
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENTE CONTÁBIL 
 

PORTUGUÊS 
 
O texto a seguir se refere às questões de 01 a 04. 
 
Piscina 
 
Era uma esplêndida residência, na Lagoa Rodrigo de 
Freitas, cercada de jardins e, tendo ao lado, uma bela 
piscina. Pena que a favela, com seus barracos grotescos 
se alastrando pela encosta do morro, comprometesse 
tanto a paisagem. 
Diariamente desfilavam diante do portão aquelas 
mulheres silenciosas e magras, lata d’ água na cabeça. 
De vez em quando surgia sobre a grade a carinha de 
uma criança, olhos grandes e atentos, espiando o jardim. 
Outras vezes eram as próprias mulheres que se 
detinham e ficavam olhando. 
Naquela manhã de sábado ele tomava seu gim-tônica no 
terraço, e a mulher um banho de sol, estirada de maiô à 
beira da piscina, quando perceberam que alguém os 
observava pelo portão entreaberto. 
Era um ser encardido, cujos trapos em forma de saia não 
bastavam para defini-la como mulher. Segurava uma lata 
na mão, e estava parada, à espreita, silenciosa como um 
bicho. Por um instante as duas mulheres se olharam, 
separadas pela piscina. 
De súbito pareceu à dona de casa que a estranha 
criatura se esgueirava, portão adentro, sem tirar dela os 
olhos. Ergue-se um pouco, apoiando-se no cotovelo, e 
viu com terror que ela se aproximava lentamente: já 
atingia a piscina, agachava-se junto à borda de azulejos, 
sempre a olhá-la, em desafio, e agora colhia água com a 
lata. Depois, sem uma palavra, iniciou uma cautelosa 
retirada, meio de lado, equilibrando a lata na cabeça – e 
em pouco sumia-se pelo portão. 
Lá no terraço o marido, fascinado, assistiu a toda acena. 
Não durou mais de um ou dois minutos, mas lhe pareceu 
sinistra como os instantes tensos de silêncio e de paz 
que antecedem um combate. Não teve dúvida: na 
semana seguinte vendeu a casa. 
(SABINO, Fernando. A mulher do vizinho. Rio de Janeiro, 
1976) 
 
01) No texto, a introdução da mulher da favela na história 
se dá por uma sequência de palavras e expressões: 
“alguém”, “ser encardido”, “bicho”, “criatura estranha”. 
Esse recurso revela: 
a) Que o comportamento da mulher não era de uma 
pessoa, e sim de um animal. 
b) Uma visão negativa da mulher, que vem interromper a 
tranquilidade e o conforto dos donos da casa. 
c) Que a mulher estava tão suja que mais parecia um 
bicho do que um ser humano. 
d) O medo dos moradores da casa, pois se tratava de 
uma assaltante. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
02) Os donos da residência venderam a casa porque: 
a) Não queriam mais ser incomodados e alvo de olhares 
dos moradores da favela. 
b) Não gostavam mais da casa. 
c) A casa era grande demais. 
d) A dona da casa queria uma casa maior. 
e) Ficaram tristes com a situação da mulher favelada. 
 
03) O tema central do texto é: 
a) A situação de pobreza extrema dos favelados. 
b) A violência no Rio de Janeiro. 
c) A vida de luxo dos donos de mansões. 
d) A falta de segurança daqueles que têm mais posses. 
e) A desigualdade social. 

 
04) A palavra “sinistra”, no último parágrafo, pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: 
a) Curiosa. 
b) Cautelosa. 
c) Maliciosa. 
d) Interessante. 
e) Assustadora. 
 
05) Assinale a alternativa que apresenta o vício de 
linguagem conhecido por colisão: 
a) Pagou trinta por cada. 
b) Ela vai vim aqui. 
c) Menino vê incêndio do prédio 
d) Subiu lá em cima no nono andar. 
e) Sua saia sujou. 
 
06) Assinale a alternativa incorreta quanto à 
concordância nominal: 
a) Só os homens reclamaram. 
b) Ah! Esses pseudochefes! 
c) É necessário a nossa presença. 
d) A pulseira e o colar eram dourados como os cabelos. 
e) Muito obrigados, disseram eles. 
 
07) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estejam corretamente grafadas: 
a) Esdrúchulo, estropear, despeza, arrocho. 
b) Esdrúchulo, estropiar, despesa, arroxo. 
c) Esdrúchulo, estropiar, despeza, arroxo. 
d) Esdrúxulo, estropear, despesa, arrocho. 
e) Esdrúxulo, istropiar, despesa, arrocho. 
 
08) Assinale a alternativa em que a palavra apresenta 
oito letras e seis fonemas: 
a) Mobiliar. 
b) Inflação. 
c) Distante. 
d) Palhaços. 
e) Cochicho. 
 
09) Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da 
crase: 
a) Nós nunca fomos à Sergipe. 
b) Entregou flores à namorada. 
c) Eles estão vestidos à francesa. 
d) Gosto de pagar à vista. 
e) Helena estava à espera de um milagre. 
 
10) Assinale a alternativa incorreta quanto à 
concordância verbal: 
a) Dava meio-dia no relógio. 
b) É duas e quinze da manhã. 
c) Campinas fica perto de Jundiaí. 
d) As culpadas são elas. 
e) Um ou outro terá que responder. 
 

 
MATEMÁTICA 

 
11) O termo a21 da matriz A = (aij)2×2 dada por aij = 3i – j 
é igual a: 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 
 
12) Uma escola possui 2800 alunos matriculados e 1200 
foram selecionados para participar de um concurso. A 
razão que representa os alunos selecionados e os não 
selecionados é: 
a) 3/4. 



b) 4/3. 
c) 3/7. 
d) 2/3. 
e) 2/7. 
 
13) O resultado da inequação  x – 1 ≥ 8 – 2x é dado por: 
a) x ≤ -3. 
b) x ≥ 3. 
c) x ≥ 7/3. 
d) x ≤ 3. 
e) x ≥ 7. 
 
14) Reduzindo-se ao primeiro quadrante um arco de 
medida 2240°, obtém-se um arco, cuja medida, em 
radianos, é: 
a) π/3. 
b) 2π/3. 
c) 4π/9. 
d) 3π/4. 
e) 6π/2. 
 
15) Em um grupo de pessoas, as idades são : 12, 14, 15 
e 17 anos. Caso mais uma pessoa de 17 anos junte-se 
ao grupo, a média das idades do grupo será de: 
a) 14,5 anos. 
b) 15 anos. 
c) 16 anos. 
d) 16,5 anos. 
e) 17 anos. 
 
16) Um aquário tem o formato de um paralelepípedo 
retangular, de largura 50 cm, comprimento 32 cm e altura 
25 cm. Sabendo que o volume do aquário é de 40.000 
cm3, para que ele esteja completamente cheio, serão 
necessários, em litros, o equivalente a: 
a) 0,04 litros. 
b) 0,4 litros. 
c) 4 litros. 
d) 40 litros. 
e) 400 litros. 
 
17) O décimo primeiro termo de uma progressão 
aritmética de primeiro termo 1/3 e razão 1/2, é igual a: 
a) 5/3. 
b) 11/3. 
c) 12/3. 
d) 16/3. 
e) 11/33. 
 
18) Sobre as conversões de unidade de medida de 
superfície, não está correto afirmar que: 
a) 0,054dam² = 54 dm². 
b) 655 dam² =  0,0655 km². 
c) 4,57 m² = 0,0457dam². 
d) 0,081 mm² = 0,00081cm². 
e) 5 m² = 500 dm² 
 
19) As afirmarções a seguir se referem ao conjunto dos 
números racionais; 
I- Os números √2 ≅ 1,4142 e √3 ≅ 1,732 são os 
únicos números racionais entre 1 e 2.  
II- O número 1,222... é uma dizima periódica portanto é  
um número racional. 
III- O número 5/3 não é um número racional 
Estão corretas apenas as afirmações: 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) I e III. 
 
20) Em uma gaveta, a razão entre o número de 
envelopes com etiqueta e o número de envelopes sem 

etiquetas é  2/5. Sabendo que o número total de 
envelopes que se encontra nessa gaveta é 385, a 
diferença entre o número de envelopes sem etiquetas 
e com etiquetas é: 
a) 110. 
b) 125. 
c) 165. 
d) 231. 
e) 275. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) A Prefeitura de Dracena adquiriu um veículo para uso 
da Secretaria de Educação em 31/05/2016 por R$ 
80.000,00 e entrou em funcionamento em 01/07/2016, 
espera-se ao final da vida útil um valor residual de R$ 
12.000,00, a vida útil é estimada em 8 anos. Qual o valor 
da depreciação acumulada que será evidenciada no 
balanço patrimonial em 31/12/2017 considerando o 
método de depreciação linear. 
a) R$ 13.458,33. 
b) R$ 15.000,00. 
c) R$ 12.750,00. 
d) R$ 12.570,00. 
e) R$ 15.833,33. 
 
22) Um agente contábil da Prefeitura de Dracena realizou 
um empenho dia 20/11/2017 para aquisição de uma 
máquina, o pedido foi feito ao fornecedor, porém a 
empresa vai demorar 60 dias para providenciar e 
entregar a máquina, considerando que no próximo 
orçamento não estará previsto esta despesa, este 
empenho passou para o exercício de 2018 como: 
a) Restos a pagar processado. 
b) Despesa do exercício de 2018. 
c) Restos a pagar não processado. 
d) Restos a pagar não processado liquidado. 
e) Despesa de exercício anterior. 
 
23) Qual é a lei que estabelece de forma regionalizada, 
as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e 
para as relativas aos programas de duração continuada: 
a) Lei de Diretrizes Orçamentárias.  
b) Lei Orçamentária Anual. 
c) Lei de Responsabilidade Fiscal. 
d) Plano Plurianual. 
e) Lei Federal 4.320/1964. 
 
24) “Registra o valor total dos recursos oriundos de 
convênios firmados com a saúde, para realização de 
objetivos de interesse comum dos partícipes, e 
destinados a custear despesas correntes. Quando o 
convênio for entre entidades federais, a entidade 
transferidora não poderá integrar o orçamento da 
seguridade social da União.” Esta descrição refere-se a 
qual origem da receita orçamentária: 
a) Patrimonial. 
b) Transferências Correntes. 
c) Transferências de capital. 
d) Serviço. 
e) Operação de crédito. 
 
25) O Balanço Orçamentário é uma das demonstrações 
contábeis elaboradas e divulgadas pelas entidades do 
setor público, assinale o conceito correto sobre esta 
demonstração. 
a) Evidencia as receitas e despesas orçamentárias e os 
ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados 
com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se 
transferem para o início do exercício seguinte. 



b) Evidencia qualitativa e quantitativamente a situação 
patrimonial da entidade pública. 
c) Evidencia as variações verificadas no patrimônio e 
indica o resultado patrimonial do exercício. 
d) Permite aos usuários projetar cenários de fluxos de 
caixa futuros e elaborar análise sobre eventuais 
mudanças em torno da capacidade de manutenção do 
financiamento dos serviços públicos. 
e) Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, 
detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando 
o orçamento inicial e suas alterações com a execução. 
 
26) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 
101/2000) e a Constituição Federal de 1988, qual é o 
prazo para publicação do Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária (RREO): 
a) O RREO será publicado até sessenta dias após o 
encerramento de cada bimestre. 
b) O RREO será publicado até trinta dias após o 
encerramento de cada bimestre. 
c) O RREO será publicado até trinta dias após o 
encerramento de cada trimestre. 
d) O RREO será publicado até sessenta dias após o 
encerramento de cada semestre. 
e) O RREO será publicado até trinta dias após o 
encerramento de cada quadrimestre. 
 
27) De acordo com o artigo 20 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), em cada período 
de apuração a despesa com pessoal no poder executivo 
municipal não pode ultrapassar a qual percentual da 
receita corrente liquida. 
a) 54%. 
b) 49%. 
c) 60%. 
d) 40,9%. 
e) 50%. 
 
28) Assinale a opção correta a respeito dos princípios 
orçamentários. 
a) Dado o princípio da exclusividade, cada ente da 
Federação deverá elaborar seu orçamento com o 
período de um exercício financeiro. 
b) O PPA segue o princípio da periodicidade e sua 
duração é delimitada em 3 anos. 
c) De acordo com o princípio do orçamento bruto, as 
receitas devem constar no orçamento pelos seus totais, 
deduzindo-se destes somente os impostos. 
d) Dado o princípio da totalidade, o orçamento de cada 
estado deverá conter todas as receitas e despesas de 
seus órgãos mantidos pelo poder público. 
e) O princípio da especialização diz que o orçamento não 
consignará dotações globais destinadas a atender 
indiferentemente a despesas de pessoal, material, 
serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, 
salvo exceções do art. 20 da Lei 4320/1964 e as 
reservas de contingência.  
 
29) O estágio da despesa pública que consiste na 
verificação do direito adquirido pelo credor tendo por 
base os títulos, notas fiscais e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito corresponde a. 
a) Empenho. 
b) Liquidação. 
c) Previsão. 
d) Pagamento. 
e) Suplementação. 
 
30) De Acordo com da Constituição Federal de 1988 são 
impostos que competem aos Municípios instituir: 
a) IPTU, ISS e ITBI. 
b) IPTU, ISS, ICMS. 
c) ITR, ITBI, IPTU. 

d) ITCMD, ISS, IPVA. 
e) IR, IPVA, IPI. 
 
31) O orçamento público é composto por créditos 
orçamentários que representam o limite de gastos, 
autorizados pelo poder legislativo, para serem utilizados 
em um exercício financeiro, contudo para que haja uma 
alteração é preciso abrir um crédito adicional.  Assinale a 
alternativa correta a respeito dos créditos adicionais. 
a) suplementares são os destinados a despesas 
urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção 
intestina ou calamidade pública. 
b) Créditos adicionais especiais dependem da existência 
de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e não 
deve ser precedida de exposição justificativa. 
c) extraordinários são os destinados a reforço de dotação 
orçamentária. 
d) Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao 
exercício financeiro em que forem abertos, salvo 
expressa disposição legal em contrário, quanto aos 
especiais e extraordinários. 
e) O superávit financeiro apurado em balanço financeiro 
do exercício anterior é uma das fontes de abertura de 
crédito adicional. 
 
32) Atualmente a contabilidade pública é pautada sob a 
Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público NBC TSP Estrutura Conceitual aprovada pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), esta norma 
estabelece os objetivos da elaboração e divulgação dos 
Relatórios Contábeis de Propósito Geral (RCPG), são 
eles: 
a) Estabelecer normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
b) Fornecer informações que sejam úteis na tomada de 
decisões econômicas e avaliações por parte dos 
usuários, tendo o propósito de atender finalidade ou 
necessidade específica de determinados grupos de 
usuários. 
c) Fornecer informações úteis aos usuários dos serviços 
e provedores de recursos com a finalidade de prestação 
de contas e responsabilização (accountability) e tomada 
de decisão. 
d) Estabelecer normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal. 
e) Fornecer informações úteis aos usuários dos serviços 
e provedores de recursos com a finalidade exclusiva de 
prestação de contas, no entanto os RCPG não auxiliam 
na responsabilização da atuação do gestor público. 
 
33) A lei 8.666/1993 institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. Marque a alternativa que representa uma 
situação prevista na lei para que haja dispensa de 
licitação. 
a) 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. 
b) Obras ou serviços de engenharia superiores a R$ 
1.500.000,00. 
c) Aquisição de um veículo de cinco lugares no valor de 
R$ 40.000,00 para uso da Secretaria de administração. 
d) Aquisição de materiais de expediente para diversos 
setores da prefeitura no valor de R$ 25.000,00. 
e) Aquisição de computadores para a Secretaria de 
Educação no valor de R$ 60.000,00. 
 
34) Considere os dados do extraídos do Balanço 
Orçamentário de determinado município paulista no 



exercício de 2017, marque a alternativa que apresenta o 
resultado orçamentário apresentado nesta demonstração 
contábil. 

Prevista Inicial R$ 500.000,00 

Previsão Atualizada R$ 600.000,00 

Receita Realizada R$ 700.000,00 

Dotação Inicial R$ 500.000,00 

Dotação Atualizada R$ 600.000,00 

Despesas 
empenhadas 

R$ 550.000,00 

Despesas 
liquidadas 

R$ 500.000,00 

Despesas Pagas R$ 400.000,00 

a) Superávit Orçamentário de R$ 300.000,00. 
b) Economia orçamentária de R$ 150.000,00. 
c) Superávit Orçamentário de R$ 150.000,00. 
d) Excesso de arrecadação de R$ 200.000,00. 
e) Déficit Orçamentário de R$ 150.000,00. 
 
35) A auditoria é uma técnica contábil com a finalidade 
de emitir uma opinião a partir de exames independentes, 
objetivos e sistemáticos de dada matéria, baseado em 
normas técnicas e profissionais, no qual se confronta 
uma condição com determinado critério. Marque a 
alternativa que apresenta o conceito correto com relação 
a auditoria governamental: 
a) Accountability: obrigação que têm as pessoas ou 
entidades, as quais foram confiados recursos públicos, 
de prestar contas, responder por uma responsabilidade 
assumida e informar a quem lhes delegou essa 
responsabilidade. 
b) Auditoria Operacional: exame e avaliação dos 
registros; das demonstrações contábeis; das contas 
governamentais; das operações e dos sistemas 
financeiros; do cumprimento das disposições legais e 
regulamentares; dos sistemas de controle interno; da 
probidade e da correção das decisões administrativas 
adotadas pelo ente auditado, com o objetivo de 
expressar uma opinião. 
c) Controle Interno: É o controle exercido pelo Poder 
Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas, sobre 
as atividades orçamentária, contábil, financeira, 
econômica, operacional e patrimonial dos Poderes 
Executivo, Judiciário, do próprio Poder Legislativo e do 
Ministério Público, e de suas entidades da administração 
direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e 
equidade dos atos praticados pelos administradores e 
demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos. 
d) Auditoria de Programas: objetiva emitir opinião com 
vistas a certificar a regularidade das contas, verificar a 
execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes, a 
probidade na aplicação dos dinheiros públicos e na 
guarda ou administração de valores e outros bens da 
União ou a ela confiados. 
e) Auditoria de Regularidade: É quando o profissional de 
auditoria governamental deverá verificar se as 
demonstrações contábeis e outros informes representam 
uma visão fiel e justa do patrimônio envolvendo questões 
orçamentárias, financeiras, econômicas e patrimoniais, 
além dos aspectos de legalidade. 
 
36) Em relação a Execução Orçamentária e do 
Cumprimento das Metas estabelecido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa correta. 
a) Até sessenta dias após a publicação dos orçamentos, 
nos termos em que dispuser a LDO, o Poder Executivo 
estabelecerá a programação financeira e o cronograma 
de execução mensal de desembolso.  

b) Os recursos legalmente vinculados a finalidade 
específica serão utilizados exclusivamente para atender 
ao objeto de sua vinculação, apenas no exercício em que 
ocorrer o ingresso. 
c) Se ao final de um quadrimestre verifica-se que a 
realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal 
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes 
promoverão, por ato próprio e nos montantes 
necessários, nos quinze dias subsequentes, limitação de 
pagamentos e movimentação financeira, segundo os 
critérios fixados pela LDO. 
d) A execução orçamentária e financeira identificará os 
beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, por 
meio de sistema de contabilidade e administração 
financeira, para fins de observância da ordem 
cronológica determinada no art. 100 da Constituição 
Federal. 
e) Até o final dos meses de junho, outubro e março, o 
Poder Legislativo demonstrará e avaliará o cumprimento 
das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência 
pública na comissão referida no §1o do art. 166 da 
Constituição ou equivalente nas Câmaras municipais. 
 
37) Analise as contas extraídas de um balanço 
patrimonial de uma empresa comercial e marque a 
alternativa correta com relação a classificação do 
passivo. 

Conta Valor  Data de 
Pgto 

Salários a pagar  R$ 100.000,00  05/01/2018 

Impostos a recolher  R$ 30.000,00  30/03/2018 

Empréstimos a pagar  R$ 80.000,00  30/11/2018 

Fornecedores a 
pagar 

 R$ 50.000,00  30/04/2019 

Empréstimos a pagar  R$ 120.000,00  31/12/2019 

Fornecedores a 
pagar 

 R$ 90.000,00  28/02/2018 

Títulos a pagar  R$ 40.000,00  30/06/2018 

a) Passivo Circulante R$ 170.000,00. 
b) Passivo Não Circulante R$ 340.000,00. 
c) Passivo Circulante R$ 340.000,00. 
d) Passivo Não Circulante R$ 250.000,00. 
e) Passivo Circulante R$ 210.000,00. 
 
38) A NBCT 16.8 está em vigência e traz referências 
para o Controle interno das entidades do setor público e 
define as suas finalidades, a única alternativa que não 
apresenta uma finalidade do controle interno sob o 
enfoque contábil é: 
a) Auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e 
antieconômicas, erros, fraudes, malversação, abusos, 
desvios e outras inadequações. 
b) Aumentar o grau de confiança nas demonstrações 
contábeis por parte dos usuários, isso é alcançado 
mediante a expressão de uma opinião sobre se as 
demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os 
aspectos relevantes, em conformidade com uma 
estrutura de relatório financeiro aplicável. 
c) Salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos 
componentes patrimoniais. 
d) Propiciar a obtenção de informação oportuna e 
adequada. 
e) Contribuir para a promoção da eficiência operacional 
da entidade. 
 
39) As contas abaixo foram extraídas de um balanço 
patrimonial de certa prefeitura paulista, considere CP = 
Curto Prazo e LP = Longo Prazo, assinale a alternativa 
que apresenta o valor do Ativo Circulante. 



TERRENOS 600.000,00 

SUPRIMENTO DE FUNDOS 10.000,00 

SALARIOS A PAGAR 150.000,00 

PRECATÓRIOS DE PESSOAL - 
REGIME ORDINÁRIO 250.000,00 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 200.000,00 

FORNECEDORES 300.000,00 

ESTOQUES 250.000,00 

EMPRÉTIMOS - CP 150.000,00 

EMPRÉSTIMOS - LP 300.000,00 

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS 
IMPOSTOS - CP 200.000,00 

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - LP 250.000,00 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A 
RECEBER - CP 300.000,00 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 200.000,00 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 50.000,00 

(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A 
RECEBER - CP 30.000,00 

(-) PERDAS ESTIMADAS EM 
CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 
TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS CP 20.000,00 

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 50.000,00 

a) R$ 1.060.000,00. 
b) R$ 1.010.000,00. 
c) R$ 1.210.000,00. 
d) R$ 1.960.000,00. 
e) R$ 960.000,00. 
 
40) Em 2016 foi introduzida a estrutura conceitual 
aplicada ao setor público (NBCTSP Estrutura Conceitual) 
que serve de referência a partir de 2017 para as 
entidades do setor público. Segundo esta norma qual das 
alternativas apresenta uma entidade que não esta 
obrigada a elaborar e divulgar os Relatórios Contábeis de 
Propósito Geral (RCPG). 
a) Câmara municipal. 
b) Autarquias. 
c) Ministério Público. 
d) Empresas estatais independentes. 
e) Fundação Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


