
  
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA 

 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 003/2010 

 
CARGO:  TÉCNICO DE CONTABILIDADE 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 

1. O tempo total concedido para a resolução da prova objetiva (Conhecimentos Gerais + 
Conhecimentos Específicos) é de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo destinado ao 
preenchimento do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu número de inscrição, o cargo para o qual se inscreveu e demais 
dados. Transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Verifique no cartão-resposta 
se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, reclame 
imediatamente ao fiscal. 

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a sequência de 
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade. 

4. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (de “A” 
a “E”), das quais apenas 1 (uma) é correta. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do 
caderno de prova. 

6. Transcreva com caneta esferográfica transparente, de tinta preta ou azul, as respostas da 
prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de 
correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de 
preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a). 

7. Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem 
como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, bonés e similares ou, ainda, 
qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do Concurso 
Público. 

8. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser entregues desligados aos fiscais da 
sala, antes do início da prova. Serão acondicionados em embalagens plásticas e deverão ser 
solicitados ao fiscal pelo candidato, ao saírem da sala onde realizaram a prova. 

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá 
entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após 1 (uma) hora do início da 
prova. 

10. Os 3 (três) últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar as 
suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente. 

11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha 
do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você. 

 

 
__________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 
 

INSCRIÇÃO 
 

 

 
 

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
 

 
 

LOCAL 
 

 

 SETOR  /  GRUPO  /  ORDEM 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

01) Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE um substantivo derivado. 

 

A(   ) choque  

B(   ) surgimento 

C(   ) saúde 

D(   ) político 

E(   )  ideia 

 

02) Complete as frases da coluna 2 com os elementos da coluna 1. 

 

COLUNA 1 COLUNA 2 

  I. as (   ) Bloquearam a entrada no plenário, ...... ficou vazio. 

 II. o qual (   ) Faltou- ..... coragem e perseverança, aos jovens. 

III. que (   ) Estão reformando as salas de aula, ampliando- .... 

IV. lhes (   ) Ela me mostrou uma revista ..... fora de sua avó. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(   ) III – IV – I – II 

B(   ) I – II – IV – III 

C(   ) III – II – I – IV  

D(   ) II – IV – I – III  

E(   ) I – III – II – IV 

 

03) Assinale a alternativa CORRETA, com a oração iniciada por um predicativo. 

 

A(   ) Não acredito na defesa dos criminosos. 

B(   ) A viagem nos trouxe novos ares e mais esperança de melhorias.  

C(   ) Nervoso, saí da reunião às pressas. 

D(   ) A água evapora dos oceanos, cai sobre a terra e deságua no mar. 

E(   ) Fomos, voltamos e nada resolvemos. 

 

04) Analise os termos destacados na frase abaixo. 

 

O belo rapaz, solitário, caminhava pela praia quando, inesperadamente, viu de longe Rosa Maria 
banhando-se no mar. 

Assinale a alternativa que indica, na sequência CORRETA, as funções dos termos destacados 
acima. 

 

A(   ) Sujeito / objeto direto / adjunto adverbial 

B(   ) Sujeito / objeto direto / objeto indireto 

C(   ) Objeto direto / sujeito / adjunto adverbial 

D(   ) Sujeito / adjunto adnominal / objeto indireto 

E(   ) Sujeito / objeto direto preposicionado / objeto indireto 
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05) Leia os textos abaixo. 

 

1. “O gato preto parou, não queria atravessar o caminho daquele azarado.” (J. Novelino) 

2. “Os problemas de audição nunca o afetaram, seu ego sempre falou mais alto.” (Zezé Pina) 

3. “Calculou o que estava mais vazio, o copo ou a noite.” (Affonso Guerrero) 

 

Analise as seguintes afirmativas.  

 

I. Em 1 e 3 há apenas um sujeito, em 2 há dois sujeitos. 

II. Em 2 o afetaram e seu ego têm o mesmo referente, sendo que o e seu são pronomes. 

III. Preto e azarado em 1, alto em 2 e vazio em 3 são adjetivos. 

IV. Em 1 parou é verbo intransitivo e em 3 calculou é transitivo direto. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I e IV são corretas.  

E(   ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

 

 

06) Assinale a alternativa CORRETA, em que há um numeral que expressa ideia de multiplicação. 

 

A(   ) Pela última vez, João é convocado ao tribunal. 

B(   ) São quatro, os turistas que chegaram ontem.  

C(   ) Ela falou o dobro do necessário. 

D(   ) Queremos uma média, por favor. 

E(   ) Um terço da população não ouviu os anúncios de perigo. 

 

 

07) Assinale a alternativa CORRETA, em que as palavras destacadas correspondem, pela ordem, a 
verbo, adjetivo e substantivo. 

 

A(   ) O homem era alto e tão magro que parecia sempre de perfil. 

B(   ) Sua pele era escura, seus ossos proeminentes e seus olhos ardiam como fogo.  

C(   ) Era impossível saber sua idade, sua procedência, sua história.  

D(   ) Calçava sandálias de pastor e a túnica azulão lhe caía sobre o corpo. 

E(   ) Algo havia em seu aspecto tranquilo que atraía pessoas. 
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08) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com a Lei Complementar no 063/2003. 
 

Demissão é: 
 

A(  ) situação de afastamento do servidor do exercício de suas funções, pelo qual fica posto à 
margem, por tempo indeterminado, percebendo proventos proporcionais ao tempo de efetivo 
exercício no cargo, e podendo, a qualquer momento, ser chamado para o serviço ativo.  

B(  ) ato de penalização pelo qual o servidor público é dispensado de suas funções, sendo desligado 
do quadro a que pertence. 

C(  ) declaração oficial de que o cargo se encontra vago, a fim de que seja provido um novo titular. 

D(  ) desligamento do servidor do cargo em comissão que ocupa ou da função de confiança que 
desempenha, por simples vontade da autoridade nomeante. 

E(  ) ato pelo qual a Administração Pública Municipal confere ao servidor público a dispensa do 
serviço ativo a que estava sujeito, continuando a pagar-lhe a remuneração, ou parte dela, 
conforme o direito que tenha adquirido.  

 
 
09) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna abaixo.  
 

De acordo com a Lei Complementar no 063/2003, a concessão de licença para tratamento de 

saúde por prazo superior a ____ dias no mês dependerá obrigatoriamente de inspeção realizada 

pela Junta Médica Oficial. 
 
A(  )   3 

B(  )   5 

C(  ) 10 

D(  ) 15 

E(  ) 30 
 
 
10) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com a Lei Complementar no 063/2003. 
 

Coagir ou aliciar subordinado com o intuito de que se filie à associação profissional ou sindical ou 
a partido político, sujeita o servidor à pena de:  

 
A(  ) demissão. 
B(  ) suspensão inferior a 30 dias.  
C(  ) advertência.   
D(  ) suspensão superior a 30 dias. 
E(  ) destituição. 
 
 
11) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas abaixo. 
 

A Constituição de 1988 referente à saúde define que “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante ________________________ que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao ________________________ para sua promoção, proteção e 

recuperação”.  
 

A(  ) políticas econômicas – acesso descentralizado das ações e serviços 

B(  ) políticas sociais – acesso universal e hierarquizado às ações e serviços 

C(  ) políticas públicas – acesso integral e igualitário às ações e serviços 

D(  ) políticas econômicas e sociais – acesso regionalizado às ações e serviços  

E(  ) políticas sociais e econômicas – acesso universal e igualitário às ações e serviços 
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12) Assinale a alternativa CORRETA.  
 

Com a implantação do SUS em 1988, a saúde passa a ser definida de uma forma mais 
abrangente, tendo como fatores determinantes e condicionantes:  

 
A(  ) moradia, alimentação, saneamento básico, trabalho, renda e acesso ao atendimento privado. 

B(  ) alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, transporte, lazer e acesso aos bens e 
serviços essenciais. 

C(  ) moradia, alimentação, saneamento básico, meio ambiente, renda e acesso aos serviços do 
complexo médico industrial.  

D(  ) alimentação, educação, meio ambiente, transporte, lazer e acesso à previdência social. 

E(  ) alimentação, habitação, renda, meio ambiente, educação, transporte, lazer e acesso aos 
serviços privados de saúde.   

 
 
13) Assinale a alternativa CORRETA.  
 

Em relação ao Sistema Único de Saúde, a Lei no  8.142, de 28 de dezembro de 1990, define 
como ponto importante:  

 
A(  ) controle social, repasse de recursos para o Fundo Municipal de Saúde, equidade de atenção, 

universalidade. 

B(  ) participação popular na gestão do SUS, universalidade do acesso, equidade. 

C(  ) equidade de atenção, controle social em nível municipal, estadual e federal.  

D(  ) participação da comunidade na gestão do SUS, alocação dos recursos do Fundo Nacional de 
Saúde, instituição das conferências e dos conselhos em nível municipal, estadual e federal.  

E(  ) universalidade de acesso, repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde, equidade de 
atenção e controle social e criação das conferências e dos conselhos de saúde. 

 
 
14) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

O direito à participação nas políticas e práticas de saúde é um dos princípios fundamentais  
do SUS, conquistado na Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Federal  
no 8.142/1990. Tal direito, chamado Controle Social, é efetivado por intermédio de: 

 
A(  ) gestão estratégica e participativa.  

B(  ) conselhos e conferências de saúde. 

C(  ) espaços paritários e de poder. 

D(  ) sociedade civil empoderada e mobilizada. 

E(  ) conselhos de saúde e comitês de gestão participativa. 
 
 
15) Em relação à Lei Orgânica de Saúde no 8.080, de 19 de setembro de 1990, do SUS, que 

regulamenta o direito à saúde, é CORRETO afirmar que ela estabelece: 
 

A(  ) integralidade da assistência curativa, organização e funcionamento dos serviços privados. 

B(  ) promoção do funcionamento dos serviços, igualdade de acesso a eles e recuperação da 
doença.  

C(  ) promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços. 

D(  ) organização dos serviços de saúde públicos, de acordo com as normas estabelecidas pelos 
conselhos municipais de saúde.  

E(  ) recuperação da saúde, organização dos serviços, integralidade da assistência curativa. 
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16) Assinale a alternativa CORRETA.  
 

Os princípios doutrinário-organizacionais do SUS são:  
 
A(  ) acessibilidade, direito à informação, integralidade, descentralização, hierarquização e 

regionalização. 

B(  ) educação popular, participação popular, hierarquização e regionalização, universalidade. 

C(  ) resolubilidade, interdisciplinaridade, integralidade, equidade, descentralização, hierarqui-zação 
e regionalização. 

D(  ) universalidade, equidade, descentralização, acolhimento, resolubilidade e hierarquização. 

E(  ) universalidade, equidade, integralidade, descentralização, hierarquização e regionalização, 
participação popular. 

 
 
17) Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS 1996 – propõe novos 
modelos de gestão, como:  

 
A(  ) gestão plena de Atenção Básica, gestão plena do sistema municipal. 

B(  ) gestão semiplena de Atenção Básica, gestão parcial do sistema municipal. 

C(  ) gestão plena de Atenção Básica, gestão das unidades próprias, ambulatoriais e hospitalares do 
sistema municipal. 

D(  ) gestão de programas municipais dos serviços básicos, gestão plena do sistema municipal.  

E(  ) gestão plena de Atenção Básica, gestão semiplena dos ambulatórios e hospitais do sistema 
municipal.  

 
 
18) Assinale a alternativa CORRETA.  
 

Com a criação do Piso de Atenção Básica-PAB pela NOB-96, definiu-se por incentivos, cujos 
recursos foram destinados a programas prioritários de Atenção Básica, como 

 
A(  ) Agentes Comunitários – PACS, Estratégia de Saúde da Família – ESF, Assistência 

Farmacêutica Básica e Ações Básicas de Vigilância Sanitária e Ações Básicas de Promoção e 
Prevenção da Saúde. 

B(  ) Agentes Comunitários – PACS, Estratégia de Saúde da Família – ESF, Combate às Carências 
Nutricionais-PCCN, Ações Básicas de Vigilância Sanitária, Ações Básicas de Controle de 
Endemias. 

C(  ) Agentes Comunitários – PACS, Estratégia de Saúde da Família – ESF, Combate às Carências 
Nutricionais-PCCN, Assistência Farmacêutica Básica, Atenção Integral a Pessoas Idosas e 
Saúde Bucal.  

D(  ) Agentes Comunitários – PACS, Estratégia de Saúde da Família – ESF, Combate às Carências 
Nutricionais-PCCN, Assistência Farmacêutica Básica e Ações Básicas de Vigilância Sanitária. 

E(  ) Agentes Comunitários – PACS, Estratégia de Saúde da Família – ESF, Assistência 
Farmacêutica Básica, Atenção Integral aos Povos Indígenas.  
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19) Sobre a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/200, que amplia as 
responsabilidades dos municípios na Atenção Básica, é CORRETO afirmar que ela estabelece: 

 
A(  ) descentralização e organização da assistência, estímulo à capacidade da autogestão e 

atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios.  

B(  ) regionalização e organização da assistência, fortalecimento da capacidade de gestão e 
atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios. 

C(  ) integralidade e organização da assistência, fortalecimento da capacidade de gestão e 
reestruturação dos critérios de habilitação de estados e municípios. 

D(  ) regionalização e organização da assistência, reorganização e implantação da autogestão e 
atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios. 

E(  ) descentralização e reestruturação da assistência, fortalecimento da capacidade de gestão e 
estabelecimento dos critérios de habilitação de estados e municípios. 

 
 
20) Leia o texto abaixo.  
 

A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de 
acordo com os preceitos do SUS. É CORRETO afirmar que a Atenção Básica se norteia pelos 
princípios: 

 
A(  ) da universalidade, acessibilidade e coordenação do cuidado, interdisciplinaridade, informação, 

mobilização popular, humanização, equidade. 

B(  ) da universalidade, espiritualidade e coordenação do cuidado, vínculo e continuidade, 
integralidade, responsabilização, acolhimento, igualdade, participação social.  

C(  ) da universalidade, acessibilidade e coordenação do cuidado, vínculo e continuidade, 
integralidade, responsabilização, humanização, equidade, participação social.  

D(  ) da universalidade, acessibilidade, intersetorialidade, vínculo e continuidade, promoção e 
prevenção, responsabilização, humanização, igualdade, participação social. 

E(  ) da universalidade, acessibilidade e coordenação do cuidado, vínculo e continuidade, promoção 
e prevenção, cogestão, acolhimento,  equidade, participação social. 

 
 
 
21) A Estratégia de Saúde da Família, implantada em 1994, no Brasil, visa à reorganização da 

Atenção Básica, de acordo com os princípios do SUS.  
 

Assinale a alternativa que NÃO EXPRESSA esses princípios. 
 
A(  ) Assistência integral e contínua a todos os membros das famílias da população adstrita, em cada 

uma das fases da vida.  

B(  ) Concepção do modelo de atenção centrado na doença, com característica assistencialista, de 
abordagem individual e coletiva, pautada na compra de serviços e especialização das ações de 
alta tecnologia e complexidade. 

C(  ) Eleição da família e do seu espaço social como núcleo básico central de abordagem no 
atendimento à saúde. 

D(  ) Humanização das práticas de saúde e busca da satisfação do usuário, através de vínculo entre 
equipe e comunidade. 

E(  ) Compreensão ampliada do processo saúde e doença, vigilância da saúde, trabalho em equipe 
interdisciplinar.  
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22) Assinale a alternativa CORRETA.  
 

É atribuição específica do Auxiliar de Enfermagem, na Estratégia de Saúde da Família (ESF):  
 

A(  ) coordenar ações de educação e saúde de grupos específicos e das famílias em situação de 
risco, participando delas. 

B(  ) gerenciar as atividades de educação permanente do auxiliar de enfermagem e dos Agentes 
Comunitários de Saúde. 

C(  ) planejar e gerenciar com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades e identificação das 
famílias de risco.  

D(  ) participar das atividades de Assistência Básica, realizando procedimentos regulamentados no 
exercício de sua profissão no Centro de Saúde e, quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou demais espaços comunitários. 

E(  ) gerenciar as atividades de Assistência Básica de grupos específicos e de famílias em situação 
de risco, participando dessas atividades.  

 
 
23) Assinale a alternativa que NÃO CORRESPONDE à Política Municipal de Atenção à Saúde, que 

estabelece diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica baseada na Estratégia de 
Saúde da Família (ESF).  

 

A(  ) Realizar cadastramento domiciliar pelas equipes, consultas agendadas, atendimento de 
urgência, acolhimento, visitas domiciliares, trabalho em grupo e atividades educativas.  

B(  ) Oferecer, em cada Equipe de Saúde da Família, equipe multiprofissional, com 1 médico, 1 
enfermeiro, 2 auxiliares ou técnicos de enfermagem e de 5 a 12 Agentes Comunitários de 
Saúde, cada um com jornada de 40 horas semanais.  

C(  ) Programar consultas organizadas por ordem de chegada, oferecer cuidado individual e curativo 
e atenção médica especializada, focada em alta tecnologia.   

D(  ) Exigir dos servidores lotados no Centro de Saúde sua atuação em consonância com a ESF, 
independentemente de comporem equipes.  

E(  ) Exigir do município, cobertura de 100% da população pelas Equipes de Saúde da Família, com 
prioridade para as áreas de interesse social.  

 
 
24) O nível primário de atenção à saúde se caracteriza, segundo bases epidemiológicas, pela 

manutenção da saúde da população, para prevenção da ocorrência de agravos.  
 

Assinale a alternativa que NÃO CORRESPONDE às ações de saúde em nível primário. 
 

A(  ) Saneamento básico 
B(  ) Prevenção do câncer de colo uterino 
C(  ) Prevenção de álcool e drogas 
D(  ) Educação ambiental  
E(  ) Intervenções cirúrgicas e de alta complexidade 

 
 
25) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A saúde é conceituada como o completo estado de bem-estar físico, mental e social e não 
apenas como a ausência de doenças. Tal conceito foi instituído pela(os): 

 
A(  ) Política Nacional de Atenção Básica 
B(  ) Organização Panamericana de Saúde 
C(  ) Política Nacional de Promoção da Saúde 
D(  ) Organização Mundial de Saúde 
E(  ) Conselhos Federais, Estaduais e Municipais de Saúde 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26) A Contabilidade, como ciência social aplicada, estuda e pratica as funções de registro, de 

orientação e de controle relativas à administração econômica do patrimônio. Com base nessa 
premissa, analise as afirmativas abaixo. 

 

I. A Contabilidade exerce domínio sobre o patrimônio das entidades. 
II. A Contabilidade apura e presta informações sobre o patrimônio das entidades. 
III. A Contabilidade tem como objeto de estudo a descura das informações patrimoniais. 
IV. A Contabilidade, como ciência inexeqüível, orienta a tomada de decisões sobre o patrimônio. 
V. A Contabilidade, por não possuir métodos universais, possibilita a interpretação uniforme das 

demonstrações contábeis. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
B(   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
C(   ) Somente as afirmativas II e V estão corretas. 
D(   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.  
E(   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 

 

27) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna abaixo. 

Para a correta apreensão do evento contábil é que cada _____________________ possui objeto 
distinto e certo. É um termo técnico representativo e que registra, de forma qualitativa, 
quantitativa, dinâmica e estática os fatos patrimoniais da mesma natureza, ocorridos ou por 
ocorrer em uma empresa ou entidade.  

 
A(   ) contrato  
B(   ) conta 
C(   ) unidade monetária 
D(   ) demonstração auxiliar 
E(   ) livro de escrituração 

 

28) O Balanço Patrimonial e suas alterações é uma demonstração contábil prevista na Lei 6.404/76, 
e evidencia, em um determinado momento, o total de recursos do Ativo e do Passivo que a 
empresa obteve e que estão à sua disposição. Sobre esse assunto, analise as afirmativas 
abaixo. 

 

I. Os recursos de terceiros correspondem às obrigações que a empresa utiliza em suas atividades 
operacionais. 

II. Os recursos próprios advêm dos sócios ou proprietários e/ou do resultado das atividades da 
empresa. 

III. O Ativo expõe a origem dos recursos que a empresa tem a sua disposição. 

IV. O Passivo mostra a aplicação dos recursos que a empresa tem a sua disposição. 

V. No Ativo e no Passivo as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau, de liquidez e de 
exigibilidade, respectivamente. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
B(   ) Somente as afirmativas I e V estão corretas.  
C(   ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
D(   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
E(   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
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29) O lançamento é o meio pelo qual se processa a escrituração dos eventos contábeis. É a forma 
de processar o registro dos fatos nos livros contábeis.  

Analise as afirmativas abaixo, sobre o correto registro dos fatos contábeis. 

 

I. Local e data da ocorrência do fato; documento hábil, que evidencia o fato; nome da conta a ser 
debitada; nome da conta a ser creditada; histórico do evento; valor do registro. 

II. Nota fiscal; data do registro; natureza devedora da conta, natureza credora da conta; saldo da 
conta devedora, saldo da conta credora. 

III. Local e data do fato a ocorrer e natureza das contas envolvidas. 

IV. Local e data do fato a ocorrer e natureza das contas e dos saldos da contas. 

V. Local e data, recursos envolvidos no débito e no crédito; aplicação dos recursos. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente a afirmativa I está correta. 

B(   ) Somente a afirmativa II está correta. 

C(   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas III e V estão corretas. 

E(   ) Somente a afirmativa V está correta. 

 

 

30) Os descontos incondicionais são obtidos pelas empresas ou entidades por ocasião das compras 
de mercadorias, produtos ou serviços, e são indicados na respectiva nota fiscal. Apesar de não 
ser obrigatória a contabilização desses descontos, é importante que a empresa ou entidade 
conheça o montante obtido nos exercícios sociais.  

Analise as afirmativas abaixo, com relação a esse assunto. 

 

I. Para obtenção do desconto incondicional, uma série de condições é imposta pelo fornecedor ao 
cliente.  

II. Para obtenção do desconto incondicional, normalmente a condição imposta pelo fornecedor ao 
cliente é o pagamento anterior à data de vencimento. 

III. A conta de descontos incondicionais é aumentativa dos custos das mercadorias e/ou dos 
produtos e serviços adquiridos. 

IV. A conta de descontos incondicionais é redutora dos custos de mercadorias e/ou dos produtos e 
serviços adquiridos. 

V. A obtenção de descontos incondicionais não impõe condições ao cliente. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.  

D(   ) Somente as afirmativas IV e V estão corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas III e V estão corretas. 
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31) Os eventos contábeis eventualmente registrados em dissonância com o fato ocorrido implicam 
informações indistintas para a tomada de decisões sobre um patrimônio administrado nas 
empresas e entidades. Quando um registro dessa natureza ocorrer, é CORRETO: 

 
A(   ) registrar em uma data um evento similar, para corrigir as distorções.  

B(   ) corrigir a escrituração por meio de estorno, lançamento retificativo, lançamento complementar. 

C(   ) omitir as informações do registro, para impelir o recolhimento de tributos. 

D(   ) corrigir o registro, com uma ressalva em notas informativas. 

E(   ) admitir o registro como fidedigno dos eventos realizados pela empresa ou entidade. 

 
 
32) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
 

Uma operação de venda de mercadorias à vista, pelo valor de R$ 40.000,00, que teve um custo 
de R$ 20.000,00, é um fato contábil de qual natureza? 

 
A(   ) Fato misto diminutivo 

B(   ) Fato misto  

C(   ) Fato misto aumentativo 

D(   ) Fato permutativo 

E(   ) Fato modificativo aumentativo 

 

 

33) Existem alguns livros de escrituração contábil que são de uso obrigatório e suas formalidades 
extrínsecas e intrínsecas devem ser observadas, para que o registro assuma fé pública e dê 
credibilidade à informação contábil. 

 Com base nessa afirmativa, analise as afirmativas abaixo. 

I. A formalidade intrínseca diz que a escrituração será em idioma e moeda nacionais. 

II. A formalidade extrínseca diz que o Diário deverá conter termos de abertura e de encerramento. 

III. A formalidade extrínseca diz que o Diário será encadernado, com todas as folhas numeradas em 
sequência, tipograficamente. 

IV. A formalidade intrínseca diz que a escrituração não poderá conter escritos nas entrelinhas. 

V. A formalidade intrínseca diz que o Diário não pode ser substituído por fichas. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.  

E(   ) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
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34) A Cia. Delta negocia a compra e venda de roupas e encerra seus exercícios sociais a cada 31 de 
dezembro. No final do dia 15 do mês de novembro de 2009, o técnico em contabilidade 
apresenta o balancete de verificação, com seus respectivos saldos, abaixo informados: 

 

Caixa R$ 1.000,00 – Banco conta movimento R$ 2.000,00 – estoques R$ 3.000,00 – Duplicatas 
a Receber R$ 900,00 – Provisão para devedores duvidosos R$ 100,00 – Despesas com salários 
R$ 1.200,00 – Despesas com encargos sociais R$ 500,00 – ICMS sobre Vendas R$ 300,00 – 
Custo das mercadorias vendidas R$ 600,00 – Despesas financeiras R$ 200,00 – Receitas de 
vendas R$ 6.000,00 – Salários a pagar R$ 500,00 – Empréstimos a pagar R$ 1.500,00 – 
Impostos a recolher R$ 900,00 – Capital Social R$ 700,00.  

Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta o valor CORRETO dos 
seguintes grupos:  

I. Total do Ativo______________________ 

II. Despesas Operacionais______________ 

III. Vendas Líquidas____________________ 
 

A(   ) I = R$ 6.800,00; II = R$ 2.500,00;   III = R$ 5.700,00. 

B(   ) I = R$ 6.900,00;     II = R$ 2.500,00;   III = R$ 6.000,00. 

C(   ) I = R$ 6.900,00;    II = R$ 2.800,00;   III = R$ 6.000,00. 

D(   ) I = R$ 6.800,00; II = R$ 2.900,00;   III = R$ 4.900,00. 

E(   ) I = R$ 6.800,00; II = R$ 1.900,00;   III = R$ 4.100,00. 

  

35) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

Num conjunto de instrumentos legais, e particularmente na Lei no 4.320/64, estão definidos os 
princípios básicos que devem ser seguidos para a elaboração e o controle dos Orçamentos 
Públicos. Também na Constituição Federal de 1988 encontramos as atribuições do Poder 
Executivo com referência à responsabilidade pelo sistema de Planejamento e Orçamento. Quais 
são as iniciativas do Poder Público, com relação ao Planejamento e Orçamento Público? 

 

A(   ) Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); Lei de Orçamento Anual (LOA); 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 

B(   ) Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); Lei de Orçamento Anual (LOA); 
Orçamento Global de Receitas (OGR); Previsão Estatística de Consumo (PEC). 

C(   ) Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); Lei de Orçamento Anual (LOA); 
Orçamento Global de Receitas (OGR); Previsão Estatística de Consumo (PEC); Lei e Diretrizes 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).  

D(   ) Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); Lei de Orçamento Anual (LOA). 

E(   ) Lei de Diretrizes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO); Lei de Orçamento Anual (LOA).  

 

36) Assinale a alternativa CORRETA.  

 O Orçamento Público pode interferir de diferentes formas na economia, desde o aumento de 
empregos até a restrição de investimentos e, nesses casos, interferir na formação do resultado 
do Produto Interno Bruto. Na função estatal, o Orçamento Público é um instrumento de ação na 
economia. Dentre as premissas consubstanciadas no Orçamento Público, destacam-se como 
indispensáveis as seguintes funções: 

 

A(   ) função de mercado; função de igualdade; função subsidiária.  

B(   ) função alocativa; função distributiva; função estabilizadora.  

C(   ) função alocativa; função de mercado; função subsidiária. 

D(   ) função social; função distributiva; função de externalidade. 

E(   ) função agregadora; função estabilizadora; função subsidiária. 
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37) A Lei Complementar no 101, de 04/05/2000, também denominada Lei de Responsabilidade 
Fiscal, além de impor metas a serem atingidas, relacionadas com o resultado das receitas e das 
despesas, estabelece um regime de gestão responsável, capaz de garantir a continuidade do 
equilíbrio das contas públicas. Em seu artigo 48, a referida Lei Complementar institui 
instrumentos de transparência da gestão fiscal, os quais são de ampla divulgação e de acesso 
ao público. É CORRETO afirmar que esses instrumentos são: 

 

A(   ) os planos de ensino, os orçamentos e leis e o plano de aceleração do crescimento do 
orçamento; as prestações de contas e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos. 

B(   ) os planos contidos nos artigos 165 a 169 da Lei no 4.320/69; os orçamentos previstos na Lei  
no 6.404/76; as diretrizes contidas na Lei no 9.304/96; as prestações de contas e o respectivo 
parecer prévio previsto na Lei no 101/06; e as versões simplificadas desses documentos.  

C(   ) os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o 
respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

D(   ) o Plano Anual de Referência Orçamentária (PARO); os orçamentos públicos de              
exercícios findos e vindouros da administração pública (OPEFiVAP); as Diretrizes de              
Prestações de Contas (DPCs); e as versões simplificadas desses documentos. 

E(   ) as Demonstrações Físico-Financeiras e Contábeis (DFFC); as Demonstrações Contábeis 
previstas na Lei no 6.404/76, e as versões simplificadas desses documentos. 

 
 
38) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo.  

As informações contábeis são necessárias para decidir sobre os resultados financeiros e para 
planejar novas operações de continuidade da empresa ou entidade. Uma informação 
fundamental diz respeito ao resultado das operações com mercadorias, no que se refere a 
compras, vendas, controle e avaliação dos estoques. Os critérios usuais para controlar os 
estoques são por meio do regime: 

 
A(   ) de controle de custos dos produtos vendidos, ou resultado da conta mercadorias. 

B(   ) misto ou desdobrado, ou regime discriminatório de entradas. 

C(   ) de inventário das entradas, ou regime de inventário das saídas. 

D(   ) do primeiro que entra, do primeiro que sai (PEPS), ou regime do último que entra, primeiro que 
sai (UEPS).  

E(   ) de inventário periódico, ou regime de inventário permanente. 
 
 
39) A Cia. Permanência informa o saldo de algumas contas do seu balancete de verificação de um 

determinado período do exercício social. As contas são: Caixa R$ 19.000,00 – Duplicatas a 
Receber R$ 30.000,00 – Duplicatas descontadas R$ 15.000,00 – Capital R$ 20.000,00 – Lucros 
e Reservas R$ 14.000,00 - Estoque inicial R$ 3.000,00 – Compras R$ 15.000,00 – Vendas a 
Vista R$ 19.000,00 – Vendas a Prazo R$ 5.000,00.  

 Ao realizar o inventário dos produtos em estoque, relativo ao mesmo período dos saldos das 
demais contas, foi identificado o valor de R$ 9.000,00 como valor de produtos armazenados em 
estoques.  

Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o valor 
da conta Resultado com Mercadorias, para o período em referência. 

 
A(   ) R$ 15.000,00 

B(   ) R$ 10.000,00 

C(   ) R$ 29.000,00 

D(   ) R$   1.000,00 

E(   ) R$ 13.000,00 
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40) Assinale a alternativa CORRETA.  

Para conhecer o resultado de um exercício social de uma empresa ou entidade é preciso 
confrontar o total das despesas com o total das receitas correspondentes ao regime contábil 
adotado no exercício social pela empresa ou entidade. Quando uma empresa ou entidade opta 
por registrar as despesas e as receitas correlatas entre si, no momento em que ocorrem, 
independentemente da data de pagamento ou de recebimento, o correspondente resultado do 
exercício social será determinado pelo regime/ou: 

 

A(   ) de prudência. 

B(   ) pelo valor original. 

C(   ) de caixa.  

D(   ) de competência. 

E(   ) de oportunidade. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 
 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     

 

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

RESPOSTAS                     

 


