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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Por que somos o único bicho com linguagem? Porque só a gente é capaz de se expressar como em tantos poemas
que conhecemos. Bem… em termos. Na verdade, poesia assim é para poucos, como Carlos Drummond de Andrade, mas
os seres humanos se destacam entre outras espécies consideradas inteligentes, como chimpanzés e golfinhos, porque,
entre outras coisas, são capazes de encaixar uma ideia na outra, formando frases quilométricas, sem fim. Esse
componente, presente apenas na linguagem da nossa espécie, é chamado de recursividade.  

Anos de trabalho para ensinar outros animais (como os internacionalmente famosos papagaio Alex e bonobo
Kanzi) a se comunicarem com a linguagem humana serviram para provar que, por mais que possam avançar, há um limite,
bem distante do mínimo que um ser humano pode fazer.  

Para o linguista americano Noam Chomsky, que estuda esse assunto há mais de seis décadas, o que nos torna 
diferentes é que temos uma espécie de “órgão da linguagem” no cérebro, que talvez nem tenha surgido com esse fim, mas 
com a finalidade de realizar cálculos combinatórios. Daí a ideia de que a recursividade seja o fato que torna a linguagem
humana única, como propõem Chomsky e seus colegas Marc Hauser e Tecumseh Fitch.  

No começo de 2008, durante a reunião anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência, Hauser
comparou a comunicação humana com a dança das abelhas, considerada uma forma de linguagem. Após acharem comida, 
esses animais voltam para a colmeia e informam onde está o alimento por meio dessa dancinha. “É uma linguagem 
simbólica e separada da ação no tempo e no espaço. O problema é que as abelhas só conversam sobre comida”, afirma o
pesquisador da Universidade Harvard. Já a recursividade permite que nosso uso da linguagem seja praticamente
infinito — basta combinar unidades menores para formar frases nunca ouvidas antes. Esse potencial inesgotável é ideal 
para comunicar todo tipo de informação e ideia, o que torna óbvia a vantagem trazida por essa capacidade aos seres
humanos. 

Mas o que dizer das capacidades do papagaio cinza, africano, Alex, morto em 2007, aos 31 anos de idade? O 
trabalho feito pela psicóloga Irene Pepperberg ao longo de toda a vida do animal mostrou que a ave era capaz de entender
alguns conceitos. Ele aprendeu a separar palavras por categorias e a contar pequenas quantidades e sabia até reconhecer
algumas cores e formas. E, apesar de haver relatos de que, às vezes, ele ajudava outros papagaios do laboratório a falarem 
melhor e que, de vez em quando, ele se mostrava aborrecido com exercícios repetitivos, ele não mostrava sinais de lógica
ou capacidade de generalização tal como nós.  

Para Hauser, estudos com outros animais “falantes”, por mais que mostrem que eles têm capacidade de reagir
emocionalmente e de discriminar algumas percepções, acabam por comprovar que “essas habilidades não interagem no
cérebro como a cognição humana”. Ao juntar tudo isso, criamos a linguagem.  

Giovana Girardi. Por que somos o único bicho com linguagem? In: Revista Superinteressante. Internet: <super.abril.com.br> (com adaptações).
_____________________________________________________________________________________________________________

Em relação às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos 
do texto, julgue os itens de 1 a 9. 

1 A ideia central do texto é apresentada no primeiro 
parágrafo, sendo desenvolvida nos parágrafos 
subsequentes. 

2 A expressão “Esse potencial inesgotável” (linha 18) 
refere-se à propriedade da recursividade, sendo 
empregada no texto como recurso coesivo. 

3 Infere-se do quarto parágrafo do texto que as abelhas, 
apesar de terem desenvolvido uma forma de linguagem, 
não dispõem de recursividade, portanto não se 
comunicam como os seres humanos, na visão de Hauser. 

4 Depreende-se do trecho “Hauser comparou a 
comunicação humana com a dança das abelhas, 
considerada uma forma de linguagem” (linhas 13 e 14) 
que Marc Hauser concluiu que a linguagem humana 
guarda mais semelhanças com a linguagem animal que 
diferenças. 

5 Segundo o texto, animais considerados inteligentes, 
como o papagaio Alex, possuem um tipo de órgão da 
linguagem mais limitado que o associado à linguagem 
humana. 



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL  INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 
 

CRMV-MS CONTADOR 2 
 

6 O texto é construído com base na certeza de que o órgão 
da linguagem, presente no cérebro humano, surgiu com 
a finalidade de realizar cálculos combinatórios, sendo 
posteriormente utilizado com o intuito de combinar 
informações linguísticas. 

7 Infere-se do texto que não há fundamentos nem dados 
científicos que respaldem a proposta de Chomsky e seus 
colegas de que a recursividade torna a linguagem 
humana única; tal proposta configura mera especulação, 
típica do fazer científico. 

8 O texto não fornece nenhum exemplo do que seria o 
“mínimo que um ser humano pode fazer”, referido no 
segundo parágrafo. 

9 O primeiro parágrafo do texto apresenta a capacidade 
de expressão poética, como a de Carlos Drummond de 
Andrade, e a capacidade de formar frases sem fim, típica 
da espécie humana e relacionada à recursividade, como 
coisas distintas. 

 ____________________________________________________  
Quanto aos aspectos gramaticais e aos sentidos do texto, 
julgue os itens de 10 a 20. 
 
10 O termo “infinito” (linha 18) qualifica o vocábulo  

“uso” (linha 17). 
11 Caso a expressão “todo tipo de informação e  

ideia” (linha 19) fosse substituída por todo tipo de 
informação e todo tipo de ideia, seria mantida a 
coerência do texto. 

12 No segundo parágrafo, os sujeitos das formas verbais 
“comunicarem” e “serviram” têm o mesmo referente. 

13 Na linha 22, a forma verbal “mostrou” concorda com “a 
vida do animal”. 

14 O termo “Já” (linha 17) expressa o sentido de tempo 
passado. 

15 O trecho “apesar de” (linha 24) poderia ser substituído 
por embora, sem prejuízo para a correção gramatical e 
para os sentidos do texto. 

16 Mantendo-se a correção e a coerência do texto, o termo 
“são” (linha 4) poderia ser substituído por somos. 

17 Caso, no trecho “informam onde está o alimento por 
meio dessa dancinha” (linha 15), a expressão “por meio 
dessa dancinha” fosse deslocada para logo após 
“informam” e isolada por vírgulas — escrevendo-se 
informam, por meio dessa dancinha, onde está o 
alimento —, seriam preservados os sentidos do trecho e 
a sua correção gramatical. 

18 O prefixo –in, em “inesgotável” (linha 18), exprime o 
sentido de negação. 

19 A correção gramatical e os sentidos do texto seriam 
mantidos caso o termo “diferentes” (linha 10) fosse 
flexionado no singular — escrevendo-se diferente —, 
desde que o termo “nos” (linha 9) fosse suprimido. 

20 O termo “melhor” (linha 25) exerce a função de 
complemento verbal de “falarem” (linha 24). 

 ____________________________________________________  
Um número é escolhido, aleatoriamente, entre os 

2.022 inteiros de 1 a 2.022. 
 
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens  
de 21 a 24. 
 
21 A probabilidade de o número escolhido ser múltiplo de 

30 é igual a 69
2.022

. 
22 A probabilidade de o número escolhido ser um quadrado 

perfeito é superior a 2%. 
23 A probabilidade de o número escolhido ser divisível por 

20 e 22 é igual à probabilidade de o número escolhido 
ser divisível por 440. 

24 A probabilidade de o número escolhido ser divisível por 
20 ou 22 é igual a 32

337
. 

 ____________________________________________________  
Silvana tem 2 carregadores de celular. O carregador 

mais eficiente leva uma hora e 30 minutos para carregar 
completamente um celular descarregado, enquanto o 
carregador menos eficiente leva 3 horas para fazer o mesmo. 
O desempenho dos carregadores é constante. 
 
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 25 a 27. 
 
25 Para terminar de carregar um celular com 70% de 

bateria, o carregador mais eficiente precisa de  
27 minutos. 

26 Para terminar de carregar um celular com 58% de 
bateria, o carregador menos eficiente precisa de uma 
hora, 15 minutos e 36 segundos. 

27 Para carregar 2 celulares descarregados, Silvana precisa 
esperar, no mínimo, duas horas e 15 minutos. 
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A área  de um triângulo de lados a, b e c  
pode ser calculada pela fórmula de Herão:  A= p(p-a)(p-b)(p-c), em que  é o semiperímetro (metade 
do perímetro) do triângulo. A fórmula recebeu esse nome em 
homenagem ao matemático e mecânico grego Herão de 
Alexandria. Considerando essas informações, julgue os itens  
de 28 a 30. 
 
28 A área de um triângulo com lados iguais a 4 cm, 13 cm e 

15 cm é igual a 24 cm2. 
29 Se um triângulo tem área igual a 240 cm2 e lados iguais 

a 13 cm e 37 cm, o comprimento de sua base é igual  
a 42 cm. 

30 A área de um triângulo com lados iguais a 15 cm, 34 cm 
e 35 cm é menor que a área de um triângulo com lados 
iguais a 13 cm, 40 cm e 45 cm. 

 
Nos itens 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. 
 
No que diz respeito aos conceitos de software, ao programa 
Microsoft Word 2013 e ao sistema operacional Windows 10, 
julgue os itens de 31 a 35. 
 
31 O termo código-fonte refere-se às linhas de códigos que 

determinam o que o software deve fazer. 
32 Os softwares gratuitos, em regra, permitem que o 

usuário faça adaptações, em seu código-fonte, para 
atender determinadas finalidades. 

33 A faixa de opções do Word 2013 pode ser configurada 
para que permaneça oculta. 

34 No Word 2013, é possível adicionar uma borda a uma 
página mesmo se a página estiver no começo de um 
documento ou de uma seção. 

35 No sistema operacional Windows 10, é possível fazer 
logon tanto com uma conta da Microsoft quanto com 
uma conta local. 

 ____________________________________________________  
Julgue os itens de 36 a 40, relativos aos conceitos de redes de 
computadores, ao programa de correio eletrônico 
Thunderbird e aos procedimentos de backup. 
 
36 A fibra óptica, devido à sua alta taxa de interferência, 

não pode ser utilizada em redes MAN (Metropolitan 
Area Network). 

37 Uma das desvantagens das redes ethernet é que todas 
as estações possuem acesso à rede de maneira 
diferente, com relação ao tempo de acesso. 

38 O Thunderbird permite que o usuário use filtros de 
mensagens para dispor, automaticamente, de 
mensagens indesejadas. 

39 O backup deverá ser realizado diariamente, às 23:59 h, 
independentemente de ele se referir aos dados de um 
computador pessoal ou aos dados de uma empresa. 

40 O backup completo (full) é o backup mais complexo e o 
menos seguro, pois, se um arquivo corrompido for 
copiado, não poderão ser recuperados os demais 
arquivos. 

 
 



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL  INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 
 

CRMV-MS CONTADOR 4 
 

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Com base na Lei n.o 8.429/1992 e nas alterações nela 
promovidas pela Lei n.o 14.230/2021, julgue os itens de 41 a 
45 a respeito da indisponibilidade de bens. 
 
41 O bloqueio patrimonial para a garantia de ressarcimento 

ao erário passou, a partir da reforma da Lei de 
Improbidade, a ostentar natureza essencialmente 
cautelar. 

42 A indisponibilidade de bens em improbidade pode ser 
requerida, incidentalmente ou em caráter antecedente, 
antes mesmo do aviamento da ação em si. 

43 A indisponibilidade de bens não se presta a assegurar o 
pagamento de eventual multa a ser cominada como 
sanção ao réu. 

44 Está a salvo de virtual bloqueio o valor de até quarenta 
salários-mínimos depositado em poupança, em 
aplicações financeiras ou em conta-corrente. 

45 A proteção conferida ao bem de família contra a 
indisponibilidade em sede de improbidade cede quando 
o imóvel comprovadamente for produto de vantagem 
patrimonial indevida. 

 ____________________________________________________  
De acordo com a Lei n.o 9.784/1999 e com as alterações nela 
introduzidas pela Lei n.o 14.210/2021, julgue os itens  
de 46 a 50. 
 
46 As decisões coordenadas possuem natureza 

interinstitucional ou intersetorial e se prestam a 
simplificar o processo administrativo, mediante 
participação concomitante de todos os agentes 
decisórios e de todos os agentes responsáveis pela 
instrução. 

47 A decisão coordenada é cabível em licitações e no 
exercício de poder sancionador, sempre que a 
discordância entre autoridades puder prejudicar a 
razoável duração do processo. 

48 Mantido o eventual dissenso, a técnica da decisão 
coordenada será abandonada e será restaurado o 
trâmite original. 

49 A participação na deliberação sobre decisão coordenada 
é exclusiva de agentes e de autoridades administrativos. 

50 A decisão coordenada implica avocação, pelo colegiado 
que se institui, da competência original daquele que a 
possuía, passando a responsabilidade decisória a ser 
partilhada por todos. 

 ____________________________________________________  
Segundo a Lei n.o 12.527/2011, julgue os itens de 51 a 55. 
 
51 O serviço de busca e de fornecimento de informação é, 

em regra, gratuito, podendo o órgão ou a entidade, 
todavia, cobrar o valor necessário ao ressarcimento dos 
custos do serviço e de material. 

52 O procedimento de pedido de informação observa, 
subsidiariamente, a Lei n.o 9.784/1999, que cuida dos 
processos administrativos. 

53 Documentos que tratem de condutas violadoras dos 
direitos humanos por agentes públicos não poderão 
sofrer restrição de acesso. 

54 Os municípios estão isentos da divulgação de 
informações de interesse coletivo na Internet. 

55 O órgão ou a entidade terá até vinte dias para conceder 
o acesso à informação disponível cuja solicitação seja 
feita pelo interessado. 

Conforme a Resolução CFMV n.o 1.177/2017, julgue os itens 
de 56 a 60. 
 
56 As cooperativas cujas atividades básicas sejam 

peculiares à medicina veterinária estão obrigadas ao 
registro no sistema do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais de Medicina Veterinária. 

57 Embora obrigadas ao registro, as entidades da 
administração indireta cujas atividades sejam privativas 
da zootecnia estão dispensadas do pagamento de taxa 
de registro e de anuidade. 

58 Embora dispensadas do registro, as sociedades de 
economia mista cujas atividades não estejam 
relacionadas à medicina veterinária, mas que 
necessitem de anotação de responsabilidade técnica de 
médico-veterinário, poderão registrar-se. 

59 Jardins zoológicos particulares têm seu registro 
facultativo perante o sistema do Conselho Federal e dos 
Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. 

60 Produtores rurais caracterizados como pessoas físicas 
têm seu registro obrigatório perante o sistema do 
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina 
Veterinária. 

 ____________________________________________________  
À luz da Resolução CFMV n.o 683/2001, julgue os itens de 61 
a 65. 
 
61 Quaisquer serviços na área da medicina veterinária ou 

da zootecnia exigem anotação de responsabilidade 
técnica. 

62 As anotações de responsabilidade técnica têm prazo de 
doze meses, sendo automaticamente canceladas caso 
não sejam renovadas. 

63 Ao final do serviço realizado, a anotação de 
responsabilidade técnica será baixada 
automaticamente, independentemente de solicitação 
do médico-veterinário. 

64 A anotação de responsabilidade técnica será suspensa 
quando constatada incompatibilidade entre ela e as 
atividades efetivamente desenvolvidas. 

65 A anotação de responsabilidade técnica somente se 
vincula a pessoas físicas. 

 ____________________________________________________  
Considerando a Resolução CFMV n.o 587/1992, julgue os itens 
de 66 a 70. 
 
66 Uma vez vencido o débito, a inscrição em dívida ativa por 

Conselho Regional de Medicina Veterinária se dá 
automaticamente. 

67 A omissão na inscrição em dívida ativa exporá os 
responsáveis à correspondente punição. 

68 O débito oriundo de multa será inscrito em dívida ativa 
imediatamente após a publicação da decisão que o fixar, 
independentemente do trânsito em julgado. 

69 As anuidades inadimplidas constarão de termo de 
inscrição de dívida ativa sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas. 

70 Da lavratura do termo e da inscrição do débito decorrerá 
a extração de certidão apta a aparelhar a execução. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

À luz do disposto na Constituição Federal de 1988, julgue os 
itens de 71 a 73. 
 
71 São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, sendo assegurado o direito à 
indenização apenas pelo dano material decorrente de 
sua violação. 

72 As entidades associativas, ainda que não autorizadas, 
têm legitimidade para representar seus filiados, judicial 
ou extrajudicialmente. 

73 É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a 
lei estabelecer. 

 ____________________________________________________  
Conforme a Lei n.o 6.404/1976 e a Lei n.o 10.303/2001, julgue 
os itens 74 e 75. 
 
74 A sociedade será designada por denominação 

acompanhada das expressões “companhia” ou 
“sociedade anônima”, expressas por extenso ou 
abreviadamente, mas vedada a utilização da primeira ao 
final. 

75 Nas condições constantes da escritura de emissão e, se 
houver, do certificado, é vedado às companhias emitir 
debêntures que confiram aos seus titulares direito de 
crédito contra elas. 

 ____________________________________________________  
De acordo com a Lei Complementar n.o 123/2006 e com a Lei  
n.o 14.133/2021, julgue os itens 76 e 77. 
 
76 Os requisitos de segurança sanitária, metrologia, 

controle ambiental e prevenção contra incêndios, para 
os fins de registro e legalização de empresários e pessoas 
jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e 
uniformizados pelos órgãos envolvidos na abertura e no 
fechamento de empresas, no âmbito de suas 
competências. 

77 O concurso não constitui uma modalidade de licitação. 
 ____________________________________________________  

Com base na Lei Complementar n.o 101/2000 e na Lei  
n.o 4.320/1964, julgue os itens de 78 a 80. 
 
78 O projeto de lei orçamentária anual será elaborado de 

forma compatível com o plano plurianual, com a lei de 
diretrizes orçamentárias e com as normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

79 Constituem requisitos essenciais da responsabilidade, 
na gestão fiscal, a instituição, a previsão e a efetiva 
arrecadação de todos os tributos de competência 
constitucional do ente da Federação. 

80 As receitas provenientes da realização de recursos 
financeiros oriundos da constituição de dívidas são 
consideradas como receitas correntes. 

 ____________________________________________________  
Julgue os itens de 81 a 105. 
 
81 Na demonstração das variações patrimoniais, o valor 

evidenciado na linha “VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
AUMENTATIVAS” deverá corresponder ao saldo da 
conta 6.2.1.2.0.00.00 – Receita Realizada, ao final do 
exercício financeiro. 

82 De acordo com a Lei n.o 4.320/1964, crédito adicional 
especial é o destinado ao atendimento de despesas 
decorrentes de guerra ou comoção intestina. 

83 Segundo o entendimento da Secretaria do Tesouro 
Nacional, é facultativa a adoção das normas do Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público pelo 
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato 
Grosso do Sul. 

84 Um dos componentes da lei orçamentária anual da 
União é o orçamento fiscal, do qual o Conselho Federal 
de Medicina Veterinária e os respectivos conselhos 
estaduais não fazem parte. 

85 Na demonstração das variações patrimoniais, as 
variações patrimoniais diminutivas decorrentes da 
depreciação do ativo imobilizado serão registradas em 
conta do grupo Desvalorização e perda de ativos e 
incorporação de passivos. 

86 De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada  
ao Setor Público e com a Portaria Interministerial 
STN/SOF n.o 163/2001, as receitas de anuidades 
arrecadadas dos profissionais inscritos no Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul 
classificam-se como receitas orçamentárias correntes 
tributárias. 

87 Segundo a Portaria Interministerial STN/SOF  
n.o 163/2001, uma despesa orçamentária classificada na 
rubrica 3.2.90.21.00 refere-se ao pagamento de juros e 
encargos da dívida. 

88 Com exceção das contas dos grupos 5.3.0.0.0.00.00 – 
Inscrição de Restos a Pagar e 6.3.0.0.0.00.00 – Execução 
de Restos a Pagar, as contas de natureza orçamentária 
do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público não 
transferem saldo de um ano para o outro. 

89 O princípio do equilíbrio orçamentário está positivado 
na Lei n.o 4.320/1964 e determina que deve haver 
igualdade entre o total de receitas e o total de despesas 
orçamentárias, tanto na previsão quanto na execução da 
lei orçamentária anual. 

90 Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, as receitas 
orçamentárias provenientes da arrecadação de taxas de 
inscrição em concursos e testes seletivos serão 
classificadas como receitas correntes de serviços. 

91 O balanço orçamentário permite a extração de 
informações relevantes sobre a entidade que o publica, 
tais como a utilização de recursos arrecadados, em 
exercícios anteriores, para financiar despesas do 
exercício corrente e a análise da ocorrência de 
capitalização ou descapitalização de recursos correntes. 

92 Na lógica do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, 
os ingressos de recursos financeiros advindos de 
cauções provocam registros contábeis nas contas com 
natureza de informação patrimonial e típicas de 
controle, mas não em contas com natureza 
orçamentária. 

93 Os créditos adicionais suplementares são os destinados 
a reforço de dotação já previsto na lei orçamentária 
anual, para a qual foi atribuído valor que se mostrou 
insuficiente na execução do orçamento. 

94 A Lei n.o 4.320/1964 segrega o ativo em financeiro e 
permanente, de acordo com o critério da 
conversibilidade em moeda dos itens nele registrados. 
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95 No quadro principal do balanço patrimonial, integram o 
Ativo Circulante, entre outros, os subgrupos Variações 
patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente, Caixa 
e equivalentes de caixa e Investimentos. 

96 Suponha-se que, em função da pandemia de covid-19, o 
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato 
Grosso do Sul tenha determinado que seus servidores 
passariam a trabalhar em regime de home office e que, 
em função disso, tenham resolvido vender, nos seis 
meses seguintes, o prédio onde antes tais servidores 
trabalhavam presencialmente. Nesse caso, é correto 
afirmar que esse ativo em específico será reclassificado 
do subgrupo Imobilizado para o subgrupo Ativo não 
circulante mantido para venda, integrante do Ativo não 
circulante. 

97 Suponha-se que o departamento jurídico do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul 
tenha constatado a existência de ação judicial contra a 
entidade, com probabilidade remota de saída de 
recursos futuros. Nesse caso, o contador deverá efetuar 
o registro de passivo contingente em contas típicas de 
controle, sem, no entanto, divulgar o fato em notas 
explicativas ao balanço patrimonial. 

98 O balanço financeiro evidenciará a receita orçamentária 
realizada e a despesa orçamentária executada, por 
fonte/destinação de recursos, discriminando as 
ordinárias e as vinculadas. 

99 O balanço financeiro evidenciará a variação havida, nas 
disponibilidades financeiras, no decorrer do exercício. 
No entanto, nem sempre uma variação positiva das 
disponibilidades será sinônimo de bom desempenho na 
gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, de 
um aumento do endividamento, o que, a longo prazo, 
pode pressionar o orçamento com o pagamento de juros 
e encargos. 

100 O balanço financeiro tem por objetivo a apuração do 
superavit financeiro, que constitui possível fonte de 
recursos para a abertura de créditos adicionais no 
exercício seguinte ao da sua apuração. 

101 Pela classificação da despesa orçamentária conforme a 
natureza, as despesas de capital abrangem os 
investimentos, as inversões financeiras e a amortização 
da dívida. Por sua vez, serão classificadas como 
inversões financeiras, entre outras, as despesas 
orçamentárias com a aquisição de softwares e com o 
planejamento e a execução de obras. 

102 Pela legislação brasileira, são fontes de recursos para a 
abertura de créditos adicionais, entre outras, o excesso 
de arrecadação, o superavit financeiro do exercício 
anterior, as operações de crédito e a reserva de 
contingência. 

103 Os restos a pagar são despesas orçamentárias 
empenhadas em determinado exercício, mas não pagas 
até 31 de dezembro. Os restos a pagar não processados 
diferenciam-se dos processados por já ter ocorrido, 
nestes últimos, a liquidação da despesa orçamentária. 

104 Para a concessão de adiantamento a servidor, é 
necessário o empenho prévio em dotação própria, 
conforme o art. 68 da Lei n.o 4.320/1964. No entanto, no 
momento da concessão, o adiantamento não 
representa, pelo enfoque patrimonial, uma despesa, 
pois ainda não houve redução do patrimônio líquido do 
ente concedente. 

105 O balanço orçamentário será acompanhado de um 
quadro auxiliar denominado Quadro da Execução dos 
Restos a Pagar Não Processados, no qual serão 
evidenciados os restos a pagar inscritos, pagos e 
cancelados no exercício a que se refere. 

 ____________________________________________________  
O balancete mostrado abaixo é o balancete de 

verificação da Comercial Plutão, que controla seus estoques 
de mercadorias por meio do método do inventário periódico. 
 

Estoque inicial 12.358,00 
PIS sobre a folha de pagamentos 3.125,00 
Descontos incondicionais concedidos 2.324,00 
Salários e encargos patronais 8.119,00 
Compras de mercadorias 21.687,00 
Devoluções de vendas 3.464,00 
Receita Bruta Operacional 42.683,00 
Comissões sobre vendas 4.663,00 
Juros Ativos 1.321,00 
Devoluções de compras 2.951,00 
ICMS sobre vendas 6.467,00 
Estoque final 13.357,00 
COFINS sobre o faturamento 5.915,00 

 

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 106 a 108. 
 
106 A Receita Líquida de Vendas do período importa em  

R$ 21.388,00. 
107 O Custo das Mercadorias Vendidas no período importa 

em R$ 17.707,00. 
108 A margem bruta da Comercial Plutão, no período, foi de 

15,87%. 
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Julgue os itens 109 e 110.  

 

109 De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03 – 

Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis, na Demonstração dos 

Fluxos de Caixa de uma empresa do ramo industrial, os 

valores pagos pela aquisição de participações societárias 

permanentes em outras empresas serão evidenciados 

como fluxos de atividades operacionais. 

110 O índice de liquidez corrente (ILC) é utilizado para a 

análise da situação financeira da empresa e correlaciona 

ativo e passivo circulantes. Quando o ILC retorna um 

resultado menor que 1, a conclusão é a de que a 

empresa tem recursos de curto prazo para quitar as 

obrigações de curto prazo e ainda dispor de uma sobra 

financeira. 

 ____________________________________________________  

Conforme a Lei n.o 9.503/1997, julgue os itens de 111 a 120. 

 

111 O condutor manterá acesos os faróis do veículo, em luz 

baixa, apenas durante a noite. 

112 Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja 

favorável, nenhum condutor poderá entrar em uma 

interseção se houver a possibilidade de ser obrigado a 

imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo 

ou impedindo a passagem do trânsito transversal. 

113 A velocidade máxima permitida para a via será indicada 

por meio de sinalização, contudo, quando não existir 

sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será, 

nas vias coletoras, de sessenta quilômetros por hora.  

114 É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e seus 

respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de 

publicidade, inscrição, legenda ou símbolo que não se 

relacione com a mensagem da sinalização. 

115 Os locais destinados, pelo órgão ou pela entidade de 

trânsito com circunscrição sobre a via, à travessia de 

pedestres deverão ser sinalizados com faixas pintadas 

ou demarcadas no leito da via. 

116 Nas vias em obras, será dispensada a sinalização 

específica. 

117 É facultativa a expedição de novo Certificado de Registro 

de Veículo quando o proprietário mudar o município de 

domicílio. 

118 Dirigir veículo sem possuir carteira nacional de 

habilitação constitui infração leve, sujeitando o 

condutor apenas à pena de multa. 

119 As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de 

cassação do documento de habilitação serão aplicadas 

por decisão fundamentada da autoridade de trânsito 

competente, em processo administrativo, assegurado ao 

infrator amplo direito de defesa. 

120 A autoridade de trânsito que receber o recurso deverá 

remetê-lo, de pronto, à autoridade que impôs a 

penalidade, acompanhado das cópias dos prontuários 

necessários ao julgamento. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados 
fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica, de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe 
um traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter 
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas 
no campo apropriado. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste 
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  
 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conceitua a despesa orçamentária pública como 
o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e a manutenção dos 
serviços públicos prestados à sociedade. Para fins de controle e evidenciação, os gastos públicos estão 
sujeitos a algumas classificações, que permitem extrair informações complementares sobre a ação 
governamental, tais como: o programa de governo onde se efetua o gasto; o órgão responsável pela 
aplicação; e a área de aplicação, se saúde, educação, segurança pública, por exemplo, ou outras mais. 

 
Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

 

Classificação da despesa orçamentária quanto à natureza e classificação da 
despesa orçamentária quanto ao impacto no patrimônio líquido da entidade 

 
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 
 

a) conceito de despesa corrente e de despesa de capital, citando, para cada uma das categorias, os respectivos grupos de 
natureza de despesa previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; e 

b) conceito de despesa orçamentária efetiva e conceito de despesa orçamentária não efetiva, citando pelo menos um 
exemplo de cada uma. 

  




