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CARGO: CONTADOR  

DATA: 09/10/2022 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES: 

✓ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você 
concorre e se ele contém 40( QUARENTA  ) questões de múltipla escolha, com 
4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, correspondentes à prova 
objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de 
sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores nesse sentido; 

✓ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

✓ Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
✓ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material 

de prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
✓ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e 

a caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
✓ Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, 

tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, 
apontamentos e apostilas; 

✓ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

✓ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
✓ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
✓ Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e 

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de provas; 
✓ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 

presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação 
da sua prova; 

✓ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova! 
✓ INSCRIÇÃO:   

✓ NOME COMPLETO:   

 



1. Leia o fragmento abaixo e indique a alternativa que apresenta somente 
preposições, de acordo com o trecho da obra “O cortiço”. 
“ Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras 
que mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer 
animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra.” (Aluísio Azevedo)  
a) Naquela, de, na, e, da, de, de, sobre. 
b) Naquela, que, de, na, e, da, de, de, sobre. 
c) Naquela, de, na, e, da, de, de, sobre, a. 
d) Naquela, de, na, e, da, o, de, a, de, sobre. 
 
2. Assinale a alternativa em que o advérbio foi empregado de modo incorreto. 
a) Devido à falta de funcionários, trabalhei demais essa semana. 
b) Faz quase um mês que não chove, o clima ficou seco demais. 
c) Deram-me nota demais na avaliação. 
d) O garoto brincou demais com os colegas. 
 
3. Indique a alternativa que apresenta apenas vocábulos formados por justaposição. 
a) Girassol, pontapé, mandachuva. 
b) Malmequer, aguardente, cabisbaixo. 
c) Embora, meio-dia, fidalgo. 
d) Planalto, hidroelétrica, pernalta. 
 
4. Assinale a alternativa na qual a preposição destacada estabelece uma relação de 
“causa”. 
a) “ Voltou a limpar as unhas com o grampo.”(Lygia Fagundes Telles) 
b) “Estive com Lalino aqui no Colégio um ano.”(José Lins do Rego) 
c) “Era nosso agregado desde muitos anos(...)”. (Machado de Assis) 
d) “Aristarco arrebentava de júbilo.” (Raul Pompéia) 
 
5. Aponte a alternativa que apresenta correspondência semântica (paralelismo) na sua 
construção do enunciado. 
a) Não apenas corrigiu os seus erros e é a referência do seu grupo de trabalho. 
b) A festa durou a noite toda e algumas bolhas nos pés. 
c) Por um lado, eu concordo com a decisão dela, por outro, eu acho que ela fez a escolha 
certa. 
d) Quanto mais eu o conheço, mais certeza tenho que ele não é confiável. 
 
6) Um plano intercepta uma esfera a 3 cm de seu centro. Uma secção esférica é 
gerada com área de 16π cm2. O volume da esfera é 
a) 125π/3 
b) 250π/3 
c) 375π/3 
d) 500π/3 
 

7) As lojas A e B, tem um produto com igual preço de custo. A loja A, vende o 
produto com 40% de lucro sobre o preço de custo e a loja B, vende o produto a 80% 



mais caro que o preço de venda da loja A. O lucro da loja B, em relação ao preço de 
custo é: 
a) 152% 
b) 110% 
c) 52% 
d) 30% 
 
8) Se log 2 = a  e log 3 = b, então log 144 é: 
a) a2 + b3 
b) 2a + 3b 
c) a4 + b2 
d) 4a + 2b 
 
9) A idade de três irmãos está em progressão geométrica, de forma que a soma  das 
idades é 39 e o produto das idades do irmão mais velho e a do mais novo é 81. Logo 
podemos concluir que o produto da idade dos três irmão é: 
a) 1024 
b) 729 
c) 243 
d) 125 
 
10)  A probabilidade de uma pessoa vencer 3 corridas ou menos é de 73%. A 
probabilidade de ele vencer 3 ou mais é de 54%. A probabilidade de ele vencer 
exatamente 3 corridas é: 
a) 50,27% 
b) 27% 
c) 19% 
d) 0,19% 
11. Sobre o desenvolvimento territorial e a emancipação política do município de 
Ibema, localizado no Estado do Paraná, marque a alternativa correta. 
a) Pela Lei nº 1247, de 24 de junho de 1936, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. 
No dia 12 de Junho de 1979, através da Lei Estadual nº 7007, foi criado o município de 
Ibema com território desmembrado do município de Cascavel. A instalação ocorreu no 
dia 01 de janeiro de 1980.  
b) Pela Lei nº 4312, de 04 de julho de 1969, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. 
No dia 12 de Junho de 1973, através da Lei Estadual nº 7117, foi criado o município de 
Ibema com território desmembrado do município de Campo Bonito. A instalação 
ocorreu no dia 10 de janeiro de 1977.  
c) Pela Lei nº 5358, de 24 de junho de 1969, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. 
No dia 12 de Junho de 1989, através da Lei Estadual nº 9007, foi criado o município de 
Ibema com território desmembrado do município de Guaraniaçu. A instalação ocorreu 
no dia 10 de janeiro de 1990.  
d) Pela Lei nº 5358, de 24 de junho de 1966, foi criado o Distrito Administrativo de 
Ibema. Aos 12 de Junho de 1989, através da Lei Estadual nº 9007, cria-se o município de 
Ibema com território desmembrado do município de Catanduvas. Sua instalação 
ocorreu no dia 01 de janeiro de 1990. 
 



12. Marque a alternativa correta. Conforme dados populacionais estimados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Ibema apresentou 
no ano de 2021: 
a) 10909 habitantes. 
b) 12715 habitantes. 
c) 6387 habitantes. 
d) 3512 habitantes. 
 
13. Assinale a alternativa abaixo que, corretamente, se refere ao adjetivo pátrio 
atribuído a quem nasce no município de Ibema, localizado no Estado do Paraná. 
a) Ibemano. 
b) Ibemense. 
c) Ibemaense. 
d) Ibemeiro. 
 
14. Marque a alternativa que, corretamente, se refere à origem do município de 
Ibema, localizado no Estado do Paraná. 
a) Originou-se a partir de área desmembrada do município de Guaraniaçu. 
b) Formou-se por meio de área desmembrada do município de Campo Bonito. 
c) Originou-se a partir de área desmembrada do município de Catanduvas. 
d) Formou-se por meio de área desmembrada do município de Diamante do Sul. 
 
15. O Brasil se destaca como um dos países de maior extensão territorial do mundo. 
Visando facilitar a administração dessa grande área, o país foi dividido em 27 Unidades 
Federativas. 
 
Marque a alternativa que apresente corretamente essa divisão do território 
nacional. 
a) 24 estados, 1 distrito federal e 1 território federal. 
b) 25 estados e 1 território federal. 
c) 27 estados. 
d) 26 estados e 1 distrito federal. 
 
16. A partir da assinatura do Tratado de Maastricht, em 1992, formou-se o bloco 
econômico denominado de União Europeia. Este conta, na atualidade, com 27 
Estados-membros, dentre eles Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, Bélgica, 
Grécia entre outros. 
 
Marque a alternativa correta. Acerca deste bloco, qual o significado do termo 
“Brexit”? 
a) O termo “Brexit” se relaciona a cota de refugiados sírios que cada país do bloco 
europeu deverá abrigar nos próximos 10 anos. 
b) O “Brexit” significa a saída do Reino Unido da União Europeia, processo que iniciou-
se em junho de 2016 e foi concluído em dezembro de 2020. 
c) A expressão “Brexit” faz referência à divisão do continente europeu em Europa 
Ocidental e Europa Oriental, aprovada por meio de plebiscito realizado em junho de 
2016. 



d) O "Brexit" está relacionado ao fato de o Reino Unido deixar de ter o Euro como 
moeda. Com a saída da Zona do Euro, o referido país voltou a adotar a libra esterlina 
como unidade monetária. 
 
17. Com o crescimento das tecnologias de comunicação e de segurança eletrônica, 
cada vez mais o uso do dinheiro em espécie tem caído em desuso. Nesse sentido, o 
Banco Central do Brasil criou um meio de pagamento eletrônico no qual o dinheiro 
pode ser transferido entre contas em poucos segundos. Esse método de pagamento 
está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em feriados. 
Marque a alternativa em que esteja o meio de pagamento acima descrito. 
a) TED. 
b) DOC. 
c) Boleto. 
d) PIX. 
 
18. Leia o texto abaixo. 
 
“Até 30 de junho daquele ano, mais de 940 milhões cédulas e mais de 688 milhões de 
moedas já tinham sido distribuídas em todo o país. Em operação inédita, o BC 
coordenou simultaneamente: o fornecimento físico do Real, o acolhimento de 
depósitos à vista feitos na nova unidade monetária e o recolhimento de numerário em 
cruzeiros reais” 
Banco Central do Brasil. Plano Real. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/planoreal>. Acesso em: 23 de Julho de 
2022. 
 
Em 2022, o Plano Real completou 28 anos de existência. Marque a alternativa em que 
esteja o ano de lançamento de nossa atual moeda e o nome do presidente que 
governava o país. 
a) 1993, durante o governo do presidente José Sarney. 
b) 1993, durante o governo do presidente Fernando Collor. 
c) 1994, durante o governo do presidente Itamar Franco. 
d) 1994, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 
 
19. Leia o texto. 

Covid-19: Número de mortos pode ser três vezes maior do que o oficial, diz OMS. 

“Novos cálculos da Organização Mundial de Saúde estimam em quase 15 milhões de 
óbitos como resultado direto ou indireto da pandemia”. 
CNN Brasil. Covid-19: Número de mortos pode ser três vezes maior do que o oficial, 
diz OMS. Publicado em 05 de maio de 2022. Disponível em: 
<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/covid-19-numero-de-mortos-pode-ser-tres-
vezes-maior-do-que-o-oficial-diz-oms/>. Acesso em 23 de Julho de 2022. 
 
Marque a alternativa correta. Em qual país se iniciou a circulação do vírus responsável 
pela pandemia descrita na notícia acima? 
 
a) Coreia do Sul. 



b) China. 
c) Japão. 
d) Itália. 
 
20. Leia o texto abaixo: 
 
“Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada 
de ar próxima à superfície da Terra que pode ser consequência de causas naturais e 
atividades humanas. Isto se deve principalmente ao aumento das emissões de gases 
na atmosfera que causam o efeito estufa”. 
WWF. As mudanças climáticas. Disponível em: 
<https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/muda
ncas_climaticas2>. Acesso em 24 de Julho de 2022. 
 
Assinale a alternativa abaixo que contenha os principais gases estufa, que em maiores 
concentrações na atmosfera são responsáveis pelo aquecimento global. 
a) Gás carbônico e nitrogênio. 
b) Hélio e oxigênio. 
c) Gás carbônico e metano. 
d) Metano e hidrogênio. 
 
21) Com relação aos princípios contábeis, assinale a opção correta. 
 
I. Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e 
afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio 
particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a 
uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer 
natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. 
II. Princípio da Continuidade pressupõe que a Entidade continuará em operação no 
futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio 
levam em conta esta circunstância; 
III. Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos 
componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. 
 
Qual alternativa representa os princípios respectivamente? 
a) Entidade, Prudência, Oportunidade 
b) Prudência, Continuidade, Competência 
c) Entidade, Continuidade, Oportunidade 
d) Competência, Continuidade, Oportunidade 
 
22) Qual princípio contábil diz que as receitas e as despesas devem ser incluídas na 
apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente 
quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento? 
 
a) Princípio da oportunidade. 
b) Princípio da Continuidade. 
c) Princípio da Competência. 



d) Princípio da Entidade. 
 
23) O Balanço Patrimonial dividido em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido 
evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade. Com 
relação ao Balanço Patrimonial, podemos afirmar. 
a) As contas do ativo devem ser dispostas em ordem crescente de grau de 
conversibilidade. 
b) O ativo não circulante é subdividido em realizável a longo prazo, investimentos, 
imobilizado e intangível. 
c) Os ativos devem ser classificados como “não circulante” quando estiverem 
disponíveis para realização imediata. 
d) As contas do Ativo Circulante representam as obrigações a pagar em curto prazo da 
entidade. 
 
24) Entre as várias demonstrações financeiras das entidades, temos entre as 
principais o balanço patrimonial. Sobre o balanço patrimonial, a alternativa incorreta 
é. 
a) No subgrupo Investimentos do Ativo Não Circulante devem ser classificadas as 
participações societárias permanentes, assim entendidas as importâncias aplicadas na 
aquisição de ações e outros títulos de participação societária, com a intenção de mantê-
las em caráter permanente, seja para se obter o controle societário, seja por interesses 
econômicos, entre eles, como fonte permanente de renda. 
b) Patrimônio Líquido, mais conhecido como PL , compreende os recursos de terceiros 
da Entidade 
c) O Passivo compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para 
com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para a sua 
liquidação. 
d) Os ativos intangíveis compreendem o leque de bens incorpóreos destinados à 
manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de 
comércio adquirido. 
 
25) Para as empresas, a Demonstração do Resultado do Exercício tem como 
objetivo principal apresentar de forma vertical resumida o resultado apurado em 
relação ao conjunto de operações realizadas num determinado período, 
normalmente, de doze meses. Sobre a Demonstração do Resultado do Exercício é 
correto afirmar: 
 
a) A forma de levar as contas de resultado para o balanço patrimonial e realizar a 
transferência de resultado e o saldo dessa transferência irá compor uma conta do 
patrimônio líquido. 
b) O resultado apurado após as deduções dos custos é denominado de lucro líquido 
c) O objetivo é detalhar a formação do resultado líquido de um exercício pela 
confrontação das receitas, custos e despesas de uma empresa, apuradas segundo o 
princípio contábil do regime de caixa. 
d) Para obtermos o lucro bruto temos que deduzir todas as despesas operacionais. 
 



26) O objetivo principal das empresas é obter lucros ou superavit. Mas, em alguns 
casos , a empresa se encontra em estado de insolvência, com um patrimônio líquido 
negativo, tornando-se indispensável a eliminação do Déficit, aumentando o 
Patrimônio Líquido com a injeção de capital por parte dos seus proprietários. É uma 
situação conhecida no meio contábil como Passivo a Descoberto. Qual situação reflete 
a realidade abordada? 
a) Ativo – passivo = PL < 0. 
b) Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. 
c) Ativo = Patrimônio Líquido → Passivo = 0 (zero). 
d) Ativo = Passivo → Patrimônio Líquido = 0 (zero). 
 
27) Fatos contábeis são eventos que ocasionam a alteração da composição do 
patrimônio, tanto sob a ótica qualitativa quanto quantitativa. Nesse sentido, a compra 
de um maquinário à vista é classificada como um fato contábil do tipo. 
a) Modificativo diminutivo. 
b) Modificativo aumentativo. 
c) Misto. 
d) Permutativo. 
 
28) Sobre os Atos e Fatos contábeis, marque a alternativa que represente a ordem 
correta. 
I - Envio de duplicatas a receber ao banco para cobrança simples. 
II - Pagamento de despesas no valor de $ 3.000,00. 
III - Compra de mercadorias à vista no valor de $ 5.000,00. 
IV - Recebimento de duplicata com desconto. 
V - Recebimento de receita no valor de $ 50.000,00. 
 
a) Ato Contábil - Fato modificativo Diminutivo - Fato Permutativo - Fato Misto - Fato 
modificativo Aumentativo. 
b) Ato Contábil - Fato Permutativo - Fato Misto - Fato modificativo Diminutivo - Fato 
modificativo Aumentativo. 
c) Fato misto - Fato Permutativo - Fato modificativo Diminutivo - Fato modificativo 
Aumentativo - Ato Contábil. 
d) Ato Contábil - Fato modificativo Diminutivo - Fato Permutativo -  Fato modificativo 
Aumentativo - Fato Misto. 
 
29) Ao levantar as demonstrações financeiras do ano de 2021, a empresa VXZO 
Ltda demonstrou em seu balanço patrimonial os seguintes valores: Caixa = R$ 
4.000,00; Fornecedor = 5.200,00; Impostos a recolher = 2.350,00; Bancos = 3.500,00; 
imobilizado = 20.000,00; Duplicatas a receber = 3.000,00; Folha de pagamento a pagar 
= 10.500,00; lucro acumulado R$ 5.500,00; Depreciação acumulada = 2.000,00, Capital 
Social _______.  
Qual seria o valor para a conta de Capital Social e do total do ativo respectivamente? 
a) 6.950,00 e 30.500,00. 
b) 4.950,00 e 28.500,00. 
c) 23.550,00 e 4.950,00 
d) 23.550,00 e 28.500,00. 



 
30) De acordo com a Lei 6.404/76, que dispõe das sociedades por ações e também 
as demais sociedades, em relação ao balanço patrimonial , podemos marcar como 
alternativa correta: 
a) As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do 
ativo não circulante, serão classificadas no passivo não circulante, quando se vencerem 
no exercício seguinte. 
b) A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais) será obrigada à elaboração e publicação da 
demonstração dos fluxos de caixa. 
c) No ativo, as contas serão dispostas em ordem crescente de grau de liquidez dos 
elementos nelas registrados. 
d) Na classificação do intangível, os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos 
destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o 
fundo de comércio adquirido. 
 
31) Qual das alternativas representa o valor do Custo da Mercadoria Vendida - 
CMV e o estoque final respectivamente, pelo Custo médio na data de 31/12/2021, 
levando em consideração as movimentações abaixo? 
● Em 01/12/2021 adquiriu 100 unidades pelo preço total de R$ 1.000,00; 
● Em 05/12/2021 adquiriu mais 20 unidades ao custo unitário de R$ 8,00 
● Em 10/12/2021 vendeu 50 unidades pelo valor total de R$ 750,00 
● Em 20/12/2021 adquiriu mais 100 unidades pelo valor total de R$  1.200,00. 
● Em 28/12/2021 vendeu mais 10 unidades ao valor total de 150,00. 
a) R$ 900,00 e R$ 1.746,20 
b) R$ 593,90 e R$ 1.766,10 
c) R$ 900,00 e R$ 1.756,10 
d) R$ 593,90 e R$ 1.706,33 
 
32)  A empresa Afro Ltda realiza seus controles de estoque pelo sistema de 
inventário periódico. Apresentando um estoque inicial de R$ 50.000,00, adquiriu um 
montante de R$ 250.000,00 de mercadorias (já deduzidas os impostos recuperáveis), 
vendeu no mesmo período R$ 400.000,00 e o estoque final apurado é de R$ 80.000,00. 
Considerando os dados apresentado, o lucro bruto foi de: 
a) 100.000,00. 
b) 20.000,00. 
c) 80.000,00. 
d) 180.000,00. 
 
33) A partir da análise de balanço patrimonial, extraímos diversos índices e 
indicadores que ajudam na definição do rumo das empresas. Quando dividimos o ativo 
circulante pelo passivo circulante, o índice resultante evidencia a capacidade de 
pagamento de curto prazo, Esse índice é o: 
a) Índice de Endividamento a curto Prazo 
b) Índice de Liquidez Seca. 
c) Índice de Liquidez Geral. 
d) Índice de Liquidez Corrente. 

https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/balanco_patrimonial


 
34) Qual índice (quociente) expressa a saúde financeira da empresa a longo prazo. 
a) Liquidez Geral. 
b) Liquidez Corrente. 
c) Liquidez Seca. 
d) Liquidez imediata. 
 
35) De acordo com a Lei 4.320/64, em específico aos balanços patrimoniais, 
apresente a alternativa incorreta. 
a) O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou 
alienação dependa de autorização legislativa. 
b) A avaliação dos bens móveis e imóveis será feita pelo valor de mercado do bem na 
data do balanço. 
c) Os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras 
d) Em uma avaliação patrimonial, os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, 
pelo seu valor nominal; feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de 
câmbio vigente na data do balanço. 
 
36) A Lei 4.320/64 estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração 
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal. De acordo com a referida Lei , marque a alternativa correta. 
a) Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a 
cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como 
Subvenções sociais as que se destinem à instituições públicas ou privadas de caráter 
assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa e Subvenções econômicas as que se 
destinem à empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou 
pastoril. 
b) A Lei de Orçamento consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar 
ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos. 
c) Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para o planejamento e a 
execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados 
necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de 
trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição 
ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 
d) Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente o de 
duração superior a 1 (um) ano. 
37) A Lei 4.320/64, em seu capítulo II e III, trata respectivamente das receitas e das 
Despesas. É incorreta a alternativa: 
a) Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, 
compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das 
leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de 
atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades. 
b) A receitas são classificadas em correntes e de capital. 
c) São Receitas de Capital as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, 
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos 
financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando 
destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital. 



d)  Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de serviços 
anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e 
adaptação de bens imóveis. 
 
38) A Contabilidade Pública tem seu regimento fundado na Lei 4.320/64, onde 
dispõe sobre a contabilidade orçamentária, financeira, patrimonial, industrial,  entre 
outras. Considerando a Contabilidade Pública, marque a alternativa incorreta. 
a) As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da 
execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as 
superveniências e insubsistência ativas e passivas, constituirão elementos da conta 
patrimonial. 
b) Conforme o Art. 92 desta lei, a dívida flutuante compreende: os restos a pagar, 
excluídos os serviços da dívida; os serviços da dívida a pagar; os depósitos; os débitos de 
tesouraria. 
c) Os serviços de contabilidade serão 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. 
d) A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade inferior a doze 
meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e 
serviços públicos. 
 
39) O ciclo orçamentário é um processo dinâmico e contínuo, com várias etapas 
articuladas entre si, por meio das quais os orçamentos são discutidos, elaborados, 
aprovados, executados, avaliados e julgados. Sobre o orçamento público, cada poder 
exerce um papel específico no processo orçamentário, sendo correto afirmar. 
a) Tanto o executivo quanto o legislativo têm competência de elaboração e execução 
dos projetos de leis orçamentarias. 
b) Ao Legislativo cabe elaborar os projetos de lei e executá-los, e ao Executivo 
compete discutir, propor emendas, aprovar as propostas orçamentárias e depois julgar 
as contas apresentadas. 
c) O Poder Executivo tem a competência para elaboração e execução dos projetos de 
leis orçamentárias, e o Poder Legislativo, tem competência para sua discussão e 
aprovação. 
d) Somente o poder Judiciário tem competência para elaboração e execução do projeto 
orçamentário. 
 
40) Com relação a reservas de capital e de acordo com a lei 6.404/76, podemos 
afirmar que: 
a) As reservas de capital poderão ser usadas somente para incorporação ao capital 
social, sendo vedada qualquer outra destinação. 
b) As reservas de capital não poderão ser utilizadas para resgate de partes beneficiárias. 
c) As reservas de capital não poderão ser utilizadas para absorção de prejuízos que 
ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros. 
d) As reservas de capital poderão ser utilizadas para absorção de prejuízos que 
ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros; resgate, reembolso ou 



compra de ações; incorporação ao capital social e pagamento de dividendo a ações 
preferenciais, quando essa vantagem lhes for assegurada 
 
 


