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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

O caminhão à prova de greve 

 

A greve dos caminhoneiros jogou na cara de todos o quanto somos dependentes de 

combustíveis fósseis, seja na escala micro, com a escassez de gás de cozinha e o alface a preço de 

picanha, quanto na escala macro, já que a paralisação deve afetar o PIB de maneira significativa. O 

cenário seria outro, no entanto, numa realidade em que os caminhões fossem elétricos. 

[...] se você acompanha o noticiário de tecnologia sabe que isso pode virar realidade em 

relativamente pouco tempo: a Tesla, montadora de Elon Musk, apresentou um modelo que parece 

viável. Trata-se de um veículo sem nome (a Tesla chama-o apenas de “carreta”; “semi” em inglês). 

Mas como seria rodar com um caminhão elétrico no Brasil? Para começar, sairia mais barato para o 

caminhoneiro. Um caminhão típico faz 3 km por litro de diesel. Como o Diesel custa, em média, R$ 

3,60 (antes da redução prometida pelo governo), o sujeito gasta quase R$ 1,2 mil a cada mil 

quilômetros. De acordo com a Tesla, o caminhão elétrico deles consome 1,25 kWh por quilômetro. 

No Brasil, 1,25 kWh custa mais ou menos R$ 0,75. Colocando isso em termos estradeiros, temos 

R$ 750 a cada mil quilômetros. Ou seja: uma economia de 40% – maior até do que (a irreal) 

redução de 30% no preço do diesel, que os grevistas estavam pedindo no começo.      

O calcanhar de Aquiles da máquina é o tempo de reabastecimento. As baterias têm 

autonomia para 800 km e enchê-las numa tomada comum levaria dias. A Tesla, porém, desenvolveu 

tomadas de alta potência para recargas rápidas e começou a distribuí-las pelo território dos EUA. 

Com elas, dá para encher a bateria em poucas horas. Ainda assim parece muito. E é muito, já que 

bastam alguns minutos para encher o tanque de um caminhão. Mas existe um pulo do gato aí. 

Bateria de lítio é bateria de lítio em qualquer canto, seja num caminhão elétrico, seja no seu celular. 

Seu celular enche até uns 80% bem rápido. O que demora mesmo é dos 80% até os 100%. Num 

veículo elétrico é a mesma coisa. A recarga até os 80% num Supercharger leva só meia-hora e 

garante razoáveis 640 km de autonomia. Convenhamos: se o motorista usar as paradas para 

reabastecimento para fazer suas refeições, isso equivale a um tempo de recarga igual a zero. Nada 

mais do que zero. [...] 

O modelo ainda não chegou às lojas. A previsão é de que o Semi comece a ser entregue a 

partir do ano que vem – mas, vale dizer: Musk não é muito bom com prazos, então talvez seus 

compradores só vejam o caminhão meses, ou até anos depois da data estimada. [...] 

https://veja.abril.com.br/economia/greve-de-caminhoneiro-afeta-distribuicao-de-botijao-de-gas/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-05/guardia-greve-dos-caminhoneiros-pode-ter-impacto-relevante-no-pib
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Mas ele traz outra vantagem econômica em relação aos modelos à diesel, além de não usar 

diesel: motores elétricos têm poucas partes móveis. Com isso, exigem menos manutenção – o que, 

de acordo com  a Tesla compensaria o preço elevado. Os freios também tendem a durar mais, já que 

o freio-motor de qualquer veículo elétrico é tão poderoso que praticamente dispensa o uso das 

pastilhas. [...] 

De resto, o caminhão da Tesla acelera que nem o demônio, como todo veículo elétrico. Tudo 

graças ao chamado “torque instantâneo”, que entrega toda a potência num piscar de olhos, sem 

necessidade de troca de marchas nem nada. Descarregado, ele faz de zero a 100 km/h em 5 

segundos [...] 

Revista Superinteressante  

Por Felipe Germano - 30 maio 2018. (Acesso em 05/jun e adaptado especialmente para essa prova) 

 

01. O objetivo do texto é: 

A) Criticar a greve dos caminhoneiros. 

B) Fazer propaganda de um veículo – caminhão - da Tesla. 

C) Apresentar as vantagens de um caminhão elétrico. 

D) Mostrar a dependência dos combustíveis fósseis e uma alternativa de transporte elétrico. 

 

02. Segundo o texto, é correto o que se afirma em: 

A) A dependência de combustíveis fósseis, na escala micro, afeta mais do que na escala macro. 

B) A Tesla acelera a produção do veículo elétrico para entrega já no ano que vem. 

C) O veículo elétrico da Tesla, no Brasil, permitiria uma economia equivalente a um corte de 40% 

no preço do diesel.  

D) Além da economia em combustível, o calcanhar de Aquiles do veículo é o tempo de 

abastecimento. 

 

03. O texto, O caminhão à prova de greve, classifica-se como: 

A) Um artigo de opinião. 

B) Uma crônica. 

C) Uma reportagem. 

D) Uma notícia. 

 

04. Na construção do texto, o autor fez uso de sentido conotativo (figuras de linguagem). Leia os 

enunciados abaixo:  

I. O caminhão da Tesla acelera que nem o demônio, como todo veículo elétrico. 

https://super.abril.com.br/autor/felipe-germano
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II. A Tesla apresentou um veículo sem nome (chama-o apenas de “carreta”; “semi” em inglês). 

III. O calcanhar de Aquiles da máquina é o tempo de reabastecimento. 

Assinale a alternativa correta: 

A) As frases I e II foram empregadas no sentido conotativo. 

B) As frases I e III foram empregadas no sentido conotativo. 

C) Todas as frases foram empregadas no sentido conotativo. 

D) Apenas a frase III foi usada no sentido conotativo. 

 

05. “As baterias têm autonomia para 800 km e enchê-las numa tomada comum levaria dias. A 

Tesla, porém, desenvolveu tomadas de alta potência para recargas rápidas e começou a distribuí-las 

pelo território dos EUA. Com elas, dá para encher a bateria em poucas horas”.  Sobre o emprego 

dos pronomes destacados  nas frases acima e seus referentes, é correto o que se afirma em: 

A) -las em enchê-las se referem às baterias;  -las em distribuí-las  e elas se referem às tomadas. 

B) -las em enchê-las se referem às baterias;  -las em distribuí-las  se referem às recargas rápidas e 

elas se referem às tomadas. 

C) -las em enchê-las e  -las em distribuí-las  se referem às tomadas; elas às recargas rápidas. 

D) -las em enchê-las e  -las em distribuí-las  se referem às tomadas; elas à Tesla. 

 

06. “A greve dos caminhoneiros jogou na cara de todos o quanto somos dependentes de 

combustíveis fósseis”. Na frase, os termos em destaque são, respectivamente: 

A) Artigo; preposição; pronome; substantivo; adjetivo. 

B) Preposição; preposição; verbo; substantivo; adjetivo. 

C) Artigo; preposição; pronome; adjetivo; substantivo. 

D) Artigo; preposição; verbo; substantivo; adjetivo. 

 

07. Assinale a alternativa em que todos os escritores são brasileiros. 

A) Conceição Evaristo; Graciliano Ramos; Fernando Pessoa; Urda Alice Klueger. 

B) Ziraldo; Graciliano Ramos; Fernando Pessoa; Urda Alice Klueger. 

C) Conceição Evaristo; Graciliano Ramos; Cruz e Souza; Urda Alice Klueger 

D) Conceição Evaristo; Graciliano Ramos; Fernando Pessoa; Ziraldo. 
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Matemática 

 

08. Em uma pesquisa estatística tem-se algumas medidas de tendência central e uma delas se chama 

Mediana. Tem-se uma relação de valores de idades de um grupo de jovens que estudam mestrado 

na UNOESC: 30 – 20 – 28 – 28 – 25 – 22 – 26. Qual o valor da Mediana dessa sequencia de valores 

estatísticos? 

A) Med = 25. 

B) Med= 28. 

C) Med= 22. 

D) Med= 26. 

 

09. Tem-se na matemática o estudo de Modelação Matemática através de funções que podem ser de 

terceiro grau, como por exemplo: Y= - X³ - 6X + 10. Caso tenhamos um valor para X= -3, qual será 

o valor de Y nessa função? 

A) Y= 1. 

B) Y= 55. 

C) Y= 19. 

D) Y = 200. 

 

10. Na regra de três simples ou composta, direta ou inversamente proporcional pode-se encontrar 

resultados em diversas áreas do cotidiano humano. Se um condutor leva 6 horas para chegar a um 

ponto distante do seu e, realizar esse trajeto com velocidade de 80 Km/h, quantas horas levaria para 

realizar o mesmo trajeto, nas mesmas condições de condução, com a velocidade média de 48 Km/h? 

A) 3,6 horas. 

B) 8 horas. 

C) 10 horas. 

D) 20 horas. 

 

11. Resolva a expressão que representa uma equação exponencial. Neste caso, um ponto representa 

uma multiplicação. Qual o valor da variável X? 

  

A) X = 10. 

B) X = 8. 

C) X = 20. 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Saudades - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 10/2018 

6 

Prova Técnico em Contabilidade 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

D) X = 11. 

 

12. Temos uma Progressão Aritmética com r = 5 e primeiro elemento igual a 3. Qual será o décimo 

quinto elemento dessa P.A. crescente? 

A) 68. 

B) 73. 

C) 63. 

D) 53. 

 

Conhecimentos gerais 

 

13. Ao que se refere a História do Sul do Brasil, analise os postulados abaixo: 

I. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes dos 

poderes estadual e federal brasileiro, numa região rica em erva-mate e madeira disputadas pelos 

Estados do Paraná e Santa Catarina. O embate foi agravado ainda pelo fanatismo religioso, expresso 

pelo messianismo e pela crença, por parte dos caboclos revoltados, de que se tratava de uma guerra 

santa. 

II. A Coluna Prestes foi um movimento político-militar brasileiro ligado ao tenentismo, insatisfeitos 

com a República Velha. Exigiam ainda, o voto secreto, obrigatoriedade do ensino secundário e a 

renuncia do atual presidente Artur Bernardes. Na defesa desses interesses, muitos revoltosos do 

Contestado uniram-se a Coluna Prestes, ficando conhecidos como Cidadãos de Cristo, dando um 

caráter messiânico ao movimento. 

III. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi uma revolta contra o governo imperial do 

Brasil. A revolução, que com o passar do tempo adquiriu um caráter separatista, influenciou 

movimentos que ocorreram em outras províncias brasileiras. A justificativa original para a revolta 

baseia-se no conflito político entre os liberais, que propugnavam o modelo de estado com maior 

autonomia às províncias. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Somente os postulados I e III estão corretos. 

B) Os postulados I, II e III estão corretos. 

C) Somente os postulados I e II estão corretos. 

D) Somente os postulados II e III estão corretos. 
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14. No Brasil, os recipientes para receber materiais recicláveis seguem um padrão de cores. Nas 

alternativas abaixo, assinale aquela cuja cor representa o recipiente coletor para papel/papelão. 

A) Vermelho. 

B) Verde. 

C) Azul. 

D) Amarelo. 

 

15. O processo de redemocratização compreendeu uma série de medidas que, progressivamente, 

foram ampliando novamente as garantias individuais e a liberdade de imprensa até culminar na 

eleição do primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar. Após o golpe militar, coube 

aos governos civis um volume cada vez maior de mudanças que representavam a abertura política. 

Em relação aos governos eleitos diretamente pelo povo, analise as assertivas abaixo e assinale a 

alternativa incorreta: 

A) Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito com voto direto do povo após a 

ditadura militar e o primeiro a ser afastado temporariamente por um processo de impeachment no 

país. Após o afastamento do presidente Collor assumiu Itamar Franco.   

B) Fernando Henrique Cardoso quando ministro da fazenda no governo de Itamar Franco criou o 

Plano Real que estabilizou a economia. Com a ajuda do sucesso do plano, foi eleito Presidente da 

República no primeiro turno da eleição de 1994. 

C) Tancredo Neves em 1984, aceitou a proposta de se candidatar à Presidência da República e em 

15 de janeiro de 1985 foi eleito presidente do Brasil pelo voto direto do povo por uma larga 

diferença. No entanto, adoeceu gravemente em 14 de março do mesmo ano, véspera da posse. Em 

21 de abril, morreu de infecção generalizada.  

D) Luiz Inácio Lula da Silva mais conhecido como Lula, presidente do Brasil entre 2003 e 2011. 

Teve como marcos a introdução de programas sociais, como o Bolsa Família e o Fome Zero, ambos 

reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como os programas que possibilitaram a 

saída do país do mapa da fome. 

 

16. Referente ao Município de Saudades/SC analise as assertivas abaixo: 

I. Por meio da Lei Municipal n°27/79 de 28 de maio de 1979 foi instituído no município de 

Saudades o brasão que representa as armas do município. O Brasão constitui-se de um Escudo 

ibérico. Possui ainda, dois arados, um pé de fumo, um pé de milho e o nome do município 

"Saudades". 
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II. A Bandeira Municipal foi instituída pela Lei Municipal n° 28/79 de 28 de maio de 1979. É 

formada por dois campos, sendo o campo superior de cor verde em sentido horizontal e o campo 

inferior de cor branca, também no sentido horizontal. Ao centro um losango de cor amarela ouro e 

sobre o losango o brasão do município. 

III. Em 1950, Saudades foi considerado Distrito de Chapecó; em 1954 fez parte de São Carlos e no 

dia 30 de dezembro de 1961 foi emancipado. Distante 65 km de Chapecó, limita-se com 4 (quatro) 

municípios: Pinhalzinho, Maravilha, Cunha Porã e Chapecó. 

IV. “Muito anos atrás o imigrante; nessas plagas desertas chegou; Com amor e trabalho constante; 

nossa linda cidade fundou”. Essa é uma das estrofes do Hino Municipal de Saudades que tem com 

autor e compositor Horácio Nunes Pires. 

Após análise das assertivas, assinale a correta. 

A) Somente os postulados I, II e III estão corretos. 

B) Somente os postulados I e II estão corretos. 

C) Somente os postulados II, III e IV estão corretos. 

D) Os postulados I, II, III e IV estão corretos. 

 

17. Abaixo o mapa de Santa Catarina (limites entre Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina) com 

destaque para o município de Saudades. 

 

Fonte: www.google.com/maps 

A partir do mapa, referente à localização do Município de Saudades, assinale a alternativa correta. 

A) O Município de Saudades está localizado a oeste de Florianópolis e ao sul do Rio Grande do Sul. 

B) O Município de Saudades está localizado a leste do país Argentino e ao norte do estado do 

Paraná. 

C) O Município de Saudades está localizado a oeste do país Argentino e ao norte do estado do Rio 

Grande do Sul. 

RS 

PR 

AR 

http://www.google.com/maps
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D) O Município de Saudades está localizado a oeste de Florianópolis e ao sul do Estado do Paraná. 

 

18. O transporte ferroviário é uma alternativa para reduzir custos de produção e comercialização, 

bem como, alivia as estradas e o transporte rodoviário. Com o objetivo estratégico e buscando 

aumentar a competitividade no setor de carnes, Santa Catarina aguarda o início das obras da 

ferrovia que deverá ligar o Oeste de Santa Catarina ao litoral Catarinense (Porto de Itajaí). Essa 

obra ferroviária importante para o desenvolvimento regional ficou conhecida como: 

A) Ferrovia do Milho. 

B) Ferrovia do Frango. 

C) Ferrovia Aviária. 

D) Ferrovia da Carne. 

 

19. A Lei Orgânica do Município de Saudades foi promulgada no ano de: 

A) 1989. 

B) 1991. 

C) 1990. 

D) 1988. 

 

20. Conforme o Art. 26 da Lei Orgânica do Município de Saudades e suas atualizações, a Lei 

Orgânica poderá ser emendada mediante proposta: 

I. De dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. 

II. De pelo menos dois por cento do eleitorado municipal. 

III. Por iniciativa da mesa diretora para adaptação às legislações Estadual e Federal. 

IV. Do Prefeito Municipal. 

Está correto o que se afirma: 

A) Apenas na assertiva I. 

B) Nas assertivas II e IV. 

C) Nas assertivas I e III. 

D) Nas assertivas III e IV. 
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Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória no exercício da 

profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). No 

que se refere ao disposto, assinale as alternativas abaixo como (V) verdadeira ou (F) falsa. 

(    ) O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade, e não afirma a 

autonomia patrimonial da empresa. Por consequência, o Patrimônio se confunde com aqueles dos 

seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição. 

(    ) O Princípio da Oportunidade refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à integridade do 

registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a 

extensão correta, independentemente das causas que as originaram. 

(   ) Na observância do Princípio da Oportunidade, o registro realizado compreende única e 

exclusivamente, os elementos qualitativos, contemplando os aspectos físicos e monetários. 

(    ) O Princípio da Prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do passivo 

e do maior para os do ativo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a 

quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. 

(    ) O Princípio da Competência determina o reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, 

devendo o respeito, portanto, ao período em que ocorrer sua geração. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F, F, V, F, V. 

B) F, V, F, F, V. 

C) V, V, V, V, F. 

D) F, V, V, V, V. 

 

22. Informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários 

das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e 

equivalentes de caixa, bem como as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa. 

I. Caixa compreende numerário em espécie, apenas. 

II. Fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa. 

III. Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras 

atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento. 

IV. Atividades de investimento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na 

composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade. 
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V. Atividades de financiamento são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e 

de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. 

Com base nas assertivas acima, é correto o que se afirma, nas afirmativas: 

A) I, II e IV. 

B) II, III e V. 

C) II e III, apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

23. Os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais são basicamente derivados das 

principais atividades geradoras de receita da entidade. Como exemplos de fluxo de caixa 

operacional temos, exceto: 

A) Pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços. 

B) Pagamentos ou restituição de caixa de impostos sobre a renda, a menos que possam ser 

especificamente identificados com as atividades de financiamento ou de investimento. 

C) Recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviços. 

D) Recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de 

longo prazo. 

 

24. Segundo o CPC 00 - Pronunciamento Conceitual Básico (R1), para que uma obrigação 

presente da entidade, seja classificada como passivo, é característica essencial a: 

A) Existência de documento fiscal que comprove a origem da obrigação. 

B) Entrega ou promessa futura de entrega de bens para empresa, que tornem-se de sua propriedade. 

C) A liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios 

econômicos. 

D) Obrigação derivar, exclusivamente, de eventos presentes. 

 

25. Os relatórios contábil-financeiros fornecem informação sobre os recursos econômicos da 

entidade que reporta a informação, sobre reivindicações contra a entidade que reporta a informação 

e os efeitos de transações e outros eventos e condições que modificam esses recursos e 

reivindicações. Frente a importância destas informações para seus usuários na tomada de decisão, 

devem possuir características qualitativas consideradas fundamentais e de melhoria. De acordo 

com o CPC 00, classificam-se como características qualitativas de melhoria, exceto: 

A) Representação Fidedigna. 

B) Comparabilidade. 
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C) Tempestividade. 

D) Compreensibilidade. 

 

26. A liquidação de uma obrigação presente geralmente implica a utilização, pela entidade, de 

recursos incorporados de benefícios econômicos a fim de satisfazer a demanda da outra parte. O 

Pronunciamento Conceitual Básico menciona que a liquidação de uma obrigação presente pode 

ocorrer de diversas maneiras, exceto: 

A) Prestação de serviços. 

B) Substituição da obrigação por outra. 

C) Renúncia do credor. 

D) Distribuição aos proprietários da entidade, para pagamento com recursos próprios. 

 

27. As receitas e as despesas podem ser apresentadas na demonstração do resultado de diferentes 

maneiras, de modo a serem prestadas informações relevantes para a tomada de decisões 

econômicas. Quando da distinção dos itens, deve-se levar em conta a natureza da entidade e suas 

operações. Para ser classificada como receita, segundo a Estrutura Conceitual, o item deve possuir 

algumas características. 

I. Proporcionar aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, na forma de 

entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos. 

II. Resultar em aumentos do patrimônio líquido, que não estejam relacionados com a contribuição 

dos detentores dos instrumentos patrimoniais. 

III. Resultar em redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do 

patrimônio líquido. 

Atendem as características de receita, o(s) disposto(s), nas assertivas: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) I, II e III. 

D) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28. As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e 

financeira e do desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações contábeis é o de 

proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira e do desempenho. O CPC 26 

elenca o conjunto completo de demonstrações contábeis. Assinale a alternativa que contenha 

demonstrações contábeis obrigatórias, para Sociedades Anônimas: 
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A) Balanço Patrimonial, controle de estoque, demonstração do resultado do exercício; 

B) Demonstração dos Lucros e Prejuízos acumulados, demonstração do fluxo de caixa e 

demonstração das origens e aplicações dos recursos. 

C) Balanço Patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração do fluxo de 

caixa. 

D) Demonstração do resultado do exercício, Balanço Patrimonial e demonstração das origens e 

aplicações dos recursos. 

 

29. O passivo possui duas classificações principais, o passivo circulante e não circulante. Para ser 

classificado como circulante deve satisfizer quaisquer dos critérios: 

I. Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade. 

II. Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado. 

III. Deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço. 

Atendem aos critérios estabelecidos para classificação da obrigação no passivo, as afirmativas: 

A) I e III, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I, II e III. 

D) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

30. A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) é uma das demonstrações 

contábeis obrigatórias para as Sociedades Anônimas, conforme a Lei nº 11638/2007. A referida 

demonstração discriminará, exceto: 

A) O saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo 

inicial. 

B) As reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. 

C) As transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o 

saldo ao fim do período. 

D) A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. 

 

31. Entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente 

da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de 

determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. São exigências para 

a realização de transferência voluntária, exceto: 

A) Existência de dotação específica. 
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B) A realização de transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, para, 

exclusivamente, pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

C) Comprovação, por parte do beneficiário, que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, 

empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de 

contas de recursos anteriormente dele recebidos. 

D) Comprovação, por parte do beneficiário, previsão orçamentária de contrapartida. 

 

32. Quanto aos conceitos de dívida no contexto público, leia atentamente as definições a seguir: 

I. Dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações 

financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da 

realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses. 

II. Operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, 

emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores 

provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações 

assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. 

III. Concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual 

assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada. 

IV. Refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal 

acrescido da atualização monetária. 

É correto o que se afirma nas assertivas: 

A) I, III e IV. 

B) I, II e III. 

C) II, III e IV. 

D) I, II, III e IV. 

 

33. 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. Além disso, a transparência será assegura-se mediante: 

I. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 

elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 
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II. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 

acesso público. 

III. Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle. 

IV. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e 

dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos 

pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados, em meio impresso 

apenas, de acesso público. 

É correto o que se afirma nos itens: 

A) I, II e IV. 

B) II, III e IV. 

C) I, II e III. 

D) I e II, apenas. 

 

34. Para a escrituração das contas públicas, além de obedecer às demais normas de contabilidade 

pública, observará os seguintes aspectos, exceto: 

A) A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a 

órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. 

B) A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de caixa, 

apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de 

competência. 

C) As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e 

operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta. 

D) As operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento 

ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o 

montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de 

credor. 

 

35. A consolidação das demonstrações contábeis objetiva o conhecimento e a disponibilização de 

macroagregados do setor público, a visão global do resultado e a instrumentalização do controle 

social. Conforme a NBC T 16.7, as demonstrações contábeis consolidadas devem ser 

complementadas por notas explicativas que contenham, pelo menos, as seguintes informações, 

exceto: 

A) Identificação e características das entidades do setor público incluídas na consolidação. 
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B) Valores em moeda constantes no disponível da empresa. 

C) Razões pelas quais os componentes patrimoniais de uma ou mais entidades do setor público não 

foram avaliados pelos mesmos critérios, quando for o caso. 

D) Eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que possam ter efeito relevante sobre 

as demonstrações contábeis consolidadas. 

 

36. O item do imobilizado, conforme consta na NBC TSP 07, que atenda aos critérios para 

reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo seu custo. Como exemplo de custo atribuível 

ao ativo imobilizado temos, exceto: 

A) Gastos incorridos na introdução de novo produto ou serviço (incluindo propaganda e atividades 

promocionais). 

B) Custos de preparação do local. 

C) Custos de frete e de manuseio (para recebimento e instalação). 

D) Custos de instalação e montagem. 

 

37. A NBCTS 08 rege as definições, a forma de mensuração e reconhecimento dos ativos 

intangíveis no setor público. Assim, descreve o ativo intangível como sendo o ativo não monetário 

identificável sem forma física. Considere as assertivas abaixo e as classifique em (V) verdadeiras e 

(F) falsas. 

(   ) O reconhecimento do ativo intangível deve ocorrer somente se for provável que os benefícios 

econômicos futuros ou potencial de serviços esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor 

da entidade. 

(  ) O ativo é identificável se, resultar de acordos vinculantes (incluindo direitos contratuais ou 

outros direitos legais), independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da 

entidade ou de outros direitos e obrigações. 

(   ) Seu reconhecimento é feito quando o custo ou o valor justo do ativo não puder ser mensurado 

confiavelmente. 

(    ) Identifica-se o ativo intangível, no setor público, se o ativo  for  separável, ou seja, puder ser 

separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou 

junto com um contrato, ativo ou passivo relacionado, independentemente da intenção de uso pela 

entidade; 

Conforme a classificação efetuada, a sequência correta é: 

A) V, V, F, F. 

B) V, V, F, V. 
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C) F, F, F, V. 

D) V, V, V, V. 

 

38. O orçamento é um instrumento de planejamento que permite acompanhar, controlar e avaliar a 

administração do recurso público. São princípios orçamentários, segundo a Lei 4320/64, a serem 

obedecidos: 

A) Unidade, anualidade e universalidade. 

B) Anualidade, representatividade e Universalidade. 

C) Representatividade, unidade e anualidade. 

D) Semestralidade, sequencialidade e universalidade. 

 

39. O art. 9 da Lei 4320/69 descreve o tributo como a receita derivada instituída pelas entidades de 

direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e 

das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais 

ou especificas exercidas por essas entidades. Quanto à classificação das receitas, tem-se: 

I. São Receitas Correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, 

industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras 

pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em 

Despesas Correntes. 

II. São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de 

constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de 

outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em 

Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. 

III. São receitas de capital as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, 

inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. 

É correto o que se afirma nas assertivas: 

A) I, II e III. 

B) II e III, apenas. 

C) I e II, somente. 

D) Nenhuma das alternativas anteriores; 

 

40. Quanto aos estágios da receita orçamentária, salienta-se tratar-se, de cada passo identificado que 

evidencia o comportamento da receita e facilita o conhecimento e a gestão dos ingressos de 

recursos. Leia as assertivas abaixo e classifique-as como (V) verdadeiras ou (F) falsas. 
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(   ) A Previsão é a primeira fase e é a estimativa de arrecadação da receita, constante da Lei 

Orçamentária Anual (LOA). 

(   ) O lançamento é a legalização da receita pela sua instituição e a respectiva inclusão no 

orçamento. 

(   ) A arrecadação é a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, 

responsável pela administração e controle da arrecadação e programação financeira. 

(  ) O recolhimento é a entrega, realizada pelos contribuintes ou devedores, aos agentes 

arrecadadores ou bancos autorizados pelo ente, dos recursos devidos ao Tesouro. 

A sequência correta é: 

A) V, V, F, V. 

B) F, F, F, F. 

C) V, V, F, F. 

D) V, V, V, F. 


