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Antes de começar a fazer as provas:
Verifique se este caderno contém •	
proVas de: Língua portuguesa, com 11 
questões; Legislação, com 04 questões e 
Conhecimentos Específicos do Cargo, com 
20 questões. Cada uma dessas questões, 
sequencialmente numeradas de 01 a 35, 
possui 04 alternativas.

Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu caderno de provas.

Na Folha de Respostas:
Confira seu nome e número de inscrição.•	
assine, a TINTa, no espaço indicado.•	

ao transferir as respostas para a Folha de 
respostas:

UsE somENTE CaNETa azUL •	 ou prETa  
para preencher a área reservada à letra 
correspondente a cada resposta, conforme o 
modelo:

00-
A B C D

sua resposta NÃO será computada, se houver 
marcação de mais de uma alternativa.

NÃo DEIXE NENHUma QUEsTÃo sEm 
rEsposTa.

a FoLHa DE rEsposTas não deve ser 
dobrada, amassada ou rasurada. 

sua prova somENTE poDErá sEr 
ENTrEgUE após o TÉrmINo Do pEríoDo 
DE sIgILo. Levante o braço, para que o fiscal 
possa recolhê-la.

Você deverá aguardar o fiscal se aproximar para, 
então, entregar o CaDErNo DE proVas e a 
FoLHa DE rEsposTas.

Você NÃo poderá levar consigo o Caderno de 
provas.

O rascunho de gabarito, localizado no 
verso da capa deste Caderno de Provas, só 
POdeRá seR destACAdO PelO FisCAl.

recolha seus objetos, deixe a sala e, em seguida, 
o prédio. a partir do momento em que sair da 
sala e até a saída do prédio, continuam válidas 
as proibições do uso de aparelhos eletrônicos e 
celulares, bem como não lhe é mais permitido o 
uso dos sanitários.

duração total das provas,  
incluindo transcrição da  
FOlHA de ResPOstAs:

dUAs HORAs e tRiNtA MiNUtOs.

UNIVErsIDaDE FEDEraL DE mINas gEraIs

CopEVE - proCEssos sELETIVos Da UFmg

tÉCNiCO eM CONtABilidAde
PROVAs de lÍNGUA PORtUGUesA, leGislAÇÃO  

e CONHeCiMeNtOs esPeCÍFiCOs dO CARGO

ABRA APeNAs QUANdO AUtORiZAdO.
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PROVA de lÍNGUA PORtUGUesA 

iNstRUÇÃO: leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 10, relativas a ele. 

saudades da secretária eletrônica

antonio prata

20 nov 2021

meu velho pai sabe das coisas. Eu o chamo de “velho pai” não porque seja realmente velho: é 
como ele se chama ao falar comigo. Às vezes usa o epíteto num modo semi-irônico, como quem põe 
um cachimbo na boca pra uma foto. outras vezes é mais a sério — acende o cachimbo. Na semana 
passada, por exemplo, me escreveu uma e meia da manhã pedindo para lhe mandar um x-salada: 
“alimente seu velho pai”. meu velho pai não usa Uber Eats, iFood, rappi ou qualquer uma “dessas 
coisas”.

meu velho pai tá de saco cheio “dessas coisas”. outro dia ele me ligou. “recebeu minha mensagem?”. 
“por onde?”. silêncio. “pQp! Não aguento mais essas coisas” — e começou a reclamar da dificuldade 
de nos comunicarmos por tantos canais: “É Whatsapp, sms, e-mail, Dm no Facebook, no Instagram, 
no Twitter...”. “Qual era a mensagem, pai?”. “aí é que tá. Eu tive uma ideia muito boa no meio da noite 
e te escrevi pra não esquecer, agora não lembro nem da ideia e nem por onde escrevi”.

segundo meu velho pai, a razão de ele e tantos outros estarmos desmemoriados é “dessas coisas”: 
aplicativos e plataformas e dispositivos jorrando uma quantidade infinita de informação que de bom 
grado entuchamos retina abaixo, cada tela um daqueles funis de milho pra transformar fígado de ganso 
em patê. (Talvez o plano do zuckerberg e seus comparsas seja esse: transformar nossos cérebros em 
patê para depois comê-los com cream-crackers-low-carb-glúten-free-Esg-sem-pegadas-de-carbono. a 
hipótese é absurda, mas não mais que o furdunço global que estamos vivendo).

meu velho pai tá injuriado com o furdunço global que estamos vivendo e tem uma proposta bem 
razoável para minorá-lo. “Cinco anos sem inventarem nada. Nada. Todo mundo fica com o celular que 
tem, com o android que tem, o Ios que tem, com os aplicativos que tem e os canais de televisão que 
tem. Quando a gente aprender a usar tudo, assistir a todas as séries, ler todos os livros, ouvir todos os 
podcasts, vê se precisa inventar mais alguma coisa ou para por aí mesmo”.

Concordo. a humanidade precisa de um novo adobe reader a cada semana pra quê, exatamente?! 
De que forma phDs em física podem “otimizar” um troço que é basicamente um xerox eletrônico?

Na faculdade eu penava pra entender o que o marx queria dizer com aquele papo de “a infraestrutura 
produz a superestrutura”. mais tarde entendi e era simples e verdadeiro. a nossa maneira de agir molda 
a nossa maneira de pensar. Um pescador no século 19 se relaciona com o tempo, a comida, o sexo e 
as unhas dos pés de formas completamente diferentes do que um programador de vinte e dois anos, 
hoje, no Vale do silício. É evidente que existe uma ligação direta entre a placa do meu celular e a minha 
placa para bruxismo. Quando meus dedos aflitos param de digitar, passam o turno pros dentes.

o supracitado alemão resumiu o que parecia ser o fim dos tempos com a frase “tudo o que é sólido 
desmancha no ar”. o que diria sobre nossa época em que o próprio ar se desmancha, inundado por 
dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e sei lá mais o quê?

[...]

“Tinha que ser geral”, sugere meu velho pai, “com Biden, merkel, China, oNU, com tudo: cinco anos 
sem inventarem nada. Nada. pQp: que saudades da secretária eletrônica.”

(praTa, antonio. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2021/11/
saudades-da-secretaria-eletronica.shtml. acesso em: 30 mar. 2022. adapt.)
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QUestÃO 01

o texto de antonio prata é socialmente reconhecido como um(a)

a) artigo de opinião, pois objetiva persuadir o leitor sobre o ponto de vista do autor.

B) crônica, pois aborda, de forma leve, fragmentos dos dilemas contemporâneos.

C) conto, pois narra, com toques ficcionais, cenas vividas entre o escritor e o pai. 

D) relato pessoal, pois expõe reflexões autorais de forma intimista e subjetiva.  

QUestÃO 02

assinale a alternativa cuja sentença resume a ideia central do texto.

a) a paralisação temporária das invenções, aliada ao resgate das antigas tecnologias, seria uma 
solução viável para a desmemória das pessoas. 

B) a geração ininterrupta de novos produtos tecnológicos seria a responsável pela ansiedade e pelas 
perdas morais da sociedade. 

C) o universo tecnológico digital em profusão e a variedade de sua oferta causariam prejuízos cognitivos 
e psíquicos aos indivíduos. 

D) as grandes empresas de tecnologia teriam como objetivo promover uma lavagem cerebral idiotizante 
nos cidadãos.  

QUestÃO 03

assinale a alternativa que NÃO apresenta elementos linguísticos explicitamente opinativos.

a) “[...] te escrevi pra não esquecer, agora não lembro nem da ideia e nem por onde escrevi.”

B) “[...] dispositivos jorrando uma quantidade infinita de informação que de bom grado entuchamos 
retina abaixo [...].”

C) “meu velho pai tá injuriado com o furdunço global que estamos vivendo e tem uma proposta bem 
razoável para minorá-lo.”

D) “o que diria sobre nossa época em que o próprio ar se desmancha, inundado por dióxido de carbono, 
metano, óxido nitroso e sei lá mais o quê?”

QUestÃO 04

assinale a alternativa em que o termo em itálico, posterior à sentença, NÃO é um sinônimo possível, no 
contexto, para a palavra em negrito.

a) “Talvez o plano do zuckerberg e seus comparsas seja esse [...].” – Cúmplices.  

B) “Às vezes usa o epíteto num modo semi-irônico [...].” –  Qualificativo. 

C) “De que forma phDs em física podem ‘otimizar’ um troço [...].” – Incrementar. 

D) “[...] informação que de bom grado entuchamos retina abaixo [...].” – Agradecimento.    
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QUestÃO 05

assinale a alternativa que NÃO apresenta traço linguístico da variante coloquial.

a) “meu velho pai tá injuriado com o furdunço global [...]”.

B) “Às vezes usa o epíteto num modo semi-irônico [...].”

C) “[...] cada tela um daqueles funis de milho pra transformar fígado de ganso em patê.”

D) “[...] a razão de ele e tantos outros estarmos desmemoriados [...].”

QUestÃO 06

assinale o único fragmento em que o conhecimento prévio de uma referência intertextual NÃO é exigido 
do leitor para que ele compreenda o trecho. 

a) “[...] completamente diferentes do que um programador de vinte e dois anos, hoje, no Vale do 
silício.”

B) “mais tarde entendi e era simples e verdadeiro.”

C) “[...] para depois comê-los com cream-crackers-low-carb-glúten-free-Esg-sem-pegadas-de-
carbono.”

D) “(Talvez o plano do zuckerberg e seus comparsas seja esse: [...]).”

QUestÃO 07

Dentre as opções abaixo, retiradas do texto “saudades da secretária eletrônica”, identifique aquela 
em que a correspondência entre o termo em negrito e a ideia que ele está retomando ou antecipando, 
apresentada em itálico à frente de cada alternativa, está iNCORRetA. 

a) “De que forma phDs em física podem “otimizar” um troço que é basicamente um xerox eletrônico?” 
(5º parágrafo) –  Celular. 

B) “Às vezes usa o epíteto num modo semi-irônico, como quem põe um cachimbo na boca pra uma 
foto [...].” (1º parágrafo) –  Velho pai. 

C) “Na semana passada, por exemplo, me escreveu uma e meia da manhã pedindo [...].” (1º parágrafo) 
–  Eu (Antonio Prata).  

D) “o supracitado alemão resumiu o que parecia ser o fim dos tempos [...].” (7º parágrafo) – Marx. 

QUestÃO 08 

Nas sentenças abaixo, marque a alternativa que associa CORRetAMeNte o termo em negrito com a 
classe morfológica à frente. 

a) “[...] me escreveu uma e meia da manhã pedindo [...].” – substantivo. 

B) “Eu o chamo de “velho pai” não porque seja realmente velho [...].” – artigo.

C) “o supracitado alemão resumiu o que parecia ser […].” – substantivo.

D) “[...] que saudades da secretária eletrônica.” – adjetivo.
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QUestÃO 09 

No primeiro parágrafo, antonio prata escreve: “Às vezes usa o epíteto num modo semi-irônico, como 
quem põe um cachimbo na boca pra uma foto.” No registro da expressão “às vezes”, usa-se o acento 
grave, indicador da crase, devido a uma regra da gramática normativa do português.  

Localize, nas alternativas seguintes, a ocorrência de crase que se dá pela MesMA regra de “às 
vezes”. 

a) É preciso que tudo seja posto às claras para que se resolva aquele dilema. 

B) as mágoas foram sendo desfeitas à medida que o tempo ia passando. 

C) Esta cartilha traz as diretrizes às quais devemos obedecer em nosso trato. 

D) Na palestra, fez-se referência às políticas públicas mais eficientes no setor. 

QUestÃO 10 

aprender a usar a vírgula conscientemente, de acordo com as prescrições da norma-padrão, exige 
certo conhecimento das categorias sintáticas da língua à pessoa que escreve.

Nos fragmentos abaixo, retirados do texto desta prova, estão em negrito os elementos frasais que se 
relacionam à presença das vírgulas sob análise. 

assinale a alternativa em que a correspondência entre esse sinal de pontuação e a regra adiante, que 
justifica seu uso, está iNCORRetA. 

a) “Na semana passada, por exemplo, me escreveu uma e meia da manhã [...].” – Vírgula usada para 
marcar deslocamento de adjunto adverbial longo. 

B) “a hipótese é absurda, mas não mais que o furdunço global que estamos vivendo.” – Vírgula 
usada para introduzir oração coordenada sindética adversativa. 

C) “[...] inundado por dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e sei lá mais o quê?” – Vírgulas 
usadas para sequenciar elementos de enumeração. 

D) “Quando meus dedos aflitos param de digitar, passam o turno pros dentes.” – Vírgula usada para 
sinalizar oração principal anteposta à subordinada adverbial. 

QUestÃO 11  

Levando em consideração as regras atuais do uso do hífen em Língua portuguesa, assinale a alternativa 
em que a palavra está iNCORRetAMeNte grafada.

a) Inter-relação. 

B) microorganismo.

C) sobre-humano. 

D) superpoder. 
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PROVA de leGislAÇÃO 

QUestÃO 12

Durante o período denominado de estágio probatório, de acordo com a Lei nº 8.112/1990, art. 20, caput, 
o servidor nomeado para provimento de cargo efetivo terá como objeto de avaliação sua aptidão e 
capacidade para o exercício do cargo. 

assinale a alternativa que apresenta um dos fatores avaliados nesse período.  

a) organização.

B) obediência.

C) Capacidade de adaptação.

D) produtividade.

QUestÃO 13

De acordo com a resolução 04/99 (Estatuto da UFmg), observe as afirmações: 

I.  Estabelecimento de ensino que possui sede e estrutura administrativa próprias, realiza ativida-
des de pesquisa e extensão e oferece curso superior que resulta na concessão de diploma de 
graduação.

II.  órgão de lotação de professores para objetivos comuns de ensino, pesquisa e extensão, sendo 
de sua responsabilidade a oferta de atividades acadêmicas curriculares.

III.  Estabelecimento de ensino que possui sede e estrutura administrativa próprias, pode realizar ati-
vidades de pesquisa e extensão, mas não conduz à concessão de diploma de graduação.

IV.  órgão de administração geral que supervisiona e controla a execução das atividades administra-
tivas da Universidade, competindo-lhe, para esse fim, estabelecer as medidas regulamentares 
cabíveis.

assinale a alternativa que expressa, CORRetA e respectivamente, a ordem referente às descrições 
anteriores. 

a) I. Unidade acadêmica; II. Departamento; III. Unidade Especial; IV. reitoria.  

B) I. Unidade Especial; II. Departamento; III. Unidade acadêmica; IV. reitoria.

C) I. Unidade acadêmica; II. reitoria; III. Departamento; IV. Unidade Especial.

D) I. Unidade Especial; II. reitoria; III. Unidade acadêmica; IV. Departamento.



8 CoNCUrso pÚBLICo UFmg – EDITaL No 526/2022 PROVA de leGislAÇÃO

QUestÃO 14

a Lei 11.091/2005 dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos 
em educação no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao ministério da Educação.

assinale a alternativa CORRetA referente a esse plano de carreira e suas possibilidades de 
progressão.

a) o plano de Carreira dos cargos técnico-administrativos em educação está estruturado em 5 (cinco) 
níveis de classificação, com 5 (cinco) níveis de capacitação cada.

B) a aquisição de título em área de conhecimento com relação direta ou indireta ao ambiente 
organizacional de atuação do servidor ensejará o mesmo percentual na fixação do Incentivo à 
Qualificação.

C) a liberação do servidor para a realização de cursos de mestrado e Doutorado está condicionada ao 
resultado favorável na avaliação de desempenho.

D) a mudança de padrão de vencimento por progressão por capacitação e por mérito acarretará 
mudança também de nível de classificação.

QUestÃO 15

No que concerne à Licença por acidente em serviço, tendo como fundamento os arts. 211 a 214 da Lei 
8.112/90, avalie as seguintes afirmações:

I.  a agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do seu cargo não se equipara a 
acidente em serviço.

II.  o servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado 
em instituição privada, à conta de recursos públicos.

III.  a prova do acidente será feita no prazo de 5 (cinco) dias, podendo ser prorrogado uma única vez, 
por igual período.

Está(ão) CORRetA(s) a(s) afirmação(ões):

a) I, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II, apenas.

D) II e III, apenas.
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PROVA de CONHeCiMeNtOs esPeCÍFiCOs – tÉCNiCO eM CONtABilidAde

QUestÃO 16

segundo o CpC 00 (r2) - EsTrUTUra CoNCEITUaL para rELaTórIo FINaNCEIro, um passivo 
mensurado por seu valor de cumprimento reflete 

a)  o valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera obter do uso do ativo referente ao 
passivo assumido. 

B)  o valor presente do caixa, ou de outros recursos econômicos, que a entidade espera ser obrigada a 
transferir para cumprir a obrigação.

C)  o valor que seria obtido pela transferência de um passivo em transação ordenada entre participantes 
do mercado. 

D)  o valor equivalente na data de mensuração da contraprestação que seria paga para liquidação do 
passivo. 

QUestÃO 17

Entre as características qualitativas de melhoria, segundo o CpC 00 (r2) - EsTrUTUra CoNCEITUaL 
para rELaTórIo FINaNCEIro, a compreensibilidade se caracteriza por 

a) classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso. 

B)  disponibilizar informações aos tomadores de decisões a tempo para que sejam capazes de influenciar 
suas decisões.

C)  garantir aos usuários que as informações representem de forma fidedigna os fenômenos econômicos 
que pretendem representar. 

D)  identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens.

QUestÃO 18

Certa Empresa s.a. possui r$ 180.000,00 a receber do cliente outra Empresa s.a., devido à 
comercialização ocorrida em 23/02/2021, a ser recebida em 17/08/2022. após uma reavaliação de 
crédito feita em 22/12/2021, o departamento de contabilidade recebeu a estimativa de que 3% do valor 
devido não será pago pela outra Empresa s.a. Baseando-se apenas nessas informações, a Certa 
Empresa s.a. deverá reconhecer em sua contabilidade, na data 22/12/2021:

a)  D – perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa (Despesas de Venda).

  C – perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa (ativo Circulante) r$ 5.400,00.

B)  D – perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa (Despesas de Venda).

  C – Clientes r$ 5.400,00.

C)  D – receita de Venda.

  C – perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa (ativo Circulante) r$ 5.400,00.

D)  D – receita de Venda.

  C – Clientes r$ 5.400,00.
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QUestÃO 19

No dia 07/07/2021, os sócios da Firma Nova Ltda. subscreveram capital no montante de r$ 550.000,00, 
mediante integralização no ato de r$ 140.000,00 em uma máquina produtiva, r$ 230.000,00 em um 
galpão para a instalação do setor produtivo e r$ 22.000,00 em espécie. os sócios combinaram entre si 
de realizar o restante da integralização até 31/12/2022. 

para efeito da abertura da empresa, o lançamento contábil a ser realizado é 

a) D - Caixa 

D - galpão 

D - máquinas 

C - Capital subscrito 

r$ 22.000,00 

r$ 230.000,00

r$ 140.000,00 

r$ 392.000,00

B) D - sócios a receber 

D - Caixa 

D - galpão 

D - máquinas 

C - Capital subscrito 

r$158.000,00 

r$ 22.000,00 

r$ 230.000,00

r$ 140.000,00 

r$ 550.000,00 

C) D - Capital subscrito 

D - Caixa 

D - galpão 

D - máquinas 

C - Capital a integralizar 

r$158.000,00

r$ 22.000,00

r$ 230.000,00 

r$ 140.000,00 

r$ 392.000,00

 
D) D - Capital a integralizar 

D - Caixa 

D - galpão 

D - máquinas 

C - Capital subscrito 

r$158.000,00

r$ 22.000,00

r$ 230.000,00

r$ 140.000,00

r$ 550.000,00
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QUestÃO 20 

Certa sociedade s.a. apresentou os seguintes saldos em suas contas contábeis ao final do exercício 
de 2021:

Estoque em produção r$  99.900,00

máquina arrendada r$  46.980,00

Empréstimos aos sócios r$  48.600,00

Direito de uso de Software r$  32.130,00

reserva estatutária r$ 101.520,00

ações em tesouraria r$  94.500,00

Capital a integralizar r$ 297.000,00

propriedades para investimentos r$ 131.760,00

reserva de contingência r$  86.400,00

Veículos r$ 175.500,00

reserva de expansão r$  86.400,00

adiantamento de clientes r$ 243.000,00

Depreciação acumulada r$  54.945,00

Compras de matérias-primas r$  40.500,00

Clientes r$ 191.970,00

galpões r$ 542.700,00

Considerando exclusivamente essas informações, o total do ativo não Circulante é de

a)  r$ 790.965,00.

B)  r$ 977.670,00.

C)  r$ 922.725,00.

D)  r$ 874.125,00.
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QUestÃO 21

Determinada Empresa Ltda. apresentou os seguintes saldos em seu Balanço patrimonial no encerramento 
do exercício de 2021: 

ativo Circulante  passivo Circulante  
Disponíveis r$ 840,00 Fornecedor r$ 2.550,00
Clientes r$ 1.305,00 salários a pagar r$ 675,00
Estoques r$ 975,00   
aplicações Financeiras r$ 315,00 passivo não Circulante  
 Financiamento r$ 3.000,00
ativo não Circulante   
realizável a longo prazo r$ 900,00 patrimônio Líquido  
Investimentos r$ 315,00 Capital social r$ 1.575,00
Imobilizado r$ 3.600,00 reservas de Lucro r$ 450,00
Total r$ 8.250,00 Total r$ 8.250,00

Considerando exclusivamente essas informações, a composição do endividamento dessa empresa, em 
percentual, é de 

a)  51,81%.

B)  75,45%.

C)  39,09%.

D)  93,89%.

QUestÃO 22

Uma firma de transporte aéreo contratou um seguro para um de seus aviões, cuja vigência é de 40 
meses, com início em 1º/07/2021. Esse avião foi adquirido por r$ 780.000,00, em 22/11/2020. o 
prêmio total será pago em 20 parcelas de r$ 3.000,00 mensais e consecutivas, vencendo a primeira 
em 20/07/2021. o valor da franquia para sinistros é de r$ 57.000,00. 

Baseando-se apenas nessas informações e considerando-se o regime de Competência, o total a ser 
apropriado como despesa de seguros, no ano de 2021, é de

a)  r$ 18.000,00.

B)  r$ 9.000,00.

C)  r$ 8.550,00.

D)  r$ 7.500,00.
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QUestÃO 23

Determinada Empresa s.a. apresentou os seguintes saldos em suas contas contábeis no final do ano 
de 2021: 

máquina arrendada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r$ 18.270,00
Empréstimos aos sócios   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .r$ 18.900,00
reservas para Contingências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r$ 33.600,00
gastos com Emissão de ações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r$ 11.550,00
Dividendos a pagar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r$ 101.640,00
ações de emissão própria em Tesouraria . . . . . . . . . . . . . . .r$ 36.750,00
reserva Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r$ 46.567,50
Edifícios Disponíveis para Venda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . r$ 204.750,00
Capital subscrito   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . r$ 430.500,00
reservas para Expansão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r$ 33.600,00
Direito de Uso de Software  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .r$ 12.495,00
reserva Especial para Dividendos obrigatórios não distribuídos . . .r$ 26.670,00
propriedades para Investimentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r$ 51.240,00
reserva Estatutária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r$ 39.480,00
Capital a Integralizar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r$ 115.500,00

Considerando exclusivamente essas informações, o total do patrimônio Líquido da determinada Empresa 
s.a. corresponde a 

a)  r$ 458.167,50.

B)  r$ 446.617,50.

C)  r$ 483.367,50.

D)  r$ 419.947,50.

QUestÃO 24

assinale a alternativa CORRetA referente à classificação institucional da despesa orçamentária. 

a)  No caso do governo Federal, o código da classificação institucional compõe-se de quatro dígitos, 
sendo os dois primeiros reservados à identificação do órgão e os demais à unidade orçamentária.

B)  para essa classificação, um órgão orçamentário ou uma unidade orçamentária correspondem, 
sempre, a uma estrutura administrativa.

C)  o órgão orçamentário refere-se ao agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou 
repartição a que serão consignadas dotações próprias.

D)  Essa classificação reflete a estrutura de alocação dos créditos orçamentários e está estruturada em 
dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária.
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QUestÃO 25

a Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao setor público NBC Tsp – Estrutura Conceitual 
estabelece os conceitos que devem ser aplicados no desenvolvimento das demais Normas Brasileiras 
de Contabilidade aplicadas ao setor público (NBCs Tsp) do Conselho Federal de Contabilidade 
destinados às entidades do setor público. 

Com relação ao que preconiza a referida Norma, assinale a alternativa CORRetA.

a)  as características qualitativas da informação incluída nos relatórios Contábeis de propósito geral 
são a relevância, a representação fidedigna, a materialidade, a tempestividade, a comparabilidade 
e a verificabilidade.

B)  o valor de mercado é o termo utilizado no contexto dos passivos para se referir ao mesmo conceito 
de preço líquido de venda utilizado no contexto dos ativos. 

C)  Na definição de passivo, obrigação presente é uma obrigação que ocorre por força de lei (obrigação 
legal ou obrigação legalmente vinculada) ou uma obrigação que não ocorre por força de lei (obrigação 
não legalmente vinculada).

D)  Em caso de eventual conflito entre a NBC Tsp – Estrutura Conceitual e outras NBCs Tsp, prevalecem 
as disposições específicas vigentes na Estrutura Conceitual.

QUestÃO 26

a normatização dos procedimentos contábeis aplicáveis à receita de transação sem contraprestação, 
como os tributos, está embasada na Norma Brasileira de Contabilidade (NBC Tsp) 01 – receita de 
Transação sem Contraprestação. 

Nesse sentido, assinale a alternativa que descreve o registro contábil referente ao reconhecimento do 
crédito a receber de tributos pela informação de natureza patrimonial.

a)  Débito: 1.1.2.1.x.xx.xx Créditos Tributários a receber

 Crédito: 4.1.1.x.x.xx.xx Variação patrimonial aumentativa - Tributos

B)  Débito: 1.1.1.0.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em moeda Nacional

 Crédito: 2.1.8.8.1.xx.xx Demais obrigações a Curto prazo – Valores restituíveis

C)  Débito 6.2.1.1.x.xx.xx receita a realizar

 Crédito 6.2.1.2.x.xx.xx receita realizada

D)  Débito: 4.1.1.x.x.xx.xx Variação patrimonial aumentativa - Tributos

 Crédito: 1.1.2.1.x.xx.xx Créditos Tributários a receber
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QUestÃO 27

Considere as seguintes afirmativas referentes ao plano de Contas aplicado ao setor público 
(pCasp):

I.  a utilização do pCasp é obrigatória para todos os órgãos e entidades da administração direta e 
da administração indireta dos entes da Federação, incluindo seus fundos, autarquias, inclusive 
especiais, fundações e empresas estatais dependentes.

II.  adicionalmente, a secretaria do Tesouro Nacional disponibiliza o pCasp Estendido, de adoção 
facultativa, para os entes que precisem de uma referência para o desenvolvimento de suas rotinas 
e sistemas.

III.  as contas contábeis do pCasp são identificadas por códigos com sete níveis de desdobramento, 
compostos por nove dígitos, sendo que os entes da Federação somente poderão detalhar a conta 
contábil nos níveis posteriores ao nível apresentado na relação de contas do pCasp.

Estão CORRetAs as afirmativas:

a) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C)  I e III, apenas.

D) I, II e III.

QUestÃO 28

De acordo com o § 1º do art. 4º da Lei de responsabilidade Fiscal (LrF), integrará o projeto de Lei de 
Diretrizes orçamentárias o anexo de metas Fiscais. 

Com relação a esse demonstrativo fiscal, assinale a alternativa CORRetA.

a)  o reconhecimento do cenário macroeconômico é essencial para o planejamento dos itens das metas 
fiscais. Entre as principais variáveis relacionadas pode-se citar o pIB real (crescimento % anual) e 
o Câmbio (r$/Us$ – Final do ano).

B)  o objetivo do anexo de metas Fiscais é dar transparência aos possíveis eventos com potencial para 
afetar o equilíbrio fiscal do ente da Federação, descrevendo as providências a serem tomadas caso 
se concretizem.

C)  No anexo de metas Fiscais serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, 
relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o 
exercício a que se referirem e para os três seguintes.

D)  Fazem parte do anexo de metas Fiscais o Demonstrativo de metas Fiscais atuais Comparadas 
com as metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios anteriores e o relatório resumido de Execução 
orçamentária.
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QUestÃO 29

No que tange às Demonstrações Contábeis aplicadas ao setor público, analise as afirmativas a seguir 
e assinale com (V) as VErDaDEIras e com (F) as FaLsas. 

(   )  as Demonstrações Contábeis aplicadas ao setor público devem proporcionar informação útil para 
subsidiar a tomada de decisão e a prestação de contas e responsabilização (accountability) da 
entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados.

(   )  as Demonstrações Contábeis aplicadas ao setor público não podem ter a função preditiva ou 
prospectiva, proporcionando informações úteis para prever o nível de recursos necessários para 
a continuidade de suas operações.

(   )  Compete ao Conselho Federal de Contabilidade definir a responsabilidade pela elaboração e 
apresentação das demonstrações contábeis do governo e das entidades do setor público.

(   )  as Demonstrações Contábeis aplicadas ao setor público devem representar apropriadamente a 
situação patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. 

assinale a sequência CORRetA.

a)  F; F; V; V.

B)  V; F; F; V.

C)  V; F; V; F.

D)  F; V; F; V.

QUestÃO 30

De acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para aquisição de bens e serviços comuns, 
poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão. 

Com relação ao que rege essa Lei, assinale a alternativa CORRetA.

a)  É vedada a exigência de pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento 
do edital, que serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica e aos custos de utilização de 
recursos de tecnologia da informação, quando for o caso.

B)  os licitantes não poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação, mesmo que estes 
já constem do sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores e sistemas semelhantes 
mantidos por Estados, Distrito Federal ou municípios.

C)  Na fase preparatória do pregão, a autoridade competente designará, entre os servidores do órgão 
ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio.

D)  É obrigatória, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, Distrito Federal e municípios, 
a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico e operacional aos órgãos e entidades 
promotores da modalidade de pregão.
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QUestÃO 31

De acordo com o artigo 3º da Lei 4.320, de 17 de março de 1934, a Lei do orçamento compreenderá 
todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. 

Nesse sentido, assinale a alternativa iNCORRetA com relação às receitas orçamentárias.

a)  Em âmbito federal, a secretaria do Tesouro Nacional é a responsável pela publicação deportaria 
específica com a codificação das naturezas de receita para a União.

B)  a classificação da receita orçamentária por natureza é utilizada por todos os entes da Federação e 
visa identificar a origem do recurso segundo o fato gerador.

C)  a classificação da receita por natureza é a de nível mais analítico da receita, por isso auxilia na 
elaboração de análises econômico-financeiras sobre a atuação estatal.

D)  os 5º e 6º dígitos referentes ao desdobramento da codificação por natureza de receita orçamentária 
estão reservados para identificar as peculiaridades ou necessidades gerenciais dos entes.

QUestÃO 32

No que diz respeito ao orçamento público, analise as alternativas a seguir e assinale com (V) as 
VErDaDEIras e com (F) as FaLsas.  

(   )  o plano plurianual é elaborado de 4 (quatro) em 4 (quatro) anos, iniciando no 2º ano do mandato 
atual, até o 1º ano do mandato seguinte, enquanto a Lei orçamentária anual tem vigência de 
1 (um) ano. 

(   )  a Lei de Diretrizes orçamentárias deve conter anexo de riscos Fiscais, evidenciando passivos 
contingentes e riscos capazes de afetar as contas públicas.

(   )  a vigência da Lei de Diretrizes orçamentárias extrapola o exercício financeiro, uma vez que ela é 
aprovada até o encerramento do primeiro período legislativo e orienta a elaboração da Lei orça-
mentária anual no segundo semestre.

(   )  os prazos da Lei de Diretrizes orçamentárias são posteriores aos da Lei orçamentária anual, 
porque a proposta de orçamento elaborada pelo Executivo deve ser adaptada às prioridades defi-
nidas do plano plurianual.

assinale a sequência CORRetA.

a)  F; F; F; F.

B)  V; V; F; V.

C)  V; V; V; V.

D)  V; V; V; F.
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QUestÃO 33

as compras no setor público são realizadas mediante um ato denominado licitação, que consiste em um 
procedimento administrativo público para a compra ou contratação de produtos ou serviços pelo menor 
preço possível, garantindo ampla concorrência para as empresas presentes no mercado.

Com relação a esse assunto, considere as afirmativas:

I.  Não é preciso licitação na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em 
consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação 
anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor.

II.  o leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilita-
ção preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto.

III.  Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho téc-
nico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima 
de 45 (quarenta e cinco) dias.

Estão CORRetAs as afirmativas:

a)  I e II, apenas.

B)  II e III, apenas.

C)  I, II e III.

D)  I e III, apenas.

QUestÃO 34

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade NBC Tsp 07, que estabelece o tratamento contábil 
para ativos imobilizados, assinale a alternativa iNCORRetA.

a)  Classe de ativo imobilizado significa um agrupamento de ativos de natureza ou função similares 
nas operações da entidade que é mostrado como um único item para fins de divulgação nas 
demonstrações contábeis.

B)  Valor residual do ativo é o montante estimado que a entidade obteria com a alienação do ativo, após 
deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade, a condição e o tempo de 
uso esperados para o fim de sua vida útil.

C)  a entidade deve escolher o modelo do custo ou o modelo da reavaliação como sua política contábil 
de mensuração do ativo imobilizado após o reconhecimento, mas não se deve aplicar tal política 
para a classe inteira de ativos imobilizados.

D)  a entidade deve reconhecer, no valor contábil de item do ativo imobilizado, o custo de alguma parte 
substituída de tal item, quando o custo é incorrido e se o critério de reconhecimento for satisfeito.
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QUestÃO 35

são restos a pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas 
não pagas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. 

Nesse sentido, assinale a alternativa que descreve o registro contábil da inscrição de restos a pagar 
quando já foi registrado o empenho, mas não ocorreu o fato gerador da obrigação e estão comprovadas 
as condições necessárias para inscrição de restos a pagar.

a)  Natureza da informação: orçamentária

  Débito 6.2.2.1.3.02.xx Crédito empenhado em liquidação

  Crédito 6.2.2.1.3.06.xx Empenhos em liquidação inscritos em restos a pagar não processados

B)  Natureza da informação: orçamentária

  Débito 6.2.2.1.3.01.xx Crédito empenhado a liquidar

  Crédito 6.2.2.1.3.05.xx Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados

C)  Natureza da informação: orçamentária

  Débito 6.2.2.1.3.03.xx Crédito empenhado liquidado a pagar

  Crédito 6.2.2.1.3.07.xx Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar não processados

D)  Natureza da informação: orçamentária

  Débito 6.3.1.1.x.xx.xx restos a pagar não processados a liquidar

  Crédito 6.3.1.2.x.xx.xx restos a pagar não processados em liquidação
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