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CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 007/2019

15 / setembro/ 2019
CARGO:

CONTADOR
INSTRUÇÕES:

1.

Confira se os dados que identificam este caderno de provas estão corretos.

2.

O caderno de provas deverá conter 40 (quarenta) questões, assim distribuídas: 10 de
Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e Quantitativo e 20 de Conhecimentos Específicos.

3.

A duração das provas será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.

4.

A interpretação das questões é parte integrante das provas, não sendo, portanto, permitidas
perguntas aos fiscais.

5.

As provas são INDIVIDUAIS, sendo vetada a comunicação entre os candidatos, durante sua
realização.

6.

Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.

7.

Em cada questão há somente uma resposta correta.

8.

A folha de respostas deve ser entregue ao fiscal.

9.

O candidato só poderá entregar a folha de respostas e o caderno de provas e retirar-se da sala
depois de decorrida, no mínimo, 1 hora do início das provas.

10. O candidato poderá levar o caderno de provas somente após decorridas 2 horas do início da
mesma.
11. Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
a)

verifique se os dados pré-impressos estão corretos e correspondem à sua inscrição;

b)

assine no local indicado;

c)

não a amasse, nem dobre;

d)

, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta
pinte assim
azul-escuro, o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão.

–

OBS.:
Será atribuída nota zero à questão de prova objetiva que contenha mais de uma ou
nenhuma marcação assinalada ou que não tenha sido transcrita do caderno de provas
para a folha de respostas.
12. Os gabaritos preliminares serão divulgados às 18 horas do dia 17/setembro/2019, possibilitando ao candidato impetrar recurso, no prazo máximo de 48 horas.
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Língua Portuguesa
O texto abaixo utiliza uma variante linguística
que se torna mais presente na época de festas
juninas. Leia-o atentamente para resolver as
questões de 01 a 03.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa correta, quanto à reescrita do
texto na norma culta.
A) O termo “farta” deve ser substituído por “sobrar”, uma
vez que há muitas pessoas que conhecem os passos da
referida dança.
B) As palavras “né” e “pra” não necessitarão ser substituídas por “não é” e “para”, uma vez que são equivalentes.
C) A locução verbal “vai farta festa” será adequadamente substituída por “faltará festa”.
D) A expressão “Vixe Maria” dará lugar a “Viste, Maria”
que significa “Veja você, Maria”.
E) As palavras “mêis”, “quadria” e “cumpadi” serão substituídas, respectivamente, por meses, quadrilha e compadre.

QUESTÃO 03
Analise as assertivas a seguir.
I) Observada a norma padrão, a palavra “mês” não é
acentuada.

http://sergioaperon.com.br/category/charges/page/4/
JUNINAS - Postado em 1 de junho de 2015 por Sergio
Peron

II) Acentua-se a palavra “mês” e pela mesma razão:
três, inglês, parabéns.
III) Acentuam-se da mesma forma como “mês” as palavras: é, só e já.

QUESTÃO 01
Com base no diálogo expresso no texto, considere as
seguintes assertivas:

IV) “Vai farta”, ou seja, “faltará” é acentuada por marcar
uma ação futura.

I) As danças juninas se popularizaram a ponto de faltarem festas para sua execução.

V) “Faltará” é acentuada para se diferenciar da forma
pretérita “ faltara”.

II) O amigo discorda da afirmação do outro e o demonstra fechando os olhos.
III) A expressão “Vixe Maria” denota a surpresa e concordância do amigo com a afirmação do primeiro.
IV) O período de danças juninas está restrito a 30 dias,
por isso o amigo cita “neste mêis”.

A)
B)
C)
D)
E)

Está(ão) correta(s) apenas:
I.
III.
II e III.
IV e V.
II e V.

V) O termo “quadria”, a que se refere o amigo não se
restringe às danças juninas.
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a alternativa correta.
As assertivas III e V estão corretas.
As assertivas I e IV estão corretas.
As assertivas II e V estão corretas.
Com exceção da III, as demais assertivas estão corretas.
Há apenas uma assertiva correta.

O TEXTO A SEGUIR SERVIRÁ DE BASE PARA AS
QUESTÕES DE 04 A 06.
O panorama da educação inclusiva no Brasil e
seus principais desafios
Por Dino
Todo o aluno que apresenta alguma condição especial
e depende da rede de ensino regular precisa enfrentar vários obstáculos diariamente até se adequar às metodologias da instituição educacional. Especificamente em relação à Educação Especial, foi aprovado pela Lei nº 13.005,
de junho de 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE),
que traça estratégias e metas para a agenda de políticas
educacionais do Brasil até 2024.
Uma das metas do PNE, é justamente universalizar a
educação para todas as pessoas de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade com quaisquer tipos de transtornos globais do desenvolvimento, deficiência, altas habilidades ou superdotação, de forma que tenham aces-
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so à educação básica e também a um atendimento especializado, e isso tudo dentro da rede regular de ensino.
É preciso que haja monitoramento contínuo para garantir o cumprimento das metas do PNE, não apenas pelo
Ministério da Educação, como também por toda sociedade
civil. O Brasil, enquanto Estado-membro da ONU que assumiu o compromisso de adotar a Agenda 2030, deveria se
empenhar muito mais no desenvolvimento de uma rede de
ensino inclusiva. Porém, ainda não é possível traçar um
panorama de quantas crianças e adolescentes especiais
existem no País e, principalmente, quantas ainda não foram integradas nas escolas regulares.
Ainda há muito o que se desenvolver em relação à produção de indicadores sociais para que se possa projetar
um sistema mais equitativo, alcançar as metas de agendas
às quais as leis se propuseram e garantir o direito universal à educação, sem discriminação.
Texto acessado em 19/06/2019 e adaptado de https:/
/exame.abril.com.br/negocios/dino/o-panorama-daeducacao-inclusiva-no-brasil-e-seus-principais-desafios/

QUESTÃO 04
Leia as seguintes afirmativas sobre a pontuação do
texto.
I) A primeira vírgula do trecho em itálico está incorreta.
II) A última vírgula do trecho em itálico está incorreta
por separar uma oração que traz uma explicação.
III) A vírgula do trecho “Uma das metas do PNE, é justamente universalizar a educação” está incorreta, pois
não se separa sujeito e verbo com vírgulas.
IV) As vírgulas do trecho em negrito estão corretas por
separar termos coordenados em uma oração, como
uma lista de elementos, por exemplo.
A)
B)
C)
D)
E)

Está(ão) correta(s) apenas:
I e IV.
I.
I, II e III.
III e IV.
IV.

QUESTÃO 05
A)
B)
C)
D)

E)

Sobre o terceiro parágrafo, é correto afirmar que:
o verbo “existem”, na terceira frase, concorda com o
sujeito “traçar um panorama”.
o verbo “deveria”, na segunda frase, concorda com o
sujeito “Estado-membro da ONU”.
o verbo “existem”, na terceira frase, concorda com o
sujeito “escolas regulares”.
o verbo “existem”, na terceira frase, concorda com o
sujeito “quantas crianças e adolescentes” e o verbo “deveria”, na segunda frase, concorda com o sujeito “Estado-membro da ONU”.
o verbo “deveria”, na segunda frase, concorda com o
sujeito “Brasil”.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta em relação às palavras
“diariamente/especificamente”, “educacional/universal” e
“desenvolvimento/monitoramento” presentes no texto.
A) As palavras possuem prefixos que permitem classificálas, respectivamente, como advérbios, adjetivos e substantivos.
B) As palavras possuem prefixos que as classificam, respectivamente, como adjetivos, advérbios e verbos.
C) As palavras possuem sufixos e são classificadas, respectivamente, como advérbios, adjetivos e substantivos.
D) As palavras possuem sufixos que as classificam, respectivamente, como adjetivos, advérbios e verbos.
E) As palavras não possuem afixos e, por isso, são primitivas.

O TEXTO A SEGUIR SERVIRÁ DE BASE PARA AS
QUESTÕES 07 A 09.
Chamemos esse efeito perverso pelo qual a precipitação das transformações tecnológicas tende a nos submeter a uma anuência passiva, cega e irrefletida, de síndrome
do loop. (...)
O surto vertiginoso das transformações tecnológicas não
apenas abole a percepção do tempo: ele também obscurece as referências do espaço. Foi esse o efeito que levou
os técnicos a formular o conceito de globalização, implicando que, pela densa conectividade de toda a rede de
comunicações e informações envolvendo o conjunto do
planeta, tudo se tornou uma coisa só. Algo assim como um
único e gigantesco palco onde os mesmos atores desempenham os mesmos papéis na única peça em que se resume todo o show. Assistindo a esse espetáculo a partir de
nossa perspectiva brasileira, (...) podemos concluir que
ou a peça é uma comédia tão maluca que não dá para rir,
ou é um drama em que nos deram o papel mais ingrato.
Porque o fato é que as mudanças tecnológicas, embora
causem vários desequilíbrios nas sociedades mais desenvolvidas que as encabeçam, também canalizam para elas
os maiores benefícios. As demais são arrastadas de roldão
nessa torrente, ao custo da desestabilização de suas estruturas e instituições, da exploração predatória de seus recursos naturais e do aprofundamento drástico de suas já
graves desigualdades e injustiças.
O lado mais perverso da história, portanto, é que, para
um grande número de pessoas naquelas sociedades e para
uma porção significativa de seus sócios e aliados nestas,
a síndrome do loop cai como uma bênção divina, pois lhes
garante toda a excitação da correria, livrando-os, ao mesmo tempo, da responsabilidade de conjeturar sobre as consequências atuais e futuras desencadeadas por esse paradoxal trem da alegria.
(Sevcenko, Nicolau).

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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QUESTÃO 07
Analise as assertivas a seguir e identifique as que
estão de acordo com o texto.
I) O conceito de globalização se formou a partir da percepção nublada que se passou a ter do espaço, especialmente a partir do surto vertiginoso das transformações tecnológicas na área espacial.
II) Grande número de pessoas de todas as partes do
mundo tende à passividade, a aceitar sem questionamentos os efeitos da globalização, que beneficia desproporcionalmente os países que lideram as transformações tecnológicas.
III) A globalização e os avanços tecnológicos não são
benéficos para a sociedade brasileira, porque amplia
as injustiças e desigualdades, devido à exploração desenfreada dos recursos naturais.
IV) A síndrome do loop é um “mal que vem para o bem”,
porque ao incapacitar as pessoas, permite a isenção
da responsabilidade delas, quer sobre o presente, quer
sobre o futuro de suas nações.
V) Uma das possíveis explicações para a expressão “paradoxal trem da alegria” seria a contradição entre as
possibilidades de realizações benéficas das transformações tecnológicas e as perversidades que efetivamente trazem.
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas apenas:
II e V.
III e IV.
I, IV e V.
II, III e V.
I e III.

QUESTÃO 08
Analise o tipo de texto de Nicolau Sevcenko, sua ordenação e coesão, e assinale a alternativa correta.
A) O emprego dos pronomes demonstrativos “naquelas”
e “nestas”, no último parágrafo, resultou em inadequação
coesiva, pois não é possível saber a que sociedade eles
se referem.
B) Trata-se de um texto discursivo, pois o autor expõe
seus pontos de vista a respeito do assunto, articulando
as ideias em sequência adequada e utilizando recursos
linguísticos para buscar a adesão do leitor.
C) No início do segundo parágrafo, substituindo o “mas”
da expressão consagrada “não apenas ... mas também...”
por dois pontos, o autor provocou uma “quebra” no texto, prejudicando sua sequência.
D) Embora se trate de um texto discursivo, há falhas na
coerência, como por exemplo, comparar a globalização
com uma “comédia sem graça”, ou com um “drama” e
depois chamá-la de “trem da alegria”.
E) No último parágrafo, o pronome pessoal “lhes” refere-se às sociedades que encabeçam as mudanças tecnológicas e que levam todas as outras de roldão.

QUESTÃO 09
Há verbos que possuem apenas uma regência; outros têm a regência atrelada ao seu significado e há também os que admitem mais de uma regência, mesmo com
igual significado. Analise a regência dos verbos negritados
no texto e identifique a alternativa que propõe outra possibilidade correta, segundo a norma culta.
A) Agora é Facebook e Twitter: estou abolindo ao meu
velho hábito de escrever longas cartas e procurando me
adaptar à modernidade da comunicação.
B) É fundamental que o excesso de velocidade, tanto nas
rodovias como nas cidades, implique em multas pesadas para o condutor do veículo, para combater a violência no trânsito.
C) Em matéria de comportamento, os estudantes argumentavam com propriedade e envolviam aos professores em suas causas e reivindicações.
D) Faltava a parte final da narrativa, justamente a mais
importante na qual, usando as palavras do poeta, concluiria de que “tudo vale a pena se a alma não é pequena”.
E) Assistindo os afetados nas tragédias das barragens
de minérios, as equipes de salvamento trabalhavam
como se cuidassem de suas próprias famílias.
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QUESTÃO 10
Assinale a alternativa que comprova que a ausência de interação do falante/contexto/ conhecimento que tem do
mundo prejudica a comunicação.

A)

B)

C)

D)

E)

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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QUESTÃO 14

Raciocínio Lógico e
Quantitativo
QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que indica a probabilidade de
um jogador acertar a senha que o outro jogador criou,
na próxima jogada, se já sabe que na terceira posição
está o pino preto e, na quarta posição, está o pino azul.
A)

A empresa em que Joaquim trabalha possui quatro
carros comprados em anos diferentes e de diferentes
cores: um branco, um preto, um vermelho e outro prata.
Sabe-se que:

B)

I) O carro prata é mais antigo que o carro vermelho.

C)

II) O carro branco é mais novo que o carro preto.
III) O carro preto é mais antigo que o carro vermelho.
Assim, podemos afirmar que a única resposta que é
obrigatoriamente verdadeira é:
A) O carro prata não é o mais novo.
B) O carro preto é o mais antigo.
C) O carro vermelho é o mais novo.
D) O carro branco é o mais novo.
E) O carro vermelho não é o mais novo.

QUESTÃO 12
A negação de “Hoje é feriado e amanhã não sairei de
casa” é:
A) Hoje não é feriado e amanhã não sairei de casa.
B) Hoje não é feriado ou amanhã sairei de casa.
C) Hoje não é feriado então amanhã sairei de casa.
D) Hoje não é feriado nem amanhã sairei de casa.
E) Hoje é feriado ou amanhã sairei de casa.

CONSIDERE O ENUNCIADO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 13 E 14.
Em determinado jogo, cada jogador deve criar uma
senha que é composta por cinco pinos coloridos. Na senha,
as cores não se repetem. No jogo, existem pinos de cor
vermelha, azul, amarela, verde, preta, branca, que podem
ser usados para compor a senha.
A ordem das cores na composição da senha é importante.

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de
senhas diferentes que podem ser criadas, considerando
que o pino preto faz parte da senha e pode estar em
qualquer uma das posições.
A) 30.
B) 120.
C) 240.
D) 480.
E) 600.

D)
E)

1

/6

1

/12

1

/24

1

/36

1

/48

LEIA A NOTÍCIA PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES
15 E 16.
Ministério da Saúde alerta para aumento de
149% dos casos de dengue no país

Dados epidemiológicos, até 2 de fevereiro, apontam necessidade de gestores e população intensificarem
ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor
das doenças dengue, zika e chikungunya
O Ministério da Saúde informa que o número de casos
prováveis de dengue no Brasil, em janeiro deste ano, mais
que dobrou em comparação ao mesmo período de 2018.
Até o dia 02 de fevereiro, registrou-se aumento de 149%,
passando de 21.992 para 54.777 casos prováveis da doença. Quando verificado a incidência, em 2019, os casos chegam a 26,3 por 100 mil habitantes. Em relação ao número
de óbitos, o país registrou, até o momento, cinco mortes,
sendo: Tocantins (1), São Paulo (1), Goiás (2) e Distrito
Federal (1). Em 2018 foram notificados 23 óbitos.
Os dados epidemiológicos alertam para a necessidade
de intensificação das ações de eliminação dos focos do
Aedes aegypti em todas as regiões. São ações que envolvem gestores estaduais, municipais e Governo Federal, e a
população. É essencial fazer do combate ao mosquito uma
rotina de toda a sociedade em qualquer época do ano,
embora o verão seja a estação mais propícia para a proliferação do vetor. São medidas simples a serem adotadas,
porém, eficientes, como manter bem tampado tonéis, caixas e barris de água; trocar água dos vasos de planta uma
vez por semana; manter garrafas de vidro e latinhas de
boca para baixo; e acondicionar pneus em locais cobertos.
A Região Sudeste concentrou 60% (32.821) do total de
casos registrados no país em 2019 (54.777).
Em sequência estão as regiões Centro-Oeste, com
10.827 casos de dengue; Norte, 5.224 casos, Nordeste, 4.105
casos; e Sul com 1.800 casos. Em relação ao dado de incidência, que considera a proporção de casos com o número
de habitantes, as regiões Centro-Oeste e o Sudeste apresentam os maiores dados: 67,3 casos por 100 mil habitantes e 37,4 casos por 100 mil habitantes, respectivamente.
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Quando comparado os dados entre as regiões no mesmo período (2018/2019), a Região Sul apresenta o maior
índice de crescimento de casos de dengue, 597,7%, passando de XXX para 1.800 casos prováveis. Já a Região
Sudeste teve aumento de 472,6%, saindo de 5.732 para
32.821 casos. A Região Norte com 233%, saindo de 1.569
para 5.224 casos; a Região Nordeste com 37,6% de crescimento, de 2.983 para 4.105 casos. Sendo a Região Centro-Oeste a única que apresentou dados de redução, 5,4%,
saindo de 11.450 para 10.827 casos prováveis.
Notícia adaptada da publicação de 26 de fevereiro de
2019, extraída de http://www.saude.gov.br/noticias/
agencia-saude/45257-ministerio-da-saude-alerta-paraaumento-de-149-dos-casos-de-dengue-no-pais

QUESTÃO 18
Num supermercado de atacado e varejo foi feita uma
promoção do tipo: LEVE 5 E PAGUE 3. Nessa promoção,
o desconto, em porcentagem, em cada unidade é de:
A) 10%
B) 25%
C) 33,33%
D) 40%
E) 48%

QUESTÃO 19
QUESTÃO 15
Assinale a alternativa que apresenta a porcentagem
aproximada de casos registrados na região Nordeste em
relação ao total de casos registrados no país em 2019.
A) 37,6%
B) 12,5%
C) 7,5%
D) 35%
E) 0,8%

QUESTÃO 16
Observe que, no quinto parágrafo da notícia, há um
valor que não está visível e foi substituído por XXX. Esse
valor é o número de casos de dengue da região Sul, em
2018. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor aproximado.
A) 1127.
B) 2397.
C) 632.
D) 847.
E) 258.

Numa pesquisa sobre a preferência por duas marcas
de creme dental, observou-se que 325 pessoas entrevistadas usavam o creme A; 228 usavam o creme B; 132
usavam os cremes A e B; e 67 não usavam nenhuma das
duas marcas. O número total de pessoas entrevistadas,
é:
A) 752.
B) 620.
C) 618.
D) 488.
E) 354.

QUESTÃO 20
Afirmar que “Carlos não é professor ou Angelita é
advogada” é, do ponto de vista lógico, equivalente a dizer:
A) Carlos é professor e Angelita não é advogada.
B) Carlos é professor então Angelita é advogada.
C) Angelita é advogada se e somente se Carlos é
professor.
D) Angelita é advogada então Carlos não é professor.
E) Carlos é professor e Angelita é advogada.

QUESTÃO 17
No torneio de vôlei do colégio, ficou combinado que
cada vitória vale 4 pontos. O time derrotado pontua conforme o número de set que venceu no jogo. Cada jogo
será disputado em 5 sets, o que garante que não haja
empate nos jogos. Se um time marcou 4 pontos em 3
jogos, podemos afirmar que o time:
A) ganhou no mínimo 3 sets nos três jogos.
B) venceu um jogo.
C) perdeu um jogo sem vencer nenhum set.
D) venceu pelo menos 1 set em cada jogo.
E) perdeu apenas um jogo.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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QUESTÃO 23

Conhecimentos
Específicos

A Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP Estrutura conceitual, de 23 de setembro de 2016, estabelece
regras gerais para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas Entidades do Setor
Público. Analise as assertivas a seguir, sobre as notas
explicativas abordadas na referida norma:

QUESTÃO 21
Assinale a alternativa que apresenta o lançamento
contábil que deve ser realizado na contabilidade pública
para o registro da arrecadação da receita, durante a execução do orçamento, sob a ótica do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público:
A) D - 5.2.1.1.x.xx.xx Previsão Inicial da Receita.

I) Fornecem informações que apresentam as demonstrações contábeis, no contexto da entidade e seu ambiente operacional.
II) Geralmente têm relação clara e demonstrável com a
informação exposta nas demonstrações contábeis às
quais ela pertence.

C - 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar.
B)

III) Podem incluir informações sobre as políticas contábeis e critérios de mensuração, inclusive os métodos
e as incertezas quanto à mensuração.

D - 6.2.1.1.x.xx.xx – Receitas a Realizar.
C - 6.2.1.2.x.xx.xx – Receita Realizada.

C)

D - 6.2.1.2.x.xx.xx – Receita Realizada.
C - 6.2.1.1.x.xx.xx – Receita a Realizar.

D)

D - 1.1.1.1.1.xx.xx – Caixa e Equivalente Caixa em
Moeda Nacional.
C - 1.1.2.2.x.xx.xx – Créditos tributários a receber.

E)

IV) Podem incluir informações que expliquem as tendências subjacentes aos totais expostos.
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas:
apenas I e II.
apenas I, III e IV.
apenas I, II e IV.
apenas IV.
todas as assertivas.

QUESTÃO 24

D - 1.1.1.1.1.xx.xx – Caixa e Equivalente Caixa em
Moeda Nacional.

Analise as afirmativas abaixo sobre a mensuração de
ativos nas demonstrações contábeis, à luz do que estabelece a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP Estrutura conceitual:

C - 6.2.1.1.x.xx.xx – Receita a Realizar.

I) a base de mensuração a Custo Histórico fornece valor de entrada, geralmente observável no mercado e
específica para a entidade.

QUESTÃO 22
São Restos a Pagar todas as despesas regularmente
empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não
pagas ou canceladas, até 31 de dezembro do exercício
financeiro vigente. Distinguem-se dois tipos de restos a
pagar:
A) os processados e os não processados.
B) os empenhados e os não empenhados.
C) os licitados e os não licitados.
D) os de receita e os de despesas.
E) os de dívida ou os de empréstimos.

II) a base de mensuração a Valor de Mercado (quando
o mercado é aberto, ativo e organizado) fornece valor
de entrada, geralmente observável no mercado e específica para a entidade.
III) a base de mensuração a Preço Líquido de Venda fornece valor de saída, observável no mercado e específica para a entidade.
IV) a base de mensuração ao Custo de Reposição ou
Substituição fornece valor de saída, não observável
no mercado e não específica para a entidade.
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas:
apenas II e III.
apenas I, III e IV.
apenas I e III.
apenas I e IV.
todas as afirmativas.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

A Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP 11, de
18 de outubro de 2018, estabelece regras para apresentação das demonstrações contábeis. Assinale a alternativa correta em relação à Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido (DMPL).
A) Trata-se de uma demonstração contábil de pouca relevância para as entidades do setor público, por isso
não consta no conjunto de demonstrações contábeis da
norma.
B) Tem pouca utilidade para analisar as variações na conta
de Patrimônio Líquido, nas entidades do setor público.
C) Pode ser substituída por informações apresentadas em
notas explicativas das mutações ocorridas no Patrimônio Líquido.
D) Deve demonstrar o resultado do período e cada item
de receita e despesa do período que seja reconhecido
diretamente no Patrimônio Líquido, dentre outras informações.
E) É a Demonstração contábil que substituiu a Demonstração do Resultado e a Demonstração do Fluxo de Caixa.

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o valor do Ativo, do Ativo Circulante e do Ativo Não
Circulante.
A) R$ 300.000,00, R$ 111.000,00 e R$ 189.000,00.
B) R$ 490.000,00, R$ 111.000,00 e R$ 379.000,00.
C) R$ 303.000,00, R$ 111.000,00 e R$ 192.000,00.
D) R$ 334.000,00, R$ 111.000,00 e R$ 223.000,00.
E) R$ 527.000,00, R$ 111.000,00 e R$ 416.000,00.

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa que apresenta o valor do (Passivo + Patrimônio Líquido), Passivo Circulante e Passivo
Não Circulante, respectivamente.
A) R$ 465.000,00, R$ 35.000,00 e R$ 94.000,00.
B) R$ 431.000,00, R$ 35.000,00 e R$ 60.000,00.
C) R$ 396.000,00, R$ 35.000,00 e R$ 60.000,00.
D) R$ 320.000,00, R$ 35.000,00 e R$ 60.000,00.
E) R$ 241.000,00, R$ 35.000,00 e R$ 60.000,00.

QUESTÃO 28

Considere o recorte de informações referentes ao balancete da Prefeitura Municipal de
Xisópolis, em 31 de dezembro de X1, e responda
às questões 26 e 27.
Contas
Valores (R$)
Receita com tributos
23.000,00
Investimentos em coligadas
43.000,00
Terrenos e edificações
132.000,00
Perda por redução ao valor
34.000,00
recuperável de ativo imobilizado
Contas a pagar de curto prazo
14.000,00
Resultado da equivalência patrimonial
3.000,00
Despesas de amortização e depreciação 10.000,00
Capital integralizado por outras
190.000,00
entidades governamentais
Reservas
35.000,00
Superávits acumulados
111.000,00
Benefícios a empregados a pagar
21.000,00
a curto prazo
Estoques
55.000,00
Despesas financeiras
2.000,00
Empréstimos de longo prazo a pagar
60.000,00
Ativos intangíveis
14.000,00
Valores a receber de curto prazo
56.000,00

O surgimento do orçamento público está intimamente ligado à ideia de controle, ou seja, originou-se da necessidade de regular a discricionariedade dos governantes na destinação dos recursos públicos. Com relação às
técnicas ou práticas marcantes na evolução orçamentária, assinale a alternativa que corresponde à descrição
de Orçamento de Desempenho.
A) Orçamento que apresenta duas dimensões: objeto
de gasto e programa de trabalho, contendo as ações
desenvolvidas.
B) Orçamento em que é explicitado apenas o objeto de
gasto.
C) Orçamento que expressa, financeira e fisicamente, os
programas de trabalho de governo.
D) Orçamento que contempla a população no processo
decisório, por meio de lideranças ou audiências públicas.
E) Orçamento elaborado através de ajustes marginais nos
seus itens de receita e despesa.

QUESTÃO 29
A classificação da despesa por esfera orçamentária é
composta por dois dígitos, sendo os códigos 10, 20 e 30
que, respectivamente, correspondem a:
A) Orçamento da Seguridade Social, Orçamento Primário e Orçamento do Tesouro.
B) Orçamento Fiscal, Orçamento de Operações Especiais e Orçamento de Capital.
C) Orçamento de Investimento, Orçamento Fiscal e Orçamento para Transferências Correntes.
D) Orçamento Fiscal, Orçamento da Seguridade Social e
Orçamento de Investimento.
E) Orçamento da Seguridade Social, Orçamento Primário e Orçamento de Capital.
CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 33

As informações do quadro a seguir são relativas ao
encerramento do exercício de um determinado Estado.
RECEITAS ARRECADADAS
Descrição
Alienação de Bens
Contribuições
Aluguéis
Empréstimos
Convênios com a União
Impostos

Valor em R$
10.000,00
15.000,00
5.000,00
200.000,00
50.000,00
400.000,00

Com base nesses dados, assinale a alternativa que
apresenta o montante da Receita Corrente do período.
A) 680.000,00.
B) 670.000,00.
C) 470.000,00.
D) 260.000,00.
E) 210.000,00.

QUESTÃO 31
Com relação às etapas ou fases da Despesa Orçamentária, assinale a alternativa que corresponde à fase
da execução.
A) Fixação da despesa.
B) Descentralização de créditos.
C) Programação.
D) Liquidação.
E) Processo Licitatório.

QUESTÃO 32
O Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF)
é um meio de pagamento que permite a realização das
despesas passíveis de enquadramento como Suprimento de Fundos. Com relação ao CPGF e Suprimento de
Fundos, assinale a alternativa correta.
A) A concessão do Suprimento de Fundos, por seu caráter de excepcionalidade, dispensa os três estágios da
despesa: empenho, liquidação e pagamento.
B) Em hipótese alguma despesas de caráter sigiloso, conforme se classificar em regulamento dos órgãos e entidades que a executarem, poderão ser realizadas por
cartão coorporativo.
C) A concessão de Suprimento de Fundos deverá ser classificada em função do objeto de gasto, respeitada a natureza de despesa e classificada no subitem 96 – Pagamento Antecipado, que será registrada na liquidação.
D) A responsabilidade pelo estabelecimento dos limites
financeiros da Unidade Gestora junto ao Banco do Brasil, relativo ao Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) fica a cargo do suprido.
E) O ordenador de despesas é o portador responsável e
identificado no Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), devendo em casos de roubo, furto, perda ou
extravio do cartão, comunicar o ocorrido ao Banco do
Brasil.

Com relação aos créditos inscritos em Dívida Ativa,
bem como o respectivo ajuste para perdas no âmbito
dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, assinale a alternativa correta.
A) Em algumas situações, poderão ser tratados como Dívida Passiva, uma vez que representam direitos do Ente
Público para com terceiros.
B) Abrangem os débitos da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, em razão disso integram
o grupamento de contas do Passivo do órgão ou entidade pública.
C) Se o contribuinte inscrito em Dívida Ativa, uma vez
notificado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), não fizer o pagamento em até 75 dias após a
notificação, terá seu nome inserido no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN).
D) Os débitos de natureza não tributária, como o FGTS
por exemplo, conforme dispositivo legal, não estão sujeitos ao processo de inscrição em dívida ativa.
E) A cobrança para o adimplemento do crédito inscrito
em Dívida Ativa, visando a garantia do recebimento, se
dará mediante execução fiscal, cuja cobrança passa a
ser perante o judiciário.

QUESTÃO 34
Quanto aos documentos utilizados no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, assinale a
alternativa correta.
A) O pré-empenho é o documento utilizado para registrar o comprometimento de despesa, bem como nos
casos em que se faça necessário o reforço desse compromisso.
B) A ordem bancária de sistema é utilizada para pagamento diretamente ao credor, por meio de transferência bancária.
C) O documento de arrecadação de receitas federais eletrônicas destina-se ao registro da programação financeira no SIAFI, pelas unidades gestoras executoras.
D) A ordem bancária de pagamento é utilizada para pagamentos a diversos credores, por meio de lista eletrônica.
E) A nota de movimentação de crédito permite registrar
a movimentação de créditos interna e externa e suas
anulações.

QUESTÃO 35
Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o conceito de “campo de aplicação” considera o seguinte escopo:
A) Integral e Parcial.
B) Patrimonial e Orçamentário.
C) Obrigatório e Facultativo.
D) Financeiro e Patrimonial.
E) Integral e Facultativo.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

A Conformidade dos Registros de Gestão tem como
finalidade verificar:
A) o processo de gerenciamento de acesso e segurança
do sistema, com o objetivo de automatizar a rotina periódica de confirmação de usuários pela própria Unidade Gestora.
B) se o Ordenador de Despesas autorizou o pagamento
no sistema SIAFI, de acordo com as normas legais.
C) se os registros da conformidade contábil foram realizados dentro do prazo definido pelo SIAFI.
D) se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial efetuados pela Unidade Gestora Executora foram realizados em observância às normas vigentes.
E) se a conformidade contábil foi registrada por um contabilista habilitado no conselho de classe.

Em relação à despesa orçamentária, o tipo de empenho utilizado para despesas normais, que não apresentem nenhuma característica especial e que devem ser
pagas em uma única prestação, é o empenho:
A) Extraordinário.
B) Ordinário.
C) Estimativo.
D) Global.
E) Orçamentário.

QUESTÃO 39
Uma determinada Autarquia Pública Federal tem como
planejamento adquirir 100 licenças perpétuas de um
software acadêmico. Segundo as normas brasileiras de

QUESTÃO 37
Em relação à depreciação e a amortização na Administração Pública, considere as seguintes afirmativas:
I) Amortização é a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros,
inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de
utilização por prazo legal ou contratualmente limitado.
II) Depreciação é a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros,
com existência ou exercício de duração limitada, ou
cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal
ou contratualmente limitado.
III) A amortização e a depreciação para cada período
devem ser reconhecidas no resultado, contra uma
conta retificadora do ativo.
IV) Depreciação é a redução do valor dos bens intangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação
da natureza ou obsolescência.
V) Valor líquido contábil é o valor do bem registrado na
contabilidade, em uma determinada data, deduzido
da correspondente depreciação e amortização acumulada.
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas apenas:
I e II.
I e IV.
III, IV e V.
II, III e V.
I, III e V.

contabilidade aplicadas ao setor público, esses softwares deverão ser classificados como bens de ________,
no elemento de despesa ________.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
A) Capital, 339030.
B) Capital, 449052.
C) Custeio, 339040.
D) Custeio, 339030.
E) Capital, 449040.

QUESTÃO 40
Analise as afirmativas e assinale (V) para Verdadeiro, ou (F) para Falso.
Segundo a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, as compras, sempre que possível, deverão:
I) (

) atender ao princípio da padronização;

II) ( ) ser processadas através de sistema de pregão
eletrônico;
III) ( ) submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;
IV) ( ) ser subdivididas em tantas parcelas quantas
forem necessárias para aproveitar as peculiaridades
do mercado, visando economicidade;
V) ( ) balizar-se pelos preços praticados no âmbito
dos órgãos e entidades da Administração Pública.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta
de I a V, de cima para baixo.
A) F, V, F, V, V
B) V, F, V, V, V
C) V, V, F, F, V
D) F, V, V, V, F
E) V, F, V, V, F
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