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FRASE: O resultado mais sublime da educação é a tolerância. 
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SUA PROVA 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

TEMPO 

 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

 4 horas é o tempo disponível para a realização da 

prova, já incluído o tempo para a marcação da folha de 

respostas da prova objetiva. 
 

 O candidato somente poderá retirar-se da sala após 

decorrida 1 (uma) hora do início da avaliação. O 

candidato somente poderá retirar-se do local de 

realização das provas levando o caderno de provas no 

decurso da última hora do horário previsto para o seu 

término.  

 
 
 

Além deste caderno de prova, contendo sessenta 
questões, você receberá uma folha destinada às 
respostas das questões objetivas (folha de respostas). 

 Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de anotações, impressos ou qualquer 
outro material de consulta, inclusive consulta a livros, 
legislação simples e comentada ou anotada, súmulas, 
livros doutrinários e manuais. 

 Uso de celulares, pagers, calculadoras, qualquer tipo de 
relógio com mostrador digital, bem como quaisquer 
equipamentos que permitam o armazenamento ou a 
comunicação de dados e informações. 

 Uso pelo candidato de óculos escuros (exceto para 
correção visual ou fotofobia) ou quaisquer acessórios 
de chapelaria. 

 Uso do sanitário ao término da prova, após deixar a 

sala. 

 

 Verifique se o cargo do caderno de prova coincide com o registrado no 

cabeçalho de cada página e com o cargo para qual você está inscrito. Caso 

contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas 

as devidas providências.  

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e 

documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a 

folha de respostas. 

 Confira seu cargo. Caso tenha recebido caderno de prova com cargo 

diferente do impresso em sua folha de respostas, o fiscal deve ser 

obrigatoriamente informado para o devido registro na ata da sala, sendo de 

inteira responsabilidade do candidato a omissão ou a não conferência de 

seus dados no caderno de prova e na folha de respostas. 

 Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

confeccionada em material transparente, de tinta cor preta. 

 Marque seu tipo de prova em sua folha de respostas. A ausência de registro 

desse fato acarretará na eliminação do candidato, não cabendo reclamações 

posteriores nesse sentido. 

 Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do 

candidato. 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento da sua folha de respostas. 

Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações 

realizadas nesses documentos. 

 O IDECAN realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. A 

identificação datiloscópica compreenderá a coleta das impressões digitais 

dos candidatos. 

 Ao terminar a prova, você deverá, obrigatoriamente, entregar sua folha de 

respostas devidamente preenchidos e assinados ao fiscal da sala. 

 Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os 

equipamentos e materiais não permitidos deverá ser acomodado embaixo 

ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, devendo permanecer 

lacrado durante toda a realização das provas e somente poderá ser aberto 

no ambiente externo do local de provas. 

 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, após 

entregarem ao fiscal de aplicação os documentos que serão utilizados na 

correção das provas. 
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CARGO: CONTADOR: (CÓDIGO E- CONTA) – TIPO B 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para as questões 1 a 9.  
 

CAPÍTULO XI / O MENINO É PAI DO HOMEM 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 
 

Cresci; e nisso é que a família não interveio; cresci 
naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. 
Talvez os gatos são menos matreiros, e com certeza, as 
magnólias são menos inquietas do que eu era na minha 
infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. 
Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do 
menino. 

Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de 
“menino diabo”; e verdadeiramente não era outra coisa; 
fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, 
traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a 
cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher do 
doce de coco que estava fazendo, e, não contente com o 
malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e, não 
satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a 
escrava é que estragara o doce “por pirraça”; e eu tinha 
apenas seis anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o 
meu cavalo de todos os dias; punha as mãos no chão, 
recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu 
trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-
o, dava mil voltas a um e outro lado, e ele obedecia, — 
algumas vezes gemendo, — mas obedecia sem dizer 
palavra, ou, quando muito, um — “ai, nhonhô!” — ao que 
eu retorquia: — “Cala a boca, besta!” — Esconder os 
chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas 
graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões 
nos braços das matronas, e outras muitas façanhas deste 
jaez, eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer 
que eram também expressões de um espírito robusto, 
porque meu pai tinha-me em grande admiração; e se às 
vezes me repreendia, à vista de gente, fazia-o por simples 
formalidade: em particular dava-me beijos. 

 
(Joaquim Maria Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas) 

 

  

 
1. No excerto “... um dia quebrei a cabeça de uma escrava, 

porque me negara uma colher do doce de coco que estava 
fazendo...” (linhas 11 a 13), sob a ótica da coesão de natureza 
sequencial, entende-se que houve a adequada correlação, na 
sentença linguística, entre os tempos verbais 

 

A) presente do indicativo e presente do subjuntivo. 
B) pretérito perfeito do indicativo e pretérito perfeito do indicativo. 
C) pretérito perfeito do subjuntivo e pretérito imperfeito do 

indicativo. 
D) pretérito perfeito do indicativo e pretérito mais-que-perfeito do 

indicativo. 
E) pretérito perfeito do subjuntivo e pretérito mais-que-perfeito 

do subjuntivo. 
 
 
 
 
 
 

 

2. Com base na norma culta do português contemporâneo 
brasileiro, é correto afirmar que o acento indicador de crase no 
trecho “fui dizer à minha mãe” (linha 15) é 

 

A) obrigatório. 
B) apenas fonético.  
C) facultativo.  
D) impossível.  
E) não recomendável contextualmente. 
 

 

3. Com base nos conceitos de tipo textual, é correto afirmar que 
há, no texto, a predominância de características 

 

A) argumentativas. 
B) expositivas. 
C) narrativas. 
D) injuntivas. 
E) descritivas. 
 

 

4. Com base nos conceitos de gêneros textuais, é correto afirmar 
que o texto é reconhecido como gênero 

  

A) fábula, por fazer referência aos gatos. 
B) carta, por ser direcionado ao leitor.  
C) crônica, em razão das características típicas desse gênero. 
D) romance, em razão das características típicas desse gênero. 
E) pastiche, em razão das características típicas desse gênero. 

 

 

 
 

5. Com base nos conhecimentos em ortografia oficial, é correto 
afirmar que a palavra “família” (linha 1) recebe acento gráfico 
pelo mesmo motivo que 

 

A) destróier. 
B) céu. 
C) xampú. 
D) café.  
E) dói.  
 

 

6. Quanto à lógica de coesão de natureza referencial, é correto 
afirmar que o clítico “o” em “fustigava-o” (linhas 20 e 21) possui 
como referente 

 

A) Brás Cubas. 
B) Prudêncio. 
C) o pai de Brás Cubas. 
D) o homem (constante do título). 
E) o menino (constante do título).  
 

 

7. Ainda sob a perspectiva da organização textual por meio da 
coesão, é correto afirmar que o pronome “o” em “fustigava-o” 
(linhas 20 e 21) possui natureza 

 

A) catafórica. 
B) exofórica.  
C) expletiva. 
D) dêitica.  
E) anafórica. 
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CARGO: CONTADOR: (CÓDIGO E- CONTA) – TIPO B 
 

 

8. O excerto “Talvez os gatos são menos matreiros, e com 
certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na 
minha infância.” (linhas 3 a 5) possui quebra intencional de 
expectativa, sob a ótica da relação sintático-semântica, entre 
os termos 

 

A) “menos” e “matreiros”. 
B) “E” e “com certeza”. 
C) “menos” e “inquietas”. 
D) “eu” e “era”.  
E) “talvez” e “são”. 
 

 

9. Ainda sob o excerto “Talvez os gatos são menos matreiros, e 
com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu 
era na minha infância.” (linhas 3 a 5) e com base na norma 
culta do português contemporâneo brasileiro, é correto 
afirmar que os sinais de vírgula em “..., e com certeza, ...” são 

 
A) obrigatórios sintaticamente. 
B) não recomendáveis contextualmente. 
C) facultativos.  
D) apenas estilísticos. 
E) impossíveis. 
 

 

10. Acerca de seus conhecimentos em redação oficial, é correto 
afirmar que o fecho adequado a um texto no padrão ofício em 
que o emissor possui hierarquia inferior ao receptor é  

 
A) “Com protestos de elevada estima”. 
B) “Respeitosamente”. 
C) “Atenciosamente”. 
D) “Cordialmente”. 
E) “Att”.  

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11. Em um determinado colégio com 470 estudantes, verificou-
se que 250 alunos gostam de matemática, 180 alunos 
gostam de português e 200 alunos não gostam nem de 
matemática nem de português. Observou-se ainda que 
alguns alunos gostam de matemática e português. Pode-se 
concluir corretamente que nesse colégio 

 
A) mais de 150 estudantes gostam de matemática e português. 
B) mais de 100 estudantes gostam apenas de matemática. 
C) mais de 50 alunos gostam apenas de português. 
D) mais de 270 estudantes gostam de matemática ou português. 
E) mais de 360 estudantes não gostam nem de matemática nem 

de português. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RASCUNHO 
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CARGO: CONTADOR: (CÓDIGO E- CONTA) – TIPO B 
 

 

12. Assumindo que as premissas dos argumentos a seguir são 
verdadeiras, analise os itens quanto à sua validade ou não: 

 
I. Toda criança é estudante. Existe estudante que joga futebol. 

Logo, toda criança joga futebol. 
II. Se Bruna é professora, então Bruna não pratica esportes. 

Bruna pratica esporte. Logo, Bruna não é professora. 
III. Todo jornalista apresenta um telejornal a noite. André é um 

jornalista. Portanto, André apresenta um telejornal a noite. 
 

Quanto a validade ou não dos argumentos, é correto afirmar 
que 

 

A) o argumento I é válido. 
B) o argumento II é não válido. 
C) o argumento III é não válido. 
D) o argumento I é não válido e o argumento II é válido. 
E) o argumento II é não válido e o argumento III é válido. 
 

 

13. Carlos é rico ou Daniele não é brasileira. Se Elias é 
bagunceiro, então Fernanda gosta de matemática. Sabendo-
se que Fernanda não gosta de matemática e que Daniele é 
brasileira, pode-se concluir corretamente que 

 
A) Carlos é rico e Elias é bagunceiro. 
B) Se Carlos é rico, então Elias é bagunceiro. 
C) Elias não é bagunceiro e Carlos é rico. 
D) Carlos não é rico e Elias é bagunceiro. 
E) Se Elias é bagunceiro, então Carlos é rico. 
 

 

14. Considere o conjunto A = {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Quantos números 
naturais pares podem ser formados utilizando 4 algarismos 
distintos do conjunto A? 

 

A) 60. 
B) 156. 
C) 180. 
D) 300. 
E) 360. 
 

 

15. Considere e julgue as proposições a seguir como 
verdadeiras ou falsas: 

 
I. 6 + 3 = 8 e 1 + 1 = 3. 
II. 2 + 7 = 9 ou 1 > 3 = 5. 

III. Se 11 é menor que 15, então 3 é par. 
 

Pode-se concluir corretamente que 
 
A) somente a proposição I é falsa. 
B) as proposições II e III são verdadeiras.  
C) as proposições I e II são verdadeiras. 
D) se a proposição II é falsa, então a proposição III é verdadeira. 
E) a proposição I é falsa e a proposição III é verdadeira. 
 
 
 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

16. Em sistemas operacionais como o Microsoft Windows, os 
arquivos dos usuários do sistema são armazenados em 
estruturas hierárquicas chamadas de pastas. Cada arquivo 
presente no sistema operacional, independentemente da sua 
finalidade, possui um conjunto de metadados também 
conhecido como atributos do arquivo. Estes atributos podem 
ser visualizados pelo usuário através do aplicativo Windows 
Explorer. Assinale a alternativa exibe somente nomes válidos 
de atributos de arquivos presentes no sistema operacional 
Windows 10. 

 

A) tamanho, data de modificação e prioridade 
B) tipo, tamanho e criptografia 
C) peso, sufixo e tamanho 
D) altura, status e biometria 
E) empresa, aplicativo criador e peso 
 

 

17. As redes domésticas de computadores cresceram 
enormemente com a popularização da Internet. O surgimento 
dos serviços de banda larga, a comercialização de TVs 
inteligentes e os vídeo games conectados à Internet também 
contribuíram para a popularização das redes domésticas no 
mundo todo. A respeito desse tipo de rede de computadores, 
assinale a alternativa que indique corretamente o nome do 
padrão de conector comumente utilizado para realizar o 
cabeamento de dados entre os dispositivos citados. 

 

A) P2. 
B) RJ45. 
C) ST. 
D) RJ11. 
E) BNC. 
 

 

18. O termo Internet é usado para fazer referência à rede mundial 
de computadores. A respeito da história e dos conceitos 
básicos que envolvem a Internet, analise as afirmativas a 
seguir: 

 

I. A Internet é uma rede global composta por várias outras redes 
interligadas.  

II. O funcionamento da Internet depende de um conjunto de 
protocolos que visam prover serviços para usuários do mundo 
inteiro.  

III. World Wide Web (WWW) é o principal protocolo da Internet. É 
através dele que todos os dados na Internet trafegam, 
principalmente o serviço de disponibilização de conteúdos 
multimídia, que podem ser acessados via aplicativos 
navegadores. 

 

Assinale 
 

A) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
B) se somente a afirmativa I estiver correta. 
C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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CARGO: CONTADOR: (CÓDIGO E- CONTA) – TIPO B 
 

 

19. A questão da segurança em ambientes informatizados exige 
vigilância e investimento constante. Para combater os 
diversos tipos de ameaças que podem comprometer os dados 
de um usuário, empresas do mundo todo desenvolvem 
aplicações que visam detectar e combater tentativas 
indevidas de acesso e também softwares mal-intencionados. 
A respeito dos aplicativos que tentam prover segurança aos 
usuários, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. Os antivírus são aplicações capazes de detectar, e muitas 
vezes neutralizar, softwares mal-intencionados que tentam 
infectar um computador. 

II. Um firewall nada mais é do que um recurso capaz de 
monitorar e filtrar as comunicações que envolvem um 
determinado computador ou rede, sejam elas comunicações 
de saída ou de entrada. 

III. Um recurso muito utilizado pelos aplicativos antivírus é a 
quarentena. Uma vez detectada uma possível ameaça, a 
aplicação antivírus isola a suposta ameaça. Caso essa ação 
represente um falso positivo, o usuário tem a opção de 
remover a suposta ameaça da quarentena. 

 

Assinale 
 

A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
B) se somente a afirmativa I estiver correta. 
C) se somente a afirmativa II estiver correta. 
D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 

 

20. As pragas virtuais presentes na Internet representam um 
grande risco para os usuários. São uma ameaça constante e 
severa, pois variações destas pragas são criadas diariamente 
por pessoas mal-intencionadas, o que compromete a 
segurança dos dados pessoais na rede mundial. A respeito 
dos diferentes tipos de pragas virtuais, assinale a alternativa 
que indique corretamente o nome da praga de difícil detecção 
e responsável por conseguir acesso não autorizado e controle 
remoto a um computador. 

 

A) keyloggers 
B) ransomwares 
C) backdoors 
D) botnets 
E) spam 
 

 

LEGISLAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 
 

21. A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos 

 

A) soberania, pluralismo político e independência nacional. 
B) valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e prevalência 

dos direitos humanos. 
C) igualdade entre os Estados, defesa da paz e garantia do 

desenvolvimento nacional. 
D) cidadania, soberania e dignidade da pessoa humana. 
E) promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

22. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, 
assinale a alternativa correta. 

  
A) As normas definidoras dos direitos e garantais fundamentais 

têm aplicação condicionada às leis ordinárias e 
complementares elaboradas pelo Legislativo. 

B) Os direitos e garantias expressos na Constituição são taxativos, 
não podendo o legislador inovar no ordenamento jurídico. 

C) O Brasil não se submete à jurisdição de Tribunal Penal 
Internacional, haja vista que representa violação à sua 
soberania. 

D) São direitos sociais somente a educação, a saúde, a 
alimentação e o transporte.  

E) É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou 
suspensão se dará nos casos de improbidade administrativa, 
entre outras hipóteses constitucionais.  

 

 

23. Sobre os princípios fundamentais da República Federativa do 
Brasil, assinale a alternativa correta.  

 
A) São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e os Tribunais de Contas. 
B) O Brasil buscará a integração econômica, política, social e 

cultural dos povos da América Latina, visando à formação de 
uma comunidade latino-americana de nações. 

C) Constituem objetivos fundamentais os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa. 

D) A República Federativa do Brasil tem como um de seus 
fundamentos a cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade. 

E) O Brasil rege-se nas suas relações internacionais por diversos 
princípios, dentre eles o pluralismo político.  

 

 

24. A respeito dos direitos e garantais fundamentais, assinale a 
alternativa correta. 

 
A) É livre a manifestação do pensamento, permitido o anonimato. 
B) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa 

ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para 
eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em decreto. 

C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica 
e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 

D) São violáveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
apenas material decorrente de sua violação. 

E) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais 
abertos ao público, fazendo-se necessária autorização do 
órgão público competente e desde que não frustrem outra 
reunião anteriormente convocada para o mesmo local. 
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25. A respeito dos poderes administrativos da Administração 
Pública, assinale a alternativa correta. 

 
A) O Poder Normativo ou regulamentar se traduz no poder 

conferido à Administração Pública de expedir atos 
administrativos gerais e abstratos, com efeitos erga omnes, 
podendo, inclusive, inovar no ordenamento jurídico, criando e 
extinguindo direitos e obrigações a todos os cidadãos.  

B) O Poder Hierárquico é característica que integra a estrutura 
das pessoas jurídicas da Administração Pública, sejam os 
entes da Administração Direta ou Indireta. Trata-se de 
atribuição concedida ao administrador para organizar, 
distribuir e escalonar as funções de seus órgãos.   

C) O Poder Disciplinar é a atribuição de aplicar sanções àqueles 
que estejam sujeitos à disciplina do ente estatal. Podem ser 
aplicadas sanções aos particulares, mesmo não possuindo 
vínculo.  

D) O Poder de Polícia, segundo doutrina majoritária, não é 
admitido no ordenamento jurídico brasileiro, por ferir o Estado 
Democrático de Direito.  

E) O Poder Discricionário se verifica quando a lei cria um ato 
administrativo estabelecendo todos os elementos de forma 
objetiva, sem que a autoridade pública possa valorar acerca 
da conduta exigida legalmente.  

 

 

26. Em relação à Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que dispõe 
sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação no âmbito das 
Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da 
Educação, assinale a alternativa correta. 

 
A) São atribuições gerais dos cargos que integram o Plano de 

Carreira planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades 
inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino.  

B) São atribuições específicas dos cargos planejar, organizar 
executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas 
inerentes à pesquisa e à extensão nas Instituições Federais 
de Ensino. 

C) O conceito de Plano de Carreira, segundo a legislação, é a 
posição do servidor na escala de vencimento da carreira em 
função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação. 

D) A legislação não trata de princípios e diretrizes em relação à 
gestão dos cargos do Plano de Carreira, cabendo a cada 
Instituição Federal de Ensino fazê-lo isoladamente.  

E) O plano de remuneração dos servidores será expedido por 
portaria da autoridade máxima de cada Instituição Federal de 
Ensino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Em relação à organização administrativa, assinale a 
alternativa correta. 

 

A) São entes da Administração Direta a União, Estados, 
Municípios, Distrito Federal e Territórios. 

B) São entes da Administração Indireta as autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e 
entidades do terceiro setor. 

C) O instituto da desconcentração não se admite no direito 
administrativo, apenas a descentralização do serviço público. 

D) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado, cuja 
criação é autorizada em lei específica para o desenvolvimento 
de atividades que não são típicas de Estado. 

E) Ocorre a descentralização quando há uma distribuição de 
competência entre entidades diferentes, não havendo, dessa 
forma, manifestação do poder hierárquico, mas apenas 
supervisão ministerial. 

 

 

28. A respeito do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 
da União, das autarquias e das fundações públicas federais, 
Lei 8.112/90 e suas alterações, assinale a alternativa correta. 

 

A) O servidor habilitado em concurso público e empossado em 
cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço 
público ao completar três anos de efetivo exercício.  

B) Não é garantido às pessoas com deficiência o direito de se 
inscrever em concurso público, porque as atribuições do cargo 
podem justificar de maneira motivada pela administração 
pública essa proibição. 

C) Não é permitida a inscrição de estrangeiro em concurso 
público, uma vez que são requisitos básicos para investidura 
em cargo público, dentre outros, a nacionalidade brasileira. 

D) O concurso terá validade de até três anos, podendo ser 
prorrogado por uma única vez, por igual período.  

E) Não se admite que a posse e o exercício de um cargo público 
sejam feitos por procuração específica, dado o seu caráter 
personalíssimo. 

 

 

29. Em relação ao Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal – Decreto 1.171 de 
22 de junho de 1994, assinale a alternativa que indique 
corretamente um dever fundamental do servidor público. 

 

A) Comunicar, de acordo com a conveniência e oportunidade, a 
seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao 
interesse público, exigindo as providências necessárias. 

B) Ser assíduo e frequente ao serviço na medida do possível, na 
certeza de que sua ausência não provoca danos ao trabalho 
ordenado, podendo ser substituído a qualquer momento por 
outro servidor de igual categoria. 

C) Cumprir, de acordo com seus conhecimentos básicos, sem 
necessidade de observância das normas do serviço e das 
instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função. 

D) Apresentar-se ao trabalho com vestimentas de acordo com 
seu livre arbítrio para exercício da função. 

E) Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou 
autoridade com finalidade estranha ao interesse público, 
mesmo que observando as formalidades legais e não 
cometendo qualquer violação expressa à lei. 
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CARGO: CONTADOR: (CÓDIGO E- CONTA) – TIPO B 
 

 

30. Em relação à responsabilidade civil do Estado, assinale a 
alternativa correta. 

 
A) A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, §6º da 

CF/88 é subjetiva. 
B) A teoria do risco administrativo não admite excludente da 

responsabilidade. 
C) O Brasil adotou como regra geral a teoria do risco integral. 
D) O Brasil adotou como regra geral a teoria do risco 

administrativo. 
E) Não se admite a responsabilidade por omissão do Estado, 

segundo a doutrina majoritária e a jurisprudência consolidada 
dos Tribunais Superiores. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. O Poder Executivo elabora a lei orçamentária anual (LOA), 

que estabelece as despesas e receitas que serão realizadas 
no ano seguinte. Com relação à LOA, assinale a alternativa 
correta. 

 
A) O projeto de lei orçamentária estabelecerá a política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e as 
alterações na legislação tributária e nas despesas de pessoal. 

B) O projeto de lei orçamentária será acompanhado de 
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e 
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia. 

C) A lei orçamentária deverá dispor sobre a previsão da receita 
e a fixação da despesa, bem como dos objetivos e metas 
prioritárias relativas aos programas de duração continuada. 

D) A lei orçamentária compreenderá o orçamento fiscal referente 
aos Poderes, o orçamento de investimentos nas 
organizações sociais e o orçamento da seguridade social. 

E) A lei orçamentária compreenderá todas as receitas, com 
exceção das operações de créditos, que devem ser 
autorizadas por lei específica, e, ainda, todas as despesas 
próprias dos órgãos do governo e da administração 
centralizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32. Os princípios orçamentários estabelecem as regras para 
elaboração e controle do orçamento. A respeito do tema, 
assinale a alternativa correta. 

 
A) Segundo o princípio da unidade, o orçamento deve conter todas 

as receitas e despesas referentes aos poderes que integram as 
esferas do governo (União, Estados e Municípios). 

B) Segundo o princípio da universalidade, o orçamento deve ser 
único no âmbito de cada esfera de governo (União, Estados e 
Municípios). 

C) Segundo o princípio da anualidade, também denominado de 
periodicidade, as estimativas de receitas e despesas devem 
referir-se ao período de um ano. 

D) O princípio da exclusividade procura inibir as autorizações das 
despesas globais, ou seja, as despesas devem ser 
classificadas com um nível de desagregação. 

E) O princípio da especificação determina que o orçamento deve 
conter apenas matéria orçamentária, não tratando de assuntos 
estranhos à matéria.  

 

 
33. Segundo a Constituição Federal de 1988, são leis de iniciativa 

do Poder Executivo o plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual. A respeito desses 
instrumentos, assinale a alternativa correta.  

 
A) A lei orçamentária anual deverá estabelecer de forma 

regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública, dividida em fiscal, de investimento e da seguridade 
social. 

B) A lei das diretrizes orçamentárias não conterá dispositivo 
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se 
incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos 
suplementares e a contratação de operações de crédito. 

C) O plano plurianual compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública para os próximos quatro anos, incluindo 
as despesas correntes e de capital para o exercício financeiro 
subsequente. 

D) A lei das diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e 
prioridades da administração pública, incluindo as despesas de 
capital para o exercício financeiro subsequente, e orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual. 

E) A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, de 
investimento e da seguridade social e ainda deverá dispor 
sobre as alterações na legislação tributária para manter o 
equilíbrio fiscal.   
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CARGO: CONTADOR: (CÓDIGO E- CONTA) – TIPO B 
 

 

34. Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público, NBC T16.4, sobre as Transações no Setor 
Público, assinale a alternativa correta. 

 

A) As Transações no setor público são os atos e os fatos que 
promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas 
ou potenciais, no patrimônio das entidades do setor público. 

B) A natureza econômico-financeira das transações não afeta o 
patrimônio público, originadas de atos administrativos, com 
o objetivo de dar cumprimento às metas programadas e 
manter em funcionamento as atividades da entidade do setor 
público. 

C) A natureza administrativa das transações corresponde a 
fatos que afetam o patrimônio público, em decorrência, ou 
não, da execução de orçamento, podendo provocar 
alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou 
potenciais. 

D) As variações patrimoniais com variações quantitativas são 
aquelas decorrentes de transações no setor público que 
alteram a composição dos elementos patrimoniais sem 
afetar o patrimônio líquido. 

E) As variações patrimoniais com variações qualitativas são 
aquelas decorrentes de transações no setor público que 
aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.   

 

 
 

 

35. Assinale a alternativa correta com relação ao Balanço 
Patrimonial. 
 

 

A) Os ativos não circulantes incluem ativos que são vendidos, 
consumidos ou realizados como parte do ciclo operacional 
normal, mesmo quando não se espera que sejam realizados 
no período de até doze meses após a data das 
demonstrações contábeis. 

B) O ativo deve ser classificado como circulante quando deve 
ser pago no período de até doze meses após a data das 
demonstrações contábeis.  

C) Outros passivos circulantes não são pagos como parte do 
ciclo operacional normal, mas têm sua liquidação prevista 
para o período de até doze meses após a data das 
demonstrações contábeis. 

D) O passivo deve ser classificado como não circulante quando 
seja pago durante o ciclo operacional normal da entidade. 

E) O balanço demonstra os movimentos do exercício financeiro, 
isto é, o somatório das operações realizadas ao longo do 
exercício e não os saldos das contas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público, NBC T16.6, sobre as Demonstrações 
Contábeis, assinale a alternativa correta. 

 
 

A) O Balanço Financeiro, estruturado em Ativo, Passivo e 
Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a 
situação patrimonial da entidade pública. 

B) O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas 
orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios 
extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do 
exercício anterior e os que se transferem para o início do 
exercício seguinte. 

C) A Demonstração do Resultado Econômico evidencia as 
variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações 
qualitativas decorrentes da execução orçamentária.  

D) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as 
variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações 
qualitativas decorrentes da execução orçamentária. 

E) A Demonstração de Fluxo de Caixa evidencia os saldos das 
contas Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, de forma que 
apresente a situação financeira da entidade pública. 

 

 
37. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) é a 

estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma 
relação padronizada de contas contábeis. A respeito do tema, 
assinale a alternativa correta. 
 

 

A) A natureza da informação Orçamentária registra, processa e 
evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados 
com a composição do patrimônio público e suas variações 
qualitativas e quantitativas. 

B) A natureza da informação Patrimonial do PCASP é dividida em 
classes: 1. Ativo; 2. Passivo; 3. Compensação de Devedores e 
4. Compensação de Credores. 

C) A natureza da informação Orçamentária do PCASP é dividida 
em classes: 1. Ativo; 2. Passivo; 3. Compensação de 
Devedores e 4. Compensação de Credores. 

D) As naturezas de Receitas e Despesas Orçamentárias têm 
relação com a codificação das Variações Patrimoniais 
Diminutivas – VPD ou Variações Patrimoniais Aumentativas – 
VPA.  

E) A natureza de informação de Controle registra, processa e 
evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir 
modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem 
como aqueles com funções específicas de controle.  
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CARGO: CONTADOR: (CÓDIGO E- CONTA) – TIPO B 
 

 

38. A Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), estabelece normas de finanças públicas voltadas para 
a responsabilidade na gestão fiscal no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. Com isso, a LRF 
estabelece limites e regras para as despesas de pessoal. 
Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

 
A) A despesa total de pessoal será apurada somando-se a 

realizada no mês de referência com as dos onze 
imediatamente seguintes, adotando-se o regime de 
competência. 

B) Para efeito de limites, a despesa de pessoal não poderá 
exceder os percentuais da receita do período de doze meses 
em um percentual de 60% para a União, Estados e 
Municípios. 

C) Na verificação dos limites definidos, não serão computadas 
as despesas decorrentes de decisão judicial, de férias e as 
relativas a incentivos à demissão voluntária. 

D) As despesas de pessoal com inativos custeados por recursos 
provenientes da arrecadação do tesouro não serão 
computadas para fins de atendimento dos limites. 

E) Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra 
que se referem à substituição de servidores e empregados 
públicos serão contabilizados como “outras despesas de 
pessoal”. 

 

 
39. Para efeitos da Lei Complementar 101/00, Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), assinale a alternativa correta 
com relação à dívida e ao endividamento público. 

 
A) A dívida pública consolidada corresponde ao montante total 

das obrigações financeiras assumidas em virtude de leis, 
contratos, convênios ou tratados e da realização de 
operações de crédito, para amortização em um prazo superior 
a doze meses. 

B) A operação de crédito consiste em um compromisso de 
adimplência de obrigações financeiras ou contratuais 
assumidas por ente da federação ou entidade a ele vinculada. 

C) O refinanciamento do principal da dívida mobiliaria não 
excederá a doze meses e deverá somar todas as operações 
de crédito autorizadas no orçamento acrescido de atualização 
monetária. 

D) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, quando fazem 
pedidos de autorização para realização de operações de 
crédito, devem ser instituídos de autorização do Tribunal de 
Contas. 

E) As operações de crédito internas e externas devem vir 
acompanhadas de autorização específica do Senado Federal. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

40. O serviço público é toda atividade prestada pela administração 
ou por seus delegados, prevista na lei, atribuída ao Estado 
com o intuito de atender as necessidades coletivas. Quanto 
aos princípios do serviço público, assinale a alternativa 
correta. 

 
A) O princípio da eficiência determina que o Estado deve procurar 

a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das 
instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e 
expansão do serviço. 

B) O princípio da cortesia determina que o serviço público deve 
ser igual para todos e sem a discriminação dos beneficiários, 
atendendo a maior quantidade de pessoal possível. 

C) O princípio da segurança determina que o Estado deverá 
prestar o serviço público de forma a não colocar em perigo a 
integridade física e a vida do usuário. 

D) O princípio da regularidade determina que o Estado não pode 
interromper serviço em razão da sua relevância perante a 
sociedade. 

E) O princípio da mocidade determina que o Estado deve tratar o 
usuário com cortesia e educação e enxerga-lo como um sujeito 
que tem razão.  

 

 
41. A Receita Pública corresponde aos recursos arrecadados pelo 

Estado com o intuito de atender as despesas públicas. Sobre 
o tema, assinale a alternativa correta. 

 
A) A receita orçamentária efetiva é aquela em que os ingressos 

de disponibilidades de recursos foram precedidos de registro 
do reconhecimento do direito ou constituem obrigações 
correspondentes, como é o caso das operações de crédito. 

B) As receitas públicas derivadas são as receitas obtidas pelo 
poder público por meio da soberania estatal e decorrem de 
imposição constitucional ou legal, e por isso são auferidas de 
forma impositiva, como as receitas de impostos. 

C) As receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro 
ou fora do exercício financeiro e constituem instrumento para 
financiar os objetivos definidos nos programas e ações 
orçamentárias, com vistas a satisfazer finalidades públicas. 

D) As receitas de operações intraorçamentárias são as 
provenientes da realização de recursos financeiros oriundos 
da constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de 
bens e direitos. 

E) As receitas de capital são arrecadadas entre órgãos e demais 
entidades da Administração Pública integrantes do orçamento 
fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo ente 
federativo. 
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CARGO: CONTADOR: (CÓDIGO E- CONTA) – TIPO B 
 

 

42. A nova estrutura da Receita Orçamentária foi estabelecida 
pela Portaria 5, de agosto de 2015, que também determinou 
que os desdobramentos específicos para atendimento das 
peculiaridades de Estados, Distrito Federal e Municípios 
serão promovidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. A 
nova estrutura é válida a partir do exercício financeiro de 
2018. Com base na nova estrutura, assinale a alternativa 
correta. 

 

A) A Origem das receitas correntes é representada pelos 
impostos, taxas e contribuições de melhoria, receita 
patrimonial, receita de serviços, receita industrial e comercial 
e alienação de bens. 

B) O esquema da nova estrutura corresponde a C - Categoria 
Econômica, O - Origem, E - Espécie, DDDD - Desdobramento 
para identificação das peculiaridades e A - Alínea. 

C) A Espécie é o detalhamento das Categorias Econômicas 
“Receitas Correntes” e “Receitas de Capital”, com vistas a 
identificar a procedência das receitas no momento em que 
ingressam nos cofres públicos.   

D) A Espécie é o nível de classificação vinculado à Origem que 
permite qualificar com maior detalhe o fato gerador das 
receitas. Por exemplo, dentro da origem “Contribuições”, 
identifica-se as espécies “Contribuições Sociais” e 
“Contribuições Econômicas”.  

E) A Alínea, correspondente ao último dígito na natureza da 
receita, tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a 
que se refere aquela natureza e ainda tem o objetivo de 
identificar as particularidades de cada receita, caso seja 
necessário. 

 
 

 

 
 

 
 

43. A Despesa Pública é definida como um conjunto de 
dispêndios do Estado, ou de outra pessoa de direito público, 
para o funcionamento dos serviços públicos. A respeito do 
tema, assinale a alternativa correta. 

 
A) Para iniciar programas ou projetos que não estão incluídos na 

Lei Orçamentária Anual deve haver créditos adicionais 
suficientes. 

B) Como as restituições de receitas de tributos são saídas de 
caixa e se relacionam com a execução orçamentária, são 
tidas como despesas orçamentárias. 

C) Como os desembolsos de recursos do caixa do governo 
representam as despesas orçamentárias, da mesma forma as 
entradas representam as receitas orçamentárias. 

D) Para a criação ou expansão da ação governamental que 
acarrete aumento na despesa, deve vir acompanhado o 
impacto financeiro apenas do ano que irá entrar em vigor.  

E) Para a realização de despesas ou a assunção de obrigações 
diretas deve haver créditos orçamentários ou adicionais 
correspondentes. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

44. Com relação à descrição das Origens e Espécies de Receitas, 
assinale a alternativa correta. 

 

A) As Taxas são cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios, no âmbito das respectivas 
atribuições, tendo como fato gerador o exercício regular do 
poder de polícia administrativa, ou a utilização, efetiva ou 
potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto a sua disposição. 

B) As Contribuições são espécies tributárias cuja obrigação tem 
por fato gerador uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica relativa ao contribuinte, o qual não 
recebe contraprestação direta ou imediata pelo pagamento. 

C) As Contribuições Sociais são uma espécie de tributo na 
classificação da receita orçamentária e têm como fato gerador 
a valorização imobiliária que decorra de obras públicas, 
contanto que haja nexo causal entre a melhoria havida e a 
realização da obra pública.  

D) As Receitas de Serviços são receitas provenientes da fruição 
do patrimônio do ente público, como, por exemplo, bens 
mobiliários e imobiliários ou, ainda, bens intangíveis e 
participações societárias. São classificadas no orçamento 
como receitas correntes e de natureza patrimonial.  

E) As Outras Receitas Correntes são recursos financeiros 
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado 
destinados a atender despesas de manutenção ou 
funcionamento relacionadas a uma finalidade pública 
específica, mas que não correspondam a uma contraprestação 
direta em bens e serviços a quem efetuou a transferência.  

 

 

45. Com relação às classificações das Despesas Orçamentárias, 
assinale a alternativa correta. 

 
A) A classificação institucional integra a lei orçamentária anual 

agrupando as despesas conforme os tipos de orçamento fiscal, 
da seguridade social e de investimentos das empresas. 

B) A classificação funcional identifica as despesas em correntes 
(manutenção e funcionamento dos serviços públicos) e de 
capital (aquisição ou constituição de bens). 

C) A classificação por categorias econômicas separa as despesas 
por estrutura programática, programas, ação (projeto, atividade 
ou operação especial) e localizador do gasto. 

D) A classificação por natureza da despesa está organizada para 
toda a federação em categoria econômica, grupo de despesa, 
modalidade de aplicação e elemento de despesa. 

E) A classificação por grupo de natureza de despesa corresponde 
a pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, 
alienação de bens e outras despesas correntes.   
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CARGO: CONTADOR: (CÓDIGO E- CONTA) – TIPO B 
 

 

46. Assinale a alternativa correta quanto a discriminação da 
despesa. 

 

A) O elemento de despesa Material de Consumo está inserido 
no grupo de despesa outras despesas correntes e na 
categoria econômica despesa corrente. 

B) O elemento de despesa Diárias está inserido no grupo de 
despesa pessoal e encargos sociais e na categoria 
econômica despesa corrente.  

C) O elemento de despesa Obrigações Patronais está inserido 
no grupo de despesa outras despesas correntes e na 
categoria econômica despesa corrente.  

D) O elemento de despesa Outros Encargos sobre a Dívida está 
inserido no grupo de despesa de amortizações da dívida e na 
categoria econômica despesa de capital. 

E) O elemento de despesa Sentenças Judiciais está inserido no 
grupo de despesa de amortizações da dívida e na categoria 
econômica despesa de capital. 

 

 

47. Assinale a alternativa correta quanto as etapas de execução 
da despesa. 

 

A) O empenho é um ato administrativo que implica no 
reconhecimento formal de que o fornecedor entregou o 
produto em conformidade com as especificações constantes 
no contrato. 

B) O pagamento consiste na verificação do direito adquirido pelo 
credor, tendo por base títulos e documentos comprobatórios 
do respectivo crédito. 

C) A previsão é a fase da fixação da despesa, em conformidade 
com a previsão da receita para o exercício financeiro. 

D) A liquidação da despesa só poderá ser efetuada quando 
ordenado seu empenho e pagamento. 

E) A liquidação é um ato emanado de autoridade competente 
que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou 
não de implemento de condição. 

 

 

48. Os Restos a Pagar são despesas empenhadas que não foram 
pagas dentro do exercício financeiro. A respeito do tema, 
assinale a alternativa correta. 

 
 

A) Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita 
intraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa 
orçamentária. 

B) Os Restos a Pagar Processados constituem despesas que o 
devedor já tenha cumprido com as suas obrigações e que 
tenha reconhecido como líquido e certo. 

C) Os Restos a Pagar cancelados devem ser reconhecidos 
como receitas orçamentárias, pois consistem na baixa da 
obrigação financeira constituída em exercícios anteriores. 

D) Os Restos a Pagar devem ser constituídos no início de cada 
exercício financeiro, em cada 01/01 de cada ano. 

E) Os Restos a Pagar não Processados constituem despesas 
que ainda dependem de entrega pelo fornecedor dos bens ou 
serviços ou na situação em que o direito do credor ainda não 
tenha sido apurado e reconhecido. 

 
 
 
 

49. O Código de Ética Profissional do Contador foi atualizado com 
a aprovação da Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) PG 
01/2017. Essas atualizações geraram alterações na redação, 
inclusões de artigos e exclusão de outros. Em conformidade 
com as atualizações, assinale a alternativa correta. 

 

A) É dever do profissional de Contabilidade comunicar, ao CRC, 
a mudança de seu domicílio ou endereço e da organização 
contábil de sua responsabilidade, bem como a ocorrência de 
outros fatos necessários ao controle e fiscalização profissional. 

B) É dever do Contador cumprir os Programas de Educação 
Profissional Continuada de acordo com o estabelecido pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

C) É vedado ao Contador valer-se de agenciador de serviços, 
mediante participação desse nos honorários a receber. 

D) É dever do profissional de Contabilidade informar a quem de 
direito, obrigatoriamente, fatos que conheça e que considere 
em condições de exercer efeito sobre o objeto do trabalho. 

E) É vedado ao Contador reter abusivamente livros, papéis ou 
documentos comprovadamente confiados à sua guarda. 

 

 

50. A Administração Pública corresponde às atividades que o 
Estado deve exercer para atender as necessidades coletivas. 
No desempenho de suas atribuições, a atuação administrativa 
ocorre de forma direta ou indireta. A respeito do tema, assinale 
a alternativa correta. 

 
A) A Administração Indireta constitui o conjunto dos órgãos 

integrados na estrutura principal de cada poder das pessoas 
jurídicas de direito público com capacidade política (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios). 

B) Os órgãos da Administração Direta são pessoas jurídicas, 
podendo contrair direitos e assumir obrigações, pois fazem 
parte da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

C) Os órgãos da Administração Direta têm capacidade processual, 
ou seja, podem ser autor ou réu de uma ação devido a sua 
personalização. Somente em casos excepcionais, já previstos 
em lei, é que são incapazes. 

D) Os órgãos da Administração Indireta são dotados de 
personalidade jurídica própria, mas não podem adquirir direitos 
e contrair obrigações, pois dependem da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 

E) Os entes da Administração Indireta, para que possam exercer 
suas atividades, são dotados de personalidade jurídica própria 
e podem adquirir direitos e assumir obrigações por conta 
própria. 
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51. A Administração Pública é obrigada a licitar, salvo as 
exceções legais, devido ao mandamento constitucional. 
Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

 
A) O pregão é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados que, na fase de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto, tanto nas 
compras quanto na contratação de serviços, obras e serviços 
de engenharia e alienação de bens imóveis. 

B) A concorrência é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem as condições 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

C) A concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que na fase de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto, tanto nas 
compras quanto na contratação de serviços, obras e serviços 
de engenharia e alienação de bens imóveis. 

D) A tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto. 

E) O pregão é a modalidade de licitação entre interessados para 
a venda de bens móveis inservíveis para a Administração ou 
de produto legalmente apreendido ou penhorado, ou para a 
alienação de bens imóveis previstos para quem oferecer o 
maior lance.   

 

 

52. Assinale a alternativa correta com relação as Despesas de 
Exercícios Anteriores. 

 
A) São despesas resultantes de compromissos gerados em 

exercícios financeiros anteriores, que não tenham sido 
processados na época própria, sendo reconhecidos após o 
encerramento do exercício. 

B) São despesas empenhadas, mas não pagas dentro do 
exercício financeiro, ou seja, até 31 de dezembro. 

C) São despesas liquidadas, em que o credor já cumpriu as suas 
obrigações, isto é, entregou o material, prestou o serviço ou 
executou a obra, faltando apenas o pagamento. 

D) São despesas que já foram empenhadas, mas, como ainda 
não foi entregue o material, prestou-se o serviço ou executou-
se a obra, ainda falta a liquidação e o pagamento.  

E) São despesas realizadas no ano anterior e pagas no exercício 
seguinte, sendo consideradas como extraorçamentárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. No que diz respeito à Dívida Ativa, assinale a alternativa 
correta. 

 
A) A Dívida Ativa corresponde aos débitos do Estado, exigíveis 

pelo transcurso do prazo de pagamento pelo contribuinte, 
constituindo-se em direitos a receber da receita tributária e 
outras espécies de rendas não arrecadadas no exercício. 

B) A Dívida Ativa tem como procedimento para inscrição um ato 
administrativo que proceda à legalidade da constituição dos 
valores correspondentes ao débito vencido e exigível, realizado 
por meio de lançamento que caracterize o objeto e os valores 
cobrados e evidenciados na notificação do lançamento. 

C) A Dívida Ativa não constitui uma receita e sim um direito a 
receber. O recebimento do valor decorrente do ato de 
pagamento por parte do contribuinte será reconhecido como 
receita extraorçamentária, considerando o regime contábil de 
caixa, relativo ao recolhimento dos recursos financeiros aos 
cofres públicos. 

D) A Dívida Ativa pode sofrer ação de execução fiscal e deve ser 
proposta no prazo de cento e oitenta dias a contar da data de 
inscrição do seu débito, ressaltando que, após a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, ficou definida para os Municípios 
como condição básica para obtenção de recursos financeiros 
dos governos federal e estadual a comprovação da 
implantação, arrecadação e execução da Dívida Ativa. 

E) A Dívida Ativa em moeda estrangeira será convertida ao 
correspondente valor em moeda nacional à taxa cambial oficial, 
para venda, na data da notificação ou intimação do credor, pela 
autoridade administrativa, ou à sua falta na data da inscrição da 
Dívida Ativa.    

 

 
54. As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público, NBC T16, estabelecem a conceituação, o objeto e o 
campo de aplicação da Contabilidade aplicada ao setor 
público. Para efeito dessa norma, assinale a alternativa 
correta. 

 

A) Ativo é o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações 
exigíveis até o término do exercício seguinte. 

B) Exigibilidade é a qualidade do que é exigível, ou seja, 
característica inerente às obrigações pelo prazo de 
vencimento. 

C) Circulante é a qualidade do que pode ser conversível, ou seja, 
característica de transformação de bens e direitos em moeda. 

D) Não Circulante é o conjunto de bens e direitos realizáveis e 
obrigações exigíveis até o término do exercício seguinte. 

E) Patrimônio Público é a soma, a agregação ou a divisão de 
patrimônios autônomos de uma ou mais entidades do setor 
público. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

  

- 13 - 
 

CARGO: CONTADOR: (CÓDIGO E- CONTA) – TIPO B 
 

 

55. Assinale a alternativa correta com relação à Demonstração 
do Fluxo de Caixa (DFC). 

 

A) Identificará as fontes de geração dos fluxos de entrada de 
caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das 
demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das 
demonstrações contábeis. 

B) A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar 
como a entidade do setor público obteve o resultado 
orçamentário que irá financiar suas atividades e a maneira 
como os recursos de caixa foram utilizados. 

C) Equivalentes de caixa são as aplicações financeiras de longo 
prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em 
valor conhecido de caixa e que estão sujeitas a insignificante 
risco de mudança de valor. 

D) As Atividades de Investimentos são aquelas que resultam em 
mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e 
no endividamento da entidade. 

E) Os fluxos de caixa decorrentes das atividades de 
financiamento representam a extensão em que as saídas de 
caixa são realizadas com a finalidade de contribuir para a 
futura prestação de serviços pela entidade. 

 

 
56. Assinale a alternativa correta com relação ao Balanço 

Orçamentário. 
 
 

A) Demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica 
e rubrica, especificando a previsão inicial, a receita realizada 
e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de 
arrecadação. 

B) Demonstrará as despesas por categoria econômica, grupo de 
natureza e elemento da despesa discriminando a dotação 
inicial, as despesas empenhadas, líquidas, pagas e o saldo 
da dotação. 

C) No momento inicial da execução, muitas vezes apresenta 
superávit ou déficit entre a receita prevista e despesa fixada, 
contudo, após iniciada a execução do orçamento, deverá 
ocorrer o equilíbrio. 

D) Nas Notas Explicativas do Balanço Orçamentário devem 
constar a utilização do superávit financeiro e a reabertura de 
créditos especiais e extraordinários, bem como suas 
influências no resultado orçamentário. 

E) Recomenda-se a utilização de anexos para esclarecimentos 
a respeito da utilização do superávit financeiro e de reabertura 
de créditos especiais e extraordinários, bem como suas 
influências no resultado orçamentário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. No Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), as 
variações que envolvem a natureza da informação patrimonial 
podem ser aumentativas ou diminutivas, em conformidade 
com os lançamentos patrimoniais. Sobre o tema, assinale a 
alternativa correta. 

 
 
 

A) O reconhecimento de uma obrigação decorrente de salários 
de pessoal ativo envolve uma variação patrimonial diminutiva. 

B) O reconhecimento de juros passivos decorrentes de 
operações de crédito envolve uma variação patrimonial 
aumentativa. 

C) O reconhecimento de juros ativos decorrentes de aplicações 
financeiras envolve uma variação patrimonial diminutiva. 

D) O reconhecimento de receita de impostos decorrentes da 
arrecadação tributária envolve uma variação patrimonial 
diminutiva. 

E) O reconhecimento da utilização de material de consumo 
envolve uma variação patrimonial aumentativa.  

 
 

 

58. Assinale a alternativa correta com relação ao Balanço 
Financeiro. 

 
 

A) O resultado financeiro do exercício deve ser o mesmo do 
superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço 
Patrimonial. 

B) A discriminação por fonte / destinação de recurso permite 
evidenciar a origem e a aplicação dos recursos financeiros 
referentes à receita e despesa orçamentárias. 

C) Como a classificação por fonte / destinação de recursos é 
padronizada para a federação, será criada uma linha para 
cada fonte / destinação de recursos existente. 

D) Quando algumas operações puderem interferir na elaboração 
do balanço afetando o resultado financeiro, esse procedimento 
deverá ser evidenciado em anexos. 

E) As receitas orçamentárias serão apresentadas brutas, sem as 
deduções e por fonte / destinação de recursos, que pode ser 
apresentado em quadros anexos. 

 

 

59. A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a fiscalização 
contábil, financeira e orçamentária. A respeito do assunto, 
assinale a alternativa correta. 

    
 

A) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será 
exercido com o auxílio da Controladoria Geral da União. 

B) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos 
dois terços pelo Presidente da República e um terço pelo 
Congresso Nacional. 

C) O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas 
garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das 
demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal de 
Justiça. 

D) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados 
dentre brasileiros que tenham mais de quarenta e cinco anos 
e menos de sessenta anos de idade. 

E) Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade 
de apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional.   
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60. Considere as informações a seguir referentes ao Balanço 
Orçamentário e assinale a alternativa correta. 

 
 

Rec. correntes previstas: 700 Rec. correntes arrecadadas:  980 

Rec. de capital previstas: 350 Rec. de capital arrecadadas:  200 

Desp. correntes fixadas: 600 Desp. correntes empenhadas:  
720 

Desp. de capital fixadas: 450  Desp. de capital empenhadas:  
250 

 
 
 

A) O resultado orçamentário corrente foi de 200, superavitário. 
B) O orçamento apresentou uma queda na arrecadação global 

de 130. 
C) O orçamento apresentou um excesso de arrecadação global 

de 130. 
D) O orçamento global apresentou um superávit de 150. 
E) O resultado orçamentário de capital foi de 50, superavitário. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


