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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

I. Leia o texto a seguir para responder as questões 

de 01 a 04.  

 

O que é a 'cultura de cancelamento' Mariana 

Sanches - @mariana_sanches - Da BBC News Brasil 

em Washington - 25 julho 2020 (adaptado) 

 

O movimento hoje conhecido como "cultura do 

cancelamento" começou, há alguns anos, como uma 

forma de chamar a atenção para causas como justiça 

social e preservação ambiental. Seria uma maneira de 

amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações 

políticas de marcas ou figuras públicas. 

Funciona assim: um usuário de mídias sociais, como 

Twitter e Facebook, presencia um ato que considera 

errado, registra em vídeo ou foto e posta em sua 

conta, com o cuidado de marcar a empresa 

empregadora do denunciado e autoridades públicas 

ou outros influenciadores digitais que possam 

amplificar o alcance da mensagem. É comum que, em 

questão de horas, o post tenha sido replicado 

milhares de vezes. 

O cancelamento (da cultura) é diferente da trollagem 

típica de internet, eventualmente com insultos 

coordenados, frequente em disputas de opinião 

entre usuários das redes. O "cancelamento" é um 

ataque à reputação que ameaça o emprego e os 

meios de subsistência atuais e futuros do cancelado. 

Extremamente frequente nos Estados Unidos, ela 

hoje abate personalidade, mas também anônimos. 

 

1. A expressão “cultura do cancelamento” equivale, 
semanticamente a:  
a) Princípio ambiental e econômico 
b) Equidade judicial e política 
c) Disjunção social e ambiental 
d) Imparcialidade de direitos  
e) Equilíbrio político e econômico 

 

2. O jogo expressivo criado em “cultura do 

cancelamento” e “cancelamento da cultura” 

revela que: 

a) A primeira tem conotação afirmativa 

enquanto que a segunda é difamatória. 

b) A primeira denota uma ação midiática em 

detrimento da segunda. 

c) A segunda diverge da primeira cuja ação tem 

vultoso impacto social. 

d) A segunda converge com a primeira, visto 

reforçar o papel das redes sociais. 

e) A primeira e a segunda denotam ritos de 

afrontas e desconstruções sociais. 

3. Na internet, o emprego da palavra “trollagem” 

significa 

a) Insultar algo ou alguém e influenciar a 

opinião dos usuários da rede. 

b) Ameaçar a reputação de alguém limitando 

sua participação na rede. 

c) Enfraquecer a personalidade de alguém 

influenciando seu futuro na rede. 

d) Afrontar a opinião pública seja ela oriunda ou 

não das redes sociais. 

e) Reforçar condutas e comportamentos 

considerados típicos na internet. 

4. Na passagem: “O movimento "cultura do 

cancelamento" começou, há alguns anos, como 

uma forma de chamar a atenção para causas 

como justiça social e preservação ambiental”, o 

verbo 

a) É auxiliar do verbo começar para imprimir-lhe 

a ideia de acontecimento. 

b) É verbo principal e, no trecho, tem a acepção 

de “ter”. 

c) É verbo principal que, de forma reflexa, tem 

sentido de “conduzir-se”. 

d) É verbo principal que se conjuga em 3ª 

pessoa do singular. 

e) É verbo principal que, nesse caso, expressa 

tem transcorrido.  

 

Considere o parágrafo: “O cancelamento (da cultura) 

é diferente da trollagem típica de internet, 

eventualmente com insultos coordenados, frequente 

em disputas de opinião entre usuários das redes. O 

"cancelamento" é um ataque à reputação que 

ameaça o emprego e os meios de subsistência atuais 

e futuros do cancelado. Extremamente frequente nos 

Estados Unidos, ela hoje abate personalidade, mas 

também anônimos” para responder as questões de 5 

a 8. 
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5. Ele se constitui de períodos constituídos, 

respectivamente, de: 

a) De três sequências coordenadas assindéticas 

ligadas apenas por pontuação.   

b) Duas sequências coordenadas e uma 

subordinada substantiva. 

c) Uma sequência coordenada, uma 

subordinada adjetiva e outra coordenada. 

d) Duas sequências coordenadas sindéticas e 

uma subordinada adverbial. 

e) Uma sequência subordinada substantiva e 

duas coordenadas assindética. 

6. O trecho: “eventualmente com insultos 

coordenados” caracteriza-se sintaticamente 

como: 

a) Parte integrante de oração subordinada 

apositiva. 

b) Uma oração coordenada explicativa. 

c) Expressão acessória de oração subordinada 

adverbial causal. 

d) Trecho adverbial que influencia o sentido da 

ação declarada. 

e) Sequência de valor apositivo que caracteriza 

o termo “internet”. 

7. Na passagem: “Extremamente frequente nos 

Estados Unidos, ela hoje abate personalidade, 

mas também anônimos”, a oração coordenada 

pode ser substituída por uma das alternativas 

abaixo, sem prejuízo de sentido: 

a) ela hoje abate personalidade e anônimos. 

b) ela hoje abate personalidade ou anônimos. 

c) ela hoje abate personalidade, porém 

também anônimos. 

d) ela hoje abate personalidade, bem como 

anônimos. 

e) ela hoje abate personalidade, desde que 

anônimos. 

8. O termo sublinhado em: “O movimento "cultura 

do cancelamento" começou, há alguns anos, 

como uma forma de chamar a atenção para 

causas como justiça social e preservação 

ambiental” Transitividade: transitivo direto, 

transitivo indireto, transitivo direto e indireto, 

intransitivo e pronominal: 

a) É transitivo direto e seu significado alude a 

“convocar”. 

b) É transitivo direto e indireto, e a sequência 

traz objetos direto e indireto. 

c) É intransitivo e a sequência se constitui de 

termos acessórios à oração. 

d) É transitivo indireto, seguido de um termo 

preposicionado.  

e) É transitivo direto e significa “qualificar”, 

“apelidar”, “dar nome”. 

9. Na passagem: “Funciona assim: um usuário de 

mídias sociais, como Twitter e Facebook, 

presencia um ato que considera errado, registra 

em vídeo ou foto e posta em sua conta”, o uso 

dos dois pontos se justifica porque: 

a) Introduz uma sequência de citações verbais. 

b) Anuncia uma enumeração sequencial de 

ações. 

c) Apresenta, na sequência, uma oração 

apositiva. 

d) Inicia um esclarecimento ou síntese de uma 

ação. 

e) Introduz a fala daquele que realiza ação 

descrita. 

10. Na sequência de predicados: “presencia um ato 

que considera errado, registra em vídeo ou foto e 

posta em sua conta” observa-se a recorrência de 

verbos que exigem: 

a) A presença de termos determinantes 

preposicionados ou não antes dos nomes. 

b) A obrigatoriedade, antes dos termos 

nominais, de fusão entre artigo e preposição. 

c) A constância de determinantes 

preposicionados em ambos os casos.  

d) A regularidade de termos determinantes não 

preposicionados em ambos os casos. 

e) A concessão de facultar o uso de 

determinantes antes dos substantivos. 

 

Leia o texto a seguir para responder as questões de 

11 a 15. 

 

 
Fonte:  Tiras Armandinho - Disponível em  

https://tirasarmandinho.tumblr.com  - Acesso em 18/11/2020 
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11. As orações “...superar o comodismo e o medo...” 

e “...rever antigos conceitos...” classificam-se 

sintaticamente como subordinadas substantivas 

a) A primeira e a segunda são predicativas. 

b) A primeira e a segunda são subjetivas. 

c) A primeira e a segunda são objetivas diretas.  

d) A primeira predicativa e a segunda subjetiva. 

e) A primeira subjetiva e a segunda predicativa. 

12. Os verbos: “superar”, “rever” e “desenvolver” 

presentes nos segundo e terceiro quadros 

apresentam, em termos de transitividade, a(s) 

seguinte(s) característica(s): 

a) São transitivos diretos e pronominais. 

b) São transitivos diretos e indiretos. 

c) São transitivos e intransitivos. 

d) São transitivos indiretos. 

e) São intransitivos diretos. 

13. No último quadro, a palavra “empatia” não deve 

ser empregada no sentido de 

a) Aptidão para colocar-se no lugar de alguém, 

pressupor suas ações e pensamentos. 

b) Capacidade de se colocar no lugar do outro, 

prever suas atitudes e opiniões. 

c) Competência que impossibilita que alguém 

depreenda o significado de algo ou de um 

objeto. 

d) Capacidade de alguém se sensibilizar com a 

situação de outra pessoa. 

e) Identificação de um sujeito com alguém, o 

que lhe permite especular suas sensações e 

ações. 

14. O trecho “Desenvolver empatia não é pra 

qualquer um!” (3º quadro) gera um efeito de 

sentido expresso na figura de linguagem 

a) Paradoxo 

b) Eufemismo 

c) Metáfora 

d) Ironia 

e) Antítese 

15. As reticências que iniciam e terminam os trechos: 

“... superar o comodismo e o medo...” e “... rever 

antigos conceitos...” indicam 

a) Breve e proposital interrupção do 

pensamento. 

b) Ideias deveriam se prologar em um período. 

c) Sentimentos ou emoções podem ser 

perceptíveis. 

d) Palavras ou partes de discursos foram 

suprimidas.  

e) Um fato ou uma opinião que deverá ser 

continuado. 

 

INFORMÁTICA 

 

16. Para um computador com sistema operacional 

Microsoft Windows 10, em português, com as 

configurações regionais marcadas para 

“Português (Brasil)”, analise as afirmações a 

seguir: 

I. Uma das edições do Windows 10 que 

podemos destacar é a Windows 10 Home. 

Esta é uma versão dedicada aos 

consumidores mais comuns e acompanha 

aplicativos básicos como o aplicativo Fotos 

Microsoft, o navegador Microsoft Edge e o 

Windows Defender Firewall. 

II. Existem algumas formas de acessar mais 

rapidamente a ferramenta Explorador de 

Arquivos (Windows Explorer – em versões 

antigas do Windows). Uma delas é 

pressionando a tecla de logotipo do 

Windows  + E. 

III. Ao pressionar sequência de teclas Alt + Ctrl + 

Del é possível ter acesso ao Gerenciador de 

Tarefas do Windows, possibilitando verificar 

quais aplicativos estão em execução; 

Estão CORRETAS APENAS: 

a) I, II; 

b) II, III;  

c) I, II e III; 

d) II; 

e) III. 

17. Na informática, memórias são dispositivos 

capazes de guardar dados de forma temporária 

ou permanente. Sobre os diversos tipos de 

memória, considere as afirmações a seguir: 

I. A memória ROM é uma memória somente de 

leitura e é um tipo de memória volátil, sendo 

assim, o conteúdo não desaparecerá quando 

o dispositivo for desligado; 

II. Podemos afirmar que um disco rígido (Hard 

Disk Drive – HDD) é um tipo de memória não 
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volátil. Isto significa que os dados 

permanecem gravados neste tipo de 

memória, mesmo com o dispositivo sendo 

desligado.   

III. Uma memória do tipo USB Flash Drive, 

também conhecida como pen drive, é um 

tipo de memória não volátil. 

IV. A memória RAM é uma memória somente de 

leitura, cujos dados podem acessados de 

maneira aleatória e são do tipo não volátil; 

Estão CORRETAS APENAS: 

a) II, III; 

b) I, II e III;   

c) III e IV;  

d) I, II e IV;  

e) I, III e IV. 

 
18. A arquitetura de sistemas computacionais de Von 

Neumann é caracterizada pela divisão de blocos 

de hardware como: sistema central de 

processamento (composta principalmente pela 

unidade de controle – UC e pela unidade lógica 

aritmética – ULA), sistema de memória e sistema 

de entrada e saída de dados. Assinale a 

alternativa que contém somente itens 

considerados como dispositivos de saída: 

a) Memória RAM, disco rígido e 

microfone 

b) Teclado, mouse e monitor 

c) Fones de ouvido, teclado e mouse 

d) Monitor, impressora e caixa de som 

e) Notebook, tablet e smartphone 

19. Considere uma situação hipotética de um usuário 

que estava utilizando o aplicativo Microsoft Word 

2012 em português, em um computador com 

sistema operacional Microsoft Windows 10, em 

português, com as configurações regionais 

marcadas para “Português (Brasil)”. Enquanto 

digitava seu texto, o usuário pressionou a 

sequência de teclas Ctrl+T e, em seguida, Ctrl+N. 

Assinale a alternativa que corresponde às 

consequências dessas ações realizadas pelo 

usuário: 

a) Ao pressionar Ctrl+T todo o texto foi 

alinhado à esquerda e, em seguida, 

selecionado completamente porque 

o usuário pressionou Ctrl+N. 

b) Ao pressionar Ctrl+T todo o texto foi 

selecionado e, em seguida, colocado 

em itálico porque o usuário 

pressionou Ctrl+N. 

c) Ao pressionar Ctrl+T todo o texto foi 

alinhado à esquerda e, em seguida, 

colocado em negrito porque o 

usuário pressionou Ctrl+N. 

d) Ao pressionar Ctrl+T todo o texto foi 

alinhado à esquerda e, em seguida, 

colocado em itálico porque o usuário 

pressionou Ctrl+N. 

e) Ao pressionar Ctrl+T todo o texto foi 

selecionado e, em seguida, colocado 

em negrito porque o usuário 

pressionou Ctrl+N. 

20. A revisão de documentos é uma ferramenta 

importante para elaboração de relatórios, 

trabalhos acadêmicos, editais e outros tipos de 

documentos. Sobre esta ferramenta disponível 

no Microsoft Word 2012, considere as afirmações 

a seguir: 

I. Quando um comentário é inserido não pode 

ser mais modificado. O autor do documento 

deverá refazer todo o trecho do texto com a 

observação em um novo arquivo. Esse 

procedimento é necessário para manter a 

integridade do documento. 

II. Na aba de Revisão é possível encontrar um 

botão para inserir novo comentário, sendo 

possível que o revisor adicione anotações em 

diversas partes do documento. 

III. O Microsoft Word 2012 também disponibiliza 

uma ferramenta de Dicionário de Sinônimos 

que ajuda o autor a se expressar de outra 

maneira, mas com o mesmo significado. 

IV. É possível controlar alterações no 

documento. Isso é especialmente útil se o 

documento está quase concluído e o usuário 

está trabalhando com outras pessoas na 

revisão ou fazendo comentários 

 
Estão INCORRETAS APENAS: 

a) II; 

b) I; 

c) III; 

d) I e II; 

e) I e III. 
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21. Considere que uma planilha foi montada no 

Microsoft Excel 2012 em português, com os 

seguintes dados: 

 

Assinale a alternativa que representa o resultado 

obtido na célula C4 quando, nesta célula, é 

inserida a fórmula =SE(B2<A3; MAIOR(B1:B4;1); 

MENOR(C1:C4; 3)). 

a) 11 

b) 9 

c) 10 

d) 5 

e) 6 

22. O LibreOffice é um conjunto integrado de 

aplicativos para escritório disponível para as 

versões do Windows, Linux e outros sistemas 

operacionais. É de código aberto e de livre 

distribuição, incorporando aplicativos para 

edição de texto, planilhas eletrônicas, edição e 

apresentação de slides, entre outros. Assinale a 

alternativa que contém apenas aplicativos 

incorporados ao LibreOffice. 

a) LibreWord, LibreExcel e LibrePowerPoint; 

b) Word, Excel e PowerPoint; 

c) Writer, Calc e Impress; 

d) Photoshop, Paint e Bloco de Notas; 

e) WordOffice, ExcelOffice e PPOffice. 

23. A Internet pode ser utilizada para as mais diversas 

práticas profissionais e pessoais. Sobre 

navegação com segurança na Internet, analise as 

afirmações a seguir: 

I. É importante sempre criar senhas complexas, 

não utilizando sequências numéricas simples, 

datas comemorativas ou informações 

familiares. Sempre que possível, deve-se 

utilizar também caracteres especiais, isso 

tonará a navegação mais segura, dificultando 

a possibilidade de quebra por pessoas mal-

intencionadas. 

II. Para uma navegação segura, é importante ter 

a ferramenta firewall ativada, além de 

manter o antivírus sempre atualizado. 

III. Não há necessidade de realizar a verificação 

de links quando são compartilhados em uma 

rede social. Quando muitos usuários estão 

compartilhando, significa que a informação é 

sempre verdadeira. 

IV. Quando um site solicita dados para cadastro, 

é necessário que o usuário verifique se o site 

pertence a uma instituição confiável. Além 

disso, deve-se observar o endereço do site na 

barra de endereços do navegador. Este 

endereço deve iniciar com https:// e possuir 

um ícone de cadeado para visualizar 

informações do site.  

São consideradas boas práticas de navegação na 

Internet APENAS: 

a) I, II e IV; 

b) I, II e III; 

c) III e IV; 

d) II, III e IV; 

e) I, II, III e IV. 

24. Sobre o Microsoft PowerPoint 2012 em 

português, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) É possível incluir imagens na apresentação 

que estão localizadas no computador. 

b) É possível inserir vídeos ou áudios na 

apresentação selecionando o botão de 

Mídia, localizado na aba Inserir. 

c) Existe a opção de ampliar ou reduzir a tela de 

edição da apresentação. Esta opção pode ser 

encontrada na barra de status que, por 

padrão, está localizada no canto inferior da 

tela. 

d) A barra de status, pode ser personalizada, 

incluindo ou removendo informações pré-

definidas de acordo com as necessidades do 

usuário. 

e) É possível inserir tabelas e gráficos numa 

apresentação. Porém não é possível realizar 

integração com dados de uma planilha do 

Microsoft Excel 2012. 

25. A imagem a seguir é um recorte da área de 

Alinhamento da Faixa de Opções do Microsoft 

Excel 2012 em português: 
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Na imagem, é possível visualizar os botões para 

as seguintes funcionalidades: 

a) Aumentar ou diminuir a quantidade de casas 

decimais, além de ferramentas de recuo 

b) Aumentar e diminuir o recuo, aumentar ou 

diminuir o tamanho da fonte 

c) Aumentar ou diminuir o tamanho da célula e 

inserir fórmulas 

d) Mesclar e centralizar, orientação de texto e 

quebrar texto automaticamente 

e) Inserir e editar gráficos 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26. Erros de períodos anteriores são omissões e 

incorreções nas demonstrações contábeis da 

entidade, de um ou mais períodos anteriores, 

decorrentes de falhas no uso ou uso incorreto de 

informação confiável. Tais erros incluem os 

efeitos de incorreções matemáticas, incorreções 

na aplicação de políticas contábeis, omissões, 

descuidos, interpretações incorretas de fatos e 

fraudes. Ao perceber que as demonstrações 

contábeis no segundo ano anterior, já publicadas, 

continha um erro na apuração do custo das 

vendas o contador tomou a seguinte decisão para 

correção do erro de registro: 

a) efetuar simplesmente um lançamento de 

ajuste no ano atual e expos no histórico o 

ocorrido; 

b) reapresentar os valores comparativos do 

período anterior apresentado nos quais o 

erro tenha ocorrido 

c) não efetuar nenhum lançamento, mas expor 

em detalhes nas notas explicativas o 

ocorrido, já que as demonstrações foram 

apresentadas; 

d) o erro deve ser corrigido por meio da 

reapresentação dos saldos de abertura dos 

ativos, dos passivos e do patrimônio líquido 

do período anterior mais antigo apresentado; 

e) efetuar os lançamentos de correção do 

segundo período anterior, o qual ocorreu o 

erro, respeitando o princípio da 

competência. 

27. A provisão deve ser reconhecida quando: a 

entidade tem obrigação presente (formalizada ou 

não) decorrente de evento passado; for provável 

que seja necessária a saída de recursos que 

incorporam benefícios econômicos ou potencial 

de serviços para que a obrigação seja liquidada; e 

uma estimativa confiável possa ser realizada 

acerca do valor da obrigação. Se essas condições 

não forem atendidas, nenhuma provisão deve ser 

reconhecida. Analise o fato de que um 

empregado admitido em 01/01/20X1, percebe 

mensalmente a título de remuneração e base de 

cálculo para os encargos sociais o valor de R$ 

2.400,00, sem adicionais e sem outros benefícios. 

Qual o valor da soma mensal das provisões com 

13º salário, férias e encargos devem ser lançados 

no registro contábil, considerando 1/3 

constitucional de férias e uma alíquota de 

Contribuição para o Plano de Seguridade Social 

do Servidor (CPSS) de 22% (doze) por cento? 

Assinale uma das alternativas. 

a) R$ 569,34 

b) R$ 546,67 

c) R$ 466,67 

d) R$ 320,00 

e) R$ 400,00 

28. Um empreendimento encerrou seu estoque em 

31/12/20X0 no valor de R$ 100 mil reais de uma 

mesma mercadoria. No ano seguinte, fez 

aquisição de mais R$ 50 mil reais de igual 

mercadoria. Sabendo que o lucro líquido do 

período foi de R$ 20 mil reais, as despesas fixas e 

variáveis somaram R$ 40 mil reais e a receita total 

foi de R$ 200 mil reais, qual foi o valor do estoque 

final em 31/12/20X1? 

a) R$ 60.000,00 

b) R$ 12.000,00 

c) R$ 10.000,00 

d) R$ 140.000,00 

e) R$ 150.000,00 

29. Organizando os fatos a seguir em lançamentos 

contábeis patrimoniais e de resultado, 
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considerando todos dentro do mesmo exercício, 

marque a opção que mostra o saldo da conta 

Caixa e do grupo do Patrimônio Líquido, 

respectivamente: capital social de R$ 150.000,00 

reais, integralizado totalmente em estoque; 

receita de vendas total no valor de R$ 300.000,00 

sendo 80% à vista e restante a prazo em 

duplicatas; estoque final no valor de R$ 85.000,00 

reais; investimento de R$ 60.000,00 reais em 

veículo, sendo 50% à vista, sendo 50% (cinquenta 

por cento) a vista e o restante a prazo; total de 

despesas fixas e variáveis no valor de R$ 

30.000,00 pagas à vista dentro da competência. 

a) R$ 240.000,00 e R$ 450.000,00 

b) R$ 210.000,00 e R$ 450.000,00 

c) R$ 180.000,00 e R$ 420.000,00 

d) R$ 210.000,00 e R$ 355.000,00 

e) R$ 180.000,00 e R$ 355.000,00 

30. Baseado no princípio de não afetação de receitas, 

julgue quais as receitas orçamentárias abaixo 

podem ser vinculadas a órgãos ou fundos, e 

marque a sequência correta. 

I. Fundo de Participação dos Estados - FPE 

II. Garantia a Adiantamento da Receita 

Orçamentária 

III. Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS 

IV. Contra garantia da União 

V. Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 

 

a) Itens I, II e v estão corretos; 

b) Itens III e IV estão errados; 

c) Os itens I, II e IV estão corretos; 

d) Os itens II, III e IV estão errados; 

e) apenas os itens III e v estão corretos. 

31. O fim do orçamento público é a entrega de bens 

e serviços para satisfazer as necessidades da 

sociedade. Os meios são os recursos, as dotações 

autorizadas que permitirão a realização das 

ações. Assim, o princípio da 

_____________________ determina a existência 

de uma estrutura classificatória relativamente 

complexa que permite uma visão organizada das 

despesas, uma forma de atender à exigência de 

transparência e permitir a análise detalhada do 

gasto público. Qual princípio orçamentário pode 

ser melhor utilizado para completar a lacuna 

desta afirmativa? 

a) Unidade 

b) Universalidade 

c) Anualidade 

d) Legalidade 

e) Programação 

32. O dever de execução é um vínculo imposto ao 

gestor, no interesse da sociedade, que o impele a 

tomar todas as medidas necessárias (empenho, 

contratação, liquidação, pagamento) para 

viabilizar a entrega de bens e serviços 

correspondente às programações da lei 

orçamentária. A própria Constituição esclarece 

que o dever de execução não se aplica nos casos 

em que impedimentos de ordem técnica ou legal, 

na medida em que representam óbice 

intransponível para o gestor (fonte: portal 

câmara legislativa). O orçamento impositivo é o 

princípio orçamentário que trata destas regras, 

porém escolha uma alternativa que justifique 

uma exceção: 

a) o credor esteja em situação fiscal irregular; 

b) a necessidade legal do cumprimento das 

metas fiscais; 

c) o fornecedor dos materiais está sob 

sindicância sobre a qualidade dos materiais 

fornecidos; 

d) o preço das mercadorias foi reajustado no 

mercado e precisa ser feito suplemento do 

empenho; 

e) finalização do mandato do atual gestor 

executivo. 

33. A entidade recebe o valor da outra parte sem dar 

diretamente em troca valor aproximadamente 

igual. Tais transações são comuns no setor 

público. A quantidade e a qualidade dos serviços 

públicos prestados a um indivíduo ou a um grupo 

de indivíduos, normalmente, não são 

diretamente proporcionais ao volume de tributos 

cobrados. O indivíduo ou o grupo pode ter que 

pagar tarifa ou taxa adicional e/ou pode estar 

sujeito a cobranças específicas para ter acesso a 
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determinados serviços (NBC TSP-Estrutura 

Conceitual). Indique o assunto/subtítulo a que 

refere-se a explicação supracitada: 

a) o volume de benefício é proporcional ao valor 

pago 

b) é comum ao setor público a cobrança de 

taxas entre si 

c) transações sem contraprestação 

d) transações com contraprestações 

e) a destinação das receitas de tributos 

vinculados 

34. Levando em consideração o que diz o item 11 da 

NBC T SP 16, “As demonstrações contábeis 

separadas devem ser elaboradas de acordo com 

todas as NBCs TSP aplicáveis”, assim, deve-se 

observar as demais normas e corresponder os 

itens das demonstrações do quadro abaixo as 

suas respectivas particularidades a seguir, e 

escolher a sequência correta: 

I - estoques mantida para auferir 
receitas de aluguel ou 
para valorização do 
capital, ou para ambas 

II – Ativo Imobilizado Supondo que o ganhador 
do Prêmio Nobel ceda 
suas obras pessoais, 
incluindo os direitos 
autorais de suas 
publicações, ao arquivo 
nacional (entidade do 
setor público) em 
transação sem 
contraprestação. 

III – Ativo Intangível Livros didáticos 
produzidos por 
autoridades de saúde 
para doação a escolas. 

IV – Propriedade para 
investimento 

deve ser reconhecido 
como ativo se, e somente 
se: for provável que 
benefícios econômicos 
futuros ou potencial de 
serviços associados ao 
item fluirão para a 
entidade; e o custo ou o 
valor justo do item puder 
ser mensurado 
confiavelmente. 

a) IV, III, I, II; 

b) II, III, I, IV; 

c) III, IV, I, II; 

d) IV, II, I, III; 

e) II, IV, I, III. 

35. Ao determinar o valor justo da propriedade para 

investimento, a entidade não deve contar 

duplamente ativos ou passivos que são 

reconhecidos como ativos ou passivos separados. 

Por exemplo: 

I. equipamentos, tais como elevadores ou 

aparelhos de ar-condicionado, são muitas 

vezes parte integrante da edificação e estão 

geralmente incluídos no valor justo da 

propriedade para investimento, sendo 

reconhecidos separadamente como ativo 

imobilizado;  

II. se o escritório for arrendado mobiliado, o 

valor justo do escritório inclui geralmente o 

valor justo da mobília, porque a receita do 

arrendamento se relaciona com o escritório 

mobiliado. Quando a mobília for incluída no 

valor justo da propriedade para 

investimento, a entidade deve reconhecer a 

mobília como ativo separado;  

III. o valor justo da propriedade para 

investimento exclui a receita de 

arrendamento mercantil operacional 

recebida antecipadamente ou apropriada por 

competência porque a entidade a reconhece 

como passivo ou ativo separado;  

IV. O valor justo da propriedade para 

investimento não reflete os investimentos 

futuros de capital fixo que melhorem ou 

aumentem a propriedade, e não reflete os 

benefícios futuros relacionados a esses 

gastos. 

a) F, F, V, V; 

b) F, F, V, F; 

c) F, V, F, V; 

d) V, V, V, F; 

e) V, F, F, V. 

36. Alguns ativos são definidos como “patrimônio 

cultural” devido a sua relevância cultural, 

ambiental ou histórica. Exemplos de patrimônio 

cultural incluem monumentos e edificações, 

sítios arqueológicos, áreas de conservação, 

reservas naturais e obras de arte. Certas 
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características, incluindo as seguintes, são 

geralmente apresentadas por itens do 

patrimônio cultural (apesar dessas características 

não serem exclusivas de tais itens): 

 

• seu valor em termos cultural, ambiental, 

educacional e histórico é improvável de ser 

totalmente refletido em valor financeiro baseado 

a preços de mercado;  

• obrigações legais e/ou estatutárias podem impor 

proibições ou severas restrições à sua alienação 

por venda;  

• são geralmente insubstituíveis e seus valores 

podem aumentar ao longo do tempo, mesmo se 

sua condição física se deteriorar; e  

• pode ser difícil estimar sua vida útil, que, em 

alguns casos, pode ser de centenas de anos. 

Entidades do setor público podem possuir 

expressivos valores em itens do patrimônio 

cultural, que foram sendo adquiridos ao longo de 

muitos anos e por vários meios, incluindo 

compra, doação, legado e desapropriação.  

Pode-se afirmar como falso ou verdadeiro: 

I. esses itens são mantidos geralmente pela 

capacidade de gerar fluxo de caixa aos cofres 

públicos; 

II. alguns itens do patrimônio cultural possuem 

benefícios econômicos futuros ou potencial 

de serviços além de seu valor cultural; 

III. quando a divulgação de informações a 

respeito deste patrimônio cultural é exigida: 

a base de mensuração utilizada; o método de 

depreciação utilizado, se houver; o valor 

contábil bruto; a depreciação acumulada no 

final do período, se houver; e a conciliação do 

valor contábil entre o início e o final do 

período; 

IV. O custo de item deste ativo deve ser 

reconhecido somente se: (a) for provável que 

benefícios econômicos futuros ou potencial 

de serviços associados ao item fluirão para a 

entidade independente se o custo ou o valor 

justo do item puder ser mensurado. 

a) V, V, F, F; 

b) V, F, F, V; 

c) F, V, F, V; 

d) F, F, V, V; 

e) F, V, V, F. 

37. Baseado nas Normas Brasileiras de Contabilidade 

– Técnicas do Setor Público n. 16, julgue os itens 

abaixo entre verdadeiros(v) ou falsos (f), e ao final 

da questão escolha a sequência que espelhou 

suas melhores respostas. 

I. A entidade que elabora e apresenta 

demonstrações contábeis de acordo com o 

regime de competência; 

II. As demonstrações contábeis de entidade que 

não possui investimentos em controlada, em 

coligada ou em empreendimento controlado 

em conjunto são consideradas 

demonstrações contábeis separadas; 

III. Quando a entidade elaborar demonstrações 

contábeis separadas, ela deve contabilizar os 

seus investimentos em controladas, em 

empreendimentos controlados em conjunto 

e em coligadas: ao custo; ao valor justo por 

meio do resultado; ou utilizando o método da 

equivalência patrimonial; 

IV. Se a entidade escolher, de acordo com o item 

24 da NBC TSP 18, mensurar seus 

investimentos em coligadas ou em 

empreendimentos controlados em conjunto 

ao valor justo por meio do resultado, ela deve 

contabilizá-los da mesma forma em suas 

demonstrações contábeis separadas. 

a) V, F, F, V; 

b) V, V, V, V; 

c) V, V, F, F; 

d) V, F, V, V; 

e) V, F, F, F. 

38. Plano de contas é a estrutura básica da 

escrituração contábil, formada por uma relação 

padronizada de contas contábeis, que permite o 

registro contábil dos atos e fatos praticados pela 

entidade de maneira padronizada e 

sistematizada, bem como a elaboração de 

relatórios gerenciais e demonstrações contábeis 

de acordo com as necessidades de informações 

dos usuários. A seguir um quadro resumo do 
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Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – 

PCASP. 

 

Baseado no PCASP e nas regras que envolvem sua 
construção e aplicação das contas contábeis, 
classifique a coluna da direita (grupos de contas) com 
a coluna da esquerda (contas contábeis do PCASP). 
Após esta classificação, escolher a sequência correta 
ao final da questão. 

1. Ativo BENEFÍCIOS A PESSOAL 
- RGPS 

2. Passivo DOTAÇÃO INICIAL 

3. Variações 
Patrimoniais 
Diminutivas 

GARANTIAS E 
CONTRAGARANTIAS 
RECEBIDAS 

4. Variações 
Patrimoniais 
aumentativas 

CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS A 
RECEBER - INTER OFSS - 
ESTADO 

5. Controle de 
Aprovação do 
Planejamento e 
Orçamento 

EXECUÇÃO 
FINANCEIRA DO LIMITE 
DE RESTOS A PAGAR 

6. Controle de 
Execução do 
Planejamento e 
Orçamento 

TAXAS PELA 
PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

7. Controles 
Devedores 

CREDITO EMPENHADO 
A LIQUIDAR 

8. Controles 
Credores 

ENCARGOS SOCIAIS A 
PAGAR 

 

a) 4, 5, 8, 1, 7, 3, 6, 2 

b) 3, 5, 6, 1, 8, 4, 7, 2 

c) 4, 6, 8, 1, 7, 3, 5, 2 

d) 3, 5, 7, 1, 4, 8, 6, 2 

e) 3, 5, 7, 1, 8, 4, 6, 2 

39. O orçamento é uma ferramenta essencial em 

qualquer projeto ou programa, e na 

administração pública não é diferente. No Brasil 

a Lei 4.320/64 e suas atualizações, bem como a 

Constituição Federal tratam sobre este assunto. 

Sobre orçamento público julgue os itens abaixo 

em verdadeiro (v) e falso (f), e em seguida 

marque a sequência de suas respostas. 

I. A estrutura fundamental do orçamento 

conforme legislação brasileira contém o 

plano plurianual, a lei de diretrizes 

orçamentárias e a lei orçamentária anual; 

II. 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 do plano plurianual, disporá 

sobre as alterações na legislação tributária e 

estabelecerá a política de aplicação das 

agências financeiras oficiais de fomento; 

III. A lei orçamentária anual compreenderá: o 

orçamento fiscal referente aos Poderes da 

União, seus fundos, órgãos e entidades da 

administração direta e indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público; o orçamento de gastos das empresas 

em que a União, direta ou indiretamente, 

detenha a maioria do capital social com 

direito a voto; e o orçamento da seguridade 

social, abrangendo todas as entidades e 

órgãos a ela vinculados, da administração 

direta ou indireta, bem como os fundos e 

fundações instituídos e mantidos pelo Poder 

Público. 

IV. Os projetos de lei relativos ao plano 

plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 

orçamento anual e aos créditos adicionais 

serão apreciados pelas duas Casas do 

Congresso Nacional, na forma do regimento 

comum. 

V. As emendas ao projeto de lei do orçamento 

anual ou aos projetos que o modifiquem 

somente podem ser aprovadas caso: sejam 

compatíveis com o plano plurianual e com a 

lei de diretrizes orçamentárias; indiquem os 

recursos necessários, admitidos apenas os 

provenientes de anulação de despesa. 

a) V, F, V, F, V; 
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b) V, F, F, V, V; 

c) V, V, F, F, V; 

d) V, F, V, V, F; 

e) F, V, V, F, F. 

 

40. Observe as Demonstrações Contábeis e seguir e escolha a melhor opção dentre as alternativas de respostas 

abaixo: 

BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO     PASSIVO     

  31.12.X1 31.12.X2   31.12.X1 31.12.X2 

Circulante     Circulante     

Disponível 1.500,00 2.550,00     Fornecedores de 
mercadorias a pagar 

1.000,00 2.000,00 

       Duplicatas a 
receber 

500 800,00      Empréstimos 
Bancários 

1.000,00 1.970,00 

       Estoques 1.000,00 1.200,00      Imposto de Renda a 
Pagar 

      - 1.050,00 

Total do Circulante 3.000,00 4.550,00 Total do Circulante 2.000,00 5.020,00 

          Não-Circulante     

Não-Circulante     Patrimônio Líquido     

      Imobilizado         Capital 4.500,00 6.000,00 

       Móveis e 
Utensílios    

1.200,00 1.800,00 Reserva de Lucro        - 950,00 

    Depreciação 
Acumulada 

-200 -320 Total do Patrimônio 
Líquido 

4.500,00 6.950,00 

    Terrenos 2.000,00 3.000,00       

  3.000,00 4.480,00       

   Investimentos           

    Ações de Outras 
Empresas 

500 2.940,00       

Total Permanente 3.500,00 7.420,00       

TOTAL 6.500,00 11.970,00   6.500,00 11.970,00 

 

Demonstração de Resultado 

Receita Bruta   10.000,00      Despesas com 
depreciação 

-120   

(-)CMV   -5.500,00      Outras Despesas -500 -1.500,00 

Lucro Bruto   4.500,00 Lucro Operacional   3.000,00 

(-)Despesas 
Operacionais 

        Despesas com 
Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica 

  -1.050,00 

    Despesas com 
vendas 

-500   Lucro Líquido   1.950,00 

    Despesas com 
Administração 

-380    
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Demonstração de Origem e Aplicações 

Saldo em 01/01/X2 0 

(+) Lucro do 
Exercício 

1.950,00 

(-) Distribuição de 
Dividendos 

 
(1.000,00) 

Saldo em 31.12.X2 950,00 

 

Considerando os valores das Atividades operacionais da Demonstração do Fluxo de Caixa: qual o valor do 

recebimento de vendas em X2, considerando que não houve inadimplência de X1; e qual o valor do pagamento 

a fornecedores de mercadorias em X2? 

a) recebimentos de vendas R$ 9.200,00 e pagamentos a fornecedores R$ 5.700,00 
b) recebimentos de vendas R$ 9.700,00 e pagamentos a fornecedores R$ 4.700,00 
c) recebimentos de vendas R$ 9.700,00 e pagamentos a fornecedores R$ 5.700,00 
d) recebimentos de vendas R$ 10.000,00 e pagamentos a fornecedores R$ 2.000,00 
e) recebimentos de vendas R$ 10.300,00 e pagamentos a fornecedores R$ 1.000

 


