos a seguinte descrição: 
Custo mais econômico exigido para a entidade 
substituir o potencial de serviços de ativo (inclusive o 
montante que a entidade recebe a partir de sua 
alienação ao final da sua vida útil) na data do relatório. 
Esta descrição relaciona-se a(o)? 
a) Custo de Reposição ou Substituição. 
b) Valor em Uso. 
c) Custo Histórico. 
d) Valor de Mercado. 

 
58. Complete a frase: O (A) ______________________  

demonstrará as receitas detalhadas por categoria 
econômica e origem, especificando a previsão inicial, a 
previsão atualizada para o exercício, a receita realizada 
e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência 
de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas 
por categoria econômica e grupo de natureza da 
despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação 
atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, 
as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo 
da dotação. 
a) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
b) Balanço Financeiro. 
c) Balanço Orçamentário. 
d) Balanço Patrimonial. 
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59. Referente ao Ativo do Balanço Patrimonial Público 
temos a seguinte definição: “Compreende as 
participações permanentes em outras sociedades, bem 
como os bens e direitos não classificáveis no ativo 
circulante nem no ativo realizável à longo prazo e que 
não se destinem a manutenção da atividade da 
entidade.” Estamos falando do grupo: 
a) Investimentos. 
b) Intangível. 
c) Estoques. 
d) Imobilizado. 

 
60. Com relação aos registros contábeis, orçamentários e 

de controle, sob a ótica do Plano de Contas Aplicado ao 
Setor Público (PCASP), destacando os lançamentos de 
uma despesa orçamentária. No momento da ocorrência 
do fato gerador, indique os lançamentos corretos. 

a) Natureza da informação: patrimonial 
D 3.x.x.x.x.xx.xx Variação Patrimonial Diminutiva  
C 2.1.x.x.x.xx.xx Passivo Circulante (F)  
Natureza da informação: orçamentária  
D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar  
C 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação  

 
b) Natureza da informação: orçamentária  

D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível  
C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar  
Natureza da informação: controle  
D 8.2.1.1.x.xx.xx Execução da Disponibilidade de 

Recursos  
C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho  

 
c) Natureza da informação: orçamentária 

D 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação  
C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a 

Pagar  
 

d) Natureza da informação: controle 
D 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho  
C 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por 

Liquidação e Entradas Compensatórias  
 


