
LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.
2 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA:

• confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
• assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

3 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à 
resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de 
uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTAS.
A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou 
rasurada.
ATENÇÃO: Nos termos do Edital 9.5.5. não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de 
provas antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas. 9.5.6. Ao terminar a Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Provas e o Cartão de Respostas, 
devidamente assinados nos locais apropriados. 9.5.12.1. Os candidatos não poderão utilizar-se, em 
hipótese alguma de lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou lápis-borracha ou outro material distinto. 
Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante 
consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da equipe de aplicação de provas. 
9.5.25.1. Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos 
escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. 9.5.27. Será vedado ao candidato o 
porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial 
de licença para o respectivo porte. 9.5.29. Findo o horário limite para a realização da prova, o candidato 
deverá entregar a folha de resposta da prova objetiva, devidamente preenchida e assinada ao 
Aplicador de Sala. 9.5.32. (alíneas a, b, c, e, f, i)  Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: 
Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes. 
Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Concurso 
Público, por qualquer meio. Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros. Portar, 
mesmo que desligados ou fizer uso, durante o período de realização das provas, quaisquer equipamentos 
eletrônicos como relógios, calculadora, walkman, notebook, palm-top, agenda eletrônica, gravador, 
telefone celular, beep, pager  entre outros. Fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações. 
Deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva, findo o prazo limite para realização da prova. 

O Caderno de Questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no endereço 
eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br, no dia 21 de outubro de 2014.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS
Data:        /       /
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ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 50 (cinquenta) 
questões objetivas, cada uma constituída de 04 (quatro) alternativas — assim distribuídas: 
15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos 
Gerais e Atualidades, 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos, todas 
perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou 
recursos posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO – Leia o texto a seguir para responder às questões de 1  a 15.

Conpozissão imfãtil

   O mundo é dividido em nações, que é o nome que tem os países como o Brasil, o Japão, etc., mas não 
Rio de Janeiro, Cuiabá, Pernambuco, que isso não é nação, é cidade. Quase nunca a gente percebe que o 
mundo é dividido em nações porque aqui no Brasil só tem brasileiro e a gente fica pensando que o mundo é 
como o Brasil, mas em copas do mundo a gente percebe. Cada nação insiste em falar uma língua diferente. Não 
sei por que todo mundo não fala português, que é tão fácil que até criança pequena fala, sem precisar estudar, 
como precisa com todas as outras línguas. Na Suíça e na Bélgica eles falam muitas línguas, além do suíço e 
do bélgico. Na hora do hino, cada jogador canta numa língua e fica parecendo com a hora do recreio, quando 
todo mundo grita e ninguém entende, mas eles estão acostumados. Também no jogo cada um fala com  o 
outro numa língua, e isso é uma maneira de confundir o outro time, que não sabe o que eles estão combinando.

   Cada nação tem uma camisa diferente, para a gente saber de que nação a pessoa é, e isso não só os 
jogadores mas também as pessoas que vão assistir e até as pessoas nas ruas, no ônibus, no avião ou no 
metrô. A melhor é a de um país chamado Croácia, onde vivem os croatas, que são pessoas que gostam muito de 
jogar xadrez, por isso a camisa deles é como um tabuleiro de xadrez, como os quadradinhos branco e vermelho. 
Quando o jogo está chato, os jogadores param de jogar futebol, tiram a camisa, estendem ela no chão e jogam 
xadrez. O público de lá gosta muito mais, e canta e torce muito mais. A camisa da França é azul e os jogadores 
são chamados de “azuis”, mas na verdade só a camisa é azul, eles são brancos ou pretos, como todo mundo.

   As nações têm bandeiras e hinos. Acho a  bandeira do Brasil a mais bonita de todas, fora algumas, 
e muito bem feita para o futebol: tem o verde dos gramados, o amarelo da taça que o campeão vai 
ganhar e a bola. No meio tem uma faixa que quando o Brasil é campeão fica escrito “campeão”, e 
quando não é fica escrito uma bobagem qualquer. Nunca vi tanta bandeira como agora. Algumas são sem 
graça, como as que têm só duas cores e uma cruz no meio. Outras são interessantes, principalmente 
para nós, meninas, como as que têm estrelinhas e outros desenhos. A da Costa Rica tem naviozinhos de 
um lado e do outro de uma terra com vulcões. Mostra como o país é fininho e como é difícil viver nele, 
todo mundo muito apertado, quase sem poder respirar, e ainda com medo de vulcão. A mais engraçada 
é a da Argentina, que tem um solzinho com olho, nariz e boca. É uma bandeira amiga das crianças. Meu 
pai não gosta que eu torça para a Argentina, mas eu torço, por causa do solzinho, e não falo para ele.

Antes do jogo tem os hinos e a televisão vai traduzindo o que eles estão cantando. Aí eu tenho medo. O da 
França diz para os filhos da pátria  formarem  batalhões e atacarem os inimigos. Deve ser terrível viver na 
França. Lá tem inimigos que querem estrangular as crianças, diz o hino deles. Os franceses cantam essas 
coisas como se não fosse nada demais, mas eu nunca vou querer ir lá na França. Esses países são muito 
inseguros. Nos Estados Unidos o hino explica que tem foguetes e bombas voando. Como os jogadores podem ser 
bonzinhos depois de cantar essas coisas? Teve um que mordeu um outro. Acho que foi pouco, coisas muito 
piores podiam acontecer.   Podia acontecer de morrerem, por exemplo. Tem muito hino que fala de morrer. O da 
Itália pede que todos estejam prontos para morrer, porque a Itália chamou. Como é que pode chamar os outros 
para morrer? O do Uruguai pede para escolher a pátria ou o túmulo. O nosso do Brasil, que eu prefiro, entre 
outros, porque não dá para entender as palavras, e por isso não ameaça ninguém, mesmo assim tem um pedaço 
que diz que a gente não teme a própria morte. A Fifa não devia deixar eles cantarem essas coisas. É um risco 
no fim do jogo o campo ficar cheio de mortos. Faz bem o jogador da França que não canta o hino deles, ainda 
mais um hino daqueles. Os nossos cantaram sempre, todos, e choraram muito. Não sei porque. Quem chorou 
mais, eu acho, foi o Thiago Silva. Aqui em casa até meu pai chorou. Eu não choro. Tenho mais o que fazer.

Toledo, R.P., Veja, 09/07/2014 (texto adaptado)
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QUESTÃO 1

“O nosso do Brasil, que eu prefiro, entre outros, porque não dá para entender as palavras, e por isso 
não ameaça ninguém, mesmo assim tem um pedaço que diz que a gente não teme a própria morte.”

Sobre o trecho acima, só é ERRADO afirmar que:

A) Para a menina, o trecho do hino que fala da “própria morte” não contém resquícios de ameaça ou de 
agressividade.

B) A menina expressa sua dificuldade em entender a letra do hino brasileiro.
C) Na visão da garota, o hino do Brasil é, comparativamente, menos inofensivo por não expressar tanta 

sugestão de violência.
D) A dificuldade em decodificar a letra do hino brasileiro é associada à ideia de que ele contém menos 

sugestão de violência. 

QUESTÃO 2

Assinale a alternativa que NÃO contém um indicativo da ingenuidade revelada pela criança autora da 
composição.

A) O fato de ela nutrir maior ou menor simpatia por um país em função do desenho da  bandeira.
B) O fato de ela entender a letra dos hinos de forma  literal, como  se revelassem a forma de ser e viver 

de uma nação.
C) O fato de ela não ter chorado durante a apresentação do hino brasileiro.
D) O fato de ela supor que a razão de os jogadores falarem línguas diferentes é uma estratégia para ajudar 

no jogo.

QUESTÃO 3

“Teve um que mordeu um outro. Acho que foi pouco, coisas muito piores podiam acontecer. Podia acontecer 
de morrerem, por exemplo.”

Sobre o fragmento acima, é INCORRETO afirmar que:

A) a criança interpretou a mordida como uma concretização da agressividade que se prenuncia nos hinos 
dos países.

B) as formas verbais “podiam” e “podia” aceitam a substituição por “poderiam” e “poderia”, respectivamente, 
sem alteração de sentido.

C) nele se expressa um desejo de fundo malicioso da autora da composição.
D) o plural do verbo “morrer” se justifica pela concordância com “jogadores”.

QUESTÃO 4

Assinale a alternativa em que NÃO se observa um equívoco decorrente da imaginação infantil da autora da 
composição.

A) “É um risco no fim do jogo o campo ficar cheio de mortos.”
B) “[...] mas na verdade só a camisa é azul, eles são brancos ou pretos, como todo mundo.”
C) “Mostra como o país é fininho [...] todo mundo muito apertado, quase sem poder respirar, e ainda com 

medo de vulcão.”
D) “Quando o jogo está chato, os jogadores [...]  jogam xadrez.”
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QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que a criança NÃO comete equívoco conceitual ou de informação.

A) “Na Suíça e na Bélgica eles falam muitos línguas, além do suíço e do bélgico.”
B) “O mundo é dividido em nações, que é o nome que tem os países como o Brasil, o Japão, etc., mas não 

Rio de Janeiro, Cuiabá, Pernambuco, que isso não é nação, é cidade.”
C) “[...] pessoas que gostam muito de jogar xadrez, por isso a camisa deles é como um tabuleiro de xadrez, 

como os quadradinhos branco e vermelho.”
D) “Tem muito hino que fala de morrer.”

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa em que NÃO se observa um termo ou estrutura próprios da linguagem popular, informal.

A) "A FIFA não deveria deixar eles cantarem essas coisas."
B) “[...] e a gente fica pensando que o mundo é como o Brasil, mas em copas do mundo a gente percebe.”
C) “O da França diz para os filhos da pátria  formarem  batalhões e atacarem os inimigos.”
D) “Os franceses cantam essas coisas como se não fosse nada de mais, mas eu nunca vou querer ir lá 

na França.”

QUESTÃO 7 

De acordo com a norma culta, assinale a alternativa em que se observa inadequação quanto à concordância 
verbal.

A) “A melhor é a de um país chamado Croácia, onde vivem os croatas, que são pessoas que gostam muito 
de jogar xadrez [...].”

B) “Acho que foi pouco, coisas muito piores podiam acontecer.”
C) “Os nossos cantaram sempre, todos, e choraram muito.”
D) “[...] que é o nome que tem os países como o Brasil, o Japão, etc., mas não Rio de Janeiro, Cuiabá, 

Pernambuco [...].”

QUESTÃO 8

Em todos os trechos abaixo, o verbo ter foi utilizado de maneira informal, coloquial, fora do padrão culto da 
língua, EXCETO em:

A) “Cada nação tem uma camisa diferente [...].”
B) “Lá tem inimigos que querem estrangular as crianças [...].”
C) “Nos Estados Unidos o hino explica que tem foguetes e bombas voando.”
D) “Teve um que mordeu um outro.”

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa em que o termo sublinhado NÃO corresponde ao vocábulo entre colchetes.

A) “[...] cada jogador canta numa língua e fica parecendo com a hora do recreio, quando todo mundo grita 
e ninguém entende, mas eles estão acostumados.” [as crianças na hora do recreio]

B) “O público de lá gosta muito mais, e canta e torce muito mais.” [Croácia]

C) “Mostra como o país é fininho e como é difícil viver nele [...] ” [no país, a Costa Rica]

D) “Como os jogadores podem ser bonzinhos depois de cantar essas coisas?” [as ameaças do hino]
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 QUESTÃO 10

“Eu não choro. Tenho mais o que fazer.”

Assinale a alternativa que contém uma redação em que se preserva o sentido básico do fragmento acima.

A) Como tenho mais o que fazer, não choro.
B) Embora tenha mais o que fazer, eu não choro.
C) Eu não choro; tenho, portanto, mais o que fazer.
D) Tenho mais o que fazer, porém eu não choro.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa em que o termo destacado está grafado incorretamente, segundo a norma culta.

A) “Não sei por que todo mundo não fala português [...]”.
B) “O da Itália pede que todos estejam prontos para morrer, porque a Itália chamou.”
C) “O nosso do Brasil, que eu prefiro, entre outros, porque não dá para entender as palavras [...]”. 
D) “Os nossos cantaram sempre, todos, e choraram muito. Não sei porque.”

QUESTÃO 12

“No meio tem uma faixa que quando o Brasil é campeão fica escrito “campeão”, e quando não é fica escrito 
uma bobagem qualquer.”

Segundo a perspectiva da norma culta, somente NÃO se aperfeiçoa a redação do trecho acima:

A) escrevendo-se “fica escrita uma bobagem” no lugar de  “fica escrito uma bobagem”.
B) isolando-se por vírgulas a oração “quando o Brasil é campeão”.
C) trocando-se “tem” por “há”.
D) substituindo-se “fica escrito ‘campeão’” por “escrevem-se campeão”.

QUESTÃO 13

“Quando o jogo está chato, os jogadores param de jogar futebol, tiram a camisa,  estendem ela no chão e 
jogam xadrez.”

No fragmento acima, para adequar o trecho destacado à norma culta, deve-se substituí-lo por:

A) estendem-a
B) estendem-la
C) estendem-na
D) estendem-lhe

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa em que a análise do sentido do trecho destacado está INCORRETA.

A) “Algumas são sem graça, como as que têm só duas cores e uma cruz no meio.” (EXPLICAÇÃO)
B) “Cada nação tem uma camisa diferente, para a gente saber de que nação a pessoa [...]” (FINALIDADE)
C) “[...] fica parecendo com a hora do recreio, quando todo mundo grita e ninguém entende [...]” (TEMPO)
D) “Não sei por que todo mundo não fala português, que é tão fácil que até criança pequena fala [...]” 

(CONSEQUÊNCIA)



 7

QUESTÃO 15

“ [...]  e isso não só os jogadores mas também as pessoas que vão assistir e até as pessoas nas ruas, no 
ônibus, no avião ou no metrô.”

No fragmento acima, mantendo-se a correção gramatical e o sentido, pode-se substituir o trecho destacado 
por:

A) “assistem à muitas partidas”.
B) “assistirão às partidas da copa”.
C) “irão assistir à uma partida de futebol”.
D) “querem assistir à qualquer jogo da copa”.

QUESTÃO 16

Cerca de 140 milhões de eleitores foram às urnas no início de outubro de 2014.

No Brasil, as eleições para cargos políticos são organizadas e realizadas 

A) pelo Poder Executivo.
B) pelo Poder Legislativo.
C) pelo Ministério Público Eleitoral.
D) pela Justiça Eleitoral.

QUESTÃO 17

Depois de atuar por mais de 50 anos na vida pública, o político José Sarney anunciou que não mais 
concorrerá a cargos públicos. Entre os cargos já ocupados por José Sarney NÃO se inclui o de

A) Presidente da República.
B) Senador.
C) Prefeito.
D) Deputado Federal.

QUESTÃO 18

Morreram no mês de julho de 2014 os escritores brasileiros: Ariano Suassuna, Ivan Junqueira, João Ubaldo 
Ribeiro e Rubem Alves. 

Eram membros da Academia Brasileira de Letras:

A) Ariano Suassuna e João Ubaldo Ribeiro, apenas.
B) Ariano Suassuna e Ivan Junqueira, apenas.
C) Ariano Suassuna, Ivan Junqueira e João Ubaldo Ribeiro, apenas.
D) Rubens Alves e Ariano Suassuna, apenas.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
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QUESTÃO 19

A demissão de um servidor público do município de Bela Vista de Minas é anulada pelo Poder Judiciário. 

Nesse caso o servidor deverá ser

A) aposentado do serviço público.
B) colocado á disposição do serviço público estadual ou federal.
C) reintegrado ao serviço público municipal.
D) considerado licenciado do serviço público até que complete os requisitos de aposentadoria.

QUESTÃO 20

Faleceu recentemente em um acidente aéreo, o candidato à presidência da República Eduardo Campos.

Sobre esse político,  é CORRETO afirmar que

A) foi governador de Pernambuco.
B) era filho do político Miguel Arraes.
C) era candidato a presidente pelo Partido Verde.
D) exercia mandato de deputado federal quando faleceu.

QUESTÃO 21

João pretende se candidatar a vereador no município de Bela Vista de Minas. 

Um dos requisitos que João precisa preencher para se eleger é:

A)  ter nacionalidade brasileira.
B)  ter completado o ensino fundamental.
C)  ter domicílio eleitoral no município.
D)  ter a idade mínima de 18 anos.

QUESTÃO 22

O município de Bela Vista de Minas publica edital para realização de concurso público. O edital prevê que o 
prazo de validade do concurso é de um ano.

É CORRETO afirmar que o prazo do concurso público:

A)  não poderá ser prorrogado.
B)  poderá ser prorrogado uma vez por até 3 anos.
C)  poderá ser prorrogado uma vez por um ano.
D)  poderá ser prorrogado tantas vezes quanto necessário desde que não ultrapasse o prazo total de 4 

anos.
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QUESTÃO 23

Suponha que Pedro, servidor público efetivo e estável do município de Bela Vista de Minas, eleja-se deputado 
estadual. 

Nessa hipótese, é CORRETO afirmar que Pedro:

A)  poderá exercer o cargo e o mandato concomitantemente desde que haja compatibilidade horária.
B)  terá que pedir exoneração do cargo para assumir o mandato.
C)  ficará afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
D)  ficará afastado do cargo e receberá apenas pelo exercício do mandato.

QUESTÃO 24

Segundo a Lei Orgânica de Bela Vista de Minas a Câmara Municipal reúne-se nos períodos de 1º de fevereiro 
a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. A Câmara pode ser chamada a funcionar fora desses 
períodos, nesse caso mediante convocação extraordinária que pode ser feita, entre outros:

A)  por qualquer cidadão.
B)  pelo prefeito.
C)  por qualquer vereador.
D)  pelo governador do Estado.

QUESTÃO 25

Segundo a Lei Orgânica do Município de Bela Vista de Minas, é requisito para ser investido no cargo de 
secretário municipal ou diretor equivalente:

A)  ter mais de 30 anos.
B)  ter filiação partidária.
C)  estar no exercício dos diretos políticos.
D)  ter domicílio no município.
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QUESTÃO 26

Quanto ao registro das receitas públicas, pode-se destacar que existe uma classificação formada por um 
código numérico de 8 dígitos que se subdivide  em 6 níveis. O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 
Público (MCASP) apresenta esses níveis como: (1) Categoria Econômica; (2) Origem; (3) Espécie; (4) Rubrica; 
(5) Alínea; e (6) Subalínea. Dessa forma, a prestação de serviços por pessoa física em que há a incidência 
de imposto de renda, representa um fato que modifica o patrimônio do ente público por meio de uma receita 
corrente. Esse fato será escriturado conforme suas características observando esses 6 níveis distintos. 

Dado esse exemplo de receita corrente, faça a adequada associação das possíveis classificações do registro 
dessa receita na COLUNA II, com os níveis adequados, na COLUNA I.

       COLUNA I                                          COLUNA II

1.  Categoria Econômica (     ) Impostos.

2.  Origem (     ) Pessoa Física.

3.  Espécie (     ) Receita Corrente.

4.  Rubrica (     ) Receita Tributária.

5.  Alínea (     ) Impostos Sobre a renda e Proventos de qualquer Natureza.

6.  Subalínea (     ) Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda.

Assinale a sequência CORRETA. 

A) 2 4 1 6 3 5
B) 6 2 5 4 1 3
C) 3 6 1 2 5 4
D) 5 4 1 3 2 6

QUESTÃO 27

No âmbito da União, a receita orçamentária apresenta detalhamento das classificações conforme normatização 
de Portaria da Secretaria de Orçamento Federal (SOF), órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. 

Nesse contexto das receitas orçamentárias, analise as afirmações a seguir.

I. As receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios: (i) natureza; (ii) fonte/
destinação de recursos e (iii) sistema de custeio. 

II. As receitas são classificadas segundo a sua categoria econômica, ou seja, em receitas financeiras e 
de capital.

III. O superávit do orçamento corrente auferido ao final de um exercício financeiro é reconhecido como 
uma receita de capital do ente público.

IV. Tributos são uma receita pública cuja finalidade é obter recursos financeiros para o Estado custear as 
atividades que lhe são correlatas, portanto são  classificados como receita de capital.

A partir dessa análise, pode-se concluir que está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s)

A) I, II, III e IV.
B) III apenas.
C) I e II apenas.
D) I, II e IV apenas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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QUESTÃO 28

Quanto aos controles interno e externo existentes na execução orçamentária das entidades do setor público, 
assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

(     ) O Controle Interno é prerrogativa do Poder Legislativo e tem por objetivo verificar a probidade da 
administração.

(     ) O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, nos prazos estabelecidos nas 
constituições ou leis orgânicas dos municípios.

(     ) O controle da execução orçamentária compreende resumidamente o acompanhamento e o 
monitoramento pelo Poder Legislativo da: (I) legalidade dos atos; (II) fidelidade funcional dos agentes; 
e (III) cumprimento do programa de trabalho.

(     ) Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos 
limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for 
instituído para esse fim.

(     ) Quando no município não houver Tribunal de Contas ou Órgão equivalente, o responsável técnico 
pela contabilidade do ente público poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do 
prefeito e sobre elas emitirem parecer.

Assinale a sequência CORRETA.

A) F V F V F.
B) F V F V V.
C) V F V F V.
D) V F F V V.

QUESTÃO 29

De acordo com a NBC T 16.5, que trata do registro contábil, aprovada pela Resolução do Conselho Federal 
de Contabilidade nº 1132/2008, assinale a alternativa INCORRETA, em relação às formalidades do registro 
contábil, contidas nos itens 3 a 15 da referida norma.

A) A entidade do setor público deve manter procedimentos uniformes de registros contábeis, por meio 
de processo manual, mecanizado ou eletrônico, em rigorosa ordem cronológica, como suporte às 
informações.

B) O registro deve ser efetuado em idioma e moeda corrente nacionais, em livros ou meios eletrônicos que 
permitam sua identificação e seu arquivamento de forma segura.

C) Os registros extemporâneos devem consignar, apenas, as datas efetivas das ocorrências.
D) O livro diário e o livro razão constituem fontes de informações contábeis permanentes e neles são 

registradas as transações que afetem ou possam vir a afetar a situação patrimonial.

QUESTÃO 30

Em conformidade com a NBC TA 300, sobre planejamento da auditoria de demonstrações contábeis, complete 
a frase a seguir, assinalando a alternativa CORRETA.

“Planejamento não é uma fase isolada da auditoria, mas um processo contínuo e interativo, que muitas vezes 
começa logo após (ou em conexão com) a conclusão da auditoria anterior 

A) continuando até a conclusão do trabalho de auditoria atual. 
B) antes da identificação e avaliação pelo auditor dos riscos de distorções relevantes. 
C) de forma a facilitar a condução e o gerenciamento do trabalho de auditoria. 
D) com discussão com a administração da natureza e da época de procedimentos de auditoria detalhados. 

.
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QUESTÃO 31

A NBC TA 200, que trata dos objetivos gerais do auditor independente e a condução da auditoria em 
conformidade com normas de auditoria, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 
nº 1203/2009, menciona que tem como alcance as responsabilidades gerais do auditor independente na 
condução da auditoria de demonstrações contábeis, dentre outras.

Com base nessa norma, analise as afirmativas a seguir. 

I. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos 
usuários.

II. Como base para a opinião do auditor, as NBC TAs exigem que ele obtenha segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causadas por fraude ou erro.

III. O auditor também pode ter outras responsabilidades de comunicação e de relatório, perante os 
usuários, a administração, os responsáveis pela governança ou partes fora da entidade, a respeito dos 
assuntos decorrentes da auditoria.

IV. Evidências de auditoria são as informações utilizadas pelo auditor para fundamentar as conclusões em 
que se baseia em sua opinião. As evidências de auditoria incluem informações contidas nos registros 
contábeis subjacentes às demonstrações contábeis e outras informações.

Está (ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s)

A) I apenas.
B) I e III apenas.  
C) II e IV apenas. 
D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 32

A divulgação do “Ajuste ao Valor Presente” em notas explicativas nas demonstrações contábeis deve 
apresentar informações mínimas que permitam aos usuários das demonstrações contábeis obter entendimento 
inequívoco das mensurações a valor presente levadas a efeito para ativos e passivos.
 
Analise as afirmativas sobre o rol de informações a serem incluídas nas notas explicativas, assinalando V 
para as verdadeiras e F para as falsas.

(     ) Descrição pormenorizada do item objeto da mensuração a valor presente, natureza de seus fluxos de 
caixa (contratuais ou não) e, se aplicável, o seu valor de entrada cotado a mercado.

(     ) Premissas utilizadas pela administração, taxas de juros decompostas por prêmios incorporados e por 
fatores de risco (risk-free, risco de crédito, etc.), montantes dos fluxos de caixa estimados ou séries 
de montantes dos fluxos de caixa estimados, horizonte temporal estimado ou esperado, expectativas 
em termos de montante e temporalidade dos fluxos (probabilidades associadas).

(     ) Modelos utilizados para cálculo de riscos e inputs dos modelos.

(     ) Breve descrição do método de alocação dos descontos e do procedimento adotado para acomodar 
mudanças de premissas da administração.

(     ) Propósito da mensuração a valor presente, se para reconhecimento inicial ou nova medição e 
motivação da administração para levar a efeito tal procedimento.

Assinale a sequência CORRETA.

A) V V F F V.
B) F V V F V.
C) V F F V V.
D) V V V V V.
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QUESTÃO 33

Parte integrante do patrimônio líquido, as reservas de lucros representam lucros reservados e constituem 
garantia e segurança adicional para a saúde financeira da companhia.

Assinale a alternativa que apresenta a reserva para a qual, por meio de assembleia-geral, os órgãos 
administrativos propõem destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, 
em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. 

A) Reserva legal.
B) Reservas estatutárias.
C) Reservas para contingências.
D) Reserva de capital.

QUESTÃO 34

No sistema jurídico brasileiro, a inexigibilidade de licitação ocorre quando há inviabilidade de competição. 
Analise as seguintes afirmativas sobre a inexigibilidade de licitação, com base na Lei 8.666/1993, e assinale 
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

(     ) É inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 dessa Lei, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade 
para serviços de publicidade e divulgação.

(     ) É inexigível a licitação para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que 
tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência dessa Lei  , desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado.

(     ) É inexigível a licitação para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades 
precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua 
escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.

(     ) É inexigível a licitação para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou 
através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública.

 
Assinale a sequência CORRETA.

A) V F F V.
B) V V F F.
C) F V V F.
D) F F V V.
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QUESTÃO 35

Nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, são instrumentos de transparência da 
gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: 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.

A respeito dos mecanismos de transparência na gestão fiscal, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A transparência será assegurada também mediante o incentivo à participação popular e à realização 
de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 
orçamentárias e orçamentos.

B) O Relatório Resumido da Execução Orçamentária abrangerá todos os poderes e o Ministério Público e 
será publicado em até trinta dias após o encerramento de cada quadrimestre.

C) O Relatório de Gestão Fiscal será publicado em até trinta dias após o encerramento do período a que 
corresponder e, uma vez desrespeitado esse prazo, impedirá, até que a situação seja regularizada, que 
o ente da federação receba transferências voluntárias. 

D) Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, as demonstrações contábeis 
compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade 
da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente.

QUESTÃO 36

A licitação na modalidade de pregão poderá ser adotada para aquisição de bens e serviços comuns, cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais 
no mercado.

A respeito da licitação na modalidade de pregão, analise as afirmativas a seguir.

I. A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as 
exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e 
as cláusulas do contrato.

II. A definição do objeto do pregão deverá ser precisa, suficiente e clara, podendo o ente licitante especificar 
detalhadamente o objeto da contratação de forma a evitar equívocos, ainda que isso limite eventual 
competição. 

III. O ente promovedor do pregão fará constar nos autos do procedimento a justificativa das definições do 
objeto licitado, bem como seus elementos técnicos indispensáveis. 

IV. A autoridade competente designará, dentre os servidores não integrantes do quadro de funcionários 
do órgão ou entidade licitante, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre 
outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação.

Estão CORRETAS as afirmativas

A) I, II e III apenas.
B) II e IV apenas.
C) I e IV apenas.
D) I e III apenas.



 15

QUESTÃO 37

Os princípios tributários são normas básicas e fundamentais a serem seguidas no campo tributário para 
que a instituição, a fiscalização, a execução e a cobrança dos tributos, bem como tudo o que a eles está 
ligado, sejam coerentemente regulamentadas no ordenamento jurídico. Esses princípios estão previstos na 
Constituição Federal e funcionam como mecanismos de defesa para os contribuintes, pois é por meio deles 
que a conduta do Estado no campo tributário é fundamentada e limitada.

Sobre os princípios tributários, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I.

       COLUNA I                                                                             COLUNA II

1. Princípio da irretroatividade

2. Princípio da anterioridade

3. Princípio da liberdade de    
tráfego

4. Princípio da isonomia

(     ) É vedado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios cobrar 
tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada 
a lei que os instituiu ou aumentou.

(     ) É vedado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a cobrança 
de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da 
vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.

(     ) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção 
em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, 
títulos ou direitos.

(     ) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de 
tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de 
pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público.

Assinale a sequência CORRETA.

A) 1 3 2 4
B) 2 1 4 3
C) 4 2 3 1
D) 3 4 2 1

QUESTÃO 38

Os princípios orçamentários são um conjunto de proposições orientadoras que balizam os processos e as 
práticas orçamentárias, com o intuito de dar-lhes estabilidade e consistência, sobretudo no que se refere à 
sua transparência e ao seu controle pelo Poder Legislativo e pelas demais instituições da sociedade.

A respeito dos princípios orçamentários, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Pelo princípio da unidade, a lei orçamentária anual deve trazer em peça única a previsão de todas as 
receitas, mas não é necessário apresentar as despesas da administração.

B) Pelo princípio da exclusividade ou pureza, a lei orçamentária não poderá conter matéria estranha à 
previsão das receitas e à fixação das despesas.

C) Segundo o princípio do equilíbrio, as despesas fixadas não serão superiores à previsão das receitas; 
dessa forma, contabilmente, o orçamento estará sempre contrabalançado.

D) De acordo com o princípio do orçamento bruto, todas as receitas e despesas devem constar do 
orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução.
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QUESTÃO 39

A lei orçamentária anual, enviada pelo Executivo ao Congresso, aponta como o governo vai arrecadar e 
gastar os recursos públicos. 

A lei orçamentária anual compreenderá _______________________________________.

Todas as alternativas completam corretamente o enunciado, EXCETO:

A) o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

B) a previsão de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria 
do capital social com direito a voto.

C) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com 
recursos dos orçamentos.

D) o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder 
Público.

QUESTÃO 40

A norma NBC T 16.10 estabelece critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de ativos e 
passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor público. A avaliação e a mensuração dos elementos 
patrimoniais nas entidades do setor público obedecem aos critérios relacionados nos itens 4 a 35 dessa 
norma. 

A esse respeito, analise as proposições a seguir.

I. Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou no valor de produção 
ou de construção.

II. As participações em empresas sobre cuja administração se tenha influência significativa devem ser 
mensuradas ou avaliadas pelo método da reavaliação.

III. Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou 
exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de 
produção.

IV. Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, não ficam sujeitos a 
depreciação, amortização ou exaustão sistemática durante esse período, sem prejuízo das exceções 
expressamente consignadas.

Estão CORRETAS as proposições

A) I e III apenas.
B) II e IV apenas.
C) I, II, III e IV .
D) II, III e IV apenas. 
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QUESTÃO 41

Para efeito da norma NBC T 16.4, entende-se por transações no setor público os atos e os fatos que promovem 
alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio das entidades do setor público, 
as quais são objeto de registro contábil em estrita observância aos princípios fundamentais de contabilidade 
e às normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. De acordo com suas características e 
seus reflexos no patrimônio público, as transações no setor público podem ser classificadas pela natureza. 

Sobre a classificação que, quanto à natureza, corresponde às transações que não afetam o patrimônio público, 
originadas de atos administrativos, com o objetivo de dar cumprimento às metas programadas e manter em 
funcionamento as atividades da entidade do setor público, assinale a alternativa CORRETA.

A) Qualitativa.
B) Econômico-financeira.
C) Quantitativa.
D) Administrativa.

QUESTÃO 42

Conforme a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 em seu capítulo I – Disposições Gerais, seção I, Dos 
Princípios, artigo 3º, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

De acordo com o artigo 6º dessa lei, relacione a COLUNA II de acordo com a COLUNA I. 

        COLUNA I                                                                          COLUNA II

1. Obra

2. Serviço

3. Execução direta

4. Projeto executivo

5. Comissão

(     ) Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse 
para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 
montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou 
trabalhos técnico-profissionais.

(     ) Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

(     ) Permanente ou especial, criada pela Administração com a função 
de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos 
relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.

(     ) Feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios 
meios.

(     ) Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 
realizada por execução direta ou indireta.

Assinale a sequência CORRETA.

A) 1 4 5 3 2
B) 2 4 5 3 1
C) 4 3 5 2 1
D) 1 4 5 2 3
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QUESTÃO 43

A NBC T 16.10 estabelece os critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de ativos e passivos 
integrantes do patrimônio de entidades do setor público.

Analise as afirmativas sobre esses critérios e procedimentos para o ativo imobilizado, assinalando com V as 
verdadeiras e com F as falsas.

(     ) Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos a 
depreciação, amortização ou exaustão sistemática durante esse período, sem prejuízo das exceções 
expressamente consignadas.

(     ) Quando se tratar de ativos do imobilizado obtidos a título gratuito deve ser considerado o valor 
resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou valor patrimonial definido nos 
termos da doação.

(     ) Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo imobilizado que apresentem 
a possibilidade de gerar benefícios econômicos futuros devem ser reconhecidos como despesa do 
período em que seja incorrido.

(     ) O valor a atribuir a ativos imobilizados transferidos deve ser o valor contábil líquido constante nos 
registros da entidade de origem e, quando houver deterioração física parcial, obsolescência ou 
fatores análogos, deve ser utilizado o valor de mercado.

Assinale a sequência CORRETA.

A) V F F V.
B) V V F F.
C) F V V F.
D) F F V V.
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INSTRUÇÃO – Analise as informações a seguir para responder às questões 44 e 45.

Informações financeiras da empresa Produz Coisas Ltda. 
A partir de seus balanços patrimoniais e da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

Contas do Balanço Patrimonial 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
Ativo Total 59.518.868 57.608.066 53.400.877

Ativo Circulante 16.518.555 12.223.242 10.492.589

Caixa e Equivalentes de Caixa 3.097.738 692.675 2.251.985

Aplicações Financeiras 481.134 236.989 16.447

Contas a Receber 2.702.594 1.492.700 1.708.862

Clientes 2.702.594 1.492.700 1.708.862

Estoques* 8.452.581 8.122.809 5.373.396

Outros Ativos Circulantes 1.784.509 1.678.070 1.141.898

Ativo Não Circulante 43.000.313 45.384.824 42.908.288

Ativo Realizável a Longo Prazo 2.706.266 3.416.229 3.483.596

Investimentos 14.402.737 15.432.358 14.004.572 

Imobilizado 25.595.380 26.264.310 25.154.327

Intangível 295.931 271.927 265.793

Passivo Total e Patrimônio Líquido 59.518.868 57.608.066 53.400.877

Passivo Circulante 6.147.301 6.486.947 8.442.139

Obrigações Sociais e Trabalhistas 357.410 381.830 333.229

Fornecedores 2.382.100 2.419.906 3.299.490

Obrigações Fiscais 162.343 158.891 136.948

Empréstimos e Financiamentos 1.755.450 2.103.317 2.792.443

Outras Obrigações 1.489.998 1.423.003 1.880.030 

Passivo Não Circulante 18.001.646 18.193.420 15.063.566

Patrimônio Líquido 35.369.921 32.927.700  29.895.172
       

* Observação: os valores da conta Estoques em 31/12/2010 foi de R$ 8.452.581.
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Contas da DRE 2010 2011 2012
Receita de Vendas  23.179.469 20.037.142 20.545.958
Custo dos Produtos Vendidos - 19.889.828 - 19.899.483 - 21.167.012 
Resultado Bruto  3.289.641 137.658 - 621.054 
Despesas/Receitas Operacionais 90.173 1.214.918 500.791
Resultado Antes do Result. Financ. e Trib. 3.379.813 1.352.576 - 120.263 
Resultado Financeiro 17.607 - 1.142.260 - 1.555.697
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 3.397.421 210.316 - 1.675.960
Imposto de Renda e Contribuição Social - 569.192 471.710 524.727
Resultado Líquido das Oper.Continuadas 2.828.228 682.025 - 1.151.233 
Resultado Líquido de Oper. Descontinuadas 360.961 - 237.986  - 
Lucro/Prejuízo do Período 3.189.189 444.040 - 1.151.233

Para a análise das demonstrações financeiras da empresa, um analista selecionou os seguintes indicadores:

Indicador Fórmula

Composição do Endividamento Passivo Circulante ÷ (Passivo Circulante+ Passivo Exigível a 
longo prazo)

Liquidez Corrente Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante

Liquidez Geral (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo 
Circulante + Passivo Exigível a longo prazo)

Margem Bruta Resultado Bruto ÷ Receita de Vendas

Prazo Médio de Pagamento Fornecedores ÷ Compras* × 360

Prazo Médio de Recebimento de Vendas Clientes ÷ Receita de Vendas × 360

Prazo Médio de Estocagem Estoques ÷ Custo dos Produtos Vendidos × 360

Ciclo Operacional Prazo Médio de Recebimento de Vendas + Prazo Médio de 
Estocagem

Ciclo Financeiro Ciclo Operacional – Prazo Médio de Pagamento

* O valor de compras é dado pela seguinte fórmula: 
Estoque final + Custo dos Produtos Vendidos – Estoque Inicial

QUESTÃO 44

Com base nas informações disponibilizadas pela empresa Produz Coisas Ltda., é INCORRETO afirmar que:

A) Em 2011, pode-se dizer que, para cada R$1,00 de vendas realizadas pela Produz Coisas Ltda., 
sobraram para a empresa menos de R$0,15 como lucro líquido.

B) Entre os períodos de 31/12/2011 e 31/12/2013, o indicador de composição do Endividamento aumentou 
consistentemente, sendo que, entre os dois períodos supracitados, o referido indicador aumentou seu 
valor em mais de 50%.

C) Entre os períodos de 31/12/2011 e 31/12/2013, os indicadores de liquidez corrente e de liquidez geral 
reduziram, contudo, este último teve seu valor reduzido em menos de 30% enquanto aquele reduziu 
em mais de 50%.

D) O indicador margem bruta foi negativo no ano de 2013, o que indica que a receita obtida pela empresa 
com a venda de seus bens sequer cobriu os custos necessários para produzi-los e vendê-los.
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QUESTÃO 45

Com base nas informações disponibilizadas pela empresa Produz Coisas Ltda., é CORRETO afirmar que:

A) Entre os anos de 2012 e 2013, o ciclo financeiro da empresa foi reduzido, sendo que um dos fatores 
que influenciou tal redução foi o aumento do prazo médio de pagamento.

B) Entre os anos de 2012 e 2013, o ciclo financeiro da empresa foi reduzido, sendo que um dos fatores 
que influenciou tal redução foi o aumento do prazo médio de recebimento de vendas.

C) Entre os anos de 2012 e 2013, o ciclo operacional da empresa foi reduzido, sendo que um dos fatores 
que influenciou tal redução foi a diminuição do prazo médio de recebimento de vendas.

D) Entre os anos de 2012 e 2013, o ciclo operacional da empresa foi reduzido, sendo que um dos fatores 
que influenciou tal redução foi o aumento do prazo médio de pagamento.

QUESTÃO 46

De acordo com a Resolução 750 de 1993 do Conselho Federal de Contabilidade, um dos princípios de 
contabilidade é o princípio do registro pelo valor original, que determina que os componentes do patrimônio 
devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. 
Para tanto, as bases de mensuração utilizadas são o custo histórico e a variação do custo histórico. Em relação 
a este último, a referida resolução diz que, uma vez integrados ao patrimônio, os componentes patrimoniais, 
ativos e passivos, podem sofrer variações decorrentes de alguns fatores.

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacionando, CORRETAMENTE, tais fatores e suas 
definições.

        COLUNA I                                                                        COLUNA II

1. Custo corrente

2. Valor realizável

3. Valor presente

4. Valor justo

5. Atualização monetária

(     ) Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem 
ser reconhecidos nos registros contábeis mediante o ajustamento da 
expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais.

(     ) Ativos e passivos são mantidos pelo valor atual. No caso dos ativos, 
esse valor é descontado do fluxo futuro de entrada líquida de caixa 
que se espera seja gerado pelo item no curso normal das operações 
da entidade; no caso dos passivos, descontado do fluxo futuro de 
saída líquida de caixa que se espera seja necessário para liquidar o 
passivo no curso normal das operações da entidade.

(     ) Os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes 
de caixa, os quais teriam de ser pagos se esses ativos ou ativos 
equivalentes fossem adquiridos na data ou no período das 
demonstrações contábeis. Os passivos são reconhecidos pelos 
valores em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que 
seriam necessários para liquidar a obrigação na data ou no período 
das demonstrações contábeis.

(     ) É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, 
entre partes conhecedoras, dispostas a isso, em uma transação sem 
favorecimentos.

(     ) Os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou equivalentes de 
caixa, os quais poderiam ser obtidos pela venda em uma forma 
ordenada. Os passivos são mantidos pelos valores em caixa e 
equivalentes de caixa, não descontados, que se espera seriam pagos 
para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das 
operações da entidade.

Assinale a sequência CORRETA.

A) 5 3 4 1 2
B) 5 3 1 4 2
C) 5 4 2 3 1
D) 1 2 4 3 5
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QUESTÃO 47

As Resoluções 750/1993 e 1.111/2007 do Conselho Federal de Contabilidade dispõem sobre os princípios 
de contabilidade. Os princípios de contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias relativas à 
ciência da contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos científico e profissional de 
nosso País. Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objeto é o 
patrimônio das entidades.

Analise as afirmativas sobre esses princípios na perspectiva do setor público e assinale com V as verdadeiras 
e com F as falsas:

(     ) O princípio da oportunidade é base indispensável à integridade e à fidedignidade dos processos 
de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que 
afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública, observadas as normas brasileiras de 
contabilidade aplicadas ao setor público.

(     ) Nos registros dos atos e fatos contábeis, deve ser considerado o valor original dos componentes 
patrimoniais. Esse valor, que ao longo do tempo não se confunde com o custo histórico, corresponde 
ao valor resultante de consensos de mensuração com agentes internos ou externos, com base em 
valores de entrada ou valores de saída.

(     ) O princípio da competência requer o emprego de precaução no exercício dos julgamentos necessários 
ao reconhecimento dos fatos em condições de incerteza, no sentido de que receitas não sejam 
antecipadas e despesas não sejam postergadas, atribuindo maior confiabilidade ao processo de 
mensuração do resultado patrimonial.

(     ) A aplicação do princípio da prudência não deve levar a excessos ou a situações classificáveis como 
manipulação do resultado, ocultação de passivos, super ou subavaliação de ativos. Pelo contrário, 
deve constituir garantia de inexistência de valores fictícios, de interesses de grupos ou pessoas, 
como gestores, ordenadores e controladores.

Assinale a sequência CORRETA.

A) F V V F.
B) V V V V.
C) V V F V.
D) V V V F.

QUESTÃO 48

Analise as afirmativas sobre o controle da execução orçamentária, baseadas nos artigos 75 a 81 da Lei nº 
4.320 de 1964. Essas afirmativas dizem respeito especificamente aos objetivos do controle interno.

I. Verificar a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o 
nascimento ou a extinção de direitos e obrigações.

II. Verificar a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos, 
e a probidade da administração, a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos.

III. Verificar o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e não monetários, ou 
seja, em termos de realização de obras e prestação de serviços.

IV. Verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, 
dentro do sistema que for instituído para esse fim.

A partir da análise, conclui-se que estão CORRETAS as afirmativas:

A) I e IV apenas.
B) II e III apenas.
C) I, III e IV apenas.
D) I, II e III apenas.
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QUESTÃO 49

O art. 105 da Lei nº 4.320 de 1964 trata da estrutura do balanço patrimonial.

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacionando CORRETAMENTE os grupos de contas e 
as contas/informações que compreendem.

        COLUNA I                                                                                 COLUNA II

1. Ativo financeiro (     ) Bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa 
de autorização legislativa.

2. Ativo permanente (     ) Dívidas fundadas e outras que dependam de autorização 
legislativa para amortização ou resgate.

3. Passivo financeiro (     ) Créditos e valores realizáveis independentemente de 
autorização orçamentária e valores numerários.

4. Passivo permanente (     ) Dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa de 
autorização orçamentária.

Assinale a sequência CORRETA.

A) 2 3 1 4
B) 1 3 2 4
C) 1 4 2 3
D) 2 4 1 3

QUESTÃO 50

A Lei nº 4.320 de 1964 classifica a receita pública em duas categorias econômicas: receitas correntes e 
receitas de capital. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que NÃO corresponde a receitas correntes, 
tomando como base o artigo 11 dessa lei.

A) Impostos, multas, taxas e dividendos.
B) Alienação de bens móveis e imóveis.
C) Receitas imobiliárias e de valores mobiliários.
D) Cobrança da dívida ativa e receitas industriais.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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