
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: CONTADOR 

DATA: 11/09/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunhos. 

3. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

4. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul. 

5. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

7. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta.  

12. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de decorrida 2h do seu início. 

15. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 

 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 

Universidade  
Estadual do Piauí 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
  
 TEXTO I (Para as questões de 01 a 07). 

 

      

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Decifrando códigos 

               Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa 

experiência: o solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se 

rachaduras; e vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das 

prateleiras. Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso 

cérebro evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para 

guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro. A capacidade de aprender com 

experiências anteriores permite a todos os animais se adaptar a um mundo que é complexo e está 

em constante mutação. 

                    Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças. 

Agora, combinando um conjunto de novos experimentos a análises matemáticas poderosas e à 

capacidade de gravar simultaneamente a atividade de 200 neurônios em camundongos despertos, 

meus colegas e eu descobrimos o que acreditamos ser o mecanismo básico usado pelo cérebro 

para extrair informação vital das experiências e transformá-las em lembranças. 

               As conclusões às quais chegamos se somam a trabalhos cada vez mais numerosos e 

indicam que o fluxo linear de sinais de neurônio a neurônio não é suficiente para explicar como o 

cérebro representa percepções e reminiscências. Essas representações demandam atividade 

coordenada de grandes populações de neurônios. 

(...)  

(Revista Mente Cérebro – Duetto Editorial -  Número 27 – Por Joe Z. Tsien, p. 30) 

 
 

01.  Considerando-se as informações apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que: 
 
 a)  as ligações existentes entre os neurônios, por si só, tornam as lembranças possíveis no 

cérebro humano;  
 b)  os estudiosos, finalmente, acreditam ter desvendado os mecanismos cerebrais responsáveis 

pela formação das lembranças na mente humana;  
 c)  a dificuldade encontrada pelos cientistas em relação a descobertas relacionadas às 

lembranças deve-se à constante mutação do mundo; 
 d)  em suas pesquisas, os cientistas realizaram cálculos matemáticos que, por si sós, lhes 

permitiram extrair as informações necessárias para que fosse revelada a maneira como se 
formam as lembranças no cérebro humano; 

 e)  em suas pesquisas, os cientistas descobriram, somente por meio da observação da atividade 
de 200 neurônios em camundongos despertos, a maneira como se formam as lembranças na 
mente humana.  
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02.  As ideias apresentadas no texto nos permitem afirmar, CORRETAMENTE, que: 
 
 a)  o interesse dos cientistas em descobrir a maneira como o cérebro produz lembranças é uma 

preocupação muito recente; 
 b)  os animais adaptam-se ao mundo somente em virtude das experiências vividas anteriormente; 
 c)  os cientistas descobriram os mecanismos de formação das lembranças, na mente humana, em 

virtude da constante evolução por que passa o nosso cérebro; 
 d)  as descobertas relativas à produção das lembranças no cérebro humano só se tornaram 

possíveis em virtude de um conjunto de experimentos conjugados; 
 e)  para os cientistas, as experiências vividas pelo homem não contam na formação das 

lembranças. 
 
03.  Assinale a opção em que, no trecho apresentado, o destaque NÃO verifica qualquer referência à 

ideia de tempo. 
 
 a)  “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois,” (l. 04). 

 b)   “... para guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 05-06). 

 c)   “ Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “Agora, combinando um conjunto de novos experimentos ...” (l. 10). 

 e)  “... para explicar como o cérebro representa percepções e reminiscências.” (l. 15-16). 

 
  Considere o trecho a seguir, para responder às questões 04, 05 e 06. 
 
 “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa experiência: o 

solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se rachaduras; e 
vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das prateleiras” 
(l. 01 - 04). 

 
04.   Analise as opções abaixo e assinale aquela que contém uma informação INCORRETA, quanto ao 

emprego de palavras, expressões e estruturas linguísticas. 
 
 a)  Subentende-se a existência da palavra “solo”, antes de “treme”, “fica abaulado” e “se desloca”.     
 b)  O sujeito gramatical de “estilhaçam” é o mesmo de “caem”. 
 c)  No segmento “abrem-se rachaduras”, a forma verbal encontra-se na voz passiva sintética. 
 d)  Os dois pontos utilizados logo após a palavra “experiência” indicam a explicação dos itens que 

são apresentados a seguir. 
 e)  “abrem-se” (primeira ocorrência) e “caem” possuem sujeitos gramaticais distintos. 
 

05.  Quanto ao sentido, textualmente, a palavra “bugigangas” equivale a: 

 

 a)  “ornamentos”; 

 b)  “objetos de estimação”; 

 c)  “quinquilharias”; 

 d)  “objetos de decoração”; 

 e)  “objetos de valor sentimental”. 
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06.   Assinale a opção em que o termo destacado desempenha a mesma função sintática da palavra 
“que”, no trecho: “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras 
dessa experiência: ...”. 

 

 a)  “... nosso cérebro evoluiu para fazer isto:” (l. 04-05). 

 b)   “A capacidade de aprender com experiências anteriores permite a todos os animais se 
adaptar a um mundo que é complexo ...” (l. 06-07). 

 c)  “... como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “... e transformá-las em lembranças.” (l. 13). 

 e)  “Essas representações demandam atividade coordenada de grandes populações de 
neurônios.” (l. 16-17). 

 

 Considere o trecho abaixo para responder à questão 07. 
 

 “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso cérebro 
evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para guiar 
nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 04-07). 

 

07.   Assinale a opção na qual a oração “porque nosso cérebro evoluiu” está reescrita sem que tenha 
havido alteração de sentido. 

 

 a)  “embora o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 b)  “ainda que o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 c)  “conforme o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 d)  “se o nosso cérebro evoluiu”. 
 e)  “já que nosso cérebro evoluiu”. 
 
 TEXTO II (Para as questões de 08 a 10). 
 

        

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

O lado mais tr iste da solidão 

               Quem pensa que a falta de vínculos sociais e afetivos é um drama com repercussões 

restritas às emoções se engana. A ciência alerta, agora, que a solidão pode até mesmo nos 

provocar doenças – e não apenas psíquicas. Uma leva de pesquisas recentes mostra que os 

avessos à família e aos amigos têm tanta tendência a ficar enfermos quanto os fumantes ou 

sedentários convictos. Há indícios também de que os solitários estariam na linha de frente dos 

problemas de fundo inflamatório, caso de artrite e doenças cardiovasculares. 

               Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados 

Unidos, pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão em 

maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

Já a turma que vive afastada do mundo, menos exposta a esse tipo de micróbio, acaba 

apresentando um sistema imune que não tem tanta necessidade de enfrentá-lo. Em tudo na vida, 

porém, há uma compensação. Nessa gente, as defesas passam a se concentrar nas bactérias, o que 

gera uma reação inflamatória recorrente – e nem sempre bem-vinda, já que inflamação demais 

abre alas a descompassos em diversas áreas do corpo. 

(...) 

(Revista Saúde é Vital – Editora Abril - Maio/2011 – Número 337 – Por Mariana Agunzi – p. 69) 
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08.  É CORRETO afirmar em relação às ideias apresentadas no texto.   

 

 a)  As pessoas mais sociáveis dificilmente contraem doenças. 

 b)  Todo solitário contrai doenças mais graves do que as pessoas que vivem rodeadas de gente.  

 c)  Os cientistas descobriram que os solitários estão muito propensos a  contrair doenças de fundo 

emocional, apenas. 

 d)  Os cientistas descobriram que os solitários estão menos propensos a contrair vírus e mais  

sujeitos às reações inflamatórias. 

 e)  A vida reclusa é sempre uma escolha e, por isso, é prejudicial à saúde de qualquer pessoa. 

 

 Observe o trecho abaixo, para responder às questões 09 e 10. 

 

 Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 

pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão 

em maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

(l. 07-11). 

 

09.  Comparando-se o comportamento dos grupos pesquisados: “pessoas que se queixam de uma 

vida reclusa...” e “Os sociáveis...”, é CORRETO afirmar que entre eles constata-se uma relação 

de: 

 

 a)  oposição; 

 b)  exclusão; 

 c)  inclusão; 

 d)  causa e efeito; 

 e)  condição. 

 

10.  Observe o trecho: “... pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos 

na proteção contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses ...”. 

 Alterando-se a forma verbal “queixam” para “queixassem”, a correção gramatical estará mantida 

se alterarmos, também, as formas verbais “possuem” e “estão”.   

 

 Assinale a alternativa em que a alteração dessas formas verbais garante essa correção.  

 

 a)  “possuíam” – “estavam”; 

 b)  “possuiriam” – “estavam”; 

 c)  “possuiriam” – “estariam”; 

 d)  “possuíram” – “estiveram”; 

 e)  “possuíram” – “estariam”. 
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QUESTÕES DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

 
11. Analise os seguintes itens referentes a conceitos básicos sobre computadores: 
 

I. USB é a sigla para Universal Serial Bus. É um tipo de conexão que permite conectar de forma 
prática e rápida diversos tipos de periféricos, sem a necessidade de desligar ou reiniciar o 
computador. 

II. Os monitores que recebem comandos do usuário através de uma tela sensível ao toque 
constituem dispositivos de entrada e saída, e são chamados de Touch Pad. 

III. A característica mais importante da memória RAM é ser uma memória virtual. 
IV. Dial-up é o tipo de conexão mais comum à Internet, utiliza a linha telefônica e é considerada 

banda larga, podendo chegar à velocidade de 8Mbps. 
V. A Internet é baseada em uma arquitetura cliente-servidor e utiliza o protocolo HTTP para o 

acesso a páginas web. 
 
 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

a) I, II, III. 
b) I, III, IV. 
c) III, V. 
d) I, V 
e) II, III, IV. 

 
12. Sobre o Windows XP, configuração padrão, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) O recurso Troca Rápida de Usuário é uma maneira de trocar de usuário em um computador 
sem ter que fechar os programas e arquivos do usuário que estava usando o computador. 

b) O recurso de Restauração do Sistema é usado para fazer o computador voltar a um estado 
anterior, se houver uma falha no sistema ou outros problemas mais sérios, excluindo todas as 
alterações e documentos. 

c) O recurso Mapear Unidade de Rede conecta o computador a uma pasta ou drive da rede, 
atribuindo-lhe uma nova letra, facilitando assim seu acesso. 

d) A Barra de Inicialização Rápida torna mais fácil acessar programas usados frequentemente 
com apenas um clique do mouse. 

e) A Lente de Aumento é uma das ferramentas de acessibilidade presentes no Windows XP. 

 
13. Observe a figura, referente ao Windows 7: 
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 Nova categoria de mini-aplicativos criada para proporcionar informações e dados úteis, ou para 
melhorar uma aplicação ou um serviço. Introduz informação e diversão à área de trabalho do 
Windows 7. Recebe o nome de: 

 

a) Barra de tarefas; 
b) Wallpapers; 
c) Ícones; 
d) Gadgets; 
e) RSS. 

 

14. Analise as informações sobre o MS-Word 2007, em sua configuração padrão. 

I.  Se clicarmos no ícone, , da guia Inserir, estaremos inserindo uma quebra de página. 
II. Existem dois tipos de senhas no Word 2007. A senha de proteção e a senha de gravação. 

Elas possuem funcionalidades diferentes, sendo possível inserir os dois tipos no mesmo 
documento do Word. 

III. Para selecionar um texto completo, podemos utilizar as teclas de atalho CTRL+A.  

IV. O ícone  é utilizado para revisões ortográficas. 
V. É possível selecionar várias palavras ao mesmo tempo, em posições diversas, dentro de um 

texto do Word. 

 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

a) I, II, V. 
b) I, III, IV. 
c) III, IV, V. 
d) I, II 
e) II, III, IV. 

 
15. Observe a figura referente ao MS-Word 2007. 
 

 
 

SITUAÇÃO I                                          SITUAÇÃO II 
 
 Na SITUAÇÃO I, temos uma tabela que ficou "quebrada" devido à mudança de página. Para que 

os títulos das colunas apareçam também na página seguinte (SITUAÇÃO II), qual recurso do 

Word 2007 devemos utilizar? 
 

a) Não existe recurso para isso no Word 2007. Devemos apenas digitar os títulos das colunas 

novamente. 

b) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Linha, marcar a opção que indica a repetição do 

cabeçalho no início de cada página. 

c) Inserir uma Quebra de Página. 

d) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Coluna, marcar a opção que indica a repetição do 

cabeçalho no início de cada página 

e) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Tabela, marcar a opção de Quebra automática do 

texto. 
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16. Podemos afirmar sobre os tipos de gráficos disponíveis no MS-Excel 2007, EXCETO: 
 

a) Os gráficos de colunas são usados para comparar valores em diversas categorias. 
b) Os gráficos de dispersão mostram as relações entre os valores numéricos em várias 

sequências de dados ou plotam dois grupos de números como uma sequência de coordenadas 
XY.   

c) Os gráficos de pizza enfatizam as diferenças entre vários conjuntos de dados ao longo de um 
período de tempo. 

d) Um gráfico de ações é usado mais frequentemente para ilustrar a flutuação de preços de 
ações. No entanto, esse gráfico também pode ser usado para fins científicos, como, por 
exemplo, para indicar a flutuação de temperaturas diárias ou anuais. 

e) Os gráficos de linhas são usados para exibir tendências ao longo do tempo. 
 
17. Observe a seguinte planilha do MS-Excel 2007 e analise os itens, abaixo. 
 

 
 

I.  Para que os números fiquem com uma casa decimal, basta selecioná-los e clicar uma vez no 

botão , na guia Início. 
II.  Uma das maneiras de se obter o resultado da célula E2 é utilizando a fórmula =Média(B2:D2). 
III. Para colocar o nome dos alunos em ordem alfabética, basta selecionar a tabela e clicar no 

botão , na guia Dados. 
IV. Para a coluna F ser preenchida automaticamente, de acordo com o resultado da coluna E 

(supondo média 7,0 ou maior como aprovativa), basta digitar, na célula E2, a fórmula 
=CONT.SE(E2>=7;"Aprovado";"Reprovado"). Após isso, usar a alça de preenchimento para o 
restante da coluna F. 

 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

a) I, II, III, IV. 
b) I, II, III. 
c) II, III, IV. 
d) I, IV. 
e) II, III. 

 
 
18. Sobre o MS - Power Point 2007, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O botão , na guia Início, adiciona um novo slide à apresentação. 

b) O botão , na guia Revisão, traduz o texto selecionado para outro idioma. 

c) Um slide pode conter textos, imagens, gráficos, vídeos e sons. 

d) O botão , na guia Exibição, abre o modo de exibição de slide mestre, para alterar o layout e 

o design do slide mestre. 

e) Caso o slide mestre tenha sido definido, não é possível modificar o design de um único slide. 
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19. Analise a imagem a seguir, referente ao Internet Explorer 8 (IE8), e assinale a opção CORRETA. 
 

 
 

a) O botão  serve para indicar se o IE8 localizou alguma rede sem fio ao alcance, ficando 

colorido caso obtenha acesso.  

b) No IE8, para aumentar a visualização da página, sem utilizar a barra de ferramentas, basta 

utilizar as teclas Ctrl e >. 

c) O botão  mostra sites criados para navegadores mais antigos, da maneira que foram 

projetados para exibição, corrigindo a aparência do site, como menus e textos fora do lugar. 

d) A opção de Navegação InPrivate do IE8 é uma das ferramentas de segurança deste 

navegador. Ela apaga o histórico, arquivos temporários e qualquer informação armazenada de 

sites visitados anteriormente. 

e) O botão  oferece acesso à página inicial do site que está sendo visitado, também conhecida 

como homepage. 

 

20. De acordo com os conceitos de Segurança da Informação, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A diferença entre os tipos de backup realizados está, principalmente, no tipo de mídia utilizado. 

b) Devemos verificar se o endereço de alguns sites começam com https, indicando uma conexão 

segura. Instituições bancárias e de comércio eletrônico são exemplos de uso. 

c) Criptografia é um método de codificação de dados que visa garantir o sigilo de informações. 

d) “Cavalo de tróia” é um tipo de software que vem embutido em um arquivo recebido por e-mail 

ou baixado da rede. Ao executar o arquivo, o usuário permite a abertura de portas, 

possibilitando a obtenção de informações não autorizadas. 

e) Um dos princípios de Segurança da Informação é a Disponibilidade, propriedade que garante 

que a informação esteja sempre disponível, no momento em que a mesma seja necessária. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
21. As afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:  
 

a) As receitas derivadas são provenientes do exercício da competência ou do poder de tributar os 
rendimentos ou patrimônio da coletividade; 

b) Entende-se como recolhimento o estágio da receita constituído pela entrega do numerário, 
arrecadado as repartições ou banco oficial;  

c) O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das 
despesas de capital constante do projeto de lei orçamentária; 

d) Tributo é a receita derivada, instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os 
impostos, as taxas e contribuições; 

e) As receitas correntes compreendem as receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, 
agropecuárias, industriais, operações de crédito, de transferências correntes e outras.  

 
 
22. NÃO caberá à Lei de Diretrizes Orçamentárias dispor sobre: 
 

a) Os critérios e formas de limitação de empenho; 
b) A autorização para a abertura de créditos suplementares; 
c) As normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas 

financiados com recursos dos orçamentos; 
d) As condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas; 
e) As alterações na legislação tributária.  

 
23. Em relação aos registros contábeis, segundo as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao 

setor público, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) As transações no setor público devem ser reconhecidas e registradas integralmente no 

momento em que ocorrerem. 
b)  Os registros da entidade, desde que estimáveis tecnicamente, devem ser efetuados, mesmo 

na hipótese de existir razoável certeza de sua ocorrência. 
c)  Os registros contábeis devem ser realizados e os seus efeitos evidenciados nas 

demonstrações contábeis do período com os quais se relacionam, e sempre no momento da 
execução orçamentária. 

d) A entidade do setor público deve aplicar métodos de mensuração ou avaliação dos ativos e dos 
passivos que possibilitem o reconhecimento dos ganhos e das perdas patrimoniais. 

e) Os registros contábeis das transações das entidades do setor público devem ser efetuados, 
considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo nos conflitos 
entre elas à essência sobre a forma. 

 
24. As entidades abrangidas, integralmente, pelas normas e técnicas próprias da contabilidade 

aplicada ao setor público, segundo seu campo de aplicação são: 
 

a) todas as entidades do setor público; 
b) as entidades governamentais, os serviços sociais, e os conselhos profissionais; 
c) as entidades governamentais, as Empresas públicas e autarquias; 
d) as entidades governamentais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista; 
e) as empresas públicas, os serviços sociais e as autarquias. 

 
25. NÃO integrarão as receitas e as despesas constantes na Lei Orçamentária: 
 

a) as despesas relativas à dívida pública; 
b) as operações de crédito por antecipação da receita; 
c) as receitas provenientes da venda de bens imóveis; 
d) as operações de refinanciamento da dívida pública;   
e) as amortizações de empréstimos. 
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26. A estrutura de informações sobre identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e 
evidenciação dos atos e dos fatos da gestão do patrimônio público, com o objetivo de orientar e 
suprir o processo de decisão, a prestação de contas e a instrumentalização do controle social, 
segundo as NBC aplicadas ao setor público é chamado de: 

 

a) Unidade Contábil 
b) Plano de contas 
c) Elenco de Contas 
d) Sistema Contábil 
e) Sistema Patrimonial 

 
27. As receitas imobiliárias e de valores imobiliários serão classificadas como receitas: 
 

a) Correntes. 
b) Extra-orçamentárias. 
c) Intra-orçamentárias. 
d) De Capital. 
e) Extraordinárias 

 
28. Dentre as despesas de transferências correntes, estão as de subvenções. Entende-se por 

subvenções sociais: 
  

a) As transferências destinadas a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, 
agrícola ou pastoril; 

b) As transferências que se destinam apenas a instituições públicas que prestam serviços 
essenciais de assistência social, médica e educacional; 

c) As transferências que se destinam a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, 
ou cultural sem fins lucrativos; 

d) As transferências entre subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas 
dotações próprias; 

e) As transferências destinadas à cobertura de déficits de manutenção das empresas públicas de 
natureza autárquica. 

 
29. Segundo as NBC aplicadas ao setor público, o Controle Interno está classificado nas seguintes 

categorias: 
 

a) Orçamentário, contábil e patrimonial 
b) Contábil, patrimonial e operacional 
c) Operacional, contábil e normativo 
d) Orçamentário, financeiro e patrimonial 
e) Contábil, orçamentário e normativo 

 
30. São todos exemplos de Passivo Circulante, EXCETO: 
 

a) Depósitos, Obrigações em circulação, Restos a pagar; 
b) Depósitos a pagar, Dívida Ativa, Obrigações trabalhistas; 
c) Fornecedores, Contas a pagar, Dívida flutuante; 
d) Valores restituíveis, Depósitos, Consignações; 
e) Cauções, Restos a pagar, Obrigações Fiscais. 

 
31. A despesa orçamentária deve passar por estágios. Com relação aos estágios da despesa, 

identifique a única opção FALSA. 
 

a) O empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria ao Estado obrigação de 
pagamento, pendente ou não de qualquer condição. 

b) A liquidação tem por fim apurar a origem e o objeto do que se deve pagar. 
c) O pagamento representa o estágio final da despesa e deverá ser feito após o empenho ser 

confirmado. 
d) A fixação refere-se aos limites de gastos, incluídos na lei orçamentária com base nas receitas 

previstas. 
e) Em casos especiais pode ser dispensada a emissão do documento “nota de empenho”. 
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32.  O princípio orçamentário que determina que o orçamento deverá conter todas as receitas, 
inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, e todas as despesas próprias dos órgãos 
do Governo e da administração centralizada, é o princípio da: 

 
a) Universalidade 
b) Especificação 
c) Totalidade 
d) Exclusividade 
e) Unidade 

 
 33. A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso deverão ser 

estabelecidos pelo poder executivo: 
 

a) no mesmo dia da publicação da lei orçamentária; 
b) até sessenta dias após a publicação da lei orçamentária; 
c) até trinta dias após a publicação dos orçamentos; 
d) até trinta dias após a publicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
e) trimestralmente, para controle e limitação dos empenhos. 

 
34. Pelo Regime Orçamentário pertencem ao exercício financeiro: 
 

a) as receitas orçamentárias nele arrecadadas e as despesas orçamentárias nele liquidadas; 
b) as receitas orçamentárias nele lançadas e as despesas orçamentárias nele empenhadas; 
c) as despesas orçamentárias empenhadas e as receitas orçamentárias nele previstas; 
d) as despesas orçamentárias nele empenhadas e as receitas orçamentárias nele arrecadadas; 
e) as receitas orçamentárias nele recolhidas e as despesas legalmente liquidadas.  

 
35. Indique o registro contábil CORRETO, considerando as informações disponíveis, para registrar o 

reconhecimento de um crédito tributário pelo lançamento. 
 

a)  D: Crédito Tributário a Receber 
     C: Variação Patrimonial Aumentativa 
b)  D: Previsão Inicial da Receita Orçamentária 
     C: Receita Orçamentária a realizar 
c)  D: Crédito Tributário a receber 
     C: Receita Tributária a realizar  
d)  D: Previsão Inicial da receita 
     C: Variação Patrimonial Ativa 

 e)  Não há registro contábil 
 
36. Fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza 

orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas 
mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão; a adequada prestação de contas; e o 
necessário suporte para a instrumentalização do controle social. Segundo as NBC aplicadas ao 
setor público, representa: 

 
a) O objetivo da contabilidade 
b) O Objetivo do Controle Interno 
c) A Função Social da contabilidade 
d) A finalidade do controle externo 
e) O campo de Aplicação da Contabilidade 

 
37. Para a Ciência Contábil, NÃO é característica de receita, sob o enfoque patrimonial. 
 

a) Ser reconhecida no momento do fato gerador. 
b) Gerar uma variação patrimonial ativa, aumentativa ou positiva. 
c) Gerar a entrada de um ativo ou a redução de um passivo. 
d) Altera quantitativamente o patrimônio. 
e) Ser dependente da arrecadação.  
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38.  Assinale a alternativa em que todas as opções são subsistemas de informações, segundo as 
NBCASP. 

 
a) Orçamentário, financeiro, patrimonial e compensação. 
b) Orçamentário, patrimonial, custo e compensação. 
c) Patrimonial, financeiro, Controle e orçamentário. 
d) Patrimonial, orçamentário, custos e Controle. 
e) Orçamentário, financeiro, patrimonial e custos. 

 
39. Com relação às Variações Patrimoniais, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos 
patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando, ou não, 
o seu resultado. 

b) As variações patrimoniais que afetem o patrimônio líquido devem manter correlação com as 
respectivas contas patrimoniais. 

c) Para fins de apresentação na demonstração das variações patrimoniais, as variações devem 
ser segregadas em quantitativas e qualitativas. 

d) Entende-se como variações quantitativas aquelas decorrentes de transações que aumentam ou 
diminuem o patrimônio líquido. 

e) Entende-se como variações qualitativas aquelas decorrentes de transações que alteram a 
composição dos elementos patrimoniais afetando o patrimônio líquido.  

 
40. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos 

anteriores ou de mudanças de critérios contábeis deve ser realizado: 
 

a) à conta de despesa de exercícios anteriores e evidenciado em notas explicativas; 
b) à conta do Patrimônio Líquido e evidenciado em notas explicativas; 
c) na conta correspondente ao erro/omissão e evidenciado em notas explicativas; 
d) na conta de resultado do exercício e evidenciado em contas de controles; 
e) à conta correspondente ao erro/omissão e evidenciado em contas de controle. 

 
41. O procedimento contábil para elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa, que evidencia 

as principais classes de recebimentos e pagamentos a partir de ajustes ao resultado patrimonial, 
é conhecido como: 

 
a) Método direto 
b) Método indireto 
c) Método dedutivo 
d) Controle financeiro 
e) Fluxo Financeiro 

 
42. O Subsistema de informações que Registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não 

financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público é: 
 

a) Orçamentário 
b) Financeiro 
c) Patrimonial 
d) Controle 
e) Custos 
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43. Com base nos dados abaixo, extraídos do Balanço Orçamentário, calcule o resultado 
Orçamentário do período. 

 

Título Previsão Execução Título Fixação Execução 
Receitas 
Correntes   

Despesas 
Correntes   

- Tributárias 600 700 -Pessoal 350 300 
- Contribuição 100 150 -Outras despesas 150 150 
        Receitas de  
             Capital   

       Despesas de 
             Capital   

- Operações de 
  crédito 200 200 -Investimento 400 400 

 
a) Déficit de R$ 50 
b) Superávit de R$ 200 
c) Excesso de arrecadação de R$ 100 
d) Equilíbrio Orçamentário 
e) Superávit de R$ 150 

 
44. De acordo com as NBC aplicadas ao setor público, uma Unidade Contábil pode ser classificada 

em: 
 

a) Unificada e Consolidada 
b) Descentralizada e Originária 
c) Sistema e Sub-sistema 
d) Originária, Descentralizada, Unificada e Consolidada 
e) Sistema, Sub-sistema, Função e Sub-Função 

 
45. O Objetivo da aplicação da “Regra de Ouro” do orçamento é: 
 

a) Permitir que cada unidade mantenha o seu endividamento vinculado à realização de 
investimentos e não à manutenção da máquina administrativa e demais serviços; 

b) Impedir o aumento nos gastos com pessoal, incluídos os serviços prestados, e evitando gastos 
capazes de afetar o equilíbrio entre receitas e despesas; 

c) Garantir o cumprimento dos programas, projetos e atividades instituídos no plano plurianual e 
Lei de Diretrizes orçamentárias; 

d) Permitir o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante a ação planejada e 
transparente dos gastos públicos; 

e) Propor a concessão de garantias ao cumprimento de obrigações financeiras ou contratuais 
assumidas por ente da federação ou entidade a ela vinculada.   

 
46. Em relação aos Resto a Pagar, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) toda despesa empenhada e liquidada é passível de inscrição em Restos a Pagar Processados; 
b) ao final do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em 

restos a pagar; 
c) os restos a pagar constituirão a dívida flutuante; 
d) as despesas extra-orçamentárias também são passivas de inscrição em restos a pagar, se não 

pagas até o final do exercício; 
e) apenas os restos a pagar processados não poderão ser cancelados. 
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47. Marque a alternativa INCORRETA. 
 

a) O regime de adiantamento consiste em um processo onde um numerário é colocado à 
disposição de um funcionário público, para realizar despesas que não possam subordinar-se 
ao processo normal de aplicação.  

b) Os créditos adicionais especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica. 

c) Os Créditos adicionais consistem na autorização de despesas não computadas ou 
insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária. 

d) A entrega do numerário ao servidor, relativa ao regime de adiantamento, será sempre 
precedida do empenho. 

e) Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do poder executivo, dependendo de 
prévia autorização legislativa. 

 
48. Segundo a Lei 4.320/64, o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição 

a que serão consignadas classificação próprias, constitui em: 
 

a) Unidade Contábil 
b) Órgão 
c) Função 
d) Unidade Orçamentária 
e) Dotação orçamentária 

 
49. Segundo a Lei 4.320/64, em relação ao registro da dívida pública, é CORRETO afirmar que: 
 

a) apenas as operações que resultem débitos e créditos de natureza orçamentária e financeira, 
serão objeto de registro, individuação e controle contábil; 

b) apenas a dívida fundada será objeto de registro, individualização e controle contábil; 
c) a dívida flutuante, não compreendida na execução orçamentária, não será objeto de registro, 

individuação e controle contábil; 
d) as operações que resultem em débitos e créditos de natureza orçamentária, não 

compreendidas na execução financeira, serão objeto de registro, individuação e controle 
contábil; 

e) todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não 
compreendidas na execução orçamentária, serão também objeto de registro, individuação e 
controle contábil. 

 
 
50. Utilizando as informações do demonstrativo da execução orçamentária abaixo, indique qual foi o 

resultado nominal do exercício. 
 

RECEITA  DESPESA  

Tributária    1.500.000,00  Pessoal e Encargos    600.000,00  

De aplicação Financeira        200.000,00  Juros da Dívida pública    200.000,00  

De operações de Crédito        300.000,00  Investimentos    800.000,00  

    Amortização da Dívida     150.000,00  

 
a) R$ 100.000,00 
b) R$ 900.000,00 
c) R$ 250.000,00 
d) R$ 550.000,00 
e) R$ 700.000,00 

 
 


