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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 

ASSISTENTE CONTÁBIL 

 
 
 

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! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
O pavão 

Esses dias, limpando os armários empoeirados 
do tempo, encontrei um exemplar do Jornal “O 
Globo”, de primeiro de agosto de 1960, eu nem 
tinha nascido ainda, era coisa do meu pai. Comecei 
a folhear e bater os olhos em notícias antigas, eis 
que me deparei com uma crônica de Rubem Braga! 
Que grata surpresa...reconheci nela o maestro das 
palavras. Resolvi trazê-la para lermos, como uma 
singela homenagem a um grande escritor que nos 
deixou a exatos 23 anos.   

Coloquei uma foto do texto original e, logo abaixo, 
o transcrevi.  
                 

 
 

Assim começa a crônica: “Eu considerei a glória 
de um pavão ostentando o esplendor de suas 
cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros; e 
descobri que aquelas cores todas não existem na 
pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são 
minúsculas bolhas d'água em que a luz se 
fragmenta, como em um prisma. O pavão é um 
arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo 
do grande artista, atingir o máximo de matizes com 
o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu 
esplendor; seu grande mistério é a simplicidade”.   

Ainda Rubem Braga, notado pelo lirismo com que 
abordava o cotidiano, a simplicidade, a vida diária 
em suas crônicas, vai nos abarcando quando une o 
pavão ao amor, isso é genialidade! Vejam:  

“Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! 
minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e 
estremece e delira em mim existem apenas meus 
olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de 
glórias e me faz magnífico”.  

Perceberam como um assunto tão comum se 
torna poesia no trato dado por uma mente 
perspicaz, um discurso plausível e uma alma 
sensível? Então, esses são os qualificativos 
encontrados na maioria de seus textos, pelo menos 
é assim que os senti... Isso mesmo: texto é 
sentido.   

Fonte/Autor: BRAGA, Rubem. O pavão. O Globo. Rio de Janeiro, 1 

ago. 1960. Acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa; Portal da 

Crônica Brasileira. Disponível 

em: https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/11513/o-

pavao.Texto ampliado especificamente para este concurso.  

1) No que se refere à compreensão e à 
interpretação de textos, identifique dentre as 
alternativas abaixo, a afirmação que não está 
em concordância com as ideias encadeadas por 
Rubem Braga. 
a) Segundo o autor, um pavão só ostentava o seu 

esplendor na época do império. 
b) O autor pesquisou sobre pavão em alguns livros. 
c) O autor afirma que nem todas as cores nas 

penas do pavão existem, pois, nelas, não há 
pigmentos para tantas cores. 

d) Segundo o autor, na pena de um pavão, há 
minúsculas bolhas d'água, as quais fragmentam 
a luz como em um prisma. 

 
2) Sobre o encadeamento de ideias no texto, 

assinale, dentre as alternativas abaixo, a 
afirmação que não está em concordância com 
as expostas pelo autor. 
a) O autor caracteriza o pavão como um arco-íris 

de plumas.  
b) O autor afirma que todos os grandes artistas são 

luxuosos, pois precisam adquirir inúmeros 
pigmentos para a realização de suas obras. 

c) O autor associa a simplicidade da natureza à 
simplicidade do amor. 

d) O autor finaliza a crônica com uma declaração 
de amor à pessoa que ela ama. 

 
3) Atente a seguinte passagem do texto “(...) oh! 

minha amada; de tudo que ele suscita e 
esplende e estremece e delira em mim (...)”. 
Assinale, dentre as alternativas abaixo, a 
palavra que não se apresenta como sinônimo 
do verbo em destaque. 
a) Origina. 
b) Nasce. 
c) Suspeita. 
d) Aparece. 
 

4) Segundo Bezerra (2015), “o conhecimento 
sobre a sílaba tônica do vocábulo é 
imprescindível para que não se cometam erros 
no momento de se acentuar graficamente o 
vocábulo quando for necessário”. Leia 
atentamente as afirmativas abaixo.  
 
I. Vocábulos oxítonos → são os vocábulos cuja 

sílaba tônica recai na última sílaba. 
II. Vocábulos paroxítonos → são os vocábulos cuja 

sílaba tônica recai na penúltima sílaba. 
III. Vocábulos proparoxítonos → são os vocábulos 

cuja sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. 
 
Considerando-se as afirmações acima e as 
regras de acentuação da Língua Portuguesa 
oficial no Brasil, assinale a alternativa que não 
está correta. 
a) A palavra “pavão” contida no texto, é uma 

palavra dissílaba e oxítona. 
b) A palavra “íris” contida no texto, é uma palavra 

dissílaba e paroxítona. 
c) A palavra “máximo” contida no texto, é uma 

palavra trissílaba e proparoxítona. 
d) A palavra “mistério” contida no texto, é uma 

palavra polissílaba e proparoxítona. 
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5) Leia atentamente os períodos: “O que há são 

minúsculas bolhas d'água em que a luz se 

fragmenta, como em um prisma”. A palavra 

“como” estabelece uma relação de _________ 

para expressar a ideia subjacente corretamente. 

 
Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 

a) igualdade. 

b) superioridade. 

c) inferioridade. 

d) negatividade. 
 

6) Leia atentamente a expressão: “oh! minha 
amada;(...)”. Assinale a alternativa que justifica 
corretamente o emprego da pontuação de 
exclamação da expressão fornecida. 
 
a) A exclamação foi utilizada para separar termos 

coordenados assindéticos (sem ligação por 
conectivo), de mesma função sintática, que 
formam, muitas vezes, enumerações. 

 
b) Empregada para finalizar quaisquer proposições 

declarativas, simples ou compostas, de sentido 
completo. 

 
c) A pontuação exclamativa foi utilizada para 

indicar a supressão de um pensamento, de uma 
ideia. Essa acentuação procura aproximar ao 
máximo o leitor do estado de espírito do falante. 

 
d) A pontuação exclamativa foi utilizada para 

expressar admiração, espanto, surpresa, afeto, 
cólera, ou seja, estados emotivos.  

 
7) Leia atentamente as asserções: “Infelizmente 

não (1) entregou-me as plumas sintéticas, hei 
de (2) comprá-las em lojas especializadas, 
entretanto, as últimas que comprei tinham um 
(3) mal-cheiro característico da química 
utilizada, não me importa, minha fantasia terá a 
leveza de um (4) beija-flor”. Assinale, dentre as 
alternativas, a única em que o hífen não foi 
empregado corretamente. 
 

a) Entregou-me.  

b) Comprá-las.  

c) Mal-cheiro. 

d) Beija-flor. 

8) Quanto à concordância verbal, Bezerra (2015) 
afirma que “Quando o sujeito é formado por 
expressões partitivas o verbo poderá 
concordar, no singular, com o núcleo dessas 
expressões ou com o termo da expressão 
explicativa ou especificativa que as 
acompanha”. Identifique, dentre as alternativas 
abaixo, a única alternativa que foge a essa 
regra. 
a) Boa parte das fantasias (usava / usavam) 

plumas de pavão sintéticas.  
 
b) Cerca de duzentas fantasias (usava / usavam) 

plumas verdadeiras de pavão.  
 
c) Grande número de foliões (circulava / 

circulavam) com penas de pavão. 
 
d) Por incrível que pareça, a maioria dos foliões 

(anteviu / anteviram) a escola de samba 
vencedora por conta das plumas de pavão 
ecologicamente corretas. 

 
9) Leia atentamente as regras referentes à 

concordância verbal e assinale a alternativa que 
não está correta. 
a) Pode-se afirmar que o sujeito é simples quando 

apresenta apenas um núcleo (um único sujeito).  
 
b) No caso de um sujeito simples, o verbo deverá 

concordar com o sujeito, apenas em número.  
 
c) O sujeito é composto quando apresenta dois ou 

mais núcleos, ou seja, mais de um sujeito.  
 
d) No que tange ao sujeito composto, pode-se 

afirmar que o verbo deverá concordar em 
número e pessoa com todos os núcleos.  

 
10) Dentre as alternativas abaixo, assinale a única 

em que a concordância nominal está incorreta. 
Importa destacar os diversos significados da 
partícula “OU” nas asserções. 
a) O Sambódromo do Anhembi ou o Sambódromo 

da Marquês de Sapucaí sempre foi uma 
excelente opção para os desfiles das escolas de 
samba (ou = sinonímia).  

 
b) A Porta-bandeira ou a Rainha da bateria usará 

plumas de pavão ecológicas (ou = exclusão).  
 
c) Água de coco ou isotônico após o desfile faz 

bem ao organismo (ou = inclusão). 
 
d) A fantasia ou as fantasias vencedoras ganharão 

um lugar de destaque na exposição do próximo 
ano (ou = retificação). 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Elis observou que o valor lógico de uma 

proposição “p” é verdade e que o valor lógico 
de uma proposição “q” é falso. Nessas 
condições, Elis afirmou corretamente de que o 
valor lógico: 
a) da conjunção entre as duas proposições é 

verdade 
b) da disjunção entre as duas proposições é falso 
c) do condicional entre as duas proposições, nessa 

ordem, é falso 
d) do bicondicional entre as duas proposições é 

verdade 
 

12) O número total de proposições simples da 
proposição composta “Se Eduardo fez o 
serviço corretamente, então recebeu pelo 
trabalho e foi promovido se, e somente se, não 
atrasou ou não faltou” é igual a: 
a) 4 
b) 3 
c) 6 
d) 5 
 

13) Mônica foi eleita síndica do prédio se, e 
somente se, a maioria dos proprietários 
votaram e não houve recurso. 
De acordo com a lógica proposicional a frase 
acima pode ser representada por: 
a) p ↔ (q ^ ~r) 
b) (p → q) ^ ~r 
c) p ^ (q ↔ ~r) 
d) p ↔ (q v ~r) 
 

14) Numa escola de educação infantil há 23 
professoras que fizeram curso de libras, 18 
professoras que fizeram curso de jogos 
educativos e 12 professoras que fizeram os dois 
cursos. Nessas condições, o total de 
professoras dessa escola que fizeram somente 
um dos dois cursos é igual a: 
a) 29 
b) 17 
c) 53 
d) 19 
 

15) Numa repartição pública sabe-se que todos os 
escriturários são concursados e que alguns 
secretários não são concursados. Nessas 
circunstâncias, é incorreto afirmar que: 
a) pode haver escriturário que não é secretário 
b) pode haver escriturário que é secretário 
c) pode haver secretário que é escriturário 
d) não pode haver concursado que não é 

escriturário 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Atualmente, devido à LGPD (Lei Geral de 

Proteção de Dados), a maioria dos sites solicita 
aceitarmos cookies. Quanto à definição de 
cookies, assinale a alternativa correta. 
a) Guardam o IP do usuário para identificá-lo caso 

proceda ilegalmente 
b) São usados para registrar informações e 

atividades de navegação pela Internet 
c) Servem para encaminhar à Polícia Federal 

atividades ilícitas dos usuários 
d) Registram atividades pornográficas do usuário 

para fins legais e de segurança 
 

17) Quanto a temática "Antivírus e Firewall", analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) Para ter uma boa segurança é necessário ter 

tanto o firewall como um antivírus. 
(  ) A principal função de um firewall é a resolução 

de infecções por malwares. 
(  ) Os programas de antivírus limitam o tráfego de 

entrada e saída de dados.  
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F   c)  F - V - V 
b) V - V - F   d)  F - F - V 
 

18) Com base na planilha do Excel abaixo assinale 
a alternativa que apresenta o resultado da 
fórmula: =MÁXIMO(A1:C2)/CONT.NÚM(B1:C2) 
 

 A B C 

1 5 10 20 

2 2 4 8 

 
a) 20 (vinte) 
b) 15 (quinze) 
c) 5 (cinco) 
d) 2 (dois) 
 

19) Quanto aos conceitos básicos sobre Correio 
Eletrônico, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
I. Nas mensagens de correio eletrônico somente é 

permitido o envio de textos. 
II. Tanto o Outlook, como o Mozilla Thunderbird, 

são softwares de e-mails. 
III. Todo endereço de e-mail é obrigatório a 

inserção do símbolo arroba (@). 
 
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 
 

20) Assinale, das alternativas abaixo, a única que 
identifica incorretamente a extensão de arquivo 
que o MS-WORD suporta para gravar. 
a) .doc 
b) .pdf 
c) .docx 
d) .xlx 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) A Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP 

Estrutura Conceitual, de 23 de setembro de 
2016, estabelece conceitos aplicáveis à 
elaboração e à divulgação formal dos relatórios 
contábeis das entidades do setor público. A 
referida norma, em seu capítulo 5, define os 
elementos utilizados nas demonstrações 
contábeis. A esse respeito, analise as 
afirmativas abaixo. 
 
I. Ativo e Passivo. 
II. Receitas e Despesas. 
III. Contribuição dos Proprietários. 
IV. Distribuição aos Proprietários. 
 
São elementos das demonstrações contábeis: 
a) I apenas 
b) II apenas 
c) I e II apenas 
d) I, II, III e IV 
 

22) A Lei nº 4.320 / 64 dispõe sobre a contabilidade 
das entidades do setor público. Diante do 
exposto, assinale a alternativa incorreta. 
a) Os serviços de contabilidade devem ser organizados 

de forma a permitirem o acompanhamento da 
execução orçamentária, o conhecimento da 
composição patrimonial, a determinação dos custos 
dos serviços industriais, o levantamento dos 
balanços gerais, a análise e a interpretação dos 
resultados econômicos e financeiros 

b) A contabilidade deve evidenciar os fatos ligados à 
administração orçamentária, financeira patrimonial e 
industrial 

c) A escrituração sintética das operações financeiras e 
patrimoniais deve ser efetuada pelo método das 
partidas simples 

d) Os débitos e créditos devem ser escriturados com 
individuação do devedor ou do credor e 
especificação da natureza, importância e data do 
vencimento, quando fixada  

 
23) A Norma Brasileira de Contabilidade aplicada 

ao setor público NBC TSP 11, estabelece 
normas e padrões para a elaboração e 
divulgação dos relatórios contábeis das 
entidades do setor público e apresenta os 
atributos da informação contábil para tornar os 
relatórios contábeis uteis para seus usuários. 
Esses atributos são chamados de 
características qualitativas da informação 
contábil. Assinale a alternativa que apresenta 
todas as características qualitativas da 
informação contábil. 
a) Relevância, representação fidedigna, compre-

ensibilidade, tempestividade, comparabilidade e 
verificabilidade  

b) Materialidade, compreensibilidade, tempestivi-
dade, comparabilidade e verificabilidade 

c) Relevância, representação fidedigna, compre-
ensibilidade, tempestividade, comparabilidade e 
custo-benefício 

d) Representação fidedigna, compreensibilidade, 
tempestividade, comparabilidade e especifici-
dade 

24) Com relação ao regime contábil para o registro 
de receitas e despesas públicas na 
contabilidade das entidades do setor público, 
assinale a alternativa correta. 
a) Tanto as receitas como as despesas são 

contabilizadas pelo regime de caixa na 
contabilidade patrimonial 

b) Tanto na contabilidade patrimonial como na 
contabilidade orçamentária e financeira, as 
receitas e despesas públicas são contabilizadas 
pelo regime de competência 

c) A contabilidade patrimonial adota o regime de 
competência para a contabilização das receitas 
e despesas públicas e a contabilidade 
orçamentária adota o regime misto, isto é, as 
receitas públicas são contabilizadas pelo regime 
de caixa e as despesas públicas pelo regime de 
competência 

d) A contabilidade patrimonial adota o regime de 
competência para a contabilização das receitas 
e despesas públicas e a contabilidade 
orçamentária adota o regime misto, isto é, as 
receitas públicas são contabilizadas pelo regime 
de competência e as despesas públicas pelo 
regime de caixa 

 
25) A Lei nº 4.320 / 64 estatui normas gerais de 

direito financeiro para a elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
Desse modo, a referida lei apresenta normas 
para a construção do orçamento público. 
Analise as afirmativas abaixo a respeito de 
receitas e despesas que fazem parte do 
orçamento público.  
 
I. A lei do orçamento deve conter a discriminação 

da receita e despesa de forma a evidenciar a 
política econômico-financeira e o programa de 
trabalho do Governo.  

 
II. Faz parte do orçamento público um sumário 

geral que apresenta as receitas públicas por 
fontes e as despesas públicas por funções do 
governo. 

 
III. A lei do orçamento deve compreender todas as 

receitas, inclusive as de operações de crédito 
por Antecipação da Receita Orçamentária 
(ARO) e as emissões de papel-moeda. 

 
IV. Todas as receitas e despesas devem constar do 

orçamento pelos seus totais, sendo proibidas 
quaisquer deduções. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas 
b) II e III apenas 
c) I, II e III apenas 
d) I, II e IV apenas 
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26) Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público MCASP, as receitas 
orçamentárias são fontes de recursos utilizadas 
pelo Estado em programas e ações cuja 
finalidade é atender às necessidades públicas e 
demandas da sociedade. Analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) De acordo com a categoria econômica as receitas 

orçamentárias são classificadas em receitas 
correntes e receitas decorrentes. 

(  ) As receitas orçamentárias pertencem ao Estado, 
transitam pelo patrimônio do Poder Público e, na 
grande maioria das vezes, estão previstas na Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 

(  ) As receitas correntes são arrecadadas dentro do 
exercício financeiro e podem ser oriundas de 
tributos, de contribuições, da exploração do 
patrimônio estatal, da exploração de atividades 
econômicas (agropecuária, industrial e de serviços). 

(  ) A amortização de empréstimos e a alienação de 
bens públicos não são receitas correntes. 

(  ) As operações de crédito autorizadas em lei são 
receitas orçamentárias. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V - V 
b) V - F - V - V - V 
c) F - V - V - V - V 
d) F - V - V - V - F 
 

27) Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (MCASP), a despesa orçamentária 
pública é o conjunto de dispêndios realizados 
pelos entes públicos para o funcionamento e 
manutenção dos serviços públicos prestados à 
sociedade e pode ser classificada de diversas 
maneiras. Assinale a alternativa que apresenta a 
classificação das despesas orçamentárias por 
categoria econômica. 
a) Correntes e de capital 
b) Programa e ação 
c) Atividades e projetos 
d) Órgão orçamentário e unidade orçamentária 
 

28) Com relação às etapas da despesa 
orçamentária, analise as afirmativas abaixo. 
I. A despesa orçamentária é realizada em duas etapas: 

planejamento e execução. 
II. A etapa do planejamento da despesa orçamentária 

abrange, de modo geral, toda a análise para a 
formulação do plano e ações governamentais que 
servirão de base para a fixação da despesa 
orçamentária, a descentralização ou movimentação 
de créditos, a programação orçamentária e financeira, 
e o processo de licitação e contratação. 

III. A etapa da execução da despesa orçamentária, se dá 
em três estágios: empenho, liquidação e pagamento. 

IV O empenho consiste na reserva de dotação 
orçamentária para um fim específico e pode ser 
classificado em empenho ordinário e empenho 
extraordinário. 

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

29) As despesas públicas podem ser classificadas 
de diversas maneiras. Assinale a alternativa que 
apresenta exclusivamente a classificação das 
despesas públicas por estrutura programática. 
a) Programação, planejamento e execução 
b) Programa e ação 
c) Categoria econômica e Grupo de Natureza de 

Despesa (GND) 
d) Função e subfunção 
 

30) A Lei nº 4.320 / 64, em seu título I dispõe sobre 
a lei do orçamento, orientando como o 
orçamento das empresas públicas deve ser 
construído. A Lei Orçamentária Anual (LOA) 
estabelece os orçamentos do poder público 
sempre integrado com a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e o pano plurianual PPA. 
Assinale a alternativa que apresenta o tipo ou 
modelo de orçamento que é utilizado no Brasil. 
a) Orçamento tradicional 
b) Orçamento programa 
c) Orçamento base zero 
d) Orçamento participativo 
 

31) A Lei nº 4.320 / 64 em seu artigo 101 determina 
que os resultados gerais do exercício sejam 
demonstrados no Balanço Orçamentário, no 
Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial e 
na Demonstração das Variações Patrimoniais. 
Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo 
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O Balanço Orçamentário demonstra as receitas 

e despesas previstas em confronto com as 
realizadas. 

(  ) O Balanço Financeiro demonstra a receita e a 
despesa orçamentárias bem como os 
recebimentos e os pagamentos de natureza 
extraorçamentária, conjugados com os saldos 
em espécie provenientes do exercício anterior, e 
os que se transferem para o exercício seguinte. 

(  ) O Balanço Financeiro é composto por quadro 
principal, quadro da execução de restos a pagar 
não processados e quadro da execução de 
restos a pagar processados. 

(  ) O Balanço Patrimonial é a demonstração 
contábil que evidencia qualitativa e 
quantitativamente a situação patrimonial da 
entidade pública, através de contas 
representativas do patrimônio público. 

(  ) O Balanço Patrimonial demonstra o ativo 
financeiro, o ativo permanente, o passivo 
financeiro, o passivo permanente, o saldo 
patrimonial e as contas de compensação. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V - V 
b) V - V - V - V - F 
c) V - V - F - V - F 
d) V - V - F - V - V 
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32) A Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 
Estrutura Conceitual de 2.019, define os 
elementos das demonstrações contábeis. Diante 
do exposto, assinale a alternativa incorreta. 
a) Passivo é uma obrigação presente da entidade de 

transferir um recurso econômico como resultado de 
eventos futuros 

b) Patrimônio Líquido é a participação residual nos ativos 
da entidade após a dedução de todos os seus 
passivos 

c) Despesas são reduções nos ativos, ou aumentos nos 
passivos, que resultam em reduções no patrimônio 
líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos 
detentores de direitos sobre o patrimônio 

d) Ativo é um recurso econômico presente controlado 
pela entidade como resultado de eventos passados 

 
33) Analise o quadro abaixo e assinale a alternativa 

correta que apresenta a natureza de cada grupo 
de conta contábil, respectivamente. 

CONTA NATUREZA 

ATIVO 1 

PASSIVO 2 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3 

RECEITAS 4 

CUSTOS 5 

DESPESA 6 

 
a) 1 - Devedora; 2 - Credora; 3 - Devedora;  

4- Credora; 5- Devedora; e 6- Devedora 
b) 1 - Credora; 2 - Devedora; 3 - Devedora;  

4- Devedora; 5- Credora e 6- Credora 
c) 1 - Devedora; 2 - Credora; 3 - Credora;  

4 - Devedora; 5 - Credora e 6 - Credora 
d) 1 - Devedora; 2 - Credora; 3 - Credora;  

4 - Credora; 5 - Devedora e 6 - Devedora 
 

34) Determinada empresa apresentou saldos em 
suas contas contábeis, referente ao exercício 
contábil encerrado em 31.12.2021, conforme 
quadro a seguir. 
 

Capital  400.000  

Fornecedores 54.000  

Clientes 72.000  

Estoque 40.000  

Bancos 42.000  

Empréstimo Bancário 40.000  

Reserva de Lucros  15.000  

Móveis e Equipamentos 50.000  

Imóveis 270.000  

Veículos 35.000  

 
Assinale a alternativa que apresenta os valores 
do Ativo Total e do Passivo, respectivamente. 
a) 154.000 e 94.000 
b) 509.000 e 94.000 
c) 509.000 e 509.000 
d) 554.000 e 109.000 

35) Uma prefeitura do interior do país apresentou 
em seu balanço orçamentário as seguintes 
informações: 
 

Receitas /  
Despesas 

Valores  
em R$ 

Receitas /  
Despesas 

Valores  
em R$ 

Receitas 
Realizadas: 

 Despesas  
empenhadas  
e liquidadas 

 

Receita  
tributária 

230.000,00 
Salários e  
encargos do  
pessoal civil 

210.000,00 

Receita  
agropecuária 

150.000,00 
Salários de  
inativos e  
pensionistas 

120.000,00 

Receita de  
serviços 

70.000,00 
Amortização  
de operações  
de crédito 

50.000,00 

Receita de  
operações de  
crédito 

50.000,00 
Juros e  
encargos da  
dívida bancária 

10.000,00 

Total 500.000,00 Total 390.000,00 

    

Despesas  
Empenhadas: 

 
Despesas  

pagas 
 

Salários e  
encargos do  
pessoal civil 

220.000,00 
Salários e  
encargos do  
pessoal civil 

200.000,00 

Salários de  
inativos e  
pensionistas 

140.000,00 
Salários de  
inativos e  
pensionistas 

100.000,00 

Amortização  
de operações  
de crédito 

50.000,00 
Amortização  
de operações  
de crédito 

40.000,00 

Juros e  
encargos da  
dívida  
bancária 

12.000,00 
Juros e  
encargos da  
dívida bancária 

10.000,00 

Total 422.000,00 Total 350.000,00 

 
Com base nas informações do quadro acima, 
assinale a alternativa que apresenta o valor de 
Restos a Pagar totais. 
a) R$ 78.000,00 
b) R$ 72.000,00 
c) R$ 40.000,00 
d) R$ 32.000,00 
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Os dados as seguir serão utilizados para 
responder as questões 36 e 37 
 
O balanço orçamentário da prefeitura no 
município XYZ apresentou os dados a seguir. 
 

Conta contábil 
Valores  

em R$ mil 

Receitas realizadas 2.100 

Despesas empenhadas 1.900 

Despesas empenhadas e liquidadas 1.775 

Despesas pagas 1.600 

 
36) Com base nas informações do quadro acima, 

assinale a alternativa que apresenta o resultado 
da execução orçamentária do município. 
a) R$ 200 mil 
b) R$ 300 mil 
c) R$ 325 mil 
d) R$ 500 mil 
 

37) Com base nas informações do quadro acima 
assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, o valor dos restos a pagar 
processados e o valor dos restos a pagar não 
processados. 
a) R$ 125 mil e R$ 175 mil 
b) R$ 175 mil e R$ 125 mil 
c) R$ 200 mil e R$ 125 mil 
d) R$ 300 mil e R$ 175 mil 
 

38) O código de ética do profissional de 
contabilidade objetiva fixar a conduta do 
contador e do técnico de contabilidade, quando 
no exercício das suas atividades e nos 
assuntos relacionados à profissão e à classe.  
Analise as afirmativas abaixo. 
I. A conduta ética do contador deve seguir apenas 

os preceitos estabelecidos na Norma Brasileira 
de Contabilidade – NBC PG 01 de 2.019, sendo 
desnecessário conhecer e seguir as demais 
normas brasileiras de contabilidade. 

II. Os técnicos em contabilidade, no exercício de 
sua profissão contábil, estão dispensados de 
seguir normas e procedimentos éticos do 
contador. 

III. O contador deve recusar sua indicação em 
trabalho quando reconheça não se achar 
capacitado para a especialização requerida. 

IV. O contador deve zelar pela sua competência 
exclusiva na orientação técnica dos serviços a 
seu cargo, abstendo-se de emitir qualquer 
opinião em trabalho de outro contador, sem que 
tenha sido contratado para tal. 

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

39) A empresa FGH Ltda vendeu mercadorias no 
último mês, no valor de R$ 50.000,00, recebendo 
40% à vista e o restante receberá dentro de 40 dias. 
As mercadorias vendidas foram adquiridas por  
R$ 40.000. Assinale a alternativa que apresenta a 
contabilização da operação de venda da 
mercadoria. 
 

 
D/C Conta Contábil 

Valores  
R$ 

a) D Bancos 20.000,00 

D Clientes 30.000,00 

C 
Receita de  

Vendas 
50.000,00 

D 
Custo das  

mercadorias  
vendidas 

40.000,00 

C Estoque 40.000,00 

    

b) D Receita de Vendas 50.000,00 

C Bancos 20.000,00 

C Clientes 30.000,00 

D 
Custo das  

mercadorias  
vendidas 

40.000,00 

C Estoques 40.000,00 

    

c) D Bancos 20.000,00 

D Clientes 30.000,00 

C Receita de Vendas 50.000,00 

D Estoques 40.000,00 

C 
Custo das  

mercadorias  
vendidas 

40.000,00 

    

d) D Receita de Vendas 50.000,00 

C Bancos 20.000,00 

C Fornecedores 30.000,00 

D Estoque 40.000,00 

C Lucro 10.000,00 

 
40) A empresa RST Ltda iniciou o mês de junho 

deste ano com estoque inicial de mercadorias 
no valor de R$ 30.000,00. Durante o mês foram 
adquiridas mercadorias no valor de  
R$ 70.000,00 e ao terminar o mês, a empresa 
apresentava um estoque final no valor de  
R$ 20.000,00. As mercadorias foram vendidas 
durante o mês pelo valor de R$ 120.000,00. 
Assinale a alternativa que apresenta o lucro 
bruto da venda de mercadorias durante o mês 
de junho. 
a) R$ 80.000,00 
b) R$ 40.000,00 
c) R$ 30.000,00 
d) R$ 20.000,00 
 


