
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

EDITAL NÚMERO 001/2019 
 

CADERNO DE PROVAS 
CONTADOR 

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 
 

1. A  duração máxima da prova será de  
3h00 (três horas). 

2. Os candidatos poderão entregar o 
Caderno de Provas somente 1h30 (uma 
hora e trinta minutos) após o início da 
mesma. 

3. O Caderno de Provas poderá ser levado 
pelo candidato somente após 2h00 
(duas horas) contadas a partir do efetivo 
início das mesmas.  

4. Ao término da prova, o Cartão de 
Respostas (gabarito)  
OBRIGATORIAMENTE deve ser 
devolvido para o fiscal responsável pela 
sala independente do horário.  

5. Este Caderno de Provas contém 40 
(quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS com 
5 (cinco) alternativas de respostas cada, e 
01 (uma) QUESTÃO DISCURSIVA. Leia 
atentamente cada questão e assinale no 
Cartão de Respostas (gabarito) a 
alternativa correta. 

6. O Cartão de Respostas (gabarito)  
deverá ser preenchido do campo 01 (um) 
ao 40 (quarenta). A questão discursiva 
deverá ser transcrita no Cartão de 
Respostas (gabarito). 

7. Verifique se os seus dados estão corretos 
no Cartão de Respostas (gabarito) e na 
Lista de Presença e assinar ambos. Os 
dados incorretos deverão ser corrigidos 

somente na Lista de Presença.   
8. Para marcar as RESPOSTAS no Cartão  

de Respostas (gabarito), utilize caneta 
esferográfica preferencialmente de tinta 
PRETA fabricada OBRIGATORIAMENTE 
em material transparente. 

9. Transcrições a lápis no Cartão de 
Respostas (gabarito), não serão 
validadas. 

 
 

 

10.  O tempo máximo da prova inclui a 
transcrição das Respostas da Prova 
Objetiva e da Prova Discursiva. 

11. No Cartão de Respostas (gabarito), 
faça as marcas de acordo com o 
exemplo abaixo: 

 

 
 

FORMA CORRETA     
 


                                              
 
         

 
FORMA ERRADA 

 





 
 

 
 

    Marcas mal feitas não são lidas pelo sistema de 
correção automático, invalidando a questão. 

 
12. A marcação no Cartão de Respostas 

(gabarito) é definitiva, não admitindo 
rasuras. Marque apenas uma 
resposta para cada questão. Duas ou 
mais marcações anularão a sua 
resposta. Não risque, não amasse, 
não dobre e não suje o Cartão de 
Respostas (gabarito). 

13. Para a transcrição da QUESTÃO 
DISCURSIVA, utilize apenas o 
espaço direcionado a esta 
funcionalidade, não assinale, não 
desenhe e não faça marcações fora 
do local indicados no Cartão de 
Respostas (gabarito). 

  

 O GABARITO OFICIAL DA PROVA OBJETIVA E DO ESPELHO DA QUESTÃO DISCURSIVA ESTARÃO     

DISPONÍVEIS EM ATÉ 72H NO SITE: WWW.DEDALUSCONCURSOS.COM.BR (ÁREA DO CANDIDATO) 
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LÍNGUA PORTUGUESA                            10 (questões) 

 
As questões de 01 a 09 dizem respeito ao Texto. Leia-o 
atentamente antes de respondê-las. 
 

 
 
01. O uso pelo autor da expressão “algo” na frase abaixo 
tem como objetivo principal: 
“Apenas seus olhos denunciaram algo próximo da 
súplica.”  (linhas 14 e 15) 
 
a) Demonstrar a acepção de indubitabilidade. 
b) Exprimir ideia de dúvida à ação. 
c) Manter em aberto a interpretação da frase. 
d) Dar sentido vago e indeterminado ao objeto da 

oração. 
e) Adiantar o assunto abordado no texto. 
 
02. Considere as passagens: 
 

- “Deixando um sol implacável do lado de fora, entramos 
em ambientes escuros (...)” (linhas 3 e 4) 
- “Sentindo a culpa em minhas costas, impotente que era 
para todo aquele estado de coisas (...)” (linhas 15 a 17) 
 
No contexto em que ocorrem, os trechos em destaque 
significam, correta e respectivamente: 
 
a) Dispensando-se qualquer tipo de claridade; estado 

animalizado. 
b) Estando indiferente à forte luz do dia; conjunto de 

coisas inexplicáveis. 
c) Retirando-se da presença do sol inexorável; toda a 

situação presenciada. 
d) Protegendo-se do sol estridente; toda animalidade 

gerada. 
e) Alimentando a escuridão; montante de coisas 

disjuntas. 
 
03. No primeiro parágrafo do texto, no trecho “Apenas 
seus olhos denunciaram algo próximo da súplica.” (linhas 
14 e 15), o pronome sublinhado é um elemento de 
coesão que referencia o seguinte termo: 
 
a) 6.000 pessoas presas. 
b) Cachorros de estimação. 
c) Narrador e acompanhante. 
d) Prisioneiros avistados. 
e) Olhos dos prisioneiros. 
 
04. Assinale a alternativa em que a reescrita de 
passagem do texto está correta quanto à norma-padrão 
e mantém o sentido original: 
 
a) Existia cerca de 6.000 pessoas presas no local, que 

se espalhava em várias galerias e galpões. 
b) Elas trajavam algo que não era assemelhado a 

roupas: eram uns trapos sujos. 
c) Quando eu aproximei-me, os prisioneiros olham-me 

sem que se esboce emoção. 
d) Há pouco, seguindo a visita, fomos passados para 

outro prédio do complexo. 
e) Logo pisamos no chão cimentado do pátio, 

conquanto um som ensurdecedor tomou conta do 
ambiente. 

 
05. De acordo com as regras de pontuação, a vírgula 
presente imediatamente após o termo “loucura” no 
trecho abaixo é de uso: 
“Atordoado e consciente de toda aquela loucura, obedeci 
imediatamente à ordem.” (linhas 32 a 34) 
 
a) Obrigatório, para indicar uma elipse. 
b) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial 

deslocado. 
c) Obrigatório, para isolar uma oração coordenada. 
d) Obrigatório, para isolar um aposto. 
e) Facultativo, para isolar uma oração subordinada. 
 
06. As orações reduzidas não se iniciam por relativo nem 
por conjunção, contudo são repletas de significado em 
relação à principal. No período abaixo, “espalhadas em 
várias galerias e galpões” é uma oração reduzida, que 
possui em relação à oração principal valor: 
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“Havia cerca de 6.000 pessoas presas no local, 
espalhadas em várias galerias e galpões.” (linhas 1 e 2) 
 
a) Explicativo 
b) Causal 
c) Consecutivo 
d) Temporal 
e) Substantivo 
 
07. A crase utilizada no trecho “Atordoado e consciente 
de toda aquela loucura, obedeci imediatamente à 
ordem.” (linhas 32 a 34) é justificada pela mesma regra 
gramatical que a crase presente em: 
 
a) Saímos às pressas do local da reunião. 
b) O rapaz deu àquele menino um belo brinquedo. 
c) À medida que estudo, desenvolvo-me. 
d) A moça era intolerante à situação. 
e) Teremos um encontro à noite. 
 
08. Há presença de oração na voz passiva no seguinte 
trecho abaixo: 
 
a) “Havia cerca de 6.000 pessoas presas no local (...)” 

(linha 1) 
b) “...eram uns trapos sujos (...)” (linha 8) 
c) “Estavam sentadas no chão ou de cócoras (...)” 

(linhas 8 e 9) 
d) “Quando eu me aproximei (...)” (linha 12) 
e) “...circundado por galerias de celas (...)” (linhas 21 e 

22) 
 
09. “No meio daquele barulho o diretor que nos 
acompanhava falou alto nos meus ouvidos (...)” (linhas 
28 e 29). Assinale a alternativa em que o termo retirado 
do texto exerce a mesma função sintática que a partícula 
“que” sublinhada no trecho acima: 
 
a) “cerca de 6.000 pessoas presas” (linha 1) 
b) “em ambientes escuros” (linha 4) 
c) “pessoas próximas ao estado de natureza” (linhas 5 

e 6) 
d) “seus olhos” (linha 14) 
e) A partícula “que” em destaque não exerce função 

sintática. 
 

Utilize a imagem abaixo para responder a próxima 
questão: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Retirada de www.otempo.com.br/charges, em 22/09/2019) 

10. Pode-se afirmar corretamente que a charge acima é 
uma crítica ao (à): 
 
a) Obscuridade das notícias transmitidas. 
b) Ilusão causada por notícias falsas. 
c) Influência digital nos meios de comunicação. 
d) Distorção de notícias falsas. 
e) Trajeto duvidoso até a verdade. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS                     05 (questões) 

 
11. Uma onda de protestos tomou conta do Equador em 
outubro de 2019, resultando num acordo alcançado entre 
o Executivo e as comunidades indígenas que lideraram 
as manifestações. A principal reivindicação do 
movimento foi: 
 
a) O pacote de ajustes econômicos do chamado 

decreto 883, que incluía um questionado aumento do 
preço dos combustíveis. 

b) A não intervenção militar no país que derrubou 
recentemente o presidente indígena, Rafael Correa 
eleito pelo voto popular. 

c) A prisão arbitrária realizada pelo exército 
equatoriano do ex-presidente, Rafael Correa, que 
liderava movimentos populares no Equador. 

d) A tentativa de golpe de estado articulada entre o 
atual presidente do Equador, Lenin Moreno, e o 
governo da Venezuela. 

e) A realização de novas eleições parlamentares. 
 
12. Leia com atenção: 
 
Fixar, mediante resolução, os valores das anuidades e 
emolumentos devidos pelos representantes comerciais, 
pessoas físicas e jurídicas, aos Conselhos Regionais dos 
Representantes Comerciais nos quais estejam 
registrados, observadas as peculiaridades regionais e 
demais situações inerentes à capacidade contributiva da 
categoria profissional nos respectivos Estados e 
necessidades de cada entidade, e respeitados os limites 
máximos, dispostos em Lei. 
 
O trecho acima, segundo a Lei nº 4.886/65 dispõe: 
 
a) Uma competência Genérica do Conselho Federal 

dos Representantes Comerciais. 
b) Uma competência Privativa do Conselho Regional 

dos Representantes Comerciais. 
c) Uma competência Privativa do Conselho Federal dos 

Representantes Comerciais. 
d) Uma competência Genérica do Conselho Regional 

dos Representantes Comerciais. 
e) Um marco de Regulação dos Conselhos regionais 

dos Representantes Comerciais. 
 
13. Analise sobre o estado do Rio de Janeiro: 
 
 I- É o menor estado da região Sudeste e possui 
a terceira maior população do país; 
 II- Tem como Bioma a Mata Atlântica; 
 III- No estado, o município de São Gonçalo 
possui a segunda maior população, ficando atrás 
somente da capital. 

http://www.otempo.com.br/charges
https://brasil.elpais.com/tag/rafael_correa
https://brasil.elpais.com/tag/rafael_correa
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Dos itens acima: 
 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Todos os itens estão incorretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I e II estão corretos. 
 
14. Christina Koch e Jessica Meir fizeram história ao 
realizar a primeira caminhada espacial exclusivamente 
feminina. As astronautas da NASA deram início à missão 
e saíram da câmara Quest da Estação Espacial 
Internacional (ISS) com a tarefa de substituir um 
controlador de energia defeituoso. A primeira missão 
feminina deveria ter ocorrido em Março, mas teve que 
ser cancelada, devido: 
 
a) A falta de capacitação das astronautas. 
b) A falta de recursos financeiros. 
c) A ocorrência do aumento do fluxo de radiação solar. 
d) Às críticas dos diretores em relação à participação 

feminina em missões. 
e) A falta de trajes do tamanho adequado. 
 
15. Com base na Lei nº 10.406/02 (artigos 710 a 721- Da 
agência e Distribuição), assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Se o agente não puder continuar o trabalho por 

motivo de força maior, terá direito à remuneração 
correspondente aos serviços realizados, cabendo 
esse direito aos herdeiros no caso de morte. 

b) Se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer 
das partes poderá resolvê-lo, mediante aviso prévio 
de trinta dias, desde que transcorrido prazo 
compatível com a natureza e o vulto do investimento 
exigido do agente. 

c) Aplicam-se ao contrato de agência e distribuição, no 
que couber, as regras concernentes ao mandato e à 
comissão e as constantes de lei especial. 

d) Salvo ajuste, o agente ou distribuidor terá direito à 
remuneração correspondente aos negócios 
concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a sua 
interferência. 

e) Ainda que dispensado por justa causa, terá o agente 
direito a ser remunerado pelos serviços úteis 
prestados ao proponente, sem embargo de haver 
este perdas e danos pelos prejuízos sofridos. 

 
INFORMÁTICA                                           05 (questões) 

 
16. Qual atalho usa-se, no Google Docs, para localizar e 
substituir algum texto do documento? 

 
a) Ctrl+S. 
b) Ctrl+Y. 
c) Ctrl+H. 
d) Ctrl+Q. 
e) Ctrl+N. 

 
17. Em diversas ocasiões, no SO Windows 10, é 
necessário o acesso à determinadas aplicações usando 
comandos. Essas ocasiões podem resumir-se em 
comportamentos inesperados do ambiente gráfico e dos 
aplicativos instalados. Alguns recursos do Windows 

possuem atalhos que permitem que você execute-os 
rapidamente a partir da caixa "Executar". Qual comando 
abre o Prompt de Comando do DOS? 
 
a) cmd. 
b) dos. 
c) dos.win. 
d) win.cmd. 
e) windos. 

 
18. Nesta pasta do Windows 10, encontram-se os 
diretórios para todas as contas criadas. Ao acessa-la, 
conferem-se as pastas padrão para músicas, imagens, 
vídeos e outros documentos: 
 
a) Acessórios. 
b) Inicializar. 
c) System. 
d) Usuários. 
e) Windows. 

 
19. Qual nome dos conectores disponibilizados na placa 
mãe dos computadores, onde usa-se barramentos como 
ISA e PCI? 
 
a) PROM. 
b) DDRs. 
c) BIOS. 
d) RAM. 
e) Slots. 

 
20. “O protocolo __________ de Internet é usado para 
fazer o acesso à WWW (WORLD WIDE WEB) como 
protocolo de cliente/servidor.” 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna. 

 
a) SMTP. 
b) FTP. 
c) IP. 
d) POP3. 
e) HTTP. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS           20 (questões) 

 
Utilize as informações contábeis abaixo, para responder 
as questões 21, 22 e 23: 
 
Ativo Circulante R$ 54.540,00 
Passivo Circulante R$ 27.080,00 
Passivo Não Circulante R$ 11.200,00 
Realizável a Longo Prazo R$ 42.300,00 
Ativo Total R$ 106.500,00 
Caixa R$ 18.900,00 
Estoque R$ 12.300,00 
 
21. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
Liquidez Geral: 
 
a) 2,53. 
b) 2,79. 
c) 2,81. 
d) 2,93. 

https://canaltech.com.br/espaco/agora-vai-primeiro-spacewalk-inteiramente-feminino-na-iss-acontecera-em-outubro-151679/
https://canaltech.com.br/espaco/agora-vai-primeiro-spacewalk-inteiramente-feminino-na-iss-acontecera-em-outubro-151679/
https://canaltech.com.br/empresa/nasa/
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e) 2,98. 
 
22. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
Solvência Geral: 

 
a) 2,01. 
b) 2,43. 
c) 2,50. 
d) 2,68. 
e) 2,78. 

 
23.  Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
Liquidez Corrente: 
 
a) 2,01. 
b) 2,47. 
c) 3,01. 
d) 3,07. 
e) 3,11. 

 
24. É utilizado como base para a definição dos níveis de 
tributação e de outras receitas, compondo o processo de 
obtenção de autorização legislativa para a realização do 
gasto público: 
 
a) Despesa Pública. 
b) Receita Pública. 
c) Receita Orçada x Despesa Realizada. 
d) Orçamento Público Aprovado. 
e) Origem Pública. 

 
25. Muitos programas do setor público são de longo 
prazo, e a capacidade para cumprir os compromissos 
depende dos tributos e das contribuições a serem 
arrecadados no futuro. Muitos compromissos 
decorrentes dos programas do setor público e as 
prerrogativas para cobrar e arrecadar tributos futuros não 
se encaixam nas definições de ativo e passivo, portanto:  
 
a) Somente as prerrogativas com essa característica 

são reconhecidas nas demonstrações contábeis. 
b) Os compromissos e as prerrogativas com essa 

característica estão apresentados e reconhecidos 
nas demonstrações contábeis. 

c) Os compromissos e as prerrogativas com essa 
característica não são reconhecidos nas 
demonstrações contábeis. 

d) Os compromissos e as prerrogativas com essa 
característica são reconhecidos nas demonstrações 
contábeis. 

e) Os compromissos e as prerrogativas com essa 
característica são reconhecidas em qualquer 
demonstração contábil como titulação tributária. 

 
26. Considerando as características do balanço 
patrimonial, é correto afirmar que: 
 
a) Quando a despesa empenhada é inferior à despesa 

orçada ocorre déficit de previsão. 
b) Os Restos a Pagar não compensados serão 

computados na receita extraorçamentária. 
c) Demonstrará as receitas e despesas previstas em 

confronto com as realizadas. 

d) Evidencia a situação patrimonial líquida corresponde 
ao resultado patrimonial decorrente do confronto 
entre as variações patrimoniais do período. 

e) Demonstra a situação patrimonial qualitativa e 
quantitativa, bem como evidencia os atos potenciais, 
que são registrados em contas de compensação.  

 
27. No setor público, a principal razão de se manterem 
ativos imobilizados e outros ativos é voltada para o 
potencial de: 
 
a) Sua capacidade de gerar fluxos de caixa no longo 

prazo. 
b) Sua capacidade de gerar fluxos de caixa no médio 

prazo. 
c) Sua capacidade de gerar fluxos de caixa no curto 

prazo. 
d) Serviços financeiros desses ativos e, não, para a sua 

capacidade de gerar fluxos de caixa. 
e) Serviços desses ativos e, não, para a sua 

capacidade de gerar fluxos de caixa. 
 
28. Governos e outras entidades do setor público 
incorrem em passivos relacionados aos seus objetivos 
de prestação de serviços. Muitos passivos são oriundos 
de transações sem contraprestação e isso inclui aqueles 
relacionados a:  
 
a) Programas de Concessões Públicas. 
b) Programas direcionados ao fornecimento de 

benefícios sociais. 
c) Pagamento por obras realizadas para fornecedores. 
d) Pagamentos de Folha de Salário para Servidores 

Públicos. 
e) Programas de Privatizações. 
 
29. Sobre as características qualitativas da informação 
incluída nos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das 
Entidades do Setor Público (RCPGs), analise: 
 
 I- As informações financeiras e não financeiras 
são relevantes caso sejam capazes de influenciar 
significativamente o cumprimento dos objetivos da 
elaboração e da divulgação da informação contábil; 
 II- Para ser útil como informação contábil, a 
informação deve corresponder à representação fidedigna 
dos fenômenos econômicos e outros que se pretenda 
representar. A representação fidedigna é alcançada 
quando a representação do fenômeno é completa, 
neutra e livre de erro material; 
 III- As informações financeiras e não financeiras 
são capazes de exercer essa influência quando têm 
valor confirmatório, preditivo ou ambos. A informação 
pode ser capaz de influenciar e, desse modo, ser 
relevante, mesmo se alguns usuários decidirem não 
considerá-la ou já estiverem cientes dela; 
 IV- Os RCPGs podem apresentar informação 
acerca dos objetivos, custos e atividades previstas de 
prestação de serviços, além do montante e das fontes de 
recursos que se destinam a serem alocadas na 
prestação de serviços no futuro. 
 
Dos itens apresentados, não tem relação com a 
Relevância: 
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a) Apenas os itens III e IV. 
b) Apenas os itens I, II e IV. 
c) Apenas os itens II, III e IV. 
d) Apenas os itens I, II e III. 
e) Apenas o item II. 
 
30.  Essa característica qualitativa da informação 
incluída nos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das 
Entidades do Setor Público (RCPGs) significa ter 
informação disponível para os usuários antes que ela 
perca a sua capacidade de ser útil para fins de prestação 
de contas e responsabilização e tomada de decisão. 
 
O trecho acima descreve a: 
 
a) Representação Material. 
b) Comparabilidade. 
c) Verificabilidade. 
d) Tempestividade. 
e) Forma sobre Conteúdo. 

 
31. Variações patrimoniais são transações que 
promovem alterações nos elementos patrimoniais da 
entidade do setor público, mesmo em caráter 
compensatório, afetando, ou não, o seu resultado. As 
Variações patrimoniais que diminuem o patrimônio 
líquido são:  
 
a) Variações Qualitativas Patrimoniais Passiva. 
b) Variações Qualitativas Patrimoniais Modificativas. 
c) Variações Quantitativas Patrimoniais Diminutivas. 
d) Variações Qualitativas Patrimoniais Diminutivas. 
e) Variações Passiva e Ativa. 
 
32. Princípio da Licitação que vincula a Administração 
Pública a seguir de forma estrita a todas as regras que 
tenham sido previamente estipuladas para disciplinar e 
conduzir ao certame: 
 
a) Publicidade. 
b) Julgamento Objetivo. 
c) Impessoalidade. 
d) Vinculação ao Instrumento Convocatório. 
e) Moralidade. 

 
33. Para os fins do disposto na Lei Complementar 
101/00, a despesa total com pessoal, em cada período 
de apuração, não poderá exceder os percentuais da 
receita corrente líquida. No caso dos municípios em: 
 
a) 30%  
b) 40% 
c) 50% 
d) 60%  
e) 70% 

 
34. Tem a competência administrativa-judicante de julgar 
as contas de administradores públicos e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 
federais, bem como as contas de qualquer pessoa que 
der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 
que resulte prejuízo ao erário: 
 

a) Tribunal de Contas da União. 
b) Controladoria Geral da União. 
c) Advocacia Geral da União. 
d) Ministério Público Federal. 
e) Controladoria Geral do Legislativo Federal.  
 
35.  É ato da repartição competente, que verifica a 
procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é 
devedora e inscreve o débito desta: 
 
a) Lançamento da Despesa. 
b) Lançamento da Dívida Ativa. 
c) Lançamento da Receita. 
d) Lançamento Misto. 
e) Lançamento Passivo. 

 
36. Em um determinado órgão público foram registradas 
as seguintes informações, em R$: 
 
– Ativo financeiro: 25.000 
– Passivo financeiro: 35.000 
– Ativo permanente: 50.000 
– Passivo permanente: 20.000 
 
Considerando as informações acima, é correto afirmar 
que o balanço patrimonial da entidade indicou: 
 
a) Déficit financeiro. 
b) Superávit orçamentário. 
c) Superávit financeiro. 
d) Resultado financeiro positivo. 
e) Déficit patrimonial. 
 
37. De acordo com esse Princípio Orçamentário as 
estimativas devem ser tão exatas quanto possível, de 
forma a garantir à peça orçamentária um mínimo de 
consistência para que possa ser empregado como 
instrumento de programação, gerência e controle.  
 
O trecho acima descreve: 
 
a) O Orçamento Bruto. 
b) A Exatidão. 
c) A Publicidade. 
d) A Legalidade. 
e) A Unidade. 
 
Utilize as informações contábeis abaixo, para responder 
as questões 38, 39 e 40: 
 

Ativo Circulante R$ 96.360,00 
Passivo Circulante R$ 45.090,00 
Passivo Não Circulante R$ 14.400,00 
Realizável a Longo Prazo R$ 43.320,00 
Ativo Total R$ 184.500,00 
Disponibilidades R$ 32.400,00 
 

38. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
Liquidez Corrente: 

 

a) 2,14. 
b) 2,49. 
c) 2,67. 
d) 2,83. 
e) 2,99. 
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39. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
Liquidez Geral:  

 
a) 1,79. 
b) 2,35. 
c) 3,10. 
d) 3,54. 
e) 3,78. 
 
40.  Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
Solvência Geral: 
 
a) 3,02. 
b) 3,10. 
c) 3,15. 
d) 3,25. 
e) 3,65. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO DISCURSIVA                         

 

“Observa-se que a identificação, nas leis orçamentárias, 
das funções, subfunções, programas, projetos, 
atividades e operações especiais, em conjunto com a 
classificação do crédito orçamentário por categoria 
econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade 
de aplicação, atende ao princípio da especificação. Por 
meio dessa classificação, evidencia-se como a 
Administração Pública está efetuando os gastos para 
atingir determinados fins.” (8ª edição do Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP) 
 
 O §§1º e 2º do art. 11 da Lei no 4.320/1964 
classificam as receitas orçamentárias segundo a 
categoria econômica. Assim, conforme o disposto na 8ª 
edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (MCASP), defina e descreva os tipos de receitas 
públicas de acordo com a classificação por categoria 
econômica, determinando exemplos de cada grupo.. 
 

 
A resposta da questão discursiva deve ter mínimo de 5 (cinco) linhas e máximo de 10 (dez) linhas. 
 
O espaço abaixo deve ser utilizado SOMENTE para rascunho, devendo o candidato transcrever a resposta para o 
cartão de respostas/gabarito. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


