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CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E  
FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 

EDITAL Nº 01/2022 

CONTADOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
05 (cinco) questões, Noções de Informática 05 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos  
20 (vinte) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) 
horas do início da prova. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do 
horário permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 

 

 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 

 
NOME: ASSINATURA DO CANDIDATO: INSCRIÇÃO: 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
              

     

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 

              
     

 

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO 



 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 IBFC_07 1 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Conversinha mineira 

(Fernando Sabino) 
 
- É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo? 
- Sei dizer não senhor: não tomo café. 
- Você é dono do café, não sabe dizer? 
- Ninguém tem reclamado dele não senhor. 
- Então me dá café com leite, pão e manteiga. 
- Café com leite só se for sem leite. 
- Não tem leite? 
- Hoje, não senhor. 
- (I) __________ hoje não? 
- (II) __________ hoje o leiteiro não veio. 
- Ontem ele veio? 
- Ontem não. 
- Quando é que ele vem? 
- Tem dia certo não senhor. Às vezes vem, às vezes 

não vem. Só que no dia que devia vir em geral 
não vem. 

- Mas ali fora está escrito “Leiteria”! 
- Ah, isso está, sim senhor. 
- Quando é que tem leite? 
- Quando o leiteiro vem. 
- Tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de 

quê? 
- O quê: coalhada? Então o senhor não sabe de que 

é feita a coalhada? 
- Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite 

sem leite. Escuta uma coisa: como é que vai 
indo a política aqui na sua cidade? 

- Sei dizer não senhor: eu não sou daqui. 
- E há quanto tempo o senhor mora aqui? 
- Vai para uns quinze anos. Isto é, não posso 

agarantir com certeza: um pouco mais, um 
pouco menos. 

- Já dava para saber como vai indo a situação, não 
acha? 

- Ah, o senhor fala da situação? Dizem que vai bem. 
- Para que Partido?  
- Para todos os Partidos, parece. 
- Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a 

eleição aqui. 
- Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros 

falam que outro. Nessa mexida... 
- E o Prefeito? 
- Que é que tem o Prefeito? 
- Que tal o Prefeito daqui? 
- O Prefeito? É tal e qual eles falam dele. 
- Que é que falam dele? 
- Dele? Uai, esse trem todo que falam de tudo 

quanto é Prefeito. 
- Você, certamente, já tem candidato. 
- Quem, eu? Estou esperando as plataformas. 
- Mas tem ali o retrato de um candidato 

dependurado na parede, que história é essa? 
- Aonde, ali? Uê, gente: penduraram isso aí... 

1) Observe o texto e preencha a lacuna com o 
correto uso de ‘porque; por que; porquê; por 
quê’ 
- Então me dá café com leite, pão e manteiga. 
- Café com leite só se for sem leite. 
- Não tem leite? 
- Hoje, não senhor. 
- __________ (I) hoje não? 
- __________ (II) hoje o leiteiro não veio. 
- Ontem ele veio? 
- Ontem não. 
- Quando é que ele vem? 
 
a) (I) Porque / (II) Porque. 
b) (I) Porque / (II) Porquê. 
c) (I) Por que / (II) Por quê. 
d) (I) Por que / (II) Porque. 
 

2) Leia o fragmento de “Conversinha mineira” 
(Fernando Sabino) para responder a questão. 
No excerto a seguir, a palavra ‘mesmo’ tem 
como significado: 
 
- É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo? 
- Sei dizer não senhor: não tomo café. 
- Você é dono do café, não sabe dizer? 
- Ninguém tem reclamado dele não senhor. 
 
a) realmente. 
b) idêntico. 
c) análogo. 
d) embora. 
 

3) Observe o uso de crase no excerto a seguir e 
assinale a alternativa que o justifique.  
 
“- Tem dia certo não senhor. Às vezes vem, às 
vezes não”. 

 
I. Recebe o acento grave o “a” inicial das locuções 

adverbiais (à noite, à tarde, à beça, à revelia, à 
deriva, à farta, à vista, à primeira vista, à hora 
certa, à esquerda, à direita, à toa, à espanhola, 
à milanesa, à oriental, à ocidental, às vezes, às 
escondidas, às avessas, às claras, às pressas, 
à vontade, às ocultas etc.). A crase é formada 
por palavras femininas. 

II. Recebe o acento grave o “a” inicial das locuções 
prepositivas (à custa de, à força de, à beira de, 
à espera de, à vista de, à guisa de, à 
semelhança de, à frente de, às vezes, à razão 
de, à cata de, à roda de, à mercê de, à base de, 
à moda de, à maneira de etc.). A crase é 
formada por palavras masculinas. 

III. Recebe o acento grave o “a” inicial das locuções 
conjuntivas (à medida que, à proporção que, às 
vezes). A crase é formada por palavras neutras. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) II e III apenas. 
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4) Leia o excerto abaixo, analise as afirmativas e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
- Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite 

sem leite. Escuta uma coisa: como é que vai 
indo a política aqui na sua cidade? 

- Sei dizer não senhor: eu não sou daqui. 
- E há quanto tempo o senhor mora aqui? 
- Vai para uns quinze anos. Isto é, não posso 

agarantir com certeza: um pouco mais, um 
pouco menos. 

 
(  ) O balconista, dono do estabelecimento, não quis 

colocar leite no café do cliente.  
(  ) O balconista, dono do estabelecimento, irá votar 

no prefeito atual, mora naquela cidade há mais 
de 15 anos.  

(  ) O cliente aceitou tomar o café sem leite mesmo. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V.  
b) F - F - V.  
c) V - F - V.  
d) F - V - F. 
 

5) Analise as palavras no fragmento a seguir: 
“dizem” e “parece”.  
 
- Já dava para saber como vai indo a situação, não 

acha? 
- Ah, o senhor fala da situação? Dizem que vai bem. 
- Para que Partido? - Para todos os Partidos, 

parece. 
 
Elas se referem a:  
a) certeza. 
b) ressentimento. 
c) austeridade. 
d) não comprometimento. 
 

6) Observe a passagem e veja o uso da palavra 
‘tal’. Assinale a alternativa que a justifica. 
 
- Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a 

eleição aqui. 
- Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros 

falam que outro. Nessa mexida... 
- E o Prefeito? 
- Que é que tem o Prefeito? 
- Que tal o Prefeito daqui? 
- O Prefeito? É tal e qual eles falam dele. 
- Que é que falam dele? 
- Dele? Uai, esse trem todo que falam de tudo 

quanto é Prefeito. 
 
I. “que tal” se refere a um advérbio. Indica que 

houve quem pediu uma opinião sobre algo.  
II. “tal e qual” é uma locução conjuntiva 

comparativa equivalente a ‘como’, ‘igual a’, 
‘semelhante a’.  

III. “que tal” é um adjetivo utilizado para 
generalizar a informação trazida pelo verbo.  

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) I e II apenas. 

7) Analise a teoria sobre o sinal de pontuação e 
assinale a alternativa que o possua. 
 

“Denotam interrupções ou incompletude do 

pensamento (ou porque se quer deixar em 

suspenso, ou porque os fatos se dão com breve 

espaço de tempo intervalar, ou porque o nosso 

interlocutor nos toma a palavra), hesitação em 

enunciá-lo” (Bechara, 2019, p. 589) 

 
a) Ponto final em “- Você, certamente, já tem 

candidato.” 
 
b) Ponto de interrogação em “- Quem, eu? Estou 

esperando as plataformas.” 
 
c) Vírgula em “- Mas tem ali o retrato de um 

candidato dependurado na parede, que história 
é essa?” 

 
d) Reticências em “- Aonde, ali? Uê, gente: 

penduraram isso aí...” 
 

8) Em relação à acentuação, analise as palavras 
advindas do texto e assinale a alternativa que 
as classifica corretamente: café – você – 
ninguém. 
a) oxítonas e monossílabas. 
b) oxítonas e dissílabas. 
c) paroxítonas e dissílabas. 
d) paroxítonas e monossílabas. 
 

9) Leia o fragmento “- O Prefeito? É tal e qual falam 
dele”. Assinale a alternativa que manteve o 
sentido do fragmento apresentado. 
a) - O Prefeito? É tal e qual é falado por nós. 
b) - O Prefeito? É tal e qual falamos dele. 
c) - O Prefeito? É tal e qual se fala dele. 
d) - O Prefeito? É tal e qual eu falo dele. 
 

10) Observe as sentenças e assinale a alternativa 
correta em relação à ortografia oficial da língua 
portuguesa. 
 
I. - Aonde, ali? Uê, gente: penduraram isso aí... 
 
II. - hoje o leiteiro não veio. 
 
III. - Vai para uns quinze anos. Isto é, não posso 

agarantir com certeza: um pouco mais, um 
pouco menos. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas III está correta. 
d) As sentenças II e III estão corretas. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Sabe-se que todo delegado é advogado e que 

alguns escrivães não são advogados. Nessas 
condições, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Pode haver escrivão que é delegado. 
II. Não pode haver advogado que não é delegado. 
III. Pode haver escrivão que não é delegado. 
IV. Pode haver delegado que é escrivão. 
 
Portanto, o total de afirmações corretas é igual a: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
 

12) A proposição composta “Se Solange faltou ao 
serviço e foi ao médico, então não houve 
desconto no pagamento se, e somente se, 
Solange trouxe atestado e entregou no prazo 
correto”, possui um total de proposição simples 
igual a: 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
 

13) Assinale a alternativas que apresenta uma frase 
que pode representar a simbologia lógica  
p → (~q ↔ r). 
a) se Eduardo compareceu ao serviço militar, 

então não pagou multa se, e somente se, 
aceitou servir por um ano 

b) Eduardo compareceu ao serviço militar ou não 
pagou multa se, e somente se, aceitou servir por 
um ano 

c) se Eduardo compareceu ao serviço militar, 
então não pagou multa, mas aceitou servir por 
um ano 

d) se Eduardo não compareceu ao serviço militar, 
então pagou multa, mas aceitou servir por um 
ano 

 
14) Considerando os conjuntos finitos A = {0,1,2,4,5} 

e B = {3,4,7,9} e analisando as operações entre 
eles descritas abaixo, podemos afirmar que: 
a) a união entre eles possui exatamente 9 elementos 
b) A – B possui exatamente 4 elementos 
c) a intersecção entre eles possui mais de 2 elementos 
d) B – A possui exatamente 8 elementos 
 

15) Cris foi ao banco para retirar um valor em 
dinheiro para pagar uma dívida, porém lembrou 
parcialmente de sua senha do cartão que é 
formada por 4 números. Cris sabe que a senha 
começa por um número par e termina por um 
número ímpar. Nessas condições, o total de 
tentativas possíveis que Cris deve digitar para 
que acerte exatamente a senha do cartão é: 
a)   700 
b) 1400 
c) 2800 
d) 1120 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

16) Com base na planilha do Excel abaixo assinale 
a alternativa que apresenta o resultado da 
fórmula: =((SOMA(B1:B2)+C2)/C1-A1)*A2 
 

 A B C 

1 3 4 5 

2 6 7 9 

 
a) 1 (um)   c)  6 (seis) 
b) 3 (três)   d)  9 (nove) 
 

17) Quanto a temática "Antivírus e Firewall", analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. Os principais antivírus possuem um firewall 

embutido internamente no software.  
II. O firewall atua como uma barreira para impedir 

acessos sem permissão. 
III. Um bom programa antivírus irá detectar os 

principais malwares e eliminá-los. 
 
Quanto às afirmativas: 
a) apenas I e II são tecnicamente verdadeiras 
b) apenas II e III são tecnicamente verdadeiras 
c) apenas I e III são tecnicamente verdadeiras 
d) I, II e III são tecnicamente verdadeiras 
 

18) Leia a frase abaixo referente à Internet: 
 
"Na deep web ______ não conseguem acessar 
todas as informações. E na dark web somente 
consegue ser acessada por meio de navegadores 
especiais como o ______".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) as ferramentas de busca / Firefox 
b) os aplicativos da internet / Firefox 
c) os aplicativos da internet / Tor 
d) as ferramentas de busca / Tor 
 

19) Relacione os principais aplicativos do Pacote 
Microsoft Office da coluna da esquerda com a 
respectiva Extensão de Arquivo da coluna da direita: 
(1) PowerPoint (A) .xlsx 
(2) Excel  (B) .accdb 
(3) Word  (C) .docx 
(4) Access  (D) .pptx 
 
a) 1A - 2D - 3C - 4B 
b) 1D - 2A - 3C - 4B 
c) 1D - 2C - 3A - 4B 
d) 1D - 2A - 3B - 4C 
 

20) Atalhos de teclado são teclas ou combinações de 
teclas que fornecem uma maneira alternativa ao 
mouse. Identifique as respectivas teclas de atalhos 
do Windows 10 para a seguinte sequência de ações: 
 
maximizar janela; e 
alternar entre aplicativos abertos.  
 
a) "F11"  e  "Alt + Tab" 
b) "F10"  e  "Alt + Shift" 
c) "F11"  e  "Shift + Tab" 
d) "F10"  e  "Ctrl + Tab" 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) A empresa ABC Ltda produz um único produto 

Z. No mês de maio de 2.0X0 foram fabricadas e 
vendidas 1.000 unidades do produto Z e a 
empresa apresentou os seguintes dados: 
 

Contas contábeis Valores R$ 

Faturamento Líquido 90.000,00 

Matéria prima consumida  
durante o mês 

10.000,00 

Mão de obra direta 20.000,00 

Aluguel da fábrica 13.000,00 

Outros custos fixos da fábrica 17.000,00 

Salário da diretoria da empresa 15.000,00 

 
Analise as afirmativas abaixo: 
I. O ponto de equilíbrio da empresa no mês de 

maio de 2.0X0 foi de 750 unidades. 
II. Um aumento de 20% em todos os custos fixos 

da fábrica provocará um aumento de 100 
unidades em seu ponto de equilíbrio, se todos 
os outros custos e o preço de venda do produto 
permanecerem constantes. 

III. Se a empresa aumentar o preço de venda do 
produto em 10% e todos os custos 
permanecerem constantes, o ponto de equilíbrio 
também aumentará 10%. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas 
b) II apenas 
c) III apenas 
d) I, II e III 
 

22) A empresa DEF Ltda apresentou, no último mês, 
os seguintes dados: 
 

Quantidade 
vendida 

1.000 unidades 

Preço de venda unitário R$50,00 

Custos e despesas  
variáveis unitários 

R$ 20,00 

Custos e despesas fixos R$ 20.000,00 

 
Assinale a alternativa que apresenta o Grau de 
Alavancagem Operacional GAO, caso a 
empresa consiga aumentar em 20% a 
quantidade vendida, mantendo-se constantes o 
preço de venda e as despesas fixas e variáveis. 
a) 3,0 
b) 2,7 
c) 2,5 
d) 2,0 

23) A empresa LMN Ltda, que fabrica o produto W, 
apresentou em sua contabilidade relativa ao 
mês de junho de 2.0X0, os seguintes dados: 
 

Contas contábeis 
Valores 
em R$ 

Compra de matéria prima 500.000,00 

Consumo de matéria 
prima 

400.000,00 

Mão de obra aplicada na 
produção 

300.000,00 

Aluguel da fábrica   30.000,00 

Despesas administrativas 100.000,00 

Despesas de vendas 90.000,00 

Outros custos da fábrica 20.000,00 

Produção do mês 1.000 unidades 

Quantidade vendida  700 unidades 

Estoque inicial de 
produtos 

Zero unidades 

Preço de venda unitário  1.200,00 

 
Com base nas informações do quadro 
apresentado, e considerando o custeio por 
absorção, assinale a alternativa que apresenta o 
resultado líquido do mês de junho de 2.0X0. 
a) R$ 315.000,00 
b) R$ 160.000,00 
c) R$ 125.000,00 
d) R$ 105.000,00 
 

24) A empresa RST Comercial Ltda adota o sistema 
de inventário periódico e utiliza o método da 
média ponderada móvel MPM para controlar 
seus estoques. No início do mês de junho, o 
saldo inicial em estoque do produto R era de 
200 unidades, com custo unitário de R$ 150,00. 
Ao longo do mês de junho, foram feitas as 
aquisições conforme quadro a seguir: 
 

Data Quantidade 
Custo 

unitário 
R$ 

10.06 100 150,00 

15.06 150 200,00 

27.06 50 300,00 

 
Em 29.06 a empresa vendeu 300 unidades do 
produto R, ao preço de venda unitário de  
R$ 300,00. Desconsiderando a existência dos 
tributos, tanto na venda como na compra dos 
produtos, assinale a alternativa que apresenta o 
lucro bruto auferido no mês. 
a) R$   6.000,00 
b) R$ 24.000,00 
c) R$ 32.000,00 
d) R$ 36.000,00 
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25) Com base na Lei nº 6.404 / 76, suas alterações e 
NBC TG 26 (R5), assinale a alternativa que 
apresenta, respectivamente, o valor do ativo 
circulante e do patrimônio líquido, de uma 
empresa de capital aberto, cujos saldos 
contábeis em 31.03.20X0 estão na tabela a 
seguir: 
 

Contas Contábeis 
Valores  

em R$ mil 

Bancos 200.000 

Fornecedores 250.000 

Imobilizado 270.000 

Adiantamento de clientes   20.000 

Impostos a recuperar   50.000 

Debêntures a pagar  50.000 

Clientes 250.000 

Estoques 300.000 

Impostos a pagar  80.000 

Adiantamento a fornecedores 30.000 

Salários e encargos a pagar 100.000 

 
a) R$ 820.000 e R$ 590.000 
b) R$ 830.000 e R$ 600.000 
c) R$ 830.000 e R$ 620.000 
d) R$ 780.000 e R$ 550.000 
  

26) Uma empresa adquiriu mercadorias para 
revenda, no valor de R$ 100.000 e as vendeu 10 
dias depois, com um lucro de 30% sobre o valor 
da compra. A compra das mercadorias foi a 
prazo e a venda foi recebida à vista. Assinale a 
alternativa que aponta as alterações ocorridas 
no patrimônio da empresa vendedora, após a 
contabilização desses dois fatos (compra e 
venda de mercadorias) 
a) Aumento do ativo circulante em R$ 30.000,00 e 

aumento do patrimônio líquido em R$30.000,00 
b) Apenas aumento do patrimônio líquido em  

R$ 30.000,00 
c) Diminuição do estoque em R$ 100.000,00 e 

diminuição do passivo circulante em R$ 100.000,00 
d) Aumento de R$ 130.000 na conta Bancos e aumento 

de R$ 130.000,00 na conta patrimônio líquido 

27) A empresa X, controladora da empresa Y, apresentou 
em 31.12.2021 o seguinte balanço patrimonial: 
 

Ativo 
R$ 
mil 

Passivo 
R$  
mil 

Bancos   50 Fornecedores   60 

Clientes   80 
Salários a 
Pagar 

  40 

Estoque   70 
Impostos a 
pagar 

  50 

Ativo Circulante 200 
Passivo 
Circulante 

150 

Contas a receber 
da controlada Y 

 30 
 

 

Realizável a  
Longo Prazo 

30 Capital 300 

Investimento na 
controlada Y 

150 
Reserva de 
Lucros 

 30 

Imobilizado 100 
Patrimônio  
Líquido 

330 

Total do Ativo 480 
Total do 
Passivo + PL 

480 

 
A empresa Y, controlada pela empresa X, 
apresentou na mesma data, o balanço a seguir: 
 

Ativo 
R$  
mil 

Passivo 
R$ 
mil 

Bancos 20 Fornecedores 30 

Estoque 40 Salários e encargos 10 

Clientes 50   

Ativo  
Circulante 

110 Passivo Circulante 30 

  
Contas a pagar  
para controladora X 

30 

  
Exigível a Longo  
Prazo 

30 

  Capital 150 

Imobilizado 100 Patrimônio Líquido 150 

Total do  
Ativo 

210 Total Passivo + PL 210 

 
As duas empresas não possuem direitos nem 
obrigações recíprocas, em decorrência de vendas de 
mercadorias ou de prestação de serviços ou outras 
contas, com exceção das contas a receber da 
controlada Y, no valor de $30 mil (no balanço da 
empresa X) e contas a pagar para a controladora X, 
(no balanço da empresa Y), valor de R$ 30 mil 
Elabore a consolidação dos balanços das 
empresas X e Y e analise as informações a seguir: 
I. O balanço consolidado das duas empresas 

apresenta ativo circulante e passivo circulante 
com o mesmo valor de R$ 310 mil. 

II. O imobilizado do balanço consolidado é de  
R$ 100 mil. 

III. O Patrimônio Líquido do balanço consolidado é 
de R$ 330 mil. 

IV. O total do ativo do balanço consolidado é de  
R$ 510 mil. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas 
b) I e II apenas 
c) III e IV apenas 
d) I, II, III e IV 
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28) A empresa IJK Ltda apresentou em seu balanço 
patrimonial do último exercício, ativo circulante no 
valor de R$ 15 milhões e patrimônio líquido no valor 
de R$ 12,5 milhões. Assinale a alternativa que 
apresenta o indicador de Participação dos Capitais 
de Terceiros (PCT), sabendo-se que seu indicador 
de Liquidez Corrente - LC é 1,5.  
a) 1,4 
b) 1,2 
c) 1,0 
d) 0,8 
 

29) A empresa OPQ Ltda, apresentou em seu 
balanço patrimonial encerrado em 31.12.20X0, 
Ciclo Operacional de 60 dias e Ciclo Financeiro 
de 40 dias. Assinale a alternativa que apresenta 
o Prazo Médio de Compras (PMC) ou Prazo 
Médio de Fornecedores (PMF) da empresa. 
a) 30 dias 
b) 20 dias 
c) 15 dias 
d) 10 dias 
 

30) A prefeitura da cidade TRR apresentou os 
dados a seguir, extraídos de seu Balanço 
Orçamentário do último exercício: 
 

Contas contábeis 
Valores 
em R$ 

Receitas Realizadas 500 mil 

Despesas Empenhadas 520 mil 

Despesas Empenhadas 
Liquidadas 

480 mil 

Despesas Pagas 400 mil 
 
Considerando as informações do quadro 
apresentado, assinale a alternativa que 
apresenta os valores, respectivamente, dos 
Restos a Pagar Processados e dos Restos a 
Pagar Não Processados. 
a) R$ 120 mil e R$ 80 mil 
b) R$ 80 mil e R$ 40 mil 
c) R$ 20 mil e R$ 40 mil 
d) R$ 40 mil e R$ 80 mil 
 

31) Assinale a alternativa que apresenta as etapas 
da Receita Orçamentária na ordem correta. 
a) Empenho, liquidação e pagamento 
b) Previsão, liquidação e recebimento 
c) Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento 
d) Lançamento, liquidação, arrecadação e recolhimento 

32) Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público MCASP, os princípios 
orçamentários visam estabelecer diretrizes 
norteadoras básicas, a fim de conferir 
racionalidade, eficiência e transparência para 
os processos de elaboração, execução e 
controle do orçamento público. São princípio 
orçamentários: 
I. Unidade, universalidade e nulidade. 
II. Unidade, exclusividade, orçamento bruto e 

legalidade. 
III. Publicidade, transparência e não afetação das 

receitas de impostos. 
IV. Universalidade e legalidade.  
Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas 
b) I, II e III apenas 
c) II, III e IV apenas 
d) I, II, III e IV 
 

33) Com relação às Receitas Públicas, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) As receitas orçamentárias são classificadas 

segundo os critérios de natureza econômica, 
fonte ou destinação de recursos, e indicador de 
resultado primário 

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, isto é, o acontecimento 
real que ocasionou o ingresso da receita nos 
cofres públicos 

c) O artigo 11 da Lei 4.320 / 64, classifica as 
receitas orçamentárias em receitas correntes e 
receitas de capital 

d) São receitas correntes as receitas tributárias, de 
contribuições, patrimonial, agropecuária e 
amortização de empréstimos concedidos 

 
34) Com relação às Despesas Públicas, assinale a 

alternativa incorreta. 
a) As classificações das despesas públicas são: 

institucional, regional, funcional, por estrutura 
programática e por natureza 

b) Toda despesa orçamentária para ser efetivada, 
depende de autorização legislativa, na forma de 
consignação de dotação orçamentária 

c) A classificação da despesa orçamentária, 
segundo a sua natureza, compõe-se de 
categoria econômica, grupo de natureza da 
despesa e elemento de despesa 

d) De acordo com a categoria econômica, as 
despesas orçamentárias podem ser 
classificadas como despesas correntes ou 
despesas de capital 
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35) Conforme Lei 4.320 / 64, o orçamento público 
deve conter a discriminação das receitas e 
despesas públicas, a fim de evidenciar a política 
econômico-financeira e o programa de trabalho 
do Governo. Diante do exposto, analise as 
afirmativas abaixo. 
I. Deve integrar a lei do orçamento, um sumário 

geral da receita por funções do governo e da 
despesa por fontes de dispêndios. 

II. O orçamento público deve apresentar todas as 
receitas, inclusive a de operações de crédito 
autorizadas em lei.  

III. Os investimentos devem ser discriminados no 
orçamento segundo os projetos de obras e de 
outras aplicações. 

IV. A Lei do Orçamento poderá conter autorização 
do poder executivo para abrir créditos 
suplementares até determinada importância. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas 
b) II apenas 
c) I, II e III apenas 
d) II, III e IV, apenas 
 

36) Com relação aos Restos a Pagar, assinale a 
alternativa correta. 
a) Restos a pagar são as despesas não empenhadas, 

mas que foram pagas até 31 de dezembro do ano 
a que se refere o balanço orçamentário. Os restos 
a pagar classificam se em restos a pagar 
processados e restos a pagar não processados 

b) Deve acompanhar o balanço orçamentário o 
quadro de execução de restos a pagar não 
processados. Quanto ao quadro de execução de 
restos a pagar processados, a sua demonstração é 
optativa 

c) Restos a pagar cancelados compreende o 
cancelamento de restos a pagar não processados, 
por insuficiência de recursos, pela inscrição 
indevida ou para a tender dispositivo legal 

d) Restos a pagar liquidados compreende o valor dos 
restos a pagar já processados e ainda não 
liquidados 

 
37) Com relação ao Balanço Orçamentário, analise 

as afirmativas a seguir: 
I. O resultado da execução orçamentária - REO, 

também chamado como resultado orçamentário do 
exercício, é calculado pela diferença entre o 
subtotal (com refinanciamento) das receitas 
realizadas e o subtotal das despesas empenhadas. 

II. Se as receitas arrecadadas forem maiores do que 
as despesas empenhadas, o resultado da 
execução orçamentária REO será deficitário. 

III. Se as receitas realizadas forem menores do que as 
despesas realizadas, significa que o resultado da 
execução orçamentária REO será superavitário. 

IV. Não existe a possibilidade do resultado da 
execução orçamentária REO ser nulo, porque as 
receitas realizadas são sempre iguais às despesas 
empenhadas. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas 
b) II apenas 
c) I, II e III apenas 
d) I, II, III e IV 

38) O Conforme disposto na Lei nº 4.320 / 64, os 
resultados gerais do exercício, na contabilidade 
pública, devem ser demonstrados no Balanço 
Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço 
Patrimonial e na Demonstrações da Variações 
Patrimoniais. Especificamente com relação ao 
que o Balanço Patrimonial deve demonstrar, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Ativo e Passivo Financeiro. 
(  ) Ativo e Passivo Permanente. 
(  ) Ativo e Passivo Operacional. 
(  ) Saldo Patrimonial. 
(  ) Contas de Compensação. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V - V 
b) V - V - F - V - V 
c) V - V - F - V - F 
d) V - V - V - F - F 
 

39) Com relação ao Orçamento Programa, analise 
as afirmativas abaixo. 
I. O orçamento - programa foi introduzido no Brasil 

através da Lei 4320/64 e do decreto – lei 200/67, mas 
foi implantado definitivamente pela Constituição 
Federal de 1.988 quando normatizou a matéria 
orçamentária através do PPA, LDO e do LOA. 

II. O orçamento programa pode ser entendido como 
um plano de trabalho, um instrumento de 
planejamento da ação do governo, através da 
identificação dos seus programas de trabalho, 
projetos e atividades. 

III. O orçamento programa estabelece de objetivos e 
metas a serem implementados, bem como a 
previsão dos custos relacionados a esses objetivos e 
metas. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, apenas 
b) II, apenas 
c) III, apenas 
d) I, II e III 
 

40) A Lei Complementar 101 de maio de 2.000, também 
conhecida como Lei da Responsabilidade Fiscal, 
estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal. Diante do 
exposto, assinale a alternativa correta. 
a) O projeto de lei orçamentária anual, deve ser 

elaborado de forma compatível com o plano 
plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com 
as normas da Lei Complementar 101 

b) Estão obrigados ao cumprimento dessa lei apenas a 
União, os Estados e o Distrito Federal 

c) Para as despesas do Banco Central do Brasil relativas 
a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, 
inclusive os destinados a benefícios e assistência aos 
servidores, não é necessário observar e cumprir as 
normas da Lei Complementar 101 

d) A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício 
de natureza tributária da qual decorra renúncia de 
receita deverá estar acompanhada de estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e nos cinco anos seguintes 

 


