
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 12/01/2020 
 

HORÁRIO: das 08 às 13 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
RACIOCÍNIO LÓGICO: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

ESTADO DO PIAUÍ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL 01/2019 

 

CARGO: 

3-CONSULTOR LEGISLATIVO:  

CONTABILIDADE 

Realização: 



Concurso ALEPI – Edital 01/2019 – Cargo: Consultor Legislativo: Contabilidade 

Página | 2  

 

 
 
 
 
 
De acordo com o texto, analise e responda às questões 01 e 02: 
 
 

O modelo de financiamento eleitoral e sua legitimidade constitucional 
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As democracias maduras se caracterizam por um conjunto de práticas e valores aos quais se confere 
projeção institucional. O resultado dessa conformação se expressa num modelo de organização jurídico-
política de Estado que se convencionou chamar de Estado Democrático de Direito. Por sua vez, compõe o 
núcleo desse modelo o princípio democrático e todos os direitos e liberdades que dele decorrem, sendo 
atribuído papel essencial à liberdade de voto do cidadão no processo eleitoral. 

A liberdade de voto do eleitor deve se fazer presente em todo processo eleitoral, concretizando-se tanto 
na liberdade de convencimento e informação por parte do eleitor como na liberdade de apresentação da 
candidatura. Assim, a formação da vontade política genuína exige a exclusão de todos os tipos de 
constrangimento e pressões que possam, de fora, impor-se ilegitimamente tanto aos eleitores quanto aos 
candidatos durante, e após, o período de campanha. 

Nesse contexto, ganha relevância o debate acerca do modelo de financiamento das campanhas que, 
em última instância, representa as condições materiais que proporcionam o exercício da atividade democrática 
pelos que almejam um cargo eletivo. Nas sociedades complexas, a arrecadação de recursos pelos candidatos 
é importante porque propicia a estrutura de campanha necessária para projetar a plataforma da candidatura 
por diferentes meios, visando atingir os diversos grupos sociais, o que pode influenciar decisivamente no 
resultado eleitoral final. 

Por isso, é latente a questão sobre o modo como as campanhas eleitorais são financiadas, desde os 
sujeitos interessados até os valores doados e arrecadados. A controvérsia reside na legitimidade e 
constitucionalidade da normativa infraconstitucional sobre o assunto e seu efetivo cumprimento. É na 
legislação infraconstitucional que se definem os mecanismos de angariação, limitação e controle dos recursos 
utilizados para financiar as campanhas eleitorais, sendo imperativo que respeitem o modelo democrático 
expresso na Carta Constitucional. 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
enfrentando o tema por meio da tentativa de declarar inconstitucionais. A OAB fundamentou o pleito nos vícios 
do processo eleitoral decorrentes do modo como se exercia o financiamento das campanhas por pessoas 
jurídicas e da oportunidade conferida aos cidadãos mais ricos de financiar a própria campanha sem limites. 
Sustentou que o modelo permissivo a estas práticas gera exacerbada dependência da política em relação ao 
poder econômico, ocasionando severa assimetria de recursos e, consequentemente, de possibilidade de êxito, 
entre aqueles que dispõem de vultosas quantias financeiras para aplicar na estrutura de campanha e os 
demais que não possuem. 

Alegou-se que a incidência das normas atacadas desvirtuava o sentido próprio da atividade política num 
Estado que se pretenda Democrático, visto que permitiam uma influência desproporcional do poder econômico 
no pleito eleitoral em favor daqueles com maior acesso a recursos materiais. Seria a primazia dos interesses 
do capital em detrimento dos interesses da sociedade civil organizada, resultando na dominância de 
interesses economicamente hegemônicos primeiramente na arena eleitoral e, posteriormente, no exercício 
das funções políticas e administrativas por aqueles que foram eleitos. 

Enfim, a influência das empresas no modo com se desenhava consistiria em prática sucedânea ao 
coronelismo da Velha República que, por atingir o núcleo do princípio democrático, deve ser contida pela 
atuação jurisdicional. Ademais, o modelo no qual os candidatos recebem recursos de pessoas físicas promove 
aproximação do cidadão com o processo eleitoral. A Carta Constitucional de 1988 veda a influência excessiva 
do poder econômico no processo eleitoral, mas, para alguns, isto deve ocorrer por meio de normatizações e 
do processo legislativo, enquanto a maioria considerou o modelo vigente para doação por empresas um 
elemento definitivo para contribuir com a defasagem democrática do Brasil. 

 
 (Marcus Vinicius Furtado Coêlho, ex-presidente da OAB Nacional, in Revista Consultor Jurídico, 9.set.2018, adaptado) 

 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

mailto:furtadocoelhoadv%40uol.com.br
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01. Pelas ideias expostas pelo autor, o processo eleitoral democrático só NÃO pode ter: 
 

(A) A liberdade do eleitor em todo o processo eleitoral, do acesso à informação até seu convencimento. 
(B) As práticas exacerbadas do poder econômico em campanhas sem limites e com assimetria de recursos. 
(C) O banimento da influência das empresas como se praticava do coronelismo da Velha República. 
(D) A exclusão de todos os tipos de constrangimento e pressões a todos envolvidos no processo. 
(E) A arrecadação de recursos para estruturar a campanha necessária a garantir as mesmas condições na 

disputa. 
 
02. A ideia central do texto defendida pelo autor é que: 

 
(A) O financiamento de campanha eleitoral é inconstitucional. 
(B) A Carta Constitucional de 1988 veda a influência do poder econômico no processo eleitoral. 
(C) Os mecanismos de angariação, limitação e controle dos recursos devem dar condições igualitárias a todos 

os candidatos. 
(D) O poder econômico não permite a disputa eleitoral em nível de igualdade. 
(E) O Estado Democrático de Direito garante a liberdade do voto do eleitor.   

 
03. A frase que está escrita de acordo com as novas regras de Ortografia da Língua Portuguesa é: 
 

(A) Há heróis que têm idéias nada heróicas. 
(B) O semi-árido não aguenta uma mega-seca. 
(C) Um pára-brisa não detém o pôr-do-sol. 
(D) O colégio estadual fez uma Mega Revisão. 
(E) Um governo antissocial defende ideias anti-imigratória. 

 
04. A única construção que NÃO contém nenhum tipo de deslize gramatical é: 
 

(A) A casa que me venderam está em mau estado de conservação. 
(B) A obra a qual me referi ontem está esgotada. 
(C) O cargo porque anseias está a cada dia que passa mais distante.  
(D) A mulher para que dedicaste-lhe aquela poesia não existe mais. 
(E) Certos autores, os cujos me nego a declinar, parecem não pisarem no chão.  

 
05. Nestes trechos de noticiários, NÃO contém erro gramatical ou incoerência argumentativa apenas em: 
 

(A) Brasil cai em ranking mundial de educação em matemática e ciências; e fica estagnado em leitura. 
(B) A maioria dos estudantes piauienses teve excelente desempenho do ENEM. 
(C) O prejuízo foi equivalente a mais de 500 mil... 
(D) A quantidade de clientes e turistas que estarão à sua volta irão provocar-lhe essa sensação. 
(E) 1 milhão de piauienses saíram da pobreza. 

 
06. O uso da preposição é imprescindível para a coerência textual pois, além de ligar as estruturas, determina o 

valor semântico da construção. Isso SÓ ocorre em uma das opções a seguir: 
 

(A) O Flamengo e o Vasco fizeram um grande espetáculo. 
(B) O Flamengo com o Vasco fez um grande espetáculo. 
(C) O Flamengo contra o Vasco fizeram um grande espetáculo. 
(D) O Flamengo, e o Vasco, fez um grande espetáculo. 
(E) O Flamengo, com o Vasco, fizeram um grande espetáculo. 

 
07. A única sentença que NÃO apresenta Pleonasmo vicioso é: 
 

(A) A enchente dessa noite levou a ponte que não existe mais. 
(B) O visitante que vir aqui receberá atendimento em diversas áreas. 
(C) Com o tempo, nosso pai ficou meio cauteloso demais. 
(D) A hipótese mais concreta é que ele tenha realmente nos roubado. 
(E) Quando sai para fora do carro, vi aquela enxurrada que corria do quintal. 
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08. Observe este período: 
 

Por sua vez, compõe o núcleo desse modelo o princípio democrático e todos os direitos e liberdades que dele 
decorrem, sendo atribuído papel essencial à liberdade de voto do cidadão no processo eleitoral. 
 
A reescrita desse período, além de estar gramaticalmente CORRETA, preserva os sentidos originais do texto 
em: 
 
(A) Por sua vez, compõem o núcleo desse modelo o princípio democrático e todos os direitos e liberdades que 

dele decorrem, sendo atribuído papel essencial à liberdade de voto do cidadão no processo eleitoral. 
(B) Por sua vez, o núcleo desse modelo é composto pelo princípio democrático e todos os direitos e liberdades 

que dele decorrem, sendo atribuído papel essencial à liberdade de voto do cidadão no processo eleitoral. 
(C) O núcleo desse modelo compõe o princípio democrático e todos os direitos e liberdades que dele decorrem 

por sua vez, sendo atribuído papel essencial à liberdade de voto do cidadão no processo eleitoral. 
(D) Compõem o núcleo desse modelo o princípio democrático e todos os direitos e liberdades que dele 

decorrem, sendo atribuído papel essencial à liberdade de voto do cidadão no processo eleitoral. 
(E)  Por sua vez, compõe o núcleo desse modelo o princípio democrático e todos os direitos e liberdades que 

dele decorrem, pois atribui-lhe papel essencial à liberdade de voto do cidadão no preito eleitoral. 
 
09. A ausência do acento grave NÃO provocaria alteração semântica apenas em: 
 

(A) Aquele frentista cheirava à gasolina. 
(B) O jovem Fernando escreve à Camões. 
(C) Neste desespero, só vendo à vista. 
(D) Refiro-me apenas à sua situação. 
(E) José sempre estudou à noite. 

 
10. Analise esta sentença e responda ao que se pede: 
 

Deus ajuda-me! 
 

Se se colocasse uma vírgula após a palavra “Deus”, a única consideração INCORRETA seria: 
 

(A) A colocação pronominal ficaria facultativa. 
(B) A correção gramatical seria mantida.  
(C) O valor semântico alteraria plenamente. 
(D) O modo verbal mudaria radicalmente. 
(E) A palavra “Deus” mudaria completamente sua sintaxe. 

 
 
 

 
Observe as manchetes abaixo: 

 

Folha de São Paulo: Brasil é 57º
.
 do mundo em ranking de educação. 

 
Veja Educação: Pisa 2018: Brasil segue abaixo da média da OCDE na educação. 
 
G1 Educação: Brasil cai em ranking mundial de educação em matemática e ciências; e fica estagnado em 
leitura. 
 
UOL Brasil Escola: Alunos de elite do Brasil têm performance pior em leitura do que pobres de outros 
países. 

 

 Desenvolva uma dissertação opinativa, posicionando-se sobre o que deve ter levado o Brasil a este 

desempenho desastroso na Educação. O texto da redação final que será considerado para correção 

deverá ser feito exclusivamente na Folha de Redação. 

 

 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
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11. Na soma abaixo, cada letra representa um algarismo. O valor de a + b é igual à: 
 

+ 

aba7 
63fd 
ab56 

19071 
(A) 8 
(B) 9 
(C) 10 
(D) 11 
(E) 12 

 
12. Vinte times de futebol disputam um torneio por pontos corridos, cada time joga apenas uma única vez contra 

cada um dos outros times, por cada vitória o time vencedor ganha 3 pontos, a cada empate o time ganha 1 ponto 
e na derrota o time continua com a mesma pontuação. Após todos os jogos serem realizados, a opção que 
contém a informação CORRETA sobre o torneio é: 

 
(A) Foram realizadas 380 partidas. 
(B) Um time pode obter no máximo 54 pontos ao final do torneio. 
(C) Sempre existem dois times que terminam o torneio com a mesma pontuação. 
(D) A quantidade máxima de pontos que um time pode obter no final do torneio é menor que 60 e a quantidade 

de partidas realizadas ao fim do torneio é maior que 180. 
(E) Pelo menos um jogo terminou empatado. 

 
13. Em uma mesa há nove cartões numerados de 1 a 9. Ricardo e Emília pegam dois cartões cada um. O produto 

dos números dos cartões de Ricardo é 15 e o produto dos números dos cartões de Emília é 12. A soma dos 
números dos cinco cartões deixados sobre a mesa é: 

 
(A) 26 
(B) 27 
(C) 28 
(D) 29 
(E) 30 

 
 

14. Roberto, Mario e Amanda moram em apenas uma das seguintes cidades: Teresina, Parnaíba e Amarante. Além 
disso, cada um mora em uma cidade diferente da cidade dos outros dois. Nas sentenças abaixo, temos duas 
sentenças verdadeiras e uma falsa. 

 
I. Roberto não mora em Teresina e Amanda mora em Parnaíba. 

II. Mario mora em Teresina ou Roberto mora em Amarante. 
III. Amanda mora em Parnaíba e Mario não mora em Teresina. 

 
A opção que contém as informações CORRETAS sobre as sentenças I, II e III é: 

 
(A) A sentença I ou II é falsa. 
(B) As sentenças I e III são verdadeiras. 
(C) A sentença I é falsa. 
(D) A sentença II é falsa. 
(E) A sentença III é falsa. 

 
15. Em uma mercearia existem pacotes de arroz de 1Kg, 3Kg e 5Kg. A quantidade de maneiras distintas que é 

possível comprar 12Kg é: 
 

(A) 9 
(B) 7 
(C) 8 
(D) 11 
(E) 10 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
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16. Os números naturais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são distribuídos em uma tabela 3x3, de modo que a soma dos 

elementos da segunda linha é 6 unidades maior que a soma dos elementos da primeira linha e a soma dos 
elementos da terceira linha é 6 unidades maior que a soma dos elementos da segunda linha. Sabendo disso, o 
valor do produto entre x e y é igual à: 

w v 1 

x y 4 

z 9 u 

(A) 11 
(B) 18 
(C) 24 
(D) 28 
(E) 30 

 
17. Em um prova de concurso os candidatos devem responder cinco questões de Informática. Sabendo que cada 

questão possui cinco alternativas e que cada candidato escolhe obrigatoriamente apenas uma das alternativas. 
A quantidade mínima de candidatos que devem fazer esta prova para garantir que sempre existirão três 
candidatos que responderão as cinco questões da mesma maneira é: 

 
(A) 3125 
(B) 6250 
(C) 6251 
(D) 9375 
(E) 9376 

 
18. Em uma cesta de brinquedos existem x carros verdes e y carros amarelos com x e y sendo números inteiros 

positivos. Após adicionar 20 carros verdes e 20 carros amarelos à cesta, o percentual da quantidade de carros 
verdes passou a ser 60% da quantidade total de carros. A opção que contém a relação correta entre x e y é: 

 
(A) 3x = 2y + 20 
(B) 3x = 2y + 10 
(C) 2x  = 3y + 10 
(D) 2x = 2y + 20 
(E) 2x = 3y + 20 

 
19. Marina comprou 30% de uma torta de frango e 80% de um bolo em uma padaria. Após Marina deixar a padaria, 

Pedro comprou o que sobrou da torta de frango por 14 reais e o que sobrou do bolo por 6 reais, o valor que 
Marina pagou em reais é: 

 
(A) 28 
(B) 30 
(C) 32 
(D) 34 
(E) 36 

 
20. A professora Roberta aplicou uma avaliação de português e uma avaliação de matemática para os seus 

estudantes de uma turma de preparação para concursos públicos. A média aritmética das notas dos estudantes 
foi 9,0 em português e 7,5 em matemática. Quinze estudantes que tiraram a nota igual a 10,0 em português e 
6,4 em matemática nestas avaliações deixaram a turma da professora Roberta, com a saída destes quinze 
estudantes a média aritmética das notas dos estudantes que permaneceram na turma da professora Roberta 
passou a ser 8,4 em português. A média aritmética das notas em matemática dos estudantes que 
permaneceram na turma da professora Roberta é: 

 
(A) 8,16 
(B) 8,20 
(C) 8,25 
(D) 8,34 
(E) 8,35 
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Considerando o Balancete da Empresa Riverplus S.A, responda as questões 21 a 24: 
 
 

Contas Valor (R$) 

Receita com venda 700.000,00 

Clientes - prazo para pagamento em 400 dias 230.000,00 

Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa 6.900,00 

Estoques para venda 45.000,00 

Estoques para consumo 5.000,00 

Contas a pagar em 60 dias 32.000,00 

Caixa e equivalente de caixa 56.000,00 

Empréstimo bancário para pagamento em 720 dias 120.000,00 

Pagamento de despesas com folha de pagamento 35.000,00 

Pagamento de energia  8.000,00 

Pagamento de encargos sociais 7.000,00 

Encargos sociais a pagar 12.000,00 

 
21. Quanto ao valor do Passivo, com base estritamente no balancete apresentado ao final do exercício financeiro da 

Empresa Riverplus S.A, considerando o ano fiscal com 360 dias, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) R$ 120.000,00 equivale ao total do Passivo Não Circulante. 
(B) R$ 313.000,00 equivale ao total do Passivo Não Circulante.  
(C) R$ 256.100,00 equivale ao total do Passivo Circulante. 
(D) R$   60.000,00 equivale ao total do Passivo Circulante.  
(E) R$ 104.000,00 não equivale ao total do Passivo Não Circulante. 

   
22. Com base no Balancete da Empresa Riverplus S.A, assinale a opção que evidencia o índice de liquidez corrente. 
 

(A) 2,94, índice considerado bom para a situação financeira de curto prazo. 
(B) 2,94, índice considerado bom para a situação financeira de longo prazo. 
(C) 3,01, índice considerado bom para a situação financeira de curto prazo. 
(D) 3,01, índice considerado bom para a situação financeira de longo prazo. 
(E) 2,46, índice considerado bom para a situação financeira de curto prazo. 

 
23. As receitas e despesas, ao final de todo período ou exercício, devem ser encerradas; ou seja, confrontadas para 

a apuração do resultado do período, podendo ser distribuída ou não entre os sócios, com base no estatuto da 
empresa. Diante do exposto, assinale a opção CORRETA. 

 
(A) A receita do período da empresa Riverplus S.A equivale a R$ 700.000 e a despesa do período a                       

R$ 556.900,00. 
(B) A receita do período da empresa Riverplus S.A equivale a R$ 700.000 e a despesa do período a                 

R$ 662.000,00. 
(C) A receita do período da empresa Riverplus S.A equivale a R$ 650.000 e a despesa do período a               

R$ 556.900,00. 
(D) A receita do período da empresa Riverplus S.A equivale a R$ 650.000 e a despesa do período a               

R$ 50.000,00. 
(E) A receita do período da empresa Riverplus S.A equivale a R$ 700.000 e o lucro período a R$ 650.000. 

 
24. Com base estritamente no balancete apresentado ao final do exercício financeiro da Empresa Riverplus S.A, 

considerando o ano fiscal com 360 dias, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) R$ 306.100,00 equivale ao total do Ativo Circulante. 
(B) R$ 313.000,00 equivale ao total do Ativo Circulante. 
(C) R$ 256.100,00 equivale ao total do Ativo Circulante. 
(D) R$ 230.000,00 equivale ao total do Ativo Circulante. 
(E) R$ 306.100,00 não equivale ao total do Ativo Não Circulante. 

  
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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25. A Contabilidade através das demonstrações contábeis retrata 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. Os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e 
financeira no balanço patrimonial são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido (Pronunciamento Conceitual 
Básico - R1). Os Elementos Diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração do 
resultado são as receitas e as despesas. Com relação ao exposto, acima assinale a opção CORRETA. 

 
(A) Avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido, deve-se atentar para a 

sua realidade financeira e não apenas para a forma legal. 
(B) Muitos ativos, como, contas a receber e imóveis, estão associados a direitos legais, incluindo o direito de 

propriedade. Ao determinar a existência do ativo, o direito de propriedade não é essencial. 
(C) Pode-se afirmar que a forma física de um bem é essencial para a existência de ativo. Assim sendo, as 

patentes e os direitos autorais, são considerados ativos, caso deles sejam esperados que benefícios 
econômicos futuros fluam para a entidade e caso eles sejam por ela controlados. 

(D) A decisão da administração de uma entidade para adquirir ativos no futuro dá origem, por si só, a uma 
obrigação presente. 

(E) Perdas representam outros itens que se enquadram na definição de despesas e podem surgir no curso das 
atividades eventuais da entidade, representando acréscimos nos benefícios econômicos e, como tais, não 
diferem, em natureza, das demais despesas. 

 
 
A empresa BZK Ltda., que iniciou suas atividades desde janeiro de 2019, apresentou no quadro abaixo a posição das 
contas referentes ao período de novembro de 2019: 
 

Nº Conta Valor (R$) 

1 Capital Social 4.700.000,00 

2 Depreciação Acumulada ? 

3 Veículos 600.000,00 

4 Máquinas e Equipamentos 1.200.000,00 

5 Mobiliário 350.000,00 

6 Caixa e Equivalente de Caixa 880.000,00 

7 Investimentos 650.000,00 

8 Estoques 2.000.000,00 

9 Contas a pagar 900.000,00 

10 Empréstimos 540.000,00 

11 Contas a receber 1.350.000,00 

12 Reservas 620.000,00 

13 Encargos a pagar 17.916,67 

 
Sabe-se que a empresa utiliza as taxas de depreciação da Receita Federal do Brasil, portanto Mobiliários e Máquinas 
e Equipamentos são depreciadas a taxa de 10% ao ano, enquanto Veículos a taxa de 20% ao ano. 
 
 
Com base nas informações acima responda as questões 26 a 29. 
 
26. A despesa com depreciação mensal do período de novembro/2019, com base no quadro exposto, equivale a: 
 

(A) R$ 120.000,00 
(B) R$ 170.000,00 
(C) R$ 110.000,00 
(D) R$  252.083,00 
(E) R$    22.916.67 

 
27. Assinale o valor da depreciação acumulada da conta Veículos até novembro de 2019: 
 

(A) R$ 110.000,00 
(B) R$ 120.000,00 
(C) R$ 275.000,00 
(D) R$    22.916.00  
(E) R$    35.000,00 
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28. Indique o valor total do Ativo da empresa BZK Ltda no momento atual. 
 

(A) R$ 7.030.000,00 
(B) R$ 6.777.916,67  
(C) R$ 6.755.000,00  
(D) R$ 6.157.916,67 
(E) R$ 7.282.083,33  

 
29. O valor do Passivo Circulante da empresa BZK Ltda no momento atual é: 
 

(A) R$ 7.030.000,00 
(B) R$ 6.777.916,67  
(C) R$ 1.457.916,67 
(D) R$    900.000,00 
(E) R$ 1.650.000,00 

 
30. O Patrimônio de uma entidade possui movimentações econômico-financeiras e essas movimentações equivalem 

aos eventos que ocorrem visando o atingimento das metas e o alcance dos seus resultados. A Ciência Contábil 
através da análise da composição das demonstrações contábeis tem capacidade de prestar informações que 
auxiliam o gestor na tomada de decisões mais acuradas e fundamentadas. Das opções a seguir, assinale a 
INCORRETA. 

 
(A) Os índices de liquidez são utilizados para avaliar a capacidade de pagamento da empresa perante as suas 

obrigações, seja de forma imediata, curto ou longo prazo. 
(B) Os principais índices de liquidez são a Liquidez imediata, Liquidez corrente, Liquidez seca e Liquidez geral. 
(C) O índice de liquidez imediata é similar ao índice de liquidez corrente. A única diferença é que ele exclui os 

estoques do ativo circulante da empresa, já que esses direitos são menos realizáveis no curto prazo. 
(D) A análise de uma série histórica do índice de liquidez geral poderá demonstrar se a companhia está 

ganhando ou perdendo capacidade de pagamento. 
(E) Também chamado de índice de liquidez comum, o índice de liquidez corrente é um dos indicadores mais 

conhecidos para se analisar a capacidade de pagamento de uma empresa no curto prazo 
 
31. Quanto a amortização e exaustão, pode-se afirmar: 
 

(A) Amortização é a redução do valor de investimentos necessários à exploração de recursos minerais ou 
florestais.  

(B) A diminuição de recursos minerais resultante da sua exploração deverá ser computada como custo ou 
encargo do período. 

(C) A base de cálculo da quota anual de exaustão é o valor justo dos investimentos realizados.    
(D) O cálculo da amortização, é realizado adicionando determinado valor residual a partir do valor base do seu 

ativo intangível, divido esse número pelo tempo remanescente em sua vida útil. 
(E) A amortização e a exaustão consistem no registro da redução do valor, dos bens fixos da entidade, pelo 

desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. 
 
32. De modo geral, todas as provisões são contingentes porque são incertas quanto ao seu prazo ou valor. No 

entanto, o Pronunciamento Técnico CPC 25, faz algumas observações sobre o assunto. Com base na literatura 
e normas que tratam sobre o tema, assinale a opção CORRETA. 

 
(A) O termo “contingente” é usado para passivos e ativos que não sejam reconhecidos porque a sua existência 

somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente 
sob o controle da entidade. 

(B) O termo passivo contingente é usado para passivos que satisfaçam os critérios de reconhecimento. 
(C) Uma provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação passada (legal ou não 

formalizada) como resultado de evento atual, ou seja, presente. 
(D) Deverá ser reconhecida quando for provável que seja necessária uma saída de recursos, mas que 

incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação.  
(E) Algumas provisões podem ser reconhecidas como despesas que necessitam ser incorridas para operar no 

futuro, se seu valor não ultrapassar 20% do seu Patrimônio Líquido.  
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33. Sobre Demonstrações Contábeis, NÃO se pode afirmar: 
 

(A) Constituem uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira e do desempenho da 
entidade. 

(B) O objetivo das demonstrações contábeis é o de proporcionar informação acerca da posição patrimonial e 
financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que seja útil a um grande número de usuários.  

(C) Objetivam apresentar os resultados da atuação da administração, em face de seus deveres e 
responsabilidades na gestão diligente dos recursos que lhe foram confiados. 

(D) As notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações 
elucidativas, também integram as demonstrações contábeis. 

(E) A demonstração do valor adicionado deve ser apresentada por todas as entidades ao final de cada período 
pois constitui um informe relevante para a tomada de decisão, por isso é exigida legalmente. 

 
34. Comparabilidade é uma das características qualitativa da informação contábil. Marque a opção que NÃO reflete 

essa característica considerada fundamental (Pronunciamento Conceitual Básico (R1)). 
 

(A) Permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles. 
Diferentemente de outras características qualitativas, a comparabilidade poderá estar relacionada com um 
único item. 

(B) Comparabilidade não significa uniformidade. Para que a informação seja comparável, coisas iguais 
precisam parecer iguais e coisas diferentes precisam parecer diferentes. 

(C) Algum grau de comparabilidade é possivelmente obtido por meio da satisfação das características 
qualitativas fundamentais, como a representação fidedigna. 

(D) A consistência, embora esteja relacionada com a comparabilidade, não significa o mesmo.  
(E) A consistência refere-se ao uso dos mesmos métodos para os mesmos itens, tanto de um período para 

outro considerando a mesma entidade que reporta a informação, quanto para um único período entre 
entidades. Comparabilidade é o objetivo; a consistência auxilia a alcançar esse objetivo. 
 

35. Sobre a análise vertical e horizontal das demonstrações contábeis, é CORRETO afirmar: 
 

(A) A análise horizontal tem como principal objetivo evidenciar o crescimento ou a redução de itens dos 
demonstrativos contábeis de um exercício social para caracterizar tendências.  

(B) A análise vertical mostra a importância de cada conta em relação à demonstração financeira a que pertence 
e, através da comparação com padrões do ramo ou com percentuais da própria empresa em anos 
anteriores, só não permite inferir se há itens fora das proporções normais.  

(C) A análise horizontal se baseia na evolução dos saldos das contas ao longo dos anos. A comparação ocorre 
entre os mesmos elementos patrimoniais, porém em exercícios diferentes.  

(D) A análise vertical é eficaz porém não permite avaliar as estruturas de composição de itens de um 
demonstrativo contábil, buscando evidenciar as participações dos elementos patrimoniais e de resultado 
dentro de um total. 

(E) No cálculo da Análise vertical da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) a base deve ser a receita 
bruta pois a receita líquida não demonstra todos os elementos que impactam no patrimônio.  

 
36. Determinada Entidade Pública, no primeiro semestre de 2019, arrecadou as seguintes receitas orçamentárias.  
 

Amortização de Empréstimos Concedidos  .................... 30.000 
Multas e Juros de Mora dos Tributos  .............................   5.000 
Aluguel de Imóvel de sua Propriedade  .......................... 15.000 
Alienação de um imóvel  ................................................. 20.000 
Imposto  ........................................................................... 30.000 
Rendimentos de Aplicações Financeiras ........................ 10.000 
 

Com base nas informações acima, o montante das receitas correntes foi em reais, de, 
 

(A) 50.000,00. 
(B) 60.000,00. 
(C) 45.000,00. 
(D) 30.000,00. 
(E) 35.000,00. 
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37. Determinado órgão público municipal do Piauí contratou uma empresa para fornecimento de quentinhas, para 
um período de 120 dias, no valor total de 75.000,00. Considerando o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, 
no registro contábil do empenho da despesa no subsistema de informações orçamentário, utilizam-se os 
seguintes títulos de contas:  

 
(A) debita: serviços de terceiros – Pessoa Jurídica e credita: fornecedores. 
(B) debita: crédito empenhado a liquidar e credita: crédito empenhado liquidado a pagar. 
(C) debita: despesa empenhada e credita: empenho a pagar. 
(D) debita: despesa de custeio e credita: fornecedores. 
(E) debita: crédito disponível e credita: crédito empenhado a liquidar. 

 
38. Considere os dados apresentados no quadro a seguir, provenientes da execução orçamentária de um ente 

municipal.  
 

Receita Valor 

Receita de cessão de direitos      20.000,00 

Receita de serviços      30.000,00 

Receitas imobiliárias    110.000,00 

Contribuição de iluminação pública    130.000,00 

Receita de concessões e permissões    210.000,00 

Taxas    300.000,00 

Contribuições  sociais    400.000,00 

Receita de Transferências - FPM 5.000.000,00 

Receitas de valores mobiliários    800.000,00 

Impostos 8.000.000,00 

 
Tendo em vista a classificação das receitas públicas, quanto à procedência, em originárias e derivadas, o valor 
total das receitas arrecadadas por meio da exploração de atividades econômicas pela administração pública é: 
 
(A) R$ 1.170.000,00. 
(B) R$ 1.470.000,00. 
(C) R$ 1.300.000,00. 
(D) R$ 1.150.000,00. 
(E) R$ 1.570.000,00. 

 
39. Durante um mês de um exercício financeiro, determinado ente público realizou as seguintes transações: 
 

- Recebimento de Impostos .................................... 300.000,00 
- Aquisição de Veículos ...........................................   50.000,00 
- Cota-Parte do ICMS .............................................. 100.000,00 
- Recebimento de Alugueis .....................................    60.000,00 
- Consumo de Material de Almoxarifado .................    40.000,00 
- Alienação de Imóvel Urbano .................................    80.000,00 
- Taxas .....................................................................    50.000,00 
- Recebimento de Caução .......................................    30.000,00 
- Aquisição de Terreno ............................................ 150.000,00 
- Amortização da Dívida de Longo Prazo................ 100.000,00 
- Despesa com locação de imóveis .........................   40.000,00 

 
As despesas orçamentárias não efetivas totalizam, em reais, 
 
(A) R$ 200.000,00. 
(B) R$ 380.000,00. 
(C) R$ 300.000,00. 
(D) R$ 340.000,00. 
(E) R$ 140.000,00. 
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40. A respeito das classificações da Despesa Pública, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) A classificação funcional da despesa indica em que área territorial serão aplicados os recursos. 
(B) É possível identificar a abrangência, nacional, regional ou local de um gasto público a partir da classificação 

funcional da despesa. 
(C) O segmento da classificação funcional da despesa pública que se relaciona com a missão institucional do 

órgão é denominado programa. 
(D) Todas as despesas, sejam elas classificadas como orçamentárias ou extraorçamentárias, demandam 

autorização legislativa para serem realizadas. 
(E) São despesas extraorçamentárias os desembolsos realizados tanto para pagamento das operações de 

crédito por antecipação de receita quanto para satisfação das dívidas inscritas em restos a pagar. 
 
41. Sobre a aplicabilidade das Normas e técnicas próprias da Contabilidade Aplicada ao Setor Público - CASP, 

assinale a opção CORRETA. 
 

(A) As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sem exceção, devem aplicar obrigatoriamente a 
estrutura conceitual aplicada ao setor público. 

(B) As entidades governamentais, os serviços sociais e os conselhos profissionais devem observar 
obrigatoriamente estrutura conceitual aplicada ao setor público. 

(C) A estrutura conceitual aplicada ao setor público alcança as sociedades de economia mista dependentes. 
(D) Os órgãos da administração direta e indireta, sem exceção, devem aplicar obrigatoriamente a estrutura 

conceitual aplicada ao setor público. 
(E) Os consórcios públicos devem observar parcialmente as normas e técnicas próprias da CASP. 

 
42. Um contribuinte do Estado do Piauí pagou no banco o IPVA devido. Esta situação corresponde à fase da 

execução da receita orçamentária denominada: 
 

(A) Recolhimento. 
(B) Arrecadação. 
(C) Lançamento. 
(D) Previsão. 
(E) Empenho. 

 
43. Os seguintes ingressos constituem item da receita extraorçamentária, EXCETO: 
 

(A) Emissão de moeda. 
(B) Fianças. 
(C) Depósito em caução. 
(D) Outras entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiros. 
(E) Operações de crédito. 

 
44. Considere os saldos a seguir: 
 

Conta Contábil Valor (em R$) 

Receita prevista 410.000 

Despesa fixada 390.000 

Arrecadação de impostos  357.000 

Despesas empenhadas e liquidadas 372.000 

Despesas inscritas em restos a pagar 38.000 

Recebimento de veículos em doação 24.000 

 
Nos termos da Demonstração das Variações Patrimoniais, o resultado patrimonial foi, em reais: 
 
(A) R$ 9.000,00. 
(B) R$ 20.000,00. 
(C) R$ 29.000,00. 
(D) R$ 19.000,00. 
(E) R$ 30.000,00 
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45. Nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, a realização das receitas tributárias se dá nos estágios: 
 

(A) lançamento, arrecadação e contabilização. 
(B) lançamento, arrecadação e recolhimento. 
(C) planejamento, previsão e recolhimento. 
(D) previsão, arrecadação e contabilização. 
(E) planejamento, previsão e arrecadação. 

 
46. No que se refere às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) A demonstração das variações patrimoniais é a peça contábil indicada para o usuário que deseja conhecer 
e analisar, se for o caso, o resultado patrimonial do exercício da entidade. 

(B) No balanço orçamentário, com o objetivo de equilibrar o demonstrativo, o déficit será informado do lado da 
receita e o superávit será informado do lado da despesa. 

(C) A demonstração dos fluxos de caixa evidencia os ingressos de receitas operacionais, divididas nas 
categorias originárias e derivadas. 

(D) Na estrutura do balanço orçamentário, devem ser identificadas as receitas intraorçamentárias realizadas e 
as despesas intraorçamentárias empenhadas, liquidadas e pagas. 

(E) Na consolidação das contas nacionais, a Secretaria do Tesouro Nacional excluirá as operações 
intergovernamentais, para evitar dupla contagem de despesas, receitas, ingressos e dispêndios do setor 
público. 

 
47. Com relação aos Estágios da Despesa, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) A fixação da despesa representa a programação de pagamentos e o estabelecimento do cronograma 
mensal de desembolsos. 

(B) A liquidação tem por objetivo apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, já que a importância exata 
foi estabelecida no estágio da fixação. 

(C) Na liquidação de uma despesa, ocorre redução do crédito disponível orçamentário e da disponibilidade 
financeira. 

(D) O empenho da despesa pode ser ordinário, global ou por estimativa. 
(E) O processo de fixação da despesa orçamentária é concluído no pagamento. 

 
48. Considerando o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, o registro contábil da previsão das receitas deve ser 

realizado mediante débito e crédito, respectivamente, nas contas: 
 

(A) Receita a Receber e Receita a Realizar. 
(B) Receita a Realizar e Previsão inicial da Receita. 
(C) Previsão inicial da Receita e Receita a Realizar. 
(D) Previsão inicial da Receita e Receita a Receber. 
(E) Receita a Receber e Previsão inicial da Receita. 

 
49. Acerca dos critérios de avaliação e mensuração dos elementos patrimoniais nas entidades do setor público, 

assinale a opção que representa adequada associação entre o elemento patrimonial e o critério de mensuração 
no reconhecimento inicial. 

 
(A) Ativo intangível – valor justo; 
(B) Ativo imobilizado – valor justo; 
(C) Estoques – custo de reposição; 
(D) Produtos agrícolas e extrativos – custo de produção ou de reposição. 
(E) Bens de distribuição gratuita – custo de aquisição ou valor de reposição, dos dois o menor. 

 
50. Sobre a Demonstração dos Fluxos de Caixa, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) A inscrição de um valor em restos a pagar deve ser registrada na demonstração dos fluxos de caixa. 
(B) Os pagamentos de juros e encargos das dívidas interna e externa são considerados como desembolsos no 

fluxo de caixa das atividades operacionais. 
(C) As transferências de capital recebidas pertencem ao fluxo de financiamento. 
(D) A demonstração dos fluxos de caixa evidencia os ingressos de receitas operacionais, divididas nas 

categorias originárias e derivadas. 
(E) As transferências concedidas pertencem ao fluxo de atividades operacionais. 
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