
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CARGO: CONTADOR 
 
 

 
INSTRUÇÕES: 

 
VERIFIQUE SE ESTE CADERNO: 
 

 Corresponde a sua opção de cargo. 

 Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro 
caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. 

 A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 
 

VOCÊ DEVE: 
 

 Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 

 Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu. 

 Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█].  
 

ATENÇÃO: 
 

 Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.  

 Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à 
questão. 

 Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 

 Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas. 

 Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas. 

 Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados. 
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QUESTÕES - LÍNGUA PORTUGUESA (1 – 12)  

02 PONTOS 

TEXTO I 
Coração numeroso 

Foi no Rio. 

Eu passava na Avenida quase meia-noite. 

Bicos de seio batiam nos bicos de luz estrelas 

inumeráveis. 

Havia a promessa do mar 

e bondes tilintavam, 

abafando o calor 

que soprava no vento 

e o vento vinha de Minas. 

 

Meus paralíticos sonhos desgosto de viver 

(a vida para mim é vontade de morrer) 

faziam de mim homem-realejo imperturbavelmente 

na Galeria Cruzeiro quente quente  

e como não conhecia ninguém a não ser o doce vento 

mineiro,  

nenhuma vontade de beber, eu disse: Acabemos com 

isso. 

 

Mas tremia na cidade uma fascinação casas 

compridas 

autos abertos correndo caminho do mar 

voluptuosidade errante do calor 

mil presentes da vida aos homens indiferentes, 

que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis 

choraram.  

 

O mar batia em meu peito, já não batia no cais.  

A rua acabou, quede as árvores? a cidade sou eu 

a cidade sou eu 

sou eu a cidade 

meu amor.  

Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma 

Poesia. 

 

01. O título do poema se justifica, pois: 

 

a) o eu lírico, conquanto demonstre uma inadaptação 

ao espaço urbano carioca em princípio, valorizando 

apenas o espaço mineiro, passa a valorizar ambos. 

b) não há, segundo o que se constata no poema lido, 

espaço no coração do eu lírico para ambos os lugares, 

já que ele se apresenta muito arraigado a Minas. 

c) antecipa, de certa forma, o conteúdo do poema, já 

que não há valorização de ambos os espaços tratados 

pelo eu lírico. 

d) há espaço no coração do eu lírico para a família, os 

costumes e os amigos de Minas e do Rio de Janeiro. 

e) trata-se de uma metáfora para expressar que o eu 

lírico conquistou vários amores ao longo da vida. 

 

02. A partir de determinado ponto do poema, percebe-

se uma mudança de postura do eu lírico em relação ao 

Rio de Janeiro. Assinale a opção cujo verso retirado do 

poema demarca o início dessa mudança: 

 

a) “Eu passava na Avenida quase meia-noite.” 

b) “Mas tremia na cidade uma fascinação casas 

compridas” 

c) “que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis 

choraram” 

d) “O mar batia em meu peito, já não batia no cais” 

e) “a cidade sou eu” 

 

03. Podem-se perceber, ao lado do aspecto lírico do 

poema, características de uma determinada tipologia 

textual; assim, sobressai a tipologia corretamente 

apontada na alternativa: 

 

a) expositiva 

b) descritiva 

c) argumentativa 

d) narrativa 

e) injuntiva 

 

04. O verso “Bicos de seio batiam nos bicos de luz 

estrelas inumeráveis.” apresenta uma imagem 

carregada de linguagem figurada; assim, o recurso 

estilístico que sobressai em tal verso aparece na 

opção: 

 

a) metonímia 

b) símile 

c) antítese 

d) ironia 

e) metáfora 

 

05. Constata-se no verso “autos abertos correndo 

caminho do mar” o emprego de um recurso 

denominado elipse. Esse uso contribui para reforçar 

determinado efeito de sentido do verso; tal efeito está 

melhor apresentado na alternativa: 

 

a) reforçar a ideia de velocidade impressa pelos 

veículos. 

b) reforçar o sentimento de inadaptação do eu lírico 

em relação ao Rio. 

c) reforçar o sentimento de nostalgia por Minas. 

d) reforçar a paixão despertada no eu lírico pelo Rio 

em detrimento de Minas. 

e) reforçar a ideia de obstáculo interposto ao eu lírico 

para chegar ao mar. 
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06. O conectivo que introduz o verso “que meu 

coração bateu forte, meus olhos inúteis 

choraram.” assume, no contexto, um valor semântico 

de: 

 

a) explicação 

b) concessão 

c) causa 

d) consequência 

e) condição  

 

07. O poema de Drummond não apresenta uma 

pontuação que respeite as normas gramaticais; sendo 

assim, para tornar passagens do texto adequadas 

gramaticalmente, está correto o que se afirma em 

todas as opções abaixo, EXCETO: 

 

a) deve ser acrescentada uma vírgula depois do 

substantivo “mar” na passagem “Havia a promessa do 

mar / e bondes tilintavam, (...)”. 

b) uma vírgula deve ser inserida antes da 2ª ocorrência 

do vocábulo “quente” na sequência presente no verso 

“na Galeria Cruzeiro quente quente”. 

c) antes do vocábulo “que” em “abafando o calor / que 

soprava no vento” deve ser inserida uma vírgula. 

d) depois do conectivo “e” no excerto “e como não 

conhecia ninguém a não ser o doce vento mineiro,” 

deve ser incluída uma vírgula. 

e) na 3ª estrofe, devem ser acrescentadas quatro 

vírgulas para separarem a sequência de elementos em 

enumeração. 

 

08. Os vocábulos retirados do texto  “inumeráveis”, 

“imperturbavelmente”, “indiferentes” e “inúteis” 

apresentam prefixo com o mesmo valor semântico. O 

mesmo ocorre na alternativa: 

 

a) anarquia 

b) penumbra 

c) abdicar 

d) exonerar 

e) anagrama 

 

09. Constata-se no vocábulo “voluptuosidade” um 

encontro consonantal. O mesmo ocorre em: 

 

a) exsudar 

b) sintaxe 

c) impudico 

d) tóxico 

e) ambulante 

 

10. Em relação aos elementos de comunicação, pode-

se afirmar que o poema drummondiano está centrado: 

 

a) no receptor, pois há clara presença de interpelação. 

b) no emissor, pois sobressaem marcas de 

expressividade no texto. 

c) no contexto, pois destaca-se a intenção de transmitir 

uma informação aos leitores. 

d) no canal, pois fica patente a intenção de manter o 

canal de comunicação. 

e) no código, pois pretende-se no texto refletir sobre o 

próprio fazer poético. 

TEXTO II 

 
 

11. Analisando os elelmentos verbais e não verbais da tirinha acima, pode-se afirmar que o efeito de humor 

presente nela se dá, de forma mais decisiva, principalmente: 

 

a) pela crítica estabelecida, cujo foco é a pobreza no Brasil. 

b) pela quebra de expectativa estabelecida no último quadrinho com o emprego do substantivo “invisibilidade”. 

c) pela constatação das diferenças sociais percebidas pelos trajes das personagens. 

d) pela forma ingênua de as personagens acharem que alguém pode ter superpoderes. 

e) pela ambivalência na escolha lexical, em especial no emprego do substantivo “super-herói”. 
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12. O vocábulo “super-herói” está corretamente 
grafado, segundo as normas gramaticais. O mesmo 
NÃO ocorre na opção: 
  
a) matéria-prima 
b) mula sem cabeça 
c) pôr-do-sol 
d) coerdeiro 
e) para-lama 
 

QUESTÕES - RACIOCÍNIO LÓGICO (13 – 16)  

02 PONTOS 

 

13. Cada caixa abaixo representa um maço que 

contêm oito caixas de fósforos, que por sua vez, 

possuem 40 fósforos cada. 

 

Quantos fósforos este lote possui? 

a) 3600 

b) 3840 

c) 4600 

d) 4800 

e) 5120 

 

14. Cinco médicos atendem 45 pacientes em 3 

horas. Quantos médicos são necessários para 

atender 135 pacientes em 5 horas? 

 

a) 8 

b) 9 

c) 10 

d) 11 

e) 12 

 

15. Considere a tabela verdade. 

P Q R PvQ (PvQ) => R 

V V V V ? 

V V F V ? 

V F V V ? 

V F F V ? 

F V V V ? 

F V F V ? 

F F V F ? 

F F F F ? 

A sequência de V (verdadeiro) e F (falso) que 

completa a última coluna de cima para baixo é 

a) V-F-V-F-V-F-V-V 

b) V-F-V-F-V-F-V-F 

c) F-V-F-V-F-V-F-F 

d) F-V-F-V-F-V-F-V 

e) F-F-F-F-F-F-V-V 

 

16. Gabriel tem quatro filhas: Ana, Beatriz, Célia e 

Dayse. A respeito das alturas das filhas de Gabriel, 

sabe-se que 

I – Dayse é mais alta que Célia 

II – Ana é mais baixa que Beatriz 

III – Beatriz é mais alta que Célia 

 

Portanto, é necessariamente verdadeiro que 

 

a) Beatriz é a mais alta 

b) Célia é a mais baixa 

c) Ana é a mais baixa 

d) Célia não é a mais baixa 

e) Dayse não é a mais baixa 

 

QUESTÕES - ATUALIDADES  (17 – 20) 

02 PONTOS 

 

17. Marque a alternativa correta: 

 

O Brasil firmou com os Estados Unidos um acordo 

que estabelece regras para o uso da base militar na 

cidade de Alcântara. O entendimento foi fechado 

pelo presidente Bolsonaro com Donald Trump. 

Segundo o governo brasileiro, a aprovação do 

Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) 

viabiliza a exploração comercial do Centro de 

Lançamento com os Estados Unidos. Em troca, o 

Brasil receberá recursos para investir no 

desenvolvimento e no aperfeiçoamento do Programa 

Espacial Brasileiro.  

 

O Centro de Lançamento de Alcântara (base de 

foguetes brasileira) está localizado no ESTADO 

do: 

 

a) Pará. 

b) Rio de Janeiro. 

c) Maranhão. 

d) Tocantins.  

e) Mato Grosso do Sul  
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18. Marque a alternativa correta. 

 
O prêmio Nobel é uma das principais premiações 

mundiais para reconhecimento de pessoas que 

desenvolvem trabalhos, ações e pesquisas em 

benefício da humanidade. 

      

Em 2019, o prêmio Nobel da Paz foi para: 

 

a) O cacique brasileiro Raoni. 

b) O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali. 

c) A jovem ativista e sueca Greta Thunberg. 

d) A jovem paquistanesa Malala Yousafzai 

e) Nenhuma das alternativas acima. 

 

19. Marque a alternativa correta 

 

Ex-astronauta é o atual ministro da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações do governo 

Bolsonaro.  Foi o primeiro brasileiro a viajar ao 

espaço quando integrou a Missão Centenário, 

projeto criado por Brasil e Rússia com destino à 

Estação Espacial Internacional. Na área de 

comunicações, ele destacou como um dos desafios a 

ampliação do acesso à banda larga no país.  

 

O atual ministro da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações é: 

 

a) Onyx Lorenzoni. 

b) Paulo Guedes. 

c) Osmar Terra. 

d) Marcos Pontes. 

e) Nenhuma das alternativas acima.  

 

20. Leia o texto abaixo, julgue as proposições e 

marque a alternativa INCORRETA. 

 

 
 

As bandeiras tarifárias são um sistema de tarifação 

na geração da energia elétrica, coordenadas pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Nos 

meses de novembro e dezembro de 2019 foi à cor 

vermelha. As bandeiras resultam em cobranças 

adicionais para os consumidores quando saem do 

patamar verde para o amarelo ou para o vermelho. 

Elas são definidas conforme os custos para 

produção de energia para determinado mês. 

 Fonte: https://www.aneel.gov.br. Texto com 

adaptações. 

A tarifa de luz BANDEIRA VERMELHA geralmente 

irá acontecer quando:  

 

I. as condições de geração de energia forem 

ideais, ou seja, mais baratas. 

II. as termelétricas, energias fotovoltaicas e eólicas 

forem acionadas para compensar um ano de 

produção crescente para as hidrelétricas, 

principalmente anos em que chove acima da média 

anual. 

III. houver período chuvoso nas principais bacias 

hidrográficas do país, nesse cenário, diminui a 

demanda de acionamento de usinas termelétricas, 

cujo custo de produção é mais baixo, o que incide 

sobre da energia. 

 

Está(ão) incorreta(s)  

 

a) Apenas a afirmativa I.  

b) Apenas a afirmativa II. 

c) Apenas a afirmativa III. 

d) Apenas as afirmativas II e III.  

e) As afirmativas I, II e III. 

 

QUESTÕES - CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS (21 –  40)  

03 PONTOS 

 

21. De acordo com a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002 que institui o Código Civil, assinale (V) ou 

(F) nos parênteses conforme a afirmativa seja 

verdadeira ou falsa, de cima para baixo, 

respectivamente:  

 

(____) Aquele que, não sendo proprietário de imóvel 

rural ou urbano, possua como sua, por quinze anos 

ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona 

rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a 

produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo 

nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

(____) Aquele que possuir, como sua, área urbana 

de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por 
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quinze anos ininterruptamente e sem oposição, 

utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 

adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 

proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

(____) Aquele que, por cinco anos, sem interrupção, 

nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-

lhe a propriedade, independentemente de título e 

boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare 

por sentença, a qual servirá de título para o registro 

no Cartório de Registro de Imóveis. 

(____) Aquele que exercer, por 2 (dois) anos 

ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com 

exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² 

(duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja 

propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-

companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para 

sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 

domínio integral, desde que não seja proprietário de 

outro imóvel urbano ou rural.  

(____) Adquire também a propriedade do imóvel 

aquele que, contínua e incontestadamente, com justo 

título e boa-fé, o possuir por 5 anos. 

 

Analisando as afirmativas acima, marque a 

sequência CORRETA: 

 

a) F – F – F – V - F 

b) V – F – V – F - V 

c) V – V – V – F - V 

d) F – V – F – V - F 

e) V – V – V – F - V 

 

22. Em conformidade com o Código Civil de 2002 é 

CORRETO afirmar que são absolutamente 

incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil: 

 

a) Os pródigos. 

b) Os menores de 16 (dezesseis) anos. 

c) Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. 

d) Os maiores de dezesseis e menores de dezoito 

anos. 

e) Aqueles que, por causa transitória ou permanente, 

não puderem exprimir sua vontade. 

 

23. As pessoas jurídicas de direito público interno 

são civilmente responsáveis por atos dos seus 

agentes que nessa qualidade causem danos a 

terceiros, ressalvado direito regressivo contra os 

causadores do dano, se houver, por parte destes, 

culpa ou dolo. Nesse contexto, é INCORRETO 

afirmar que são pessoas de direito público interno. 

a) União. 

b) Fundações. 

c) Municípios. 

d) Estados, o Distrito Federal e os Territórios. 

e) Autarquias, inclusive as associações públicas. 

 

24. São recursos previstos na Lei nº 13.105, de 16 

de março de 2015 (Código de Processo Civil), 

EXCETO: 

 

a) Embargos de declaração. 

b) Embargos infringentes. 

c) Embargos de divergência. 

d) Agravo interno. 

e) Agravo em recurso especial ou extraordinário. 

 

25. De acordo com a legislação processual civil 

brasileira no que concerne aos prazos processuais, 

na comarca, seção ou subseção judiciária onde for 

difícil o transporte, é CORRETO afirmar que o juiz 

poderá prorrogar os prazos por até: 

 

a) 48 horas 

b) 15 dias 

c) 30 dias  

d) 2 meses 

e) 4 meses 

 

26. O Princípio da ______________ refere-se, 

simultaneamente, à tempestividade e à integridade 

do registro do patrimônio e das suas mutações, 

determinando que este seja feito de imediato e com 

a extensão correta, independentemente das causas 

que as originaram. 

Analise a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna do texto: 

 

a) Continuidade. 

b) Competência. 

c) Prudência. 

d) Oportunidade. 

e) Registro pelo valor original. 

  

27.  De acordo com a norma brasileira de 

contabilidade NBC TSP 23, referente a mudanças 

nas políticas contábeis e suas aplicações e 

limitações, é correto afirmar: 

 

a) A entidade deve mudar a política contábil apenas 

em dois caso: se a mudança for exigida por NBC 

TSP ou por CPC, ou resultar em informação 

confiável e mais relevante nas demonstrações 

contábeis sobre os efeitos das transações, outros 

eventos e condições acerca da situação patrimonial, 

do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade. 
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b) A mudança de tratamento contábil, 

reconhecimento ou mensuração de transação, 

evento ou condição, de acordo com um regime 

contábil, não é considerada uma mudança de política 

contábil. 

c) A adoção de política contábil para transações, 

outros eventos ou condições que sejam diferentes, 

em essência, daqueles que ocorriam anteriormente 

não constitui mudança nas políticas contábeis. 

d) A adoção antecipada de uma norma deve ser 

considerada como mudança voluntária na política 

contábil. 

e) Quando a entidade altera uma política contábil na 

adoção inicial de NBC TSP que não inclua 

disposições transitórias específicas que se apliquem 

a essa mudança ou quando altera uma política 

contábil voluntariamente, ela deve aplicar essa 

mudança prospectivamente. 

  

28.  A empresa Gestão Contábil, apresentou os 

seguintes saldos finais das contas patrimoniais: 

 

Caixa R$   5.000,00 

Fornecedores R$ 10.000,00 

Veículos R$ 25.000,00 

Impostos a pagar R$   3.000,00 

Estoques R$ 18.000,00 

Financiamentos bancários R$ 15.000,00 

Depreciação acumulada R$   5.000,00 

Salários a pagar R$   4.600,00 

 

Tendo por base os valores da tabela acima, qual o 

valor do Patrimônio Líquido?   

 

a) R$ 20.400,00 

b) R$ 12.600,00 

c) R$ 15.600,00 

d) R$ 9.800,00 

e) R$ 10.400,00 

 

29.  Como os custos são classificados em relação 

ao produto? 

 

a) Diretos e Indiretos 

b) Fixo, variáveis e semivariáveis. 

c) Primários e secundários. 

d) Semivariáveis e semifixos. 

e) De produção e de transformação. 

 

30.  A empresa Limpeza e Cia apresentou os 

seguintes dados no ano de 2019: 

Receita bruta de venda = R$ 408.504,53. 

Custo variável = R$ 191.981,74. 

Despesa variável = R$ 102.782,25. 

Qual o valor da margem de contribuição? 

 

a) R$ 138.586,98. 

b) R$ 97.704,02. 

c) R$ 113.740,54. 

d) R$ 136.438,39. 

e) R$ 197.704,02. 

 

31.  Como devem ser mensurados no 

reconhecimento inicial os estoques que 

compreendem o produto agrícola que a entidade 

tenha colhido, proveniente dos seus ativos 

biológicos? 

 

a) Pelo seu valor realizável líquido deduzido dos 

custos fixos alocados no ponto de produção no 

momento da colheita. 

b) Pelo seu valor justo deduzido dos gastos 

estimados no ponto de venda no momento da 

colheita. 

c) Pelo seu valor contábil deduzido dos gastos 

estimados no ponto de venda no momento da 

colheita. 

d) Pelo seu valor realizável líquido deduzido dos 

custos fixos alocados no ponto de venda após a 

colheita. 

e) Pelo seu valor contábil deduzido dos custos fixos 

alocados no ponto de produção após a colheita. 

 

32.  Tendo como base a Instrução Normativa SRF 

nº 162, de 31 de dezembro de 1998, qual a taxa de 

depreciação anual de artigos de laboratório ou de 

farmácia? 

 

a) 4%. 

b) 5%. 

c) 10%. 

d) 20%. 

e) 25%. 

 

33.  De acordo cm o CPC Sobre a demonstração 

contábil fluxo de caixa, é correto afirmar: 

 

a) Os fluxos de caixa agregados advindos da 

obtenção ou da perda de controle de controladas ou 

outros negócios devem ser apresentados 

conjuntamente e classificados como atividades de 

financiamento. 

b) Ganhos e perdas não realizados resultantes de 

mudanças nas taxas de câmbio de moedas 

estrangeiras devem ser apresentados como fluxos 

de caixa de das atividades operacionais. 
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c) Os fluxos de caixa de controlada no exterior 

devem ser convertidos pela aplicação das taxas de 

câmbio entre a moeda funcional e a moeda 

estrangeira observadas na data da ocorrência dos 

fluxos de caixa. 

d) Os dividendos e os juros sobre o capital próprio 

pagos devem ser classificados como fluxo de caixa 

de investimentos porque são custos da obtenção de 

recursos financeiros de capital próprio. 

e) Os fluxos de caixa referentes ao imposto de renda 

(IR) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) 

devem ser divulgados conjuntamente e devem ser 

classificados como fluxos de caixa das atividades 

operacionais, a menos que possam ser identificados 

especificamente como atividades de financiamento e 

de investimento. 

 

34.  De acordo com Lei nº 9430 de 27 de Dezembro 

de 1996 é incorreto afirmar: 

 

a) A falta de escrituração de pagamentos efetuados 

pela pessoa jurídica, assim como a manutenção, no 

passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja 

comprovada, caracterizam omissão de receita. 

b) A omissão de receita poderá, também, ser 

determinada a partir de levantamento por espécie 

das quantidades de matérias-primas e produtos 

intermediários utilizados no processo produtivo da 

pessoa jurídica. 

c) Poderá ser formalizada exigência de crédito 

tributário correspondente exclusivamente a multa ou 

a juros de mora, isolada ou conjuntamente. 

d) Os débitos para com a União, decorrentes de 

tributos e contribuições administrados pela 

Procuradoria Gera, cujos fatos geradores ocorrerem 

a partir de 1º de janeiro de 1997, não pagos nos 

prazos previstos na legislação específica, serão 

acrescidos de multa, calculada à taxa de trinta e três 

centésimos por cento, por mês de atraso. 

e) Caracterizam-se também omissão de receita ou 

de rendimento os valores creditados em conta de 

depósito ou de investimento mantida junto a 

instituição financeira, em relação aos quais o titular, 

pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não 

comprove, mediante documentação hábil e idônea, a 

origem dos recursos utilizados nessas operações. 

 

35.  De acordo com a Lei nº 10.180, de 6 de 

fevereiro de 2001, compete às unidades 

responsáveis pelas atividades de planejamento, 

exceto: 

 

a) elaborar e supervisionar a execução de planos e 

programas nacionais e setoriais de desenvolvimento 

econômico e social 

b) assegurar que as unidades administrativas 

responsáveis pela execução dos programas, projetos 

e atividades da Administração Pública Federal 

mantenham rotinas de acompanhamento e avaliação 

da sua programação 

c) estabelecer políticas e diretrizes gerais para a 

atuação das empresas estatais. 

d) coordenar a elaboração dos projetos de lei do 

plano plurianual e o item, metas e prioridades da 

Administração Pública Federal, integrantes do 

projeto de lei de diretrizes orçamentárias, bem como 

de suas alterações, compatibilizando as propostas 

de todos os Poderes, órgãos e entidades integrantes 

da Administração Pública Federal com os objetivos 

governamentais e os recursos disponíveis; 

e) coordenar, consolidar e supervisionar a 

elaboração dos projetos da lei de diretrizes 

orçamentárias e da lei orçamentária da União. 

 

36.  Sobre a lei de Orçamentária Anual é incorreto 

afirmar: 

 

a) Para viabilizar a concretização das situações 

planejadas no plano plurianual e, obviamente, 

transformá-las em realidade, obedecida a lei de 

diretrizes orçamentárias, elabora-se o Orçamento 

Anual, onde são programadas as ações a serem 

executadas, visando alcançar os objetivos 

determinados. 

b) A lei orçamentária anual compreenderá o 

orçamento patrimonial, o orçamento da seguridade 

social e o orçamento da dívida pública. 

c) É vedado consignar na lei orçamentária crédito 

com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 

d) A lei orçamentária não consignará dotação para 

investimento com duração superior a um exercício 

financeiro que não esteja previsto no plano plurianual 

ou em lei que autorize a sua inclusão  

e) O refinanciamento da dívida pública constará 

separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 

adicional 

 

37.  Quanto aos seus desdobramentos, a receitas 

orçamentárias são classificadas segundo os critérios: 

 

I – Indicador de resultado primário. 

II – Periodicidade. 

 III – Previsão orçamentária. 

 

Está correto o que se afirma: 
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a) Apenas a II 

b) I e II. 

c) II e III 

d) Apenas a I. 

e) I e III. 

 

38.  A classificação __________ segrega as 

dotações orçamentárias em funções e subfunções, 

buscando responder basicamente à indagação “em 

que área” de ação governamental a despesa será 

realizada. 

Analise a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna do texto: 

 

a) Funcional. 

b) Institucional. 

c) Programática. 

d) Estrutural. 

e) Elementar. 

 

39.  Um determinado município reduziu sua alíquota 

do IPTU, causando uma redução de 30% na sua 

receita arrecadada. O registro da renúncia da receita 

será feita no momento da arrecadação, sendo o valor 

arrecado de R$ 1.000,00. 

Neste caso citado acima, qual é o registro realizado 

no momento do fato gerador? 

 

a) Débito -Créditos Tributários a Receber (P) - R$ 

1.000,00 

       Crédito -Receita Realizada - R$ 1.000,00. 

b) Débito - Receita a Realizar - R$ 1.000,00 

      Crédito -Receita Realizada - (IPTU) R$ 1.000,00. 

c) Débito - Créditos Tributários a Receber (P) R$ 

1.000,00 

      Crédito - Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda 

R$ 1.000,00. 

d) Débito - Disponibilidade por Destinação de 

Recursos (DDR) - R$ 1.000,00 

      Crédito - Controle da Disponibilidade de 

Recursos - R$ 1.000,00. 

e) Débito - Disponibilidade por Destinação de 

Recursos (DDR) - R$ 1.000,00 

     Crédito - Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda 

- R$ 1.000,00. 

 

40.  Qual a função da conta 2.2.9.1.0.00.00 - 

Variação patrimonial aumentativa (VPA) diferida? 

 

a) Compreende o aumento no benefício econômico 

durante o período contábil sob a forma de entrada de 

recurso ou aumento de ativo ou diminuição de 

passivo, que resulte em aumento do patrimônio 

líquido e que não sejam provenientes de aporte dos 

proprietários. 

b) Compreende os recursos referentes à variação 

patrimonial aumentativa recebidas e não 

classificadas. 

c) Compreende o decréscimo no benefício 

econômico durante o período contábil sob a forma de 

saída de recurso ou redução de ativo ou incremento 

em passivo, que resulte em decréscimo do 

patrimônio líquido e que não seja proveniente de 

distribuição aos proprietários da entidade. 

d) Compreende o valor das variações patrimoniais 

aumentativas já recebidas que efetivamente devem 

ser reconhecidas em resultados em anos futuros e 

que não haja qualquer tipo de obrigação de 

devolução por parte da entidade. 

e) Compreende a variação patrimonial diminutiva 

com ajuste de perdas de créditos por inadimplência 

ou outros fatores que impossibilitam o recebimento 

de créditos.  

 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


