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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS 
ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

CONTADOR
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 04 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

A ascensão do futebol feminino 

Por Guilherme Eler 
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O gol que Sissi marcou contra a Alemanha pegou todo mundo de surpresa. A campanha do 

Brasil nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, corria melhor que a encomenda: após uma 

vitória contra o Japão e um surpreendente empate com a Noruega, atual campeã mundial na 

época, bastava repetir o resultado contra as poderosas alemãs para avançar _____ fase mata-

mata do torneio. Coube _____ craque de cabelo raspado, que vestia a camisa 10 da seleção 

antes de Marta, garantir o placar de 1 a 1 e carimbar a vaga para as semifinais. Só que isso 

criou um problema gigante para a CBF. 

Tudo porque o voo comercial que traria a delegação feminina de volta ao Brasil já estava 

marcado – para antes do término da competição. Nem os dirigentes acreditavam que as 

canarinhas superariam a fase de grupos. “A gente só foi descobrir isso depois do jogo”, lembra 

Sissi. A solução foi embarcar o time feminino junto _____ seleção principal – a dos homens –, 

que também foi derrotada na fase semifinal. As jogadoras ainda ouviram que voltar para casa a 

bordo do voo fretado da seleção masculina “já servia de prêmio”. Sissi não chega a discordar: 

“Não posso dizer que foi ruim porque tive o prazer de conhecer o Roberto Carlos, o Ronaldo…”. 

Aposentada da seleção desde 2000, hoje ela é treinadora de um time infantil feminino nos 

Estados Unidos. 

A falha de logística deu-se, justamente, na estreia do futebol feminino brasileiro em 

Olimpíadas. A primeira convocação de uma equipe nacional de mulheres aconteceu pouco antes, 

em 1988, ano do primeiro torneio feminino internacional da Fifa, organizado em caráter 

experimental. A seleção dos homens, tricampeã do mundo, já havia disputado 13 Copas. 

Durante quase 40 anos, mulheres foram proibidas de jogar futebol profissional no Brasil. Dizia 

uma lei, decretada em 1941, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas: “_____ mulheres não se 

permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza”. A norma não 

citava exatamente o futebol, mas estava implícito que a bola não deveria rolar entre pés 

femininos. Sobravam argumentos pseudocientíficos para tentar manter as mulheres belas, 

recatadas e no lar. Defendia-se que elas tinham ossos mais frágeis, menos glóbulos vermelhos e 

menor “resistência nervosa”. A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do 

futebol feminino, então, tornou-se expressa: “não é permitida a prática feminina de lutas de 

qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, polo aquático, rúgbi, 

halterofilismo e beisebol”. 

Não dá para dizer que a regra foi cumprida ao pé da letra. Nesse período muitas mulheres 

jogaram futebol, mas de modo amador e, pode-se dizer, clandestino. Graças a essas “mulheres 

desobedientes” o futebol feminino se manteve vivo. 

 
Texto adaptado. Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/ 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das 

linhas 04, 05, 11 e 22. 

 

A) à – à – da – à 

B) para a – à – com a – às 

C) a – a – à – as 

D) a – ao – da – à 

E) na – para a – a – as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/
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QUESTÃO 02 – Acerca da pontuação empregada no texto, considere o que se afirma nas assertivas 

abaixo: 
 

I. Os dois-pontos da linha 02 poderiam ser substituídos por “pois” entre vírgulas. 

II. As duas vírgulas que isolam “atual campeã mundial na época” (l. 03 e 04) marcam um 

aposto. 

III. As vírgulas das linhas 05 e 06 poderiam ser suprimidas sem que isso alterasse o sentido da 

frase ou acarretasse algum tipo de erro. 

IV. O travessão da linha 09 tem a função de marcar uma ênfase na frase; por isso, pode ser 

suprimido sem acarretar erro estrutural na frase. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 03 – Relacione as duas colunas segundo o tipo de formação das palavras retiradas do 

texto. 
 

Coluna 1 

1. Derivação prefixal. 

2. Composição. 

3. Estrangeirismo. 

4. Derivação sufixal. 

5. Derivação regressiva. 
 

Coluna 2 

(  ) Pseudocientíficos. 

(  ) Halterofilismo. 

(  ) Empate. 

(  ) Treinadora. 

(  ) Craque. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 

B) 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 

C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 

D) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 

E) 1 – 5 – 3 – 2 – 4. 
 

 

QUESTÃO 04 – Entre as seguintes possibilidades de reescrita do fragmento a seguir, retirado do 

texto, assinale a que apresenta mudança de sentido e/ou erro gramatical. 
 

“A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do futebol feminino, então, 

tornou-se expressa: ‘não é permitida a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)’.” 
  

A) Atualizou-se em 1965 a restrição de 1941, quando, então, tornou-se expressa a proibição do 

futebol feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

B) Em 1965, a restrição de 1941 foi atualizada; então, a proibição do futebol feminino tornou-se 

expressa: “não é permitido prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

C) A restrição de 1941, expressando a proibição do futebol feminino, passou por atualização, então, 

em 1965: “não permite-se práticas femininas de lutas de qualquer natureza (…)”. 

D) A restrição de 1941 atualizou-se em 1965; então, tornou-se expressa a proibição do futebol 

feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)”. 

E) “Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza (…)”: assim se deu a proibição expressa 

do futebol feminino, em 1965, quando se atualizou, então, a restrição de 1941. 

 



473_LEG_NS_5/9/201911:56:53 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR  

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 05 – De acordo com a Lei Orgânica, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei Federal, tem por objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Com base nisso, analise as afirmações a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

(  ) A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

(  ) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

(  ) É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no Plano 

Diretor, exigir nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 

ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, ou sofrerá penalidades previstas 

na Lei Orgânica. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) V – V – V – V. 

D) F – F – F – F. 

E) V – F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 06 – Sabendo que nenhum dos dependentes recebe qualquer auxílio financeiro, analise as 

seguintes situações dos servidores ativos e de baixa renda, todas verificadas em agosto de 2019: 
 

 Catarina é viúva e cuida sozinha de seu filho de 04 anos. 

 Por complicações durante a gestação, a filha de Amadeu nasceu com paralisia cerebral. 

 Os filhos gêmeos de Serafim, Rita e Raul, completarão 23 anos em dezembro desse ano, mês da 

formatura de ambos: ela em Ciências Sociais e ele em Tecnologia da Informação. 

 O padrasto de Marli sofreu um atropelamento quando estava indo encaminhar sua aposentadoria, 

ficando acamado e sem perspectiva de voltar a andar. Ela, filha única, acabou por levá-lo para sua 

casa, a fim de facilitar a rotina de cuidados de que ele necessita. 
 

Considerando apenas as informações expostas, segundo a Lei nº 300/2001, o salário-família está 

sendo pago a quais desses servidores? 
 

A) Somente a Serafim. 

B) Somente a Catarina e Amadeu. 

C) Somente a Serafim e Marli. 

D) Somente a Catarina, Amadeu e Marli. 

E) Catarina, Amadeu, Serafim e Marli. 
 

 

QUESTÃO 07 – Quanto aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos Servidores 

Públicos do Município de Congonhinhas, considerando a Lei Complementar nº 002/2001, qual das 

afirmações a seguir está INCORRETA? 
 

A) São segurados os servidores públicos municipais titulares de cargos de provimento efetivo dos 

órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial, 

mesmo que nomeados para o exercício de cargo comissionado ou designados para exercer função 

gratificada. 

B) Os servidores públicos municipais inativos estão dentre os segurados pelo RPPS.  

C) Fica excluído da condição de segurado o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego 

público, ainda que aposentado por regime próprio de previdência social.  

D) O segurado inativo que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, 

filiar-se-á ao Regime Geral de Previdência Social na condição de exercente de mandato eletivo. 

E) Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor público municipal titular de cargo de 

provimento efetivo do Poder Executivo será segurado obrigatório em apenas um dos cargos 

ocupados, a sua escolha.  
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QUESTÃO 08 – Qual dos servidores a seguir terá direito à progressão na carreira, vertical ou 
horizontal, segundo a Lei nº 305/2001? 

 

A) Cristina, que obteve aprovação em todos os períodos do estágio probatório, findando essa etapa 

com sucesso.  

B) Sueli, que está em licença, sem vencimentos. 

C) Maurício, que está em licença de saúde por sete meses. 

D) Luciane, que está em licença há oito meses para tratar da saúde de sua mãe, que luta contra um 

câncer. 

E) Lair, que está à disposição de órgão externo à Administração Municipal, em desvio de função. 

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 09 – No Word 2016, é possível restringir a edição de arquivos. Essa opção está presente 

em qual guia? 

 

A) Revisão. 

B) Ferramentas. 

C) Segurança. 

D) Bloqueios. 

E) Exibição. 

 

 

QUESTÃO 10 – No Excel 2016, é possível trabalhar com tabelas dinâmicas, que possibilitam analisar 

melhor os dados de uma planilha. Essa funcionalidade está disponível em qual guia? 

 

A) Filtros. 

B) Tabelas. 

C) Configurações. 

D) Ferramentas. 

E) Inserir. 

 

 

QUESTÃO 11 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, é possível avaliar diversos itens de 

funcionamento do sistema operacional, que são divididos em algumas guias. São guias existentes no 

Gerenciador de Tarefas do Windows 10: 

 

A) Processos, Desempenho e Usuários. 

B) Aplicativos, Usuários e Ferramentas. 

C) Processos, Aplicativos e Rede. 

D) Sistema Operacional, Processos e Rede. 

E) Desempenho, Sistema Operacional e Componentes. 

 

 

QUESTÃO 12 – Sobre o Google Chrome, em sua versão mais atualizada, é correto afirmar que: 

 

A) Não pode ser definido como navegador padrão no Windows 10. 

B) No Windows 10, pode ser utilizado em paralelo com outros navegadores. 

C) Não é possível excluir seu histórico de navegação. 

D) Não é possível excluir os Cookies. 

E) Só funciona com navegação em modo privado quando o Windows está em modo de segurança. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 13 – Determinada sociedade empresária, no ano de 2016, teve aumento do capital 

decorrente do recebimento de uma receita. Tal situação representa um fato contábil: 

  

A) Permutativo. 

B) Misto diminutivo. 

C) Misto aumentativo. 

D) Modificativo aumentativo. 

E) Modificativo diminutivo. 

 

 

QUESTÃO 14 – Quais as despesas que, embora incorridas no período de apuração, devem ser 

registradas no balanço patrimonial, para apropriação ou amortização em períodos de apuração futuros? 

 

A) Despesas na constituição de reservas do patrimônio líquido.  

B) Despesas financeiras. 

C) Despesas de resultado.  

D) Despesas operacionais. 

E) Despesas diferidas. 

 

 

QUESTÃO 15 – Qual demonstração contábil evidencia o lucro ou prejuízo operacional, bem como as 

outras receitas e despesas? 

 

A) Demonstrações das mutações do patrimônio líquido. 

B) Demonstração do resultado do exercício.  

C) Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. 

D) Demonstração dos fluxos de caixa. 

E) Demonstração do resultado abrangente.  

 

 

QUESTÃO 16 – Considerando o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 

Orçamentária Anual, é correto afirmar que:  

 

A) A Lei Orçamentária Anual pode autorizar operações de crédito por antecipação da receita.  

B) A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende todas as receitas e despesas para o período de um 

ano, sendo considerada instrumento de planejamento operacional. 

C) O Plano Plurianual traz previsão de todas as despesas, ou seja, despesas de capital e despesas 

correntes, definindo a longo prazo suas destinações.  

D) O Plano Plurianual estabelece de forma regionalizada as metas e prioridades da administração, 

incluindo as despesas de capital e orientando a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da 

Lei Orçamentária Anual.  

E) A Lei Orçamentária Anual é o instrumento de planejamento que deve dispor sobre os critérios e a 

forma de limitação de empenho, além das condições e exigências para as transferências de recursos 

a entidades públicas e privadas.  

 

 

QUESTÃO 17 – Assinale a alternativa que apresenta um fato contábil modificativo diminutivo em 

uma empresa. 

 

A) Concessão de abatimento para um cliente. 

B) Compra de uma máquina à vista. 

C) Compra de mercadoria a prazo. 

D) Receita de venda. 

E) Receita de aluguel. 
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QUESTÃO 18 – Um empréstimo externo, com prazo de vencimento superior a 12 meses, assumido 

por entidade pública, contraído para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e 

serviços públicos, constitui dívida pública classificada como: 

 

A) Fundada.  

B) Fixa.  

C) Flutuante.  

D) Consolidada.  

E) Não circulante.  

 

 

QUESTÃO 19 – Tendo em vista os princípios da Administração Pública, o da especialidade decorre do 

princípio da:  

 

A) Impessoalidade.  

B) Eficiência.  

C) Moralidade.  

D) Isonomia.  

E) Indisponibilidade do interesse público.  

 

 

QUESTÃO 20 – Quando a saída futura de recursos for possível, a empresa: 

 

A) Deve contabilizar e divulgar na nota de expediente em provisão.   

B) Não deve contabilizar, mas divulgar na nota de expediente em passivo contingente. 

C) Não deve contabilizar nem divulgar. 

D) Dever contabilizar no passivo contingente. 

E) Dever contabilizar no passivo não circulante.  

 

 

QUESTÃO 21 – Ações adquiridas com fins especulativos são chamadas de Investimentos Temporários 

e classificam-se no: 

 

A) Ativo circulante. 

B) Passivo circulante. 

C) Ativo não circulante. 

D) Passivo não circulante. 

E) Patrimônio líquido. 

 

 

QUESTÃO 22 – Qual demonstração contábil evidencia as alterações, resultantes ou independentes 

da execução orçamentária, ocorridas no patrimônio do ente público durante o exercício financeiro? 

 

A) Balanço Patrimonial. 

B) Balanço Compensado. 

C) Demonstração das Variações Patrimoniais. 

D) Balanço Orçamentário. 

E) Balanço Financeiro. 

 

 

QUESTÃO 23 – Determinada sociedade empresária, no decorrer de suas operações anuais, teve 

despesas incorridas e não pagas. Tal situação, no Balanço Patrimonial da empresa, resultará em: 

 

A) Redução do Ativo. 

B) Aumento do Ativo. 

C) Aumento do Passivo. 

D) Redução do Passivo. 

E) Aumento do Ativo e redução do Passivo. 
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QUESTÃO 24 – Os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação aos Municípios 

para despesas com pessoal, não devem ultrapassar o seguinte percentual da receita corrente líquida: 

 

A) 30. 

B) 40. 

C) 50. 

D) 60. 

E) 70. 

 

 

QUESTÃO 25 – De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, faz parte do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária a seguinte demonstração contábil:   

 

A) Balanço Financeiro. 

B) Balanço Patrimonial. 

C) Demonstração das Variações Patrimoniais. 

D) Demonstração do Fluxo de Caixa. 

E) Balanço Orçamentário. 

  

 

QUESTÃO 26 – São exemplos de transações que devem ser divulgadas, se feitas com a parte 

relacionada, EXCETO: 

 

A) Adiantamento a empregados e prestadores de serviços.  

B) Compras ou vendas de propriedades e outros ativos.  

C) Prestação ou recebimento de serviços.  

D) Arrendamentos. 

E) Transferências de pesquisa e desenvolvimento. 

 

 

QUESTÃO 27 – É correto afirmar que integram o Exercício Financeiro de um ente público as receitas 

e as despesas, respectivamente: 

 

A) Arrecadadas e legalmente empenhadas. 

B) Previstas e legalmente liquidadas. 

C) Lançadas e pagas. 

D) Arrecadadas e fixadas. 

E) Lançadas e processadas. 

 

 

QUESTÃO 28 – O Ciclo Orçamentário compreende uma sequência de etapas desenvolvidas pelo 

processo orçamentário. Qual alternativa NÃO representa uma etapa do processo orçamentário?  

 

A) Elaboração. 

B) Estudo e aprovação. 

C) Execução. 

D) Avaliação. 

E) Planejamento. 

 

 

QUESTÃO 29 – Entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 

próprio, criação autorizada por lei para a exploração de atividade econômica ou serviço, com 

participação do Poder Público e de particulares no seu capital e na sua administração, são 

denominadas:  

 

A) Sociedade de economia mista.  

B) Fundações. 

C) Empresa pública. 

D) Autarquias. 

E) Organização social.  
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QUESTÃO 30 – A elaboração desta espécie de orçamento é feita a partir de dados físicos, não 

considerando gastos supérfluos. Sua principal qualidade é a revisão crítica das despesas efetuadas 

em período passado. A qual técnica e tipo orçamentário se refere o enunciado? 
 

A) Orçamento padrão. 

B) Orçamento clássico. 

C) Orçamento tradicional. 

D) Orçamento base-zero. 

E) Orçamento programa. 
 

 

QUESTÃO 31 – O crédito orçamentário destinado a atender despesas (programas) não existentes na 

Lei Orçamentária, ou seja, que não tenha dotação orçamentária específica, é denominado: 
 

A) Especial. 

B) Suplementar. 

C) Ordinário. 

D) Extraordinário. 

E) Extraorçamentário. 
 

 

QUESTÃO 32 – Em relação à natureza, as despesas inscritas em restos a pagar podem ser 

classificadas como: 
 

A) Processadas. 

B) Empenhadas. 

C) Não liquidadas.  

D) Lançadas. 

E) Programadas. 
 

 

QUESTÃO 33 – A despesa do exercício anterior que não foi processada naquele exercício financeiro 

e que no orçamento foi consignada a crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-la, pode ser 

atendida no presente exercício utilizando-se a: 
 

A) Dotação de reserva de contingência. 

B) Abertura de crédito adicional suplementar. 

C) Abertura de crédito adicional especial. 

D) Abertura de crédito adicional extraordinário. 

E) Dotação de despesas de exercícios anteriores. 
 

 

QUESTÃO 34 – Qual a modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, 

qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por 

meio de propostas e lances em sessão pública, sendo que a escolha da proposta é feita antes da 

análise da documentação?  
 

A) Concorrência. 

B) Convite. 

C) Pregão. 

D) Leilão. 

E) Tomada de preço. 
 

 

QUESTÃO 35 – A característica pela qual o registro contábil e as informações apresentadas devem 

atender às necessidades específicas dos diversos usuários é denominada:  
 

A) Verificabilidade. 

B) Visibilidade. 

C) Uniformidade. 

D) Utilidade.  

E) Integridade. 
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QUESTÃO 36 – O Plano de Contas Aplicado ao Setor público está estruturado por níveis de 

desdobramento, sendo estes classificados e codificados. O segundo nível de desdobramento das 

contas é conhecido como: 

 

A) Classe. 

B) Título. 

C) Grupo. 

D) Subtítulo.  

E) Categoria. 

 

 

QUESTÃO 37 – O sistema que deve registrar operações relativas às autorizações legais da despesa 

e à receita prevista é o: 

 

A) Extraorçamentário.  

B) Patrimonial. 

C) Financeiro. 

D) Compensado. 

E) Orçamentário. 

 

 

QUESTÃO 38 – Determinada sociedade empresária adquiriu, por meio de permuta, um bem não 

monetário, por uma operação de natureza comercial, que deverá ser registrado na Contabilidade pelo: 

 

A) Custo de reposição. 

B) Valor justo. 

C) Valor em uso. 

D) Custo histórico.  

E) Valor médio de mercado. 

 

 

QUESTÃO 39 – Qual método de custeio consiste em considerar como custo de produção do período 

apenas os custos variáveis incorridos? 

 

A) Por absorção.  

B) Direto.  

C) Integral. 

D) Padrão.  

E) Por atividade. 

 

 

QUESTÃO 40 – Assinale a alternativa correta em relação às Variações Patrimoniais Passivas. 

 

A) A cota financeira recebida do órgão central de programação financeira é registrada nas variações 

passivas orçamentárias como interferências ativas. 

B) A despesa orçamentária integra as variações passivas. 

C) Mutações integram as variações passivas e se referem aos lançamentos modificativos. 

D) Integram as variações passivas a conta de contrapartida do passivo em razão do registro de 

depósito de terceiros. 

E) O registro da doação de um bem imóvel não afeta as variações passivas na entidade doadora. 

 

 


