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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Texto para as questões de 1 a 5. 

 

Atendimento pediátrico por telemedicina é possível? 

 

Segundo Ana Escobar, o atendimento médico é 

essencialmente presencial, mas, devido à pandemia, o 

atendimento por telemedicina emergiu como uma 

possibilidade, com caráter de exceção. Agora, cabe aos 

Conselhos de Medicina discutir a regulamentação da prática. 
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Pela necessidade de distanciamento social, por 

conta da pandemia, a telemedicina tem sido uma solução 

para garantir atendimento aos pacientes. Na pediatria, 

apesar de o primeiro contato necessitar ser presencial para 

avaliar a saúde das crianças, os médicos podem responder 

posteriores dúvidas e orientar a família por atendimento 

virtual ou telefônico. Segundo especialista, o tema ainda é 

discutido nos Conselhos de Medicina, principalmente com o 

foco de regulamentação, mas a telemedicina, amplamente 

difundida na pandemia, pode se tornar uma prática 

recorrente. 

Em entrevista ao Jornal da USP no Ar, Ana Escobar, 

da faculdade de medicina da USP e coordenadora da 

disciplina de pediatria preventiva e social, informa que, 

apesar de o atendimento presencial ser fundamental, 

devido à proximidade com a família dos pacientes, os 

médicos pediatras são procurados para esclarecer dúvidas e 

fornecer orientações, portanto, o teleatendimento já faz 

parte do dia a dia dos profissionais: “Isso já é muito 

constante na prática pediátrica e, com a pandemia, houve 

um aumento da procura. Neste século 21, nós temos 

telefones com vídeo, o que facilita muito o contato e muitas 

dúvidas podem ser esclarecidas nessa nova configuração”. 

A telemedicina pode impactar inclusive a saúde 

pública. Esse tipo de atendimento evita a necessidade de 

deslocamento e, no futuro, após a regulamentação, pode 

representar maior agilidade nas consultas médicas de 

prontos-socorros e Unidades Básicas de Saúde, como afirma 

Ana: “Evita deslocamento, evita aglomeração em  

pronto-socorro e evita consultas que seriam 

desnecessárias”. 

A professora explica que o atendimento médico é 

essencialmente presencial, mas, devido à pandemia, o 

atendimento por telemedicina emergiu como uma 

possibilidade, com caráter de exceção. Agora, cabe aos 

Conselhos de Medicina discutir a regulamentação da 

prática: “Os Conselhos de Medicina têm um desafio para 

orientar todos os médicos e pacientes de como isso vai se 

configurar daqui para a frente dentro das normas”. Para 

Ana, a telemedicina veio para ficar: “É um caminho que não 

tem mais volta, porque ajuda muito o paciente. Às vezes, é 

só uma dúvida ou uma situação que precisa ser esclarecida 

com uma conversa. Eu acho que a telemedicina veio para 

ficar, o que precisa agora é definir as regras”. 

 

Internet: <https://jornal.usp.br> (com adaptações). 

QUESTÃO 1  
  

 
A oração “discutir a regulamentação da prática”, do subtítulo 
do texto, classifica-se como subordinada 
 
(A) substantiva subjetiva. 
(B) substantiva objetiva direta. 
(C) substantiva objetiva indireta. 
(D) adjetiva restritiva. 
(E) adverbial temporal. 
 

QUESTÃO 2  
  

 
A locução verbal “tem sido” (linha 2) é um exemplo do 
 
(A) presente composto do indicativo. 
(B) presente simples do indicativo na voz passiva. 
(C) futuro do presente composto do indicativo. 
(D) pretérito imperfeito composto do subjuntivo. 
(E) pretérito perfeito composto do indicativo. 
 

QUESTÃO 3  
  

 
Em “informa que, apesar de o atendimento presencial ser 
fundamental, devido à proximidade com a família dos 
pacientes, os médicos pediatras são procurados para 
esclarecer dúvidas e fornecer orientações” (linhas de 14 a 18), 
o sujeito da forma verbal “ser” é 
 
(A) “apesar de”. 
(B) “fundamental”. 
(C) “o atendimento presencial”. 
(D) “informa”. 
(E) “que”. 
 

QUESTÃO 4  
  

 
O pronome demonstrativo “Esse” (linha 25) participa de um 
processo coesivo de 
 
(A) sequenciação temporal. 
(B) sequenciação consecutiva. 
(C) referenciação exofórica. 
(D) referenciação anafórica. 
(E) referenciação catafórica. 
 

QUESTÃO 5  
  

 
Na fala de Ana Escobar, “Os Conselhos de Medicina têm um 
desafio para orientar todos os médicos e pacientes de como 
isso vai se configurar daqui para a frente dentro das  
normas” (linhas de 37 a 39), o acento empregado na forma 
verbal “têm” está 
 
(A) correto, como marca do singular. 
(B) correto, como marca do plural. 
(C) correto, como marca de presente. 
(D) incorreto e deveria ser substituído pelo agudo. 
(E) incorreto e deveria simplesmente ser excluído. 



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL Aplicação: 2021 
 

CRM-MS CONTADOR 2 
 

Texto para as questões de 6 a 8. 
 

 

 
 

Internet: <https:www.google.com>. 
 

QUESTÃO 6  
  

 
O humor da tirinha decorre do fato de que 
 
(A) nenhum dos personagens apresentados é de fato 

médico. 
(B) o ambiente retratado não se parece com o de um 

hospital ou o de um consultório médico. 
(C) os pacientes que aparecem não estão realmente com 

alguma doença. 
(D) os diagnósticos se baseiam em crenças não científicas. 
(E) os diagnósticos estão todos aparentemente certos. 
 

QUESTÃO 7  
  

 

No Brasil, na linguagem informal, o “coisa-ruim” é 
 
(A) o diabo. 
(B) um personagem folclórico. 
(C) um tratamento. 
(D) uma crendice popular. 
(E) uma doença. 
 

QUESTÃO 8  
  

 
A palavra “tinhoso” é comumente um adjetivo, mas, no texto 
verbal da tirinha, funciona como um 
 
(A) pronome. 
(B) advérbio. 
(C) verbo. 
(D) artigo. 
(E) substantivo. 

Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 

de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 

equipamentos mencionados. 

 

QUESTÃO 9  
  

 

O dispositivo de armazenamento de dados SSD (Solid State 

Drive) é categorizado como unidade de estado sólido porque 

 

(A) é feito de alumínio. 

(B) as informações são armazenadas, nele, em memórias 

flash e RAM. 

(C) não possui componentes móveis. 

(D) não utiliza magnetismo como forma de gravação. 

(E) o SSD, ao contrário dos antigos disquetes, não é 

flexível. 

 

QUESTÃO 10  
  

 

No programa MS Excel 365, ao se inserir a data 01/01/1901 

na célula A1 e formatá-la como Geral, será exibido o valor 

 

(A) 0. 

(B) 1. 

(C) 365. 

(D) 366. 

(E) 367. 

 

QUESTÃO 11  
  

 

Assinale a alternativa que apresenta o programa do  

Windows 10 que é equivalente à função Instantâneo, do 

menu Inserir do programa MS Power Point 365. 

 

(A) câmera 

(B) captura e esboço 

(C) MS InfoPath 

(D) Paint 3D 

(E) MS Sway 
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QUESTÃO 12  
  

 

Assinale a alternativa que apresenta as teclas que devem ser 

pressionadas para, no sistema operacional Windows 10, 

inserir um emoji em algum trabalho. 

 

(A) tecla  + ponto (.) 

(B) tecla  + asterisco (*) 

(C) teclas  +  

(D) teclas  +  

(E) teclas + espaço 

 

QUESTÃO 13  
  

 

O programa navegador Google Chrome, na sua versão 86, 

introduziu uma opção para se habilitar o recurso  

back/forward cache. A função desse recurso é 

 

(A) corrigir eventuais erros de incompatibilidade de 

versões do sistema operacional. 

(B) garantir a confidencialidade dos acessos a páginas da 

web. 

(C) garantir a inviolabilidade dos acessos a páginas da web. 

(D) acelerar os downloads de arquivos via navegador, ou 

seja, utilizando o protocolo HTTP. 

(E) acelerar o carregamento de páginas da web. 

 

QUESTÃO 14  
  

 

vírus cavalo de Troia ransomware 

worm spyware  

 

Assinale a alternativa que apresenta o número de malwares 

com capacidade de autoduplicação que constam na  

tabela acima. 

 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

(E) 5 

QUESTÃO 15  
  

 
Uma empresa realizou uma pesquisa, na qual foram 

formuladas duas perguntas. Após sua conclusão, foram 
obtidos os seguintes números: 225 colaboradores 
responderam à primeira pergunta; 225 responderam à 
segunda pergunta; 230 responderam apenas a uma das 

perguntas; e 
1

4
dos colaboradores não quis participar da 

pesquisa. 
 
Com base nesse caso hipotético, é correto concluir que a 
empresa possui um total de  
 
(A) 410 colaboradores. 
(B) 420 colaboradores. 
(C) 430 colaboradores. 
(D) 440 colaboradores. 
(E) 450 colaboradores. 
 

QUESTÃO 16  
  

 
O dia 9 de outubro de 2020 foi uma sexta-feira e, 

nesse dia, a cidade de Campo Grande concedeu uma escola 
pública a uma organização não governamental (ONG), por um 
período experimental de 3.000 dias. 
 
Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que o 
último dia de vigência da concessão será uma 
 
(A) segunda-feira. 
(B) terça-feira. 
(C) quarta-feira. 
(D) quinta-feira. 
(E) sexta-feira. 
 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 17  
  

 

Anualmente, na festa de confraternização de uma 
empresa, alguns de seus colaboradores são sorteados para 
participar de uma gincana. Ao colaborador sorteado 
apresentam-se três fichas retangulares e do mesmo 
tamanho, todas voltadas para baixo. Em cada uma delas, 
estão representadas as letras C, R ou M. A cada rodada da 
gincana, as fichas são embaralhadas e, em seguida, alinhadas, 
aleatoriamente. O colaborador selecionado para participar da 
brincadeira deve ordenar as fichas a seu gosto, mantendo as 
letras voltadas para baixo e tentando obter a sigla CRM. Ao 
desvirá-las, para cada letra que esteja na posição correta, 
ganhará um prêmio de R$ 500,00. 
 
Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que a 
probabilidade de que um colaborador participante da gincana 
ganhe exatamente R$ 1.000,00 é igual a 
 
(A) 0. 
(B) 1

9
. 

(C) 2

9
. 

(D) 1

3
. 

(E) 2

3
. 

 

QUESTÃO 18  
  

 
Para numerar as páginas de um manual a partir do 

número 1, foram utilizados 1.191 dígitos.  
 
Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que o 
manual possui 
 
(A) 433 páginas. 
(B) 483 páginas. 
(C) 523 páginas. 
(D) 583 páginas. 
(E) 613 páginas. 
 

QUESTÃO 19  
  

 
Em uma reunião do conselho, estão presentes  

13 médicos que atuam no estado do Mato Grosso do Sul. 
 
Com base nesse caso hipotético, assinale a única alternativa 
necessariamente verdadeira. 
 
(A) A maioria dos participantes da reunião é do sexo 

masculino. 
(B) Pelo menos duas das médicas nasceram em um  

dia ímpar. 
(C) Pelo menos duas das médicas fazem aniversário no 

mesmo mês. 
(D) Pelo menos uma das médicas “pesa” mais de 89 kg. 
(E) Pelo menos uma das médicas nasceu em julho ou em 

dezembro. 

QUESTÃO 20  
  

 

Um órgão público está ofertando 5 vagas imediatas 

para cargos de níveis fundamental, médio e superior. As 

remunerações variam entre R$ 798,45 e R$ 3.761,13 e as 

taxas de inscrição variam entre R$ 14,70 e R$ 16,20.  

Os candidatos serão avaliados apenas por meio de prova 

objetiva, composta de 25 questões (nível fundamental),  

30 questões (nível médio) e 40 questões (nível superior). 

Cada uma das questões da prova de nível superior terá  

5 alternativas de resposta, com apenas uma correta. 

 

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que, se 

um candidato optar por responder a todas as questões de 

modo aleatório, o número de maneiras que ele terá para 

preencher o cartão de respostas será igual a 

 

(A) 200. 

(B) 405. 

(C) 540. 

(D) 4040. 

(E) 5200. 

 

RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21  
  

 

O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações 

estruturadas por meio de informes contábeis de qualidade, 

que permitam ao usuário tomar decisões de acordo com seus 

interesses. Como há inúmeros usuários externos e internos, 

com necessidades diferentes, a contabilidade, na produção 

dessas informações, deve possuir certa flexibilidade, 

mantendo a coerência e atendendo aos múltiplos anseios. 

 

Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

(A) As informações contábeis destinadas aos usuários 

externos suprem adequadamente os modelos 

decisórios dos usuários internos da informação 

contábil.  

(B) Os usuários internos são os gestores, ou seja, os 

responsáveis pela tomada de decisão quanto aos 

diversos eventos econômicos empresariais, tais como 

compras, estocagem, produção, vendas, finanças, 

entre outros.  

(C) Em sua esfera de responsabilidade, os responsáveis 

pela gestão econômica necessitam de informações 

adequadas aos seus modelos de decisão.  

(D) Os sistemas de informação devem dar o devido suporte 

informativo a cada etapa do processo de tomada de 

decisão.  

(E) Os sistemas de avaliação de desempenho devem 

impulsionar as ações dos gestores para a obtenção do 

melhor resultado global da entidade. 

 

QUESTÃO 22  
  

 

Os princípios fundamentais de contabilidade são as regras 

básicas da contabilidade. Eles permitem a existência de 

padrões de comparação e de credibilidade, em função da 

observância de critérios adotados para a elaboração das 

demonstrações financeiras, maximizando a utilidade dos 

dados fornecidos e uniformizando a interpretação das 

informações contábeis assim produzidas. Foram 

sistematizados pela Resolução CFC n.o 750/1993, que se 

encontra revogada. Mesmo com a revogação dessa 

Resolução, os princípios permaneceram como pedra angular 

da contabilidade, embora diluídos em diversos 

pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Dentre esses princípios, o que estabelece que os efeitos das 

transações e de outros eventos sejam reconhecidos nos 

períodos a que se referem, independentemente do 

recebimento ou do pagamento, pressupondo a 

simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas 

correlatas, é denominado princípio do(da)  

 

(A) prudência. 

(B) oportunidade. 

(C) continuidade. 

(D) competência. 

(E) confronto e da atualização monetária. 

QUESTÃO 23  
  

 

O patrimônio é formado por bens, direitos e obrigações. Os 

elementos que compõem os bens e os direitos constituem o 

ativo e os elementos que compõem as obrigações constituem 

o passivo. Sob o aspecto quantitativo, o patrimônio 

representa um fundo de valores, exibindo, de um lado, os 

valores positivos (bens e direitos) e, de outro, os negativos 

(obrigações). Atribuindo-se o sinal positivo (+) para os 

elementos que compõem os bens e os direitos e o sinal 

negativo (-) para os elementos que compõem as obrigações e 

cotejando-se o ativo com o passivo, o resultado constituirá o 

patrimônio líquido. O patrimônio líquido, por sua vez, será 

 

(A) sempre positivo. 

(B) sempre negativo. 

(C) positivo e negativo, simultaneamente. 

(D) nulo. 

(E) positivo ou nulo ou negativo. 

 

QUESTÃO 24  
  

 

Nas entidades sem fins lucrativos, constitui receita todo o 

recebimento de meios e fundos que entrem nessas 

instituições para serem aplicados nas despesas de 

determinado período administrativo. Assim, essas entidades 

sem fins lucrativos primeiro consideram as despesas 

necessárias à realização dos fins que têm em vista para depois 

recorrerem às fontes de receita, fixando a contribuição 

financeira daqueles que devem fornecer os meios para a 

realização de seus objetivos. Considerando essas 

informações, assinale a alternativa correta. 

 

(A) As receitas constituem a recuperação do custo por 

parte da entidade, como produto de sua atividade 

econômica.  

(B) É receita efetiva o recebimento das contribuições que 

fornecem os meios para as entidades alcançarem seus 

fins. A receita efetiva contribui para o equilíbrio 

financeiro do exercício e, se houver superavit, resulta 

em aumento do patrimônio.  

(C) Não se admite a hipótese de deficit financeiro, pois 

sempre haverá receita efetiva para cobrir as 

necessidades. 

(D) Embora as mutações patrimoniais provenientes da 

alienação de bens do patrimônio sejam consideradas 

como receitas, elas não contribuem para o equilíbrio 

financeiro. 

(E) As receitas, quaisquer que sejam, aumentam o 

patrimônio líquido da entidade. 
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QUESTÃO 25  
  

 

Casa das Cuecas Ltda. Valores 
Análise 
Vertical 

Receita Operacional 800  

(-) Custo das Mercadorias Vendidas (650)  

(=) Valor Bruto Gerado nas Operações 150  

(-) Depreciação (10)  

(=) Valor Líquido 140  

(+) Receitas Financeiras 10  

(=) Valor Agregado 150 100% 

Distribuição do Valor Agregado   

Empregados (90) 60% 

Juros (30) 20% 

Dividendos (14) 9,33% 

Impostos (6) 4% 

Valor Reinvestido (10) 6,67% 

 
José Carlos Marion. Análise das Demonstrações  

Contábeis. 4.a ed. Atlas: 2009. 

 

Recebem o nome de demonstrações financeiras os diversos 
modelos de relatórios contábeis produzidos com o objetivo 
de atender às condições necessárias para a tomada de 
decisões a respeito de gastos e investimentos. Sendo assim, 
é correto afirmar que o modelo, com valores hipotéticos, 
apresentado acima corresponde a uma demonstração 
 
(A) de informações complementares. 
(B) de origens e aplicações de recursos. 
(C) dos fluxos de caixa. 
(D) do valor adicionado. 
(E) do resultado do exercício. 
 

QUESTÃO 26  
  

 
A Controladoria-Geral da União conceitua o orçamento 
público como o instrumento utilizado pelo Estado para 
planejar a utilização do dinheiro arrecadado com os tributos 
(impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros). 
Essa ferramenta tanto estima as receitas que o governo 
espera arrecadar quanto fixa as despesas a serem efetuadas 
com o dinheiro. Em resumo, o orçamento, na Administração 
Pública, compreende a previsão da receita e a fixação de 
limites para a despesa, para um determinado período de 
tempo. Pode-se, portanto, arrecadar valor que fique aquém, 
que seja igual ou que seja superior à receita prevista, mas a 
execução da despesa nunca poderá ser superior ao valor 
orçado. A elaboração, a execução e o controle do orçamento 
público são norteados por princípios, denominados princípios 
orçamentários. O art. 165 da Constituição Federal estabelece 
que o orçamento não deve conter dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalva-se dessa 
proibição a autorização para a abertura de crédito 
suplementar e para a contratação de operações de crédito, 
nos termos da lei. Trata-se do princípio da 
 
(A) legalidade. 
(B) universalidade. 
(C) exclusividade. 
(D) não vinculação (não afetação) da receita de impostos. 
(E) transparência. 

QUESTÃO 27  
  

 

Em ocorrendo o cancelamento das despesas inscritas em 

Restos a Pagar, o resultado financeiro será incorporado à 

receita do exercício em que se operar, conforme estabelece 

o artigo 38 da Lei n.o 4.320/1964. Esse cancelamento é 

classificado como 

 

(A) receitas diversas – receitas correntes. 

(B) outras receitas de capital – receita de capital. 

(C) receitas extraorçamentárias. 

(D) receitas patrimoniais. 

(E) transferências correntes. 

 

QUESTÃO 28  
  

 

Considerando-se que, no orçamento, sejam fixados limites 

para as despesas, caso o Estado se veja diante da 

contingência de ultrapassar esses limites ou da necessidade 

de um novo tipo de despesa, poderão ser abertos créditos 

adicionais. Créditos adicionais são autorizações para 

despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na 

lei orçamentária. No orçamento, as despesas fixadas são 

custeadas pelas receitas nele especificadas. Sendo assim, 

julgue os itens a seguir. 

 

I Os créditos adicionais poderão ser custeados por 

operações de crédito, que são os empréstimos 

resultantes da colocação de títulos públicos no mercado. 

II Os créditos adicionais poderão ser custeados pelo 

excesso de arrecadação, que ocorre quando a receita 

realizada é superior à receita prevista no ano corrente. 

III Os créditos adicionais poderão ser custeados pelo 

superavit financeiro do ano anterior, que ocorre quando 

a receita realizada apurada no final do exercício anterior 

supera a despesa realizada.  

IV Os créditos adicionais poderão ser custeados pela 

anulação, parcial ou total, da dotação de uma despesa. 

Nesse caso, ocorre uma redução orçamentária de uma 

despesa consignada no orçamento e o valor 

correspondente é adicionado na nova despesa ou 

suplementado na despesa que requer o novo valor. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas o item I está certo. 

(B) Apenas os itens I e III estão certos. 

(C) Apenas os itens II e IV estão certos. 

(D) Apenas os itens I, II e III estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 
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QUESTÃO 29  
  

 

A respeito dos resultados da execução orçamentária, assinale 

a alternativa correta. 

 

(A) Com a queda de arrecadação, a receita realizada é 

inferior à despesa fixada. 

(B) Com a queda de arrecadação, a receita realizada é 

inferior à receita prevista. 

(C) Com a economia orçamentária, a despesa realizada é 

inferior à receita prevista. 

(D) Com o superavit financeiro, a despesa realizada é 

superior à despesa fixada. 

(E) Com o excesso de arrecadação, a receita realizada é 

superior à despesa realizada. 

 

QUESTÃO 30  
  

 

Com relação à contabilidade pública e à escrituração contábil, 

julgue os próximos itens. 

 

I Contabilidade pública é o ramo da contabilidade que 

registra, controla e demonstra a execução dos 

orçamentos, dos atos e dos fatos da Fazenda Pública e o 

patrimônio público, com suas variações, fornecendo as 

informações necessárias não só para a Administração 

como também para a tomada de contas de seus 

administradores. 

II A contabilidade pública, regulada pela  

Lei n.o 4.320/1964, é aplicada, essencialmente, às 

pessoas jurídicas de direito público (União, estados, 

municípios e as autarquias e fundações instituídas pelo 

Poder Público) e, excepcionalmente, às empresas 

públicas e às sociedades de economia mista, quando 

estas últimas empregarem recursos públicos constantes 

dos orçamentos anuais. No Brasil, a contabilidade 

pública também é aplicada às entidades privadas que são 

financiadas por contribuições parafiscais, a exemplo das 

organizações do Sistema S – Sesi, Senai, Senac, Senar e 

similares. 

III A escrituração é uma técnica contábil utilizada para 

registrar a ocorrência de fatos que afetam (e de atos 

potenciais que venham a afetar) o patrimônio público. O 

método de escrituração utilizado para a escrituração 

contábil é o das partidas simples. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas o item I está certo. 

(B) Apenas o item II está certo. 

(C) Apenas o item III está certo. 

(D) Apenas os itens I e II estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 

QUESTÃO 31  
  

 

O patrimônio público pode ser estudado sob dois aspectos: 
qualitativo e quantitativo. O aspecto qualitativo diz respeito 
à qualidade, à natureza e à espécie de cada componente 
patrimonial. Já o aspecto quantitativo diz respeito à 
quantidade, isto é, ao valor com o qual um elemento poderá 
ser expresso em moeda (valor monetário). A partir dessas 
informações, assinale a alternativa que não se refere ao 
aspecto qualitativo. 
 

(A) O patrimônio compreende tanto os valores possuídos 
quanto os valores a receber e as obrigações, que 
aparecem expressos por meio de um valor monetário 
sintético. Assim, o patrimônio é uma soma algébrica de 
valores expressos em moeda: de um lado, positivo – 
bens e direitos, constituindo o ativo; do outro lado, 
negativo – dívida pública (obrigações para com 
terceiros), constituindo o passivo. Ao se comparar os 
valores dos dois lados, tem-se a situação líquida. 

(B) Todos os bens são denominados bens públicos. Os bens 
públicos estão divididos em três categorias: bens de 
uso comum do povo; bens de uso especial; e bens 
dominicais. 

(C) Os bens de uso comum do povo são as ruas, as praças, 
os jardins públicos, os rios, as praias e assemelhados, 
situados em territórios sujeitos à jurisdição federal, 
estadual e municipal. São inalienáveis e infrutíferos. 
Não estão sujeitos a registros nem a inventários. 

(D) Merece destaque um dos direitos: a dívida ativa. A 
dívida ativa não é propriamente uma dívida, mas, sim, 
um direito. São os tributos lançados, vencidos e não 
recolhidos pelo contribuinte, estando sujeitos à 
cobrança judicial. 

(E) Todas as obrigações do Estado são chamadas de dívida 
pública. A dívida pública pode ser dividida em dívida 
flutuante e dívida fundada. 

 

QUESTÃO 32  
  

 

Na Administração Pública, o plano de contas representa a 
organização da contabilidade governamental. Um de seus 
principais objetivos é padronizar os registros contábeis para 
permitir um correto entendimento dos resultados da ação 
governamental no patrimônio público. Acerca desse assunto, 
julgue os itens que se seguem. 
 

I O plano de contas possui um elenco de contas. Esse 
elenco é a relação das contas que serão utilizadas na 
escrituração. 

II No plano de contas, cada conta tem uma função 
específica, tem sua serventia e é caracterizada e 
explicitada por seus saldos. 

III Cada conta tem um funcionamento padronizado, que a 
interliga com as demais contas do plano de contas, que 
deve se comportar conforme seus objetivos e que é 
caracterizado pela serventia e, sempre que possível, pelo 
nome que a denomina. 

IV A estrutura do plano de contas deve facilitar a 
compreensão, a lógica e a transparência dos registros 
relativos aos eventos contábeis que se deve registrar, a 
fim de permitir, realmente, que a contabilidade seja uma 
fonte confiável para fornecer informações úteis. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Apenas o item I está certo.  
(B) Apenas os itens I e II estão certos. 
(C) Apenas os itens I e III estão certos. 
(D) Apenas os itens I, III e IV estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 
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QUESTÃO 33  
  

 

Os estágios das receitas e das despesas são as fases pelas 

quais as receitas e as despesas devem passar para serem 

concretizadas. A execução de cada fase pressupõe a 

passagem de cada uma pela fase anterior. Esses estágios 

constituem a execução orçamentária. No que se refere a esse 

assunto, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) A previsão da receita é a estimativa, no orçamento, do 

que se pretende arrecadar. Essa previsão pressupõe 

que a arrecadação efetiva nunca seja inferior à 

previsão, sendo sempre igual ou maior que a 

importância orçada. 

(B) Quando os valores são realmente obtidos pelo governo 

e passam a ficar disponíveis na conta única do Tesouro 

Nacional, tem-se a arrecadação e o recolhimento da 

receita. Esse recurso poderá ser utilizado nas políticas 

públicas. 

(C) O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade 

competente, que cria, para o Poder Público, uma 

obrigação de pagamento. Essa obrigação dependerá ou 

não do implemento de uma condição.  

(D) O empenho da despesa é uma garantia ao credor, visto 

que, de posse da nota de empenho, ele poderá fazer 

valer o seu direito judicialmente. Não obstante, esse 

direito poderá ser cancelado, diante de fato 

superveniente, a critério da Administração Pública. 

Nesse caso, o Poder Público emitirá a nota de anulação 

de empenho, devolvendo o valor empenhado ao saldo 

orçamentário.  

(E) O estágio de realização da despesa corresponde ao 

momento em que ela se firma como tal, pelo regime de 

competência. Nesse momento, o Poder Público, tendo 

por base o contrato firmado, o ajuste ou o acordo 

respectivo, a nota do empenho e os comprovantes de 

entrega de material ou da prestação efetiva do serviço, 

reconhecerá o direito do credor de receber a 

importância devida. A partir daí, a despesa se firmará 

como tal, visto que não será mais possível anulá-la ou 

torná-la sem efeito. 

QUESTÃO 34  
  

 

Um dos conceitos de inventário o caracteriza como sendo o 

levantamento ordenado dos elementos do patrimônio de 

uma instituição ou de uma porção desse patrimônio, em dado 

momento, de acordo com critérios preestabelecidos. O 

inventário poderá ser executado com as seguintes 

finalidades: avaliação dos componentes patrimoniais; 

verificação e fiscalização quanto à existência; controle quanto 

à aquisição, incorporação e baixa; e controle quanto ao 

emprego e ao rendimento dos elementos patrimoniais. O 

ativo imobilizado, independentemente de sua finalidade, 

incluindo os gastos adicionais ou complementares, é 

mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, 

produção ou construção. Essa determinação se aplica ao(s) 

 

(A) bens móveis e imóveis. 

(B) ativo permanente. 

(C) ativo realizável. 

(D) ativo disponível. 

(E) passivo permanente. 

 

QUESTÃO 35  
  

 

O demonstrativo que evidencia as receitas e as despesas 

orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, 

confrontando o orçamento inicial e suas alterações com a 

execução e demonstrando o resultado orçamentário, é o 

denominado 

 

(A) demonstração dos fluxos de caixa. 

(B) demonstração das variações patrimoniais. 

(C) demonstração do resultado econômico. 

(D) balanço financeiro. 

(E) balanço orçamentário. 

 

QUESTÃO 36  
  

 

A limitação de empenho é uma espécie de 

contingenciamento da despesa. Deve ocorrer sempre que a 

receita prevista não se realizar e que isso venha a prejudicar 

as metas fiscais. A competência para fixar os critérios que 

nortearão a limitação de empenho e as movimentações 

financeiras dos Poderes e do Ministério Público, quando da 

possibilidade de não cumprimento das metas de resultado 

primário ou nominal, pertence à(ao) 

 

(A) tribunal de contas. 

(B) lei de diretrizes orçamentárias. 

(C) lei orçamentária anual. 

(D) Ministério da Fazenda. 

(E) Supremo Tribunal Federal (STF). 
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QUESTÃO 37  
  

 

O sistema orçamentário do Brasil, conforme o art. 165 da 

Constituição Federal de 1988, é composto por três leis 

básicas: lei do plano plurianual; lei de diretrizes 

orçamentárias; e lei orçamentária anual. A lei de diretrizes 

orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 

Administração Pública Federal, incluindo as despesas de 

capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a 

elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as 

alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Sua 

elaboração é de iniciativa do(da) 

 

(A) tribunal de contas. 

(B) Senado. 

(C) Câmara dos Deputados e do Senado. 

(D) Câmara dos Deputados. 

(E) Poder Executivo. 

 

QUESTÃO 38  
  

 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhe são correlatos. A legislação existente prevê várias 

modalidades de licitação, cada qual com requisitos que 

devem ser observados. Isso posto, a modalidade de licitação 

entre interessados do ramo pertinente a seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos em número mínimo de três 

pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 

apropriado, uma cópia do instrumento convocatório e o 

estenderá aos demais cadastrados na correspondente 

especialidade que manifestarem seu interesse com 

antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas, 

é chamada de 

 

(A) concorrência. 

(B) tomada de preços. 

(C) convite. 

(D) concurso. 

(E) leilão. 

QUESTÃO 39  
  

 

O art. 70 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta 

e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade, à 

economicidade, à aplicação das subvenções e à renúncia de 

receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 

Poder. Firma-se, cada vez mais, que as entidades objeto da 

fiscalização governamental passem a ser instrumentalizadas 

com o sistema de controle interno, que, além de subsidiar o 

controle externo, assegura a existência de um controle na 

extensão proposta pela lei, exercido, preferencialmente, de 

forma preventiva e concomitante aos atos de gestão. Além da 

obediência aos princípios constitucionais, o exercício do 

controle interno, em termos de gestão, deve avaliar a 

obediência a princípios próprios de controle interno. Deverá 

haver uma separação entre as funções de autorização e 

aprovação de operações, de execução, de controle e de 

contabilização. Esse princípio de controle é conhecido como 

 

(A) controle sobre as transações. 

(B) instrução devidamente formalizada. 

(C) segregação de funções. 

(D) relação custo-benefício. 

(E) aderência às diretrizes e às normas legais. 

 

QUESTÃO 40  
  

 

A ética é a ciência que estuda a vida do ser humano, sob o 

ponto de vista da qualidade de sua conduta. Assim, a ética 

considera a boa e a má conduta, relacionando a boa conduta 

com a felicidade, na interioridade do ser humano. As virtudes 

são hábitos, adquiridos disciplinadamente, que predispõem a 

pessoa a agir bem. Não são inatas. O ser humano nasce 

dotado de um organismo ético, mas cabe a ele fazê-lo 

funcionar. Virtudes adquirem-se; daí que os temas de 

educação e motivação estejam muito relacionados com a 

ética. O homem virtuoso faz-se. As virtudes mantêm a pessoa 

no imenso campo do bem: ajudar o próximo; sorrir; ser 

cordial; ser justo; ser generoso; ser paciente; cumprir os 

compromissos etc. Tudo isso é bom. Tomás de Aquino 

preconizou que se deve tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, na medida em que sejam 

desiguais. Exige que se considere, fundamentalmente, as 

igualdades e as diferenças entre as pessoas (idade, 

capacidade, esforço etc.). Essa virtude corresponde ao  

ideal de 

 

(A) prudência. 

(B) justiça. 

(C) fortaleza. 

(D) temperança. 

(E) sabedoria. 
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