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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA  
____________DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS____________

EDITAL N° 73/2016 - NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

VERSÃO A
IN STRUÇÕ ES G ERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (05 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).

II. Verifique se seu nome, número de inscrição e versão de prova estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, 
notifique o fiscal.

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito.
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas.
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
XIII.É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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RASCUNHO



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I
Todo ponto de vista é a vista de um ponto

Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê 
com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés 
pisam.

Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender 
como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e 
qual é a sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma 
releitura.

A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para 
compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem 
olha. Vale dizer: como alguém vive, com quem convive, que 
experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como 
assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o 
animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação.

Sendo assim, fica evidente que cada leitor é um coautor. 
Porque cada um lê e relê com os olhos que tem. Porque 
compreende e interpreta a partir do mundo que habita.

(Leonardo Boff. A águia e a galinha. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. p9-10)

1) A partir de uma leitura atenta do texto, é possível
concluir que, ao afirmar que “todo ponto de vista é a
vista de um ponto”, o autor pretende dizer que:
a) a diversidade de leituras que as pessoas fazem de um 

mesmo texto está relacionada com a falta de padrão na 
escolarização recebida.

b) a leitura é um processo ativo à medida que cada 
leitor, diante de um texto, leva em consideração suas 
experiências e visões de mundo.

c) considera-se que a pluralidade de leitura empobrece o 
texto impedindo que o sentido inicialmente pretendido 
seja apreendido.

d) só é possível ler e compreender um texto de modo 
homogêneo, já que os leitores habitam o mesmo mundo, 
a Terra.

2) A expressão “Sendo assim” que introduz o último 
parágrafo cumpre papel coesivo apresentando o valor 
semântico de:
a) explicação
b) retificação
c) conclusão
d) oposição

3) Ao afirmar que “cada leitor é coautor” (4°§), com a 
palavra em destaque o autor sugere que o leitor é:
a) dispensável ao sentido do texto
b) subjugado pelas opiniões do autor
c) responsável pela construção do texto
d) parceiro na produção de sentido

Texto II

(fonte:http://horarural.blogspot.com.br/2013/07/charge-do-dia-ainda-restam-
lembrancas.html) 
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4) O texto II explora a questão proposta pelo texto I através 
de uma situação concreta. Considerando essa relação 
entre textos, é correto afirmar que:
a) a neve, enquanto fenômeno natural, não deveria 

propiciar percepções distintas, mas gerar um só 
resultado.

b) a mesma experiência produz reações diferentes em 
função da realidade de quem a vivência.

c) a variação de opiniões é algo tipicamente humano 
e sempre independe da observação da realidade 
experimentada.

d) a diferença de experiência retratada pela charge é 
resultado da pluralidade de visões do leitor.

5) A charge emprega duas situações distintas e, nas falas, 
faz uso de um paralelismo de construções. A distinção, 
nessas falas, é marcada pelo emprego de duas palavras 
que, contextualmente, são:
a) antagônicas
b) polivalentes
c) equivalentes
d) complementares

________ RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO________
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6) Paulo tinha R$ 72,00 e gastou — com lazer e a metade

5
do que tinha com alimentação. Desse modo, o valor 
que sobrou para Paulo foi:
a) R$ 17,20
b) R$21,60
c) R$7,20
d) R$50,40

7) O valor à vista de um produto é R$ 150,00 e Carlos o 
comprou por R$ 172,50, pagando juros sobre o valor à 
vista. Nessas circunstâncias, a taxa percentual de juros 
pagos por Carlos é de:
a) 11,5%
b) 15%
c) 22,5%
d) 17,5%

8) Os números 2, 3, 4, 5, 8, 7, 16, 9.....  apresentam uma
sequência lógica. Nessas condições o décimo primeiro 
termo da sequência é:
a) 64
b) 11
c) 13
d) 128

9) De acordo com a lógica de proposições a negação da 
frase “Os carros são velozes e as bicicletas não são de 
três rodas” é:
a) Os carros não são velozes e as bicicletas são de três 

rodas.
b) Os carros são velozes ou as bicicletas não são de três 

rodas.
c) Os carros não são velozes ou as bicicletas não são de 

três rodas.
d) Os carros não são velozes ou as bicicletas são de três 

rodas.

10) Para percorrer a distância entre duas cidades a 
velocidade média é de 90 km/h e o tempo gasto é de 4 
horas. Se a velocidade média fosse de 60 km/h, então 
o tempo necessário para percorrer a mesma distância 
seria de:
a) 6 horas.
b) 5 horas e meia.
c) 2 horas e quarenta minutos.
d) Mais de 6 horas.
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CONHECIMENTOS GERAIS

11) Considerando a Lei n° 13.331/2001, analise os itens 
abaixo que tratam da saúde ambiental e competências 
da direção do SUS nesse campo. A seguir assinale a 
alternativa correta:
I. A atenção à saúde do trabalhador no setor público e 

privado, do mercado formal e informal, compreende as 
ações individuais e coletivas desenvolvidas no âmbito 
do SUS, abrangendo a informação aos trabalhadores e 
às entidades sindicais quanto à situação de saúde e das 
condições de riscos no ambiente de trabalho.

II. Os serviços de vigilância sanitária e epidemiológica 
manterão fiscalização e controle das atividades 
desenvolvidas nos ambientes de trabalho, que, direta 
ou indiretamente ocasionem ou possam vir a ocasionar 
risco ou dano à saúde, à vida ou à qualidade de vida.

III. Não compete ao SUS participar da normatização, 
fiscalização e controle dos serviços de saúde do 
trabalhador nas instituições e empresas públicas e 
privadas.

a) I, II e III estão corretas
b) Apenas I e III estão corretas
c) Apenas I e II estão corretas
d) Apenas II está correta

12) Tomando por base a Constituição da República 
Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta:
a) É vedada a participação direta ou indireta de empresas 

ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, 
salvo nos casos previstos em lei.

b) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho, não compete ao SUS.

c) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

d) As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e 
as sem fins lucrativos.

13) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 
princípios, EXCETO:
a) Reorientação da Atenção Básica pela estratégia da 

Saúde da Família.
b) Universalidade.
c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral.
d) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie.

14) O Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta 
a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, 
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa, e dá outras providências. 
Essa legislação define as portas de entrada do SUS. 
Entre essas não se inclui:
a) Serviços de atenção psicossocial.
b) Serviços especiais de acesso aberto.
c) Serviços de atenção primária.
d) Ambulatórios médicos de especialidades.

15) Considerando o estatuto da criança e do adolescente, 
analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa 
correta:
I. Sistema Único de Saúde promoverá programas de 

assistência médica e odontológica para a prevenção das 
enfermidades que ordinariamente afetam a população 
infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, 
educadores e alunos.

II. A parturiente será atendida preferencialmente pelo 
mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal.

III. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos 
contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 
localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

a) I, II e III estão corretas
b) Apenas I e III estão corretas
c) Apenas I e II estão corretas
d) Apenas II está correta

16) Sobre Ética e Cidadania, analise as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa correta:
1a: O exercício da cidadania, como gozo de direitos e 

desempenho de deveres, deve pautar-se por contornos 
éticos: o exercício da cidadania deve se materializar 
na escolha da melhor conduta tendo em vista o bem 
comum, resultando em uma ação moral como expressão 
do bem.

2a: Imutabilidade e validade universal são características 
da ética.

a) Ambas estão incorretas
b) A 1a sentença é correta e a 2a incorreta
c) A 1a sentença é incorreta e a 2a correta
d) Ambas estão corretas

17) Considerando as normas constitucionais concernentes 
a administração pública e aos servidores públicos, 
assinale a alternativa incorreta:
a) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 

associação sindical.
b) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 

espécies remuneratórias para o efeito de remuneração 
de pessoal do serviço público.

c) Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo 
não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Legislativo e Poder Judiciário.

d) O direito de greve será exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei específica.

18) Os termos Arial e Times New Roman são, 
respectivamente, em um editor de texto do tipo 
Microsoft Word, categorizados como sendo:
a) duas opções para gravar um arquivo.
b) dois menus para seleção de letras.
c) dois tipos de fonte.
d) tipos para correção ortográfica.

19) Na manipulação de células em planilhas eletrônicas é 
muito comum o uso do termo “mesclar células”. Esse 
termo tem como significado:
a) processar geometricamente duas ou mais células 

adjacentes na horizontal, ou na vertical, calculando o 
espaço ocupado por essas células em centímetros 
quadrados.

b) juntar duas ou mais células adjacentes na horizontal, ou 
na vertical, tornando-as uma única célula maior.

c) adicionar matematicamente duas ou mais células 
adjacentes na horizontal, ou na vertical, totalizando 
seus valores em uma única célula.

d) classificarduas ou mais células adjacentes na horizontal, 
ou na vertical, em ordem alfabética ou numérica, da 
menor para a maior.
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20) Conjunto de teclas muito utilizado em Sistemas 
Operacionais para a mudança entre as diversas janelas 
abertas:
a) Alt + Ctrl
b) Ctrl + Tab
c) Shift + Ctrl
d) Alt + Tab

___________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS___________

21) João, acionista majoritário da empresa Alfa Ltda., fez 
uma retirada em dinheiro no valor de R$52.358,99, 
no caixa da empresa no mês passado para pagar 
uma prestação do seu barco que utiliza para lazer. O 
contador da empresa disse à João que não poderia 
ter feito isto, mesmo sendo proprietário da empresa, 
o dinheiro retirado no caixa pertence a empresa e que 
João feriu ao princípio da contabilidade chamado:
a) Oportunidade.
b) Competência.
c) Entidade.
d) Continuidade.

22) A Norma Brasileira de Contabilidade TG 01 (R3), que 
trata da redução ao valor recuperável de ativos, define 
valor recuperável como o:
a) Maior valor entre o valor justo líquido de despesas de 

venda de um ativo ou de unidade geradora de caixa e o 
seu valor em uso.

b) Menor valor entre o valor justo líquido de despesas de 
venda de um ativo ou de unidade geradora de caixa e o 
seu valor em uso.

c) Maior valor entre o valor justo líquido de despesas de 
venda de um passivo ou de unidade geradora de caixa 
e o seu valor que não está em uso.

d) Maior valor entre o valor bruto de receitas de venda de 
um ativo.

23) De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade -  
NBC PG 300, analise as afirmativas abaixo, dando (V) 
para verdadeiro ou (F) para falso, em seguida indique a 
alternativa correta. Assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta de cima para baixo.
( ) Contador interno é o contador empregado ou contratado 

na função executiva (elaboração da contabilidade da 
entidade) ou não executiva, em áreas como comércio, 
indústria, serviços, setor público, educação, setor 
sem fins lucrativos, órgãos reguladores ou órgãos 
profissionais, ou contador contratado por essas 
entidades.

( ) 0  contador interno pode ser empregado assalariado, 
sócio, conselheiro (executivo ou não executivo), sócio- 
diretor, voluntário ou alguém que trabalha para uma 
ou mais organizações contratantes. A forma legal do 
relacionamento com a organização empregadora, 
se houver, não tem qualquer relação com as 
responsabilidades éticas do contador.

( ) O contador interno não deve envolver-se em qualquer 
negócio, ocupação ou atividade que prejudique ou 
possa prejudicar a integridade, a objetividade ou a 
boa reputação da profissão, sendo consequentemente 
incompatível com os princípios éticos.

a) V, V, F.
b) F, F, V.
c) F, F, F.
d) V, V, V.

24) Assinale a alternativa incorreta.
a) Para os fins da Lei n° 8.666/93, os órgãos e entidades 

da Administração Pública que realizem frequentemente 
licitações manterão registros cadastrais para efeito 
de habilitação, na forma regulamentar, válidos por, 
no máximo, um ano. O registro cadastral deverá ser 
amplamente divulgado e deverá estar permanentemente 
aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por 
ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, 
através da imprensa oficial e de jornal diário, a 
chamamento público para a atualização dos registros 
existentes e para o ingresso de novos interessados. É 
facultado às unidades administrativas utilizarem-se de 
registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública.

b) Nos contratos celebrados pela Administração 
Pública com pessoas físicas ou jurídicas, exceto 
aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar 
necessariamente cláusula que declare competente o 
foro da sede da Administração para dirimir qualquer 
questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 
da Lei n° 8.666/93.

c) Para os fins da Lei n° 8.666/93, considera-se contrato 
todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que haja um 
acordo de vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 
denominação utilizada.

d) As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com 
terceiros, serão necessariamente precedidas de 
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei n° 
8.666/93.

25) Assinale a alternativa correta.
a) As receitas orçamentárias são fontes de recursos 

utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja 
finalidade precípua é atender às necessidades públicas 
e demandas da sociedade.

b) Quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, para 
fins contábeis, a receita orçamentária pode ser efetiva 
ou não-efetiva. Sendo a receita orçamentária efetiva, 
aquela que não altera a situação líquida patrimonial 
no momento do reconhecimento do crédito e, por isso, 
constitui fato contábil permutativo, como é o caso das 
operações de crédito e, a receita orçamentária não 
efetiva é aquela que, no momento do reconhecimento 
do crédito, aumenta a situação líquida patrimonial 
da entidade. Constitui fato contábil modificativo 
aumentativo.

c) Os critérios de classificação das receitas orçamentárias 
dividem-se em Receitas Correntes, Receitas de Capital 
e Receitas Avulsas.

d) Receitas orçamentárias de Capital diminuem 
as disponibilidades financeiras do Estado e são 
instrumentos de financiamento dos programas e ações 
orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades 
públicas. Porém, de forma diversa das Receitas 
Correntes, as Receitas de Capital em geral provocam 
efeito sobre o Patrimônio Líquido.

26) Assinale a alternativa incorreta.
a) Nas contas de compensação do Balanço Patrimonial 

não serão registrados os bens, obrigações e valores 
que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o 
patrimônio.

b) O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e 
valores realizáveis independentemente de autorização 
orçamentária e os valores numerários.

c) O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas 
e outros pagamentos independente de autorização 
orçamentária.

d) O Passivo Permanente compreenderá as dívidas 
fundadas e outras que dependam de autorização 
legislativa para amortização ou resgate.
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27) Assinale a alternativa correta.
a) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará 

as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 
dependentes da execução orçamentária, e indicará o 
resultado patrimonial do exercício.

b) A Demonstração das Variações Patrimoniais poderá 
ser elaborada de acordo com os modelos: sintético e; 
analítico. O modelo sintético, assim como o modelo 
analítico detalham os subgrupos das variações 
patrimoniais em um único quadro. Esses modelos 
auxiliam o recebimento das contas anuais por meio do 
Siconfi para fins de consolidação.

c) O resultado patrimonial do período é apurado pelo 
confronto entre as variações patrimoniais quantitativas 
aumentativas e diminutivas.

d) No setor público, o resultado patrimonial é um indicador 
de desempenho, ou seja, um medidordo quanto o serviço 
público ofertado promoveu alterações quantitativas dos 
elementos patrimoniais.

28) Com base na Lei n° 101/00, analise as afirmativas abaixo 
e, em seguida assinale a alternativa correta.
I. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 

Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas 
metas anuais, em valores correntes e constantes, 
relativas a receitas, despesas, resultados nominal e 
primário e montante da dívida pública, para o exercício 
a que se referirem e para os dois seguintes.

II. A lei de d iretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos 
Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes 
e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, 
informando as providências a serem tomadas, caso se 
concretizem.

III. A mensagem que encaminhar o projeto da União 
apresentará, em anexo específico, os objetivos das 
políticas monetária, creditícia e cambial, bem como 
os parâmetros e as projeções para seus principais 
agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, 
para o exercício subsequente.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas a afirmativa III está correta.
c) As afirmativas I, II e III estão incorretas.
d) As afirmativas I, II e III estão corretas.

29) A Lei n° 101/00 declara que o resultado do Banco Central 
do Brasil, apurado após a constituição ou reversão 
de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e 
será transferido até o décimo dia útil subsequente à 
aprovação dos balanços:
a) Quadrimestrais.
b) Semestrais.
c) Trimestrais.
d) Bimestrais.

30) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
( ) A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de 

forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas 
da administração pública federal para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para as relativas 
aos programas de duração descontinuada.

( )A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 
metas e prioridades da administração pública federal, 
excluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subsequente, orientará a elaboração da 
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações 
na legislação tributária e estabelecerá a política de 
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

( ) 0  Poder Executivo publicará, até trinta dias após o 
encerramento de cada bimestre, relatório resumido da 
execução orçamentária.

( )Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais 
previstos na Constituição Federal de 1988 serão 
elaborados em consonância com o plano plurianual e 
apreciados pelo Congresso Nacional.

a) V, V, V, V.
b) F, V, V, F.
c) V, F, F, F.
d) F, F, V, V.

31) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta.
I. Os princípios orçamentários visam estabelecer regras 

norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, 
eficiência e transparência para os processos de 
elaboração, execução e controle do orçamento público.

II. O princípio orçamentário da unidade ou totalidade 
determina que a LOA de cada ente federado deverá 
contertodas as receitas e despesas de todos os poderes, 
órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público.

III. O princípio orçamentário da universalidade estabelece 
que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão 
da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se 
dessa proibição a autorização para abertura de crédito 
suplementar e a contratação de operações de crédito, 
nos termos da lei.

IV. O princípio orçamentário da exclusividade determina 
existência de orçamento único para cada um dos 
entes federados, União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, com a finalidade de se evitarem múltiplos 
orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política.

Com base nas informações acima, está correto afirmar 
que:
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão incorretas.
c) Apenas a afirmativa I está correta.
d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão incorretas.

32) Assinale a alternativa incorreta.
a) Dívida ativa é o conjunto de créditos tributários e não 

tributários em favor da Fazenda Pública, recebidos no 
prazo para pagamento definido em lei ou em decisão 
proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou 
entidade competente, após apuração de certeza e 
liquidez.

b) Dívida Ativa Tributária é proveniente de obrigação legal 
relativa a tributos e respectivos adicionais e multas.

c) Dívida Ativa Não Tributária é proveniente dos demais 
créditos da Fazenda Pública, decorrentes de contratos 
em geral ou de outras obrigações legais.

d) Somente poderão ser encaminhados para inscrição 
em dívida ativa os créditos vencidos anteriormente 
reconhecidos como créditos a receber no ativo do órgão 
ou entidade de origem do crédito.
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33) O Balanço Orçamentário é composto por: Quadro 
Principal; Quadro da Execução dos Restos a Pagar 
Não Processados; e Quadro da Execução dos Restos a 
Pagar Processados.
Tratando do Quadro Principal, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta:
I. A coluna Previsão Inicial demonstra os valores da 

previsão inicial das receitas conforme consta na Lei 
Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados 
nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o 
exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento 
previsto na LOA.

II. A coluna Previsão Atualizada demonstra os valores 
da previsão atualizada das receitas, que refletem 
a reestimativa da receita decorrente de: abertura 
de créditos adicionais, seja mediante excesso de 
arrecadação ou contratação de operações de crédito; 
criação de novas naturezas de receita não previstas 
na LOA; remanejamento entre naturezas de receita; ou 
atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas 
após a data da publicação da LOA.

III. A coluna Receitas Realizadas corresponde às receitas 
arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de 
outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

a) Estão incorretas as afirmativas I, II e III.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) Estão corretas as afirmativas I, II e III.

34) O Balanço Financeiro possibilita a apuração do 
resultado financeiro do exercício (MCASP- Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6a edição). 
Essa apuração pode ser efetuada pelo(s) modo(s):

MODO 1____________________________________
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte
(-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior.
= Resultado Financeiro do Exercício

MODO 2________________________________
Receitas Orçamentárias
(+) Transferências Financeiras Recebidas
(+) Recebimentos Extraorçamentários
(-) Despesa Orçamentária
(-) Transferências Financeiras Concedidas
(-) Pagamentos Extraorçamentários
= Resultado Financeiro do Exercício

De acordo com as informações acima está correto 
afirmar que:
a) Apenas o modo 1 está correto.
b) Apenas o modo 2 está correto.
c) Os modos 1 e 2 estão corretos.
d) Os modos 1 e 2 estão incorretos.

35) Patrimônio público é:
a) O conjunto de direitos e bens apenas tangíveis, 

adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos 
ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja 
portador e represente um fluxo de benefícios, presente 
ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou 
à exploração econômica por entidades do setor público 
e suas obrigações.

b) O conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, 
onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, 
recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do 
setor público, que seja portador e represente um fluxo 
de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação 
de serviços públicos ou à exploração econômica por 
entidades do setor público e suas obrigações.

c) O conjunto de bens apenas intangíveis, não onerados, 
adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos 
ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja 
portador e represente um fluxo de benefícios, presente 
ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou 
à exploração econômica por entidades do setor público 
e suas obrigações.

d) O conjunto de bens apenas tangíveis e onerados, 
adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos 
ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja 
portador e represente um fluxo de benefícios, presente 
ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou 
à exploração econômica por entidades do setor público 
e suas obrigações.

36) Estão obrigados a efetuar as retenções na fonte do 
Imposto sobre a Renda (IR), da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da 
Contribuição para o PIS/Pasep sobre os pagamentos 
que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento 
de bens ou prestação de serviços em geral, incluindo 
as obras, os órgãos e entidades da administração 
pública federal, analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta:
I. Os órgãos da administração pública federal direta.
II. As autarquias.
III. As fundações federais.
IV. As empresas públicas.
V. As sociedades de economia mista.
VI. As demais entidades em que a União, direta ou 

indiretamente detenha a maioria do capital social 
sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro 
Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução 
orçamentária e financeira no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).

Estão corretas:
a) Todas as afirmativas.
b) Apenas as afirmativas I, II, III, IV e V.
c) Apenas as afirmativas II, III, V e VI.
d) Apenas as afirmativas III, IV e VI.

37) Leia o enunciado abaixo, analise as afirmativas, dando 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e, em seguida 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
de cima para baixo.
No final de cada exercício financeiro, as contas 
individuais dos participantes do PIS/PASEP serão 
creditadas das quantias correspondentes:
( )Á aplicação da atualização monetária sobre os 

respectivos saldos credores verificados ao término do 
exercício financeiro anterior.

( )Á incidência de juros sobre os respectivos saldos 
credores atualizados, verificados ao término do exercício 
financeiro anterior.

( ) Ao resultado líquido adicional das operações financeiras 
realizadas, verificado ao término do exercício financeiro 
anterior,

a) F, V, F.
b) V, V, V.
c) V, F, V.
d) F, F, F.
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38) Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
Imediatamente após a promulgação da Lei de 
Orçamento e com base nos limites nela fixados,
o Poder ___________  aprovará um quadro de
cotas ____________  da despesa que cada unidade
orçamentária fica autorizada a utilizar.
a) Judiciário / semestre.
b) Judiciário / trimestre.
c) Legislativo / semestre.
d) Executivo / trimestrais.

39) No que diz respeito a elaboração da proposta 
orçamentária das previsões plurianuais, leia o 
enunciado abaixo, analise as afirmativas e, em seguida 
indique a alternativa correta.
As receitas e despesas de capital serão objeto de 
um Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, 
aprovado por decreto do Poder Executivo, abrangendo, 
no mínimo um triénio. O Quadro de Recursos e de 
Aplicação de Capital será anualmente reajustado 
acrescentando-se lhe as previsões de mais um ano, de 
modo a assegurar a projeção contínua dos períodos.
O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital 
abrangerá:
I. As despesas e, como couber, também as receitas 

previstas em planos especiais aprovados em lei 
e destinados a atender a regiões ou a setores da 
administração ou da economia.

II. As despesas à conta de fundos especiais e, como 
couber, as receitas que os constituam.

III. Em anexos, as despesas de capital das entidades 
referidas no Título X da lei n° 4.320/64, com indicação 
das respectivas receitas, para as quais forem previstas 
transferências de capital.

a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa III está correta.
c) Estão corretas as afirmativas I, II e III.
d) Estão incorretas as afirmativas I, II e III.

40) Tratando das classificações da Despesa Orçamentária,
analise as afirmativas abaixo dando valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F) e, em seguida assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( )A classificação funcional segrega as dotações 

orçamentárias em funções e subfunções, buscando 
responder basicamente à indagação “em que” área de 
ação governamental a despesa será realizada.

( ) A classificação funcional é representada por oito dígitos. 
Os três primeiros referem-se à função, enquanto que 
os cinco últimos dígitos representam a subfunção, 
que podem ser traduzidos como agregadores das 
diversas áreas de atuação do setor público, nas esferas 
legislativa, executiva e judiciária.

( ) Na classificação por Estrutura Programática toda ação 
do Governo está estruturada em programas orientados 
para a realização dos objetivos estratégicos definidos 
no Plano Plurianual (PPA) para o período de quatro 
anos.

( )Na classificação por Estrutura Programática entende- 
se que programa é o instrumento de organização da 
atuação governamental que articula um conjunto de 
ações que concorrem para a concretização de um 
objetivo comum preestabelecido, visando à solução 
de um problema ou ao atendimento de determinada 
necessidade ou demanda da sociedade.

a) V, F, V, V.
b) V, V, F, F.
c) F, V, F, F.
d) V, V,V, V.
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