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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para 
cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer 
defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala 
que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 

sentido;  
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 

estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
caderno de questões em momento algum; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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NÓS, OS LINCHADORES 
 

Paulo Roberto Pires 
Jornalista e professor de Comunicação da UFRJ 

 
De Curitiba às mais longínquas periferias, 

grassa entre nós a ideia de que a vingança é 
mais rápida e eficiente do que a Justiça — e, por 
isso, deve substituí-la para salvar a pátria, o 
patrimônio ou a honra. Porteira aberta para a 
barbárie, esse princípio muitas vezes prevalece 
por meio de ardis perfeitamente legais, mas é 
mais frequente que se faça valer com paus e 
pedras. Tradição subterrânea do país abençoado 
por Deus e bonito por natureza, a cultura do 
linchamento é examinada em incômodos 
detalhes em A primeira pedra, documentário de 
Vladimir Seixas disponível no Futura Play. 

O assunto é complexo e desconcertante. 
O ódio que aflora num linchamento certamente 
tem origem nos abismos sociais que se 
aprofundam sob a perversa orientação 
demofóbica que há muito define os que mandam. 
É fato que, quanto mais desassistido, mais 
vulnerável o cidadão está à ideia de fazer justiça 
com as próprias mãos — e, é claro, também de 
sofrê-la. Mas o horror não se explica apenas por 
conjunturas históricas e sociais: é no fator 
humano que está o busílis. Quando se instala a 
lei de talião, do olho por olho, a distância da 
palavra ao ato é menor do que se pode imaginar, 
como demonstram sobreviventes, parentes de 
vítimas, intelectuais e anônimos “cidadãos de 
bem” ouvidos no documentário. 

“Se eu fosse atingida por uma violência, 
assassinassem um filho meu, eu ia ter vontade 
de fazer justiça com as próprias mãos”, diz uma 
mulher, em off, num depoimento que abre o filme. 
“Eu sou uma cidadã de bem. Eu sou inclusive da 
área da saúde, então eu deveria zelar sempre 
pela vida. Mas, se fosse atingida, teria um 
espírito vingativo.” Tem-se aí a medida da 
profundidade do buraco: cidadãos partem para o 
crime acreditando-se perfeitamente conformes à 
lei e à ordem. 

José de Souza Martins, sociólogo da USP 
que há 30 anos estuda o tema e é consultor de A 
primeira pedra, calcula que cerca de 1 milhão de 
brasileiros tenham se envolvido em algum 
linchamento — hoje se acredita que uma pessoa 
por dia seja emboscada dessa forma. Trata-se de 
um ritual que vai além da explosão vingativa: não 
basta exterminar, é preciso supliciar a vítima. E, 
tão importante quanto sua imolação, é expor esse 
sofrimento de modo ritual, como se 
fundamentasse o exemplo. 

Cleidenilson Pereira não tinha 
antecedentes criminais quando, aos 29 anos, 
tentou assaltar um botequim na periferia de São 

Luís, no Maranhão. Pego pela vizinhança, foi 
despido, amarrado a um poste e espancado até a 
morte. Mais sorte teve André Luiz Ribeiro. 
Confundido com o assaltante de um outro bar, 
este em São Paulo, foi preso por pai e filho, 
donos do estabelecimento, e apanhou até ser 
salvo por bombeiros — que resolveram dar 
crédito a seus apelos de inocência quando 
provou, numa inusitada aula sobre Revolução 
Francesa, que ganhava a vida como professor de 
história. 

A popularização das redes sociais e a 
onipresença de câmeras em qualquer tempo e 
lugar só potencializaram a cultura do 
linchamento. Foi uma notícia falsa, a princípio 
postada no Facebook, que sentenciou Fabiane 
Maria de Jesus, que tinha 33 anos. Confundida 
com uma sequestradora de crianças, a dona de 
casa foi massacrada num bairro pobre do 
balneário paulista do Guarujá. De um grupo de 
WhatsApp veio o veredicto sobre Luiz Aurélio de 
Paula e sua mulher, também acusados de 
sequestrar menores. A mensagem trazia o áudio 
do pai de uma criança supostamente abordada e 
a foto do casal. Encurralados por centenas de 
pessoas em Araruama, no litoral fluminense, 
foram salvos por guardas civis. O carro deles foi 
incendiado. 

O caldo em que fervem notícias falsas, 
afrontas aos direitos humanos e incitação à 
violência alimenta as turbas de linchadores que 
clamam por justiça. 

E, não por acaso, nutre as propostas de 
governo do inominável candidato à 
Presidência. A primeira pedra faz ver melhor o 
presente e projeta uma distopia tenebrosa, que 
deve ser combatida sem relativismos. “Cidadãos 
de bem”, um número significativo deles, parecem 
dispostos a referendar como política de Estado o 
que nesse documentário essencial é mostrado 
como o que de fato é: um crime bárbaro e sem 
atenuantes. 
 
Adaptação: https://epoca.globo.com/paulo-
roberto-pires/nos-os-linchadores-22855210, 
acesso em 12 de jul. de 2018.  
 
01) O texto “Nós, os linchadores” trata, 
prioritariamente: 
 
(A) De um determinado candidato à 
presidência que argumenta em favor da violência. 
(B) Do documentário de Vladimir Seixas “A 
primeira pedra”, disponível no Futura Play.  
(C) Dos linchamentos como vingança em que 
não basta exterminar, segundo Pires, é preciso 
supliciar.  
(D) Da ineficiência da justiça no Brasil. 
(E) Das notícias falsas e da incitação à 

https://epoca.globo.com/paulo-roberto-pires/nos-os-linchadores-22855210
https://epoca.globo.com/paulo-roberto-pires/nos-os-linchadores-22855210
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violência.  
  
02) De acordo com o texto OS CIDADÃOS DO 
BEM: 
 
(A) São ouvidos no documentário e se 
definem como aqueles defendem o linchamento e 
à “justiça feita pelas próprias mãos”.  
(B) São os profissionais da saúde que salvam 
vidas.    
(C) São as vítimas de linchamentos. 
(D) São os jornalistas que não incitam a 
violência e não defendem  a justiça pelas próprias 
mãos.  
(E) São pessoas que só fazem o bem.   
 
03) O verbo sublinhado no período “A 
popularização das redes sociais e a 
onipresença de câmeras em qualquer tempo e 
lugar só potencializaram a cultura do 
linchamento” classifica-se quanto à regência 
verbal como: 
 
(A) Verbo transitivo direto e indireto. 
(B) Verbo de ligação. 
(C) Verbo transitivo indireto. 
(D) Verbo transitivo direto.   
(E)      Verbo intransitivo. 
 
04) Marque a alternativa em que as palavras 
sublinhadas, no período “Mas, se fosse 
atingida, teria um espírito vingativo”, estão 
corretamente classificadas quanto às classes 
de palavras, na ordem em que aparecem: 
 
(A) Conjunção, artigo indefinido. 
(B) Conjunção, preposição, artigo indefinido. 
(C) Conjunção, advérbio de tempo, 
preposição.  
(D) Verbo, artigo definido, conjunção. 
(E) Conjunção adversativa, artigo indefinido, 
adjetivo. 
  
05) A palavra acentuada pela mesma razão 
que violência é: 
 
(A) Câmera.  
(B)  Presidência. 
(C)  Além. 
(D) Inominável. 
(E)  Política. 
 
06) Dada uma matriz A triangular superior e 
uma matriz B diagonal a multiplicação destas 
matrizes, ou seja,  AB resultará em uma matriz 
do tipo? 
 
(A) Identidade. 
(B) Triangular Inferior. 

(C) Diagonal. 
(D) Triangular Superior. 
(E) Nula. 
 

07) Dado o sistema linear  

  
 Os valores para x, y e z respectivamente são? 
 

(A)   

 

(B)   

 

(C)  

 

(D)  

 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
  
08) Sendo A(2,4) e B(-1,3) pontos no plano 
cartesiano. Qual a distancia entre A e B? 
 

(A) . 

(B) .  

(C) . 

(D) .  

(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
09) A expressão 
 

  

 
Resultará em qual valor numérico? 
 
(A) 2. 
(B)  1. 
(C)  0. 
(D)  -1. 
(E)  -2. 
 
10) Um reservatório de água tem 4m de altura, 
6m de comprimento e 5m de largura. E 
sabendo que esta faltando 20% para 
completar sua armazenagem máxima, quantos 
litros de água possui este reservatório no 
momento: 
 
(A)  76000 litros.  
(B)  96000 litros. 
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(C)  102000 litros. 
(D)  104000 litros. 
(E)  106000 litros. 
 
11) Assinale a alternativa que contenha a 
combinação de teclas de atalho do Microsoft 
Windows XP que exibe as propriedades do 
objeto selecionado: 
 
(A)  Ctrl + Esc 
(B)  Alt + Esc 
(C)  Alt + Enter 
(D)  Ctrl + A 
(E)  Alt + Tab 
 
12) Análise a planilha do Microsoft Office 
Excel 2007 abaixo: 

 
Assinale a alternativa que contenha as 
fórmulas utilizadas nas células D9 e B13, 
respectivamente: 
 
(A)  =SOMA(D2:D7) e =MÉDIA(B9:D9), 
respectivamente.  
(B)  =MÉDIA(D2:D7) e =MÉDIA(B9:D9), 
respectivamente. 
(C)  =SOMA(D2:D7) e =SOMA(D2:D7), 
respectivamente. 
(D)  =SOMA(D2;D5:D7) e =MÉDIA(B9;D9), 
respectivamente. 
(E)  =SOMA(D2;D7) e =MÉDIA(B9;D9), 
respectivamente. 
  
13) Assinale a alternativa que contenha as 
portas padrão dos protocolos POP3 (Post 
Office Protocol Version 3) e STMP (Simple Mail 
Transfer Protocol) utilizados no Correio 
Eletrônico Outlook, respectivamente: 
 
(A)  POP3 porta 566 e SMTP porta 995, 
respectivamente. 
(B)  POP3 porta 995 e SMTP porta 558, 

respectivamente. 
(C)  POP3 porta 993 e SMTP porta 206, 
respectivamente. 
(D)  POP3 porta 993 e SMTP porta 465, 
respectivamente. 
(E)  POP3 porta 995 e SMTP porta 465, 
respectivamente. 
 
14) Assinale a alternativa que contenha a 
combinação de teclas de atalhos utilizado no 
Bloco de Notas do Sistema Operacional 
Windows XP que execute a função 
“Substituir”: 
 
(A)  Ctrl + D 
(B)  Alt + H 
(C)  Alt + F 
(D)  Ctrl + H 
(E)  Ctrl + G 
 
15) Análise a planilha do Microsoft Office 
Excel 2007 abaixo: 
 

 
Assinale a alternativa que contenha a fórmula 
utilizada na célula B9 da figura acima: 
 
(A)  =(MÉDIA(B2;B7)*(MÉDIA(C2;C7))) 
(B)  =(MÉDIA(B2:B7)*(MÉDIA(C2:C7))) 
(C)  =(SOMA(B2:B7)*(MÉDIA(C2:C7))) 
(D)  =(MÉDIA(B2:B7)*(SOMA(C2:C7))) 
(E)  =(SOMA(B2:B7)*(SOMA(C2:C7))) 
 
16) Dentre as cidades turísticas abaixo, 
assinale aquela que NÃO fica no Estado do 
Paraná: 
 
(A) Antonina. 
(B) Lapa. 
(C) Foz do Iguaçu. 
(D) Petrópolis. 
(E) Tibagi. 
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17) Dentre as cidades abaixo, identifique a 
única que está localizada na região Oeste do 
Estado do Paraná: 
 
(A) Castro. 
(B) Altônia. 
(C) Sengés. 
(D) Prudentópolis. 
(E) Bela Vista do Paraíso. 
 
18) No cenário cultural brasileiro, Deborah 
Colker é grande destaque na(s): 
 
(A) Novelas. 
(B) Artes Plásticas. 
(C) Arquitetura. 
(D) Música. 
(E) Dança. 
 
19) A Polícia Federal, órgão de relevante 
atuação nacional, atualmente está 
subordinada: 
 
(A) Ao Ministério da Justiça. 
(B) Ao Ministério dos Direitos Humanos. 
(C) Ao Ministério Extraordinário da Segurança 
Pública. 
(D) Ao Ministério do Trabalho. 
(E) Ao Ministério dos Agentes Federais. 
 
20) Jair Bolsonaro, candidato à Presidência da 
República do Brasil, é militar da reserva do 
Exército Brasileiro, com a patente de: 
 
(A) Capitão. 
(B) Cabo. 
(C) Tenente. 
(D) Major. 
(E) General. 
 
21) Uma função primordial da Contabilidade é 
o acompanhamento das mutações 
patrimoniais, sejam qualitativas ou 
quantitativas, evidenciando sua composição e 
os resultados obtidos. Na composição 
patrimonial de uma organização, os juros a 
apropriar incidentes sobre uma operação de 
crédito ou financiamento efetivada junto à 
uma instituição financeira, deverão ser 
classificados como: 
 
(A)  Conta de resultado - despesa. 
(B)  Conta redutora do passivo circulante. 
(C)  Conta qualificadora do ativo circulante. 
(D)  Conta temporária do patrimônio líquido. 
(E)  Conta compensatória demonstração dos 
fluxos de caixa. 
 
22) Supondo que uma sociedade adquiriu um 

veículo para seu ativo imobilizado em 
01/07/2017 e este entrou em operação na 
mesma data, tendo como principal finalidade o 
transporte dos vendedores da empresa. Para 
resolver a questão utilize os dados abaixo: 
 
- Valor do bem R$ 250.000,00. 
- Valor residual R$ 40.000,00. 
- Vida útil 5 anos. 
- Método de depreciação: linear. 
 
Em 30/06/2018, o valor líquido contábil do bem 
era de: 
 
(A)  R$ 180.000,00. 
(B)  R$ 194.000,00. 
(C)  R$ 200.000,00. 
(D)  R$ 202.000,00. 
(E)  R$ 208.000,00. 
  
23) Na demonstração do resultado do 
exercício, o lucro bruto será apurado pela 
Receita Líquida de Vendas deduzida: 
 
(A)  Do custo da mercadoria vendida. 
(B)  Das devoluções de vendas. 
(C)  Dos tributos incidentes sobre as vendas. 
(D)  Dos abatimentos concedidos. 
(E)  Das despesas com vendas. 
 
24) Analisando o balancete mensal do mês de 
julho de 2018 de uma companhia, foram 
extraídos os seguintes dados: 
 
- Reserva de capital R$ 60.000,00. 
- Capital social subscrito R$ 2.600.000,00. 
- Prejuízos acumulados R$ 220.000,00. 
- Reserva legal R$ 180.000,00. 
- Reserva para contingências R$ 50.000,00. 
- Capital a integralizar R$ 150.000,00. 
 
Com dados apresentados, assinale o valor do 
Patrimônio Líquido da Companhia:  
 
(A)  R$ 2.420.000,00. 
(B)  R$ 2.470.000,00. 
(C)  R$ 2.520.000,00. 
(D)  R$ 2.570.000,00. 
(E)  R$ 2.640.000,00. 
 
25) Assinale a única alternativa onde contém 
uma conta de natureza mista, podendo 
apresentar saldo credor ou devedor: 
 
(A)  Impostos a recuperar. 
(B)  Dividendos a distribuir.  
(C)  Participações em sociedades coligadas. 
(D)  Ajuste de avaliação patrimonial. 
(E)  Despesas pagas antecipadamente. 
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26) O Candidato ao cargo de Contador deve 
assinalar a alternativa que apresenta a 
classificação das receitas orçamentárias 
obtidas por um Ente público com aluguéis de 
imóveis e referente remuneração dos 
depósitos bancários: 
 
(A)  Ambas como receita de capital. 
(B)  Ambas receitas correntes patrimoniais. 
(C)  Aluguéis como receitas de capital e 
remuneração dos depósitos como receita 
patrimonial. 
(D)  Aluguéis como receitas patrimoniais e 
remuneração dos depósitos como receita de 
capital. 
(E)  Alugueis como receitas de capital e 
remuneração dos depósitos como receita extra 
orçamentária. 
  
27) Assinale a alternativa que apresenta o(s) 
sistema(s) envolvido(s) na contabilização da 
inscrição de créditos em dívida ativa 
realizados por um Ente Público que não adota 
o uso dos lançamentos de controle: 
 
(A)  Patrimonial, financeiro e orçamentário. 
(B)  Somente patrimonial e orçamentário. 
(C)  Somente orçamentário e financeiro. 
(D)  Somente orçamentário. 
(E)  Somente patrimonial. 
 
28) Assinale a alternativa que apresenta uma 
característica correta dos Créditos Adicionais 
abertos pelos Entes Públicos:  
 
(A)  Somente podem ser abertos mediante 
autorização do Poder Legislativo. 
(B)  A abertura de créditos adicionais especiais 
não exige a existência de recursos orçamentários 
disponíveis.  
(C)  É vedada a prorrogação de vigência dos 
créditos adicionais para o exercício financeiro 
seguinte. 
(D)  Recursos não comprometidos de 
operação de crédito podem ser utilizados para 
abertura de créditos adicionais. 
(E)  O superávit orçamentário pode ser 
utilizado para abertura de créditos adicionais 
suplementares. 
 
29) Não representa uma característica da 
liquidação da despesa orçamentária a 
alternativa: 
 
(A)  Representa a última fase antes do 
pagamento da despesa. 
(B)  Permite verificar a origem e o objeto do 
que se deve pagar. 
(C)  Cria para o estado obrigação de 

pagamento, pendente ou não de implemento de 
condição. 
(D)  Pode ser realizada com base no contrato, 
ajuste, acordo respectivo ou na nota de empenho. 
(E)  Não pode ser realizada por valor 
estimado. 
 
30) A Dívida Fundada do Ente compreende os 
compromissos contraídos para atender a 
desequilíbrio orçamentário ou financeiro de 
obras e serviços públicos com exigibilidade 
superior a: 
 
(A)  Doze meses. 
(B)  Vinte meses. 
(C)  Vinte e quatro meses. 
(D)  Trinta meses. 
(E)  Trinta e seis meses. 
 
31) A proposta orçamentária poderá conter 
autorização para: 
 
(A)  Criação de despesa não computada, até 
determinado montante. 
(B)  Alteração das dotações orçamentárias do 
Ente. 
(C)  Realização de obras de saneamento e 
habitação para população de baixa renda, não 
prevista na lei orçamentária anual desde que 
efetuada com recursos recebidos de outros Entes 
públicos. 
(D)  Realização de operação de crédito por 
antecipação da receita orçamentária em qualquer 
mês do exercício financeiro. 
(E)  Abertura de dotação específica para 
Fundos Especiais. 
 
32) Assinale a alternativa incorreta sobre o 
controle da execução orçamentária: 
 
(A)  Poderá ser prévio, concomitante ou 
posterior. 
(B)  Tem como principal objetivo aplicar 
sanções nos casos de descumprimento da lei 
orçamentária. 
(C)  Verifica a fidelidade funcional dos agentes 
públicos, responsáveis por bens públicos. 
(D)  O Controle Externo será realizado pelo 
Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de 
Contas. 
(E)  Também deve ser realizado por órgão 
interno do Ente público. 
 
33) Sobre as demonstrações contábeis 
aplicadas aos Entes públicos, é correto 
afirmar: 
 
(A)  No balanço financeiro não constam 
operações extra orçamentárias. 
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(B)  Os saldos das contas de compensação 
constam na Demonstração das Variações 
Patrimoniais. 
(C)  Na Demonstração das Variações 
Patrimoniais a alienação de bens é classificada 
como variação patrimonial ativa. 
(D)  No balanço patrimonial não devem ser 
evidenciados os valores de terceiros em poder do 
Ente. 
(E)  Caso o saldo do Passivo seja superior ao 
do Ativo, o resultado do Balanço Patrimonial será 
passivo a descoberto. 
 
34) Consolidação das Demonstrações 
Contábeis resulta no processo que ocorre 
pela soma ou pela agregação de saldos ou 
grupos de contas, excluídas as transações 
entre entidades incluídas na consolidação, 
formando uma unidade contábil consolidada. 
Sobre a consolidação das Demonstrações 
Contábeis, assinale a única alternativa 
Incorreta: 
 
(A)  Eventos subsequentes à data de 
encerramento do exercício que possam ter efeito 
relevante sobre as demonstrações contábeis 
consolidadas devem ser apresentadas em notas 
explicativas. 
(B)  As demonstrações consolidadas devem 
abranger as transações contábeis de todas as 
unidades contábeis incluídas na consolidação. 
(C)  Os ajustes e as eliminações decorrentes 
do processo de consolidação devem ser 
realizados em documentos auxiliares, não 
originando nenhum tipo de lançamento na 
escrituração das entidades que formam a 
unidade contábil. 
(D)  As demonstrações contábeis das 
entidades do setor público, para fins de 
consolidação, devem ser levantadas na mesma 
data, vedada a utilização de demonstrações com 
datas diferentes. 
(E)  Unidade Contábil Consolidada 
corresponde a soma ou a agregação de saldos 
ou grupos de contas de duas ou mais unidades 
contábeis originárias, excluídas as transações 
entre elas. 
 
35) Assinale a única alternativa que apresenta 
uma informação correta acerca da 
depreciação, amortização e exaustão de bens: 
 
(A)  Não estão sujeitos ao regime de 
depreciação bens de uso comum que 
absorveram ou absorvem recursos públicos, 
considerados tecnicamente, de vida útil 
indeterminada. 
(B)  A depreciação, a amortização e a 
exaustão devem ser reconhecidas até que o valor 

líquido contábil do ativo seja igual a zero. 
(C)  A depreciação de bens imóveis deve ser 
calculada com base, exclusivamente, no custo de 
construção, considerando o valor dos terrenos. 
(D)  A depreciação, a amortização ou a 
exaustão de um ativo começa quando o item for 
adquirido, independente da data de início do uso 
do bem. 
(E)  A depreciação e a amortização cessam 
quando o ativo torna-se obsoleto. 
 
36) As reavaliações devem ser feitas 
utilizando-se o valor justo ou o valor de 
mercado na data de encerramento do Balanço 
Patrimonial, pelo menos, anualmente, para as 
contas ou grupo de contas cujos valores de 
mercado variarem significativamente em 
relação aos valores anteriormente registrados 
e para as demais contas ou grupos de contas: 
 
(A)  A cada dois anos. 
(B)  A cada três anos. 
(C)  A cada quatro anos. 
(D)  A cada cinco anos. 
(E)  A cada seis anos. 
 
37) Assinale a alternativa que apresenta o 
conceito de custos segundo as Normas 
Brasileiras de Contabilidade: 
 
(A)  Correspondem a reduções do patrimônio 
que não estão associadas a qualquer 
recebimento compensatório ou geração de 
produtos ou serviços, que ocorrem de forma 
anormal e involuntária. 
(B)  São gastos com bens ou serviços 
utilizados para a produção de outros bens ou 
serviços. 
(C)  Corresponde ao gasto levado para o Ativo 
em função de sua vida útil. São todos os bens e 
direitos adquiridos e registrados no ativo. 
(D)  Pagamento resultante da aquisição do 
bem ou serviço. 
(E)  É o dispêndio de um ativo ou criação de 
um passivo para obtenção de um produto ou 
serviço. 
 
38) No que diz respeito a receita pública, a 
transferência dos valores arrecadados à conta 
específica do Tesouro, responsável pela 
administração e controle e programação 
financeira, observando-se o princípio da 
unidade de tesouraria ou de caixa, é 
denominada: 
 
(A)  Recolhimento. 
(B)  Lançamento. 
(C)  Previsão. 
(D)  Arrecadação. 
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(E)  Alocação. 
 
39) A classificação da despesa que reflete a 
estrutura de alocação dos créditos 
orçamentários e está estruturada em dois 
níveis hierárquicos: órgão orçamentário e 
unidade orçamentária, recebe o nome de: 
 
(A)  Programática. 
(B)  Funcional. 
(C)  Operacional. 
(D)  Referencial. 
(E)  Institucional. 
 
40) Os valores empenhados pelos Entes 
públicos, liquidados e que não tenham sido 
pagos no exercício financeiro em que 
ocorreram, serão registrados como: 
 
(A)  Débitos de tesouraria finalizados. 
(B)  Serviços da dívida a pagar encerrados. 
(C)  Restos a pagar processados. 
(D)  Financiamentos a transferir em 
processamento. 
(E)  Dívida mobiliária liquidada. 
 
 




