
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 

CARGO: CONTADOR 

DATA: 09/01/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 
OBS.: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em 

hipótese alguma, papéis para rascunhos. 

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

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

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

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

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

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

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar 
e decidir a este respeito. 

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

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

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

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

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

 
__________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
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Língua Portuguesa - Superior 
 
TEXTO 1 

Pior é a ‘crise da alma’ 

‘Crise’ é a palavra do momento, no mercado 
mundial. Mas, na verdade, nem a palavra, nem a situação 
são novas. Todas as células sociais já viveram fases de 
crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas 
causas. E, como tudo na vida, todas elas passaram, como 
essa também haverá de passar.  

Essa introdução serve apenas para tocar no ponto 
principal deste texto, que não é sobre crise, mas sobre 
felicidade. O tamanho de qualquer crise é decisivamente 
influenciado pelas forças ou fraquezas interiores de cada 
pessoa. Ou seja: não é a ausência de crise que garante a 
felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas ricas, 
famosas e poderosas – portanto, potencialmente imunes às 
crises – não seriam tão infelizes quanto se tem 
conhecimento através da mídia. Certamente, para a maioria 
dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta 
bancária.  

Outro dia, um amigo contava que, certa noite, 
faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma “crise”, 
pois ninguém da família queria abrir mão da TV, do 
computador, da geladeira, da leitura e de outras coisas que 
dependem da energia elétrica. Foi então que alguém teve a 
feliz idéia de todos se reunirem na sala, às escuras, para 
contarem “causos”, piadas e até cantarem – pais, filhos, 
irmãos e netos. Meu amigo jura que foi uma das melhores 
noites que passou em família. Isso só foi possível – apesar 
da “crise da escuridão” – porque a alma deles estava 
iluminada.  

A crise que assola o mundo é séria e preocupante, 
principalmente porque muitos empregos estão em jogo. Por 
isso mesmo, merece uma postura serena e comedida dos 
gestores e governantes. É nesses momentos difíceis que a 
verdadeira liderança é posta à prova. Navegar em águas 
tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra. A 
competência do marujo se percebe mesmo é nas grandes 
tempestades.  

Tenho para mim que quando a causa do problema 
gira em torno da ciranda dos números, a solução é mais 
fácil de ser encontrada do que quando o que está em jogo é 
a crise da alma. Nestes casos a solução é mais complicada, 
porque depende de algo subjetivo, invisível, impalpável e 
que muitos teimam em desconhecer e em não sentir. A 
crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, 
impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e 
para os outros, impedindo-a, assim,  de reencontrar o 
equilíbrio, o potencial criativo e o caminho do crescimento.  

Ou seja: o princípio ativo do antídoto que minimiza 
ou soluciona a maioria das crises e nos aproxima da 
felicidade está mais ao alcance das pessoas do que elas 
mesmas podem imaginar. 

 

SERRA, Floriano. Texto disponível em: 
http://www.portaldafamilia.org.br/artigos/artigo756.shtml.  

Acesso em 25/09/2010. Adaptado. 

01. A principal ideia defendida no Texto 1 é a de que: 

A) Ao contrário do que se poderia pensar, a crise 
que assola o mercado mundial não se configura 
como uma situação nova. 

B) Quando os membros de uma família – pais, 
filhos, irmãos, netos etc. – se reúnem, 
demonstram que a alma deles está iluminada. 

C) Como tudo na vida, as crises enfrentadas pelas 
diversas células sociais, em diferentes épocas, 
passam rapidamente. 

D) É a força interior das pessoas que as capacita 
para enfrentarem com mais, ou menos coragem 
os momentos de crise. 

E) A crise econômica mundial, por ser séria e 
preocupante, exige dos gestores e governantes 
uma atitude serena. 

02. No segundo parágrafo, o autor do Texto 1 diz 
explicitamente qual é o tema de seu texto. Segundo 
esse autor, ‘felicidade’ é um estado de alma que 
resulta: 

1) de se ter imunidade às crises. 
2) da fama e da estabilidade financeira. 
3) da nossa capacidade interior.  
4) do apoio da nossa família. 
 
Está(ão) correta(s): 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 

03. Levando-se em conta o conteúdo e a organização do 
Texto 1, é correto afirmar que, com ele, seu autor 
pretendeu: 

A) prescrever certas regras de conduta. 
B) expressar sua opinião acerca de um tema. 
C) contar uma história com fundo moral. 
D) noticiar determinado acontecimento. 
E) divulgar os resultados de uma pesquisa. 

04. Podemos encontrar, no Texto 1, trechos em que a voz 
do enunciador se revela explicitamente. Isso ocorre, 
por exemplo, no seguinte trecho:  

A) “Tenho para mim que quando a causa do 
problema gira em torno da ciranda dos números, 
a solução é mais fácil de ser encontrada”. 

B) “Certamente, para a maioria dessas pessoas, a 
crise é da alma, e não da conta bancária”. 

C) “A crise da alma, quando não cria, ela própria, 
outras crises, impede a pessoa de gerar 
alternativas generosas para si e para os outros”. 

D) “Foi então que alguém teve a feliz idéia de todos 
se reunirem na sala, às escuras, para contarem 
‘causos’, piadas e até cantarem”. 

E) “Todas as células sociais já viveram fases de 
crise, em épocas diferentes e devido às mais 
variadas causas”. 
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05. Analise o que se afirma a seguir, acerca de elementos 
linguísticos do Texto 1. 

1) “Certamente, para a maioria dessas pessoas, a 
crise é da alma, e não da conta bancária.” – Com 
o termo destacado nesse trecho o autor 
pretendeu indicar ‘possibilidade’ em relação à 
afirmação feita.  

2) “Outro dia, um amigo contava que, certa noite, 
faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma 
“crise”, pois [...].” – Nesse trecho, as aspas 
colocadas no termo em destaque indicam que ele 
foi empregado com um sentido especial, no 
contexto em que se insere.  

3) O trecho: “Meu amigo jura que foi uma das 
melhores noites que passou em família” está 
colocado em discurso indireto. A opção pelo 
discurso direto exigiria alteração na forma verbal. 

4) “Navegar em águas tranquilas, qualquer 
marinheiro principiante tira de letra.” – Nesse 
trecho, a opção por antepor o complemento 
confere-lhe saliência informativa.  

 
Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 3 e 4, apenas.  
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 4, apenas. 

06. Do ponto de vista tipológico, é correto afirmar que o 
Texto 1 é, privilegiadamente: 

A) narrativo, com trechos descritivos. 
B) expositivo, com um trecho narrativo. 
C) descritivo, com um trecho narrativo. 
D) injuntivo, com trechos expositivos. 
E) dissertativo, com trechos injuntivos. 

07. Uma das estratégias escolhidas pelo autor para 
compor o Texto 1 é: 

A) ir dando voz a autores renomados, a fim de 
conferir autoridade às afirmações que apresenta. 

B) com certa frequência, apresentar dados 
numéricos, contra os quais é difícil argumentar.  

C) servir-se de paráfrases de trechos bíblicos 
conhecidos, para fundamentar seus argumentos.   

D) de maneira recorrente, utilizar o discurso direto, 
para aumentar o efeito dramático de suas ideias. 

E) ir fazendo, ao longo do texto, um paralelo entre a 
“crise econômica mundial” e a “crise da alma”.  

08. A análise de aspectos morfossintáticos do Texto 1 
revela que: 

1) no trecho: “Outro dia, um amigo contava que, 
certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde 
mora.”, ambas as formas verbais destacadas têm 
o mesmo sujeito, o que permite a elipse desse 
sujeito no segundo verbo.  

2) no trecho: “quando a causa do problema [...], a 
solução é mais fácil de ser encontrada do que 
quando o que está em jogo é a crise da alma.”, 
faz-se uma comparação. 

 

 

 

3) no trecho: “Nestes casos a solução é mais 
complicada, porque depende de algo subjetivo, 
invisível, impalpável”, os termos destacados são 
formados por prefixos de mesmo sentido.  

4) no trecho: “A crise da alma, quando não cria, ela 
própria, outras crises [...]”, o segmento destacado 
teria seu sentido preservado se fosse substituído 
por ‘ela mesma’. 

 
Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3, apenas.  
C) 1, 2 e 4, apenas.  
D) 2, 3 e 4, apenas.  
E) 1, 3 e 4, apenas. 

09. No trecho do Texto 1: “Isso só foi possível – apesar da 
‘crise da escuridão’ – porque a alma deles estava 
iluminada.”, o segmento que se encontra destacado 
entre travessões expressa: 

A) causa. 
B) explicação. 
C) conclusão. 
D) concessão. 
E) condição.  

 
TEXTO 2 

 

 
 

(Imagem disponível em: minhasgifs.wordpress.com. Acesso em 
25/09/2010.) 
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10. As ideias do Texto 2 refletem um princípio orientador 
muito semelhante ao que orienta as ideias do Texto 1. 
No Texto 1, esse princípio está sintetizado no seguinte 
trecho:   

A) “Todas as células sociais já viveram fases de 
crise, em épocas diferentes e devido às mais 
variadas causas. E, como tudo na vida, todas 
elas passaram, como essa também haverá de 
passar.” 

B) “não é a ausência de crise que garante a 
felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas 
ricas, famosas e poderosas não seriam tão 
infelizes quanto se tem conhecimento através da 
mídia.” 

C) “o princípio ativo do antídoto que minimiza ou 
soluciona a maioria das crises e nos aproxima da 
felicidade está mais ao alcance das pessoas do 
que elas mesmas podem imaginar.” 

D) “É nesses momentos difíceis que a verdadeira 
liderança é posta à prova. Navegar em águas 
tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira 
de letra. A competência do marujo se percebe 
mesmo é nas grandes tempestades.” 

E) “A crise da alma, quando não cria, ela própria, 
outras crises, impede a pessoa de gerar 
alternativas generosas para si e para os outros, 
impedindo-a, assim,  de reencontrar o equilíbrio”. 

 
 

Noções de Informática 
 

11. A barra de ferramentas de acesso rápido do Word 2007 
pode ser personalizada. Considere a figura abaixo e 
indique a ordem (da esquerda para a direita) dos 
botões                                                      apresentados: 

 
A) Salvar, Desfazer digitação, Visualizar para 

impressão, Abrir, Verificar ortografia e gramática 
do texto. 

B) Abrir, Recortar, Documento novo, Visualizar para 
impressão, Salvar.  

C) Desfazer digitação, Repetir digitação, Abrir, 
Salvar, Visualizar para impressão. 

D) Salvar, Desfazer digitação, Visualizar para 
impressão, Colar, Impressão rápida 

E) Abrir, Desfazer digitação, Colar, Verificar 
ortografia e gramática do texto , Salvar 

12. No que diz respeito a segurança de informações e 
procedimentos de segurança, um computador (ou 
sistema computacional) é dito seguro se este atende a 
três requisitos básicos relacionados aos recursos que o 
compõem:  

A) Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. 
B) Eficiência, integridade e disponibilidade. 
C) Localização, Eficiência e Confidencialidade. 
D) Integridade, Portabilidade e Eficiência. 
E) Disponibilidade, Eficiência e Localização. 

 

13. O Windows Explorer, acessório do sistema operacional 
Windows XP e Windows 7, é utilizado para realizar 
diversas operações de gerenciamento de arquivos. Na 
impossibilidade de se utilizar o mouse para selecionar 
todos os arquivos em uma pasta, podemos usar como 
alternativa a tecla de atalho: 

A) ALT + A. 
B) ALT + T. 
C) CTRL + A. 
D) CTRL + E. 
E) CTRL + T.  

14. Considere a tela do Internet Explorer. Como é 
chamada a relação de endereços usados por um 
usuário, conforme apresentado na figura abaixo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A) Histórico. 
B) Favoritos. 
C) Busca. 
D) Ferramentas. 
E) Mensager. 

15. O Excel 2007 dispõe de diversos tipos de gráficos para 
atender qualquer possibilidade de ordenamento de 
informações. Assinale a alternativa que não 
corresponde a um tipo de gráfico no Excel 2007. 

A) BOLHAS 
B) ROSCAS 
C) PIZZA 
D) DISPERSÃO 
E) GRANULADO 

16. Nos dias de hoje, os usuários de sistemas e de redes 
devem estar a par dos principais recursos disponíveis 
para buscar a implementação de um ambiente seguro, 
com algum grau de proteção contra os perigos mais 
comuns existentes na internet. Qual a alternativa que 
representa uma ferramenta para dar segurança ao 
computador, fechando portas de comunicação. 

A) TWITTER 
B) FIREWALL 
C) ORKUT 
D) Plugin do Flash 
E) MSN 
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17. Considere o aplicativo Microsoft Excel 2007. A planilha 
da figura abaixo armazena valores nas células 
A1,A2,A3 e A4. Qual das fórmulas abaixo tem por 
resultado o valor “3” após digitar o ENTER ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
A) = (A1+A4)*2 
B) = MAXIMO(A1:A4) 
C) = MEDIA(A3;A4) 
D) = RAIZ(A1+A2+A3) 
E) = A1*(20 + A3)/100 

18. Considere uma apresentação do Power Point 2007 
com 100 slides. Para que uma mesma figura participe 
de cada slide da apresentação de forma automática, 
podemos usar um recurso chamado: 

A) Slide Mestre 
B) Slide Atual 
C) Novo Slide 
D) Formatar Slide 
E) Animação Personalizada 

19. Avalie as sentenças abaixo. 

1) Layout de Impressão exibe o documento do  
modo como ficará na página impressa. 

2)  O acessório calculadora do Windows XP pode 
ser exibido no formado padrão e científica. 

3) A criação de cópias de segurança no Windows 
XP pode ser feita através de programas de 
backup. 

4) Mapear uma unidade da rede é uma operação no 
Windows XP que não pode ser feita por uma 
conta com poder de administrador. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 3 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 

20. Assinale a alternativa que tem o termo usado para se 
referir aos e-mails não solicitados, que geralmente são 
enviados para um grande número de pessoas. 

A) Spam. 
B) Cavalo de Tróia. 
C) Cache. 
D) Flash. 
E) Worms. 

 

Conhecimentos Específicos 

21. A expressão contida na Norma Brasileira de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público que deve 
refletir, sistematicamente, o ciclo da administração 
pública para evidenciar informações necessárias à 
tomada de decisões, à prestação de contas e à 
instrumentalização do controle social é considerada 
como: 

A) conceito. 
B) objeto. 
C) finalidade. 
D) função social. 
E) objetivos. 

22. As disponibilidades apresentadas no Balanço 
Patrimonial das entidades do setor público 
representam: 

A) fluxo de benefícios futuros. 
B) bem intangível. 
C) bem onerado. 
D) bem permanente. 
E) fluxo de benefícios presente. 

23. Todos os esforços para movimentar e gerir recursos e 
patrimônio destinados a resolver problemas ou criar 
condições de promoção social são considerados 
um(a): 

A) projeto e ação de fim ideal. 
B) programa. 
C) ação. 
D) atividade. 
E) função. 

24. Nos demonstrativos de Execução da Receita, exigido 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que comporão o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária, a 
receita deve ser especificada com a: 

A) previsão inicial e a previsão atualizada para o 
exercício, apenas. 

B) previsão inicial, a previsão atualizada para o 
exercício e a receita realizada no quadrimestre. 

C) previsão inicial e a receita realizada no 
quadrimestre, apenas. 

D) previsão inicial, a previsão atualizada para o 
exercício, a receita realizada no bimestre, a 
realizada no exercício e a previsão a realizar. 

E) previsão inicial, a previsão atualizada para o 
exercício e a receita realizada no bimestre, 
apenas. 

25. Os Restos a Pagar, que integram os demonstrativos 
do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, 
devem ser detalhados com os: 

A) valores inscritos, os pagamentos realizados e o 
montante a pagar. 

B) valores inscritos, os pagamentos a realizar e o 
montante a pagar. 

C) valores inscritos e os pagamentos a realizar, 
apenas. 

D) pagamentos a realizar e o montante a pagar, 
apenas. 

E) valores inscritos e o montante a pagar, apenas. 
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26. Quanto ao Fluxo de Caixa, assinale a alternativa que 
não corresponde a um ingresso. 

A) receita tributária. 
B) receitas originárias. 
C) transferências intergovernamentais a Estados. 
D) operações de crédito. 
E) receitas derivadas. 

27. A utilização de créditos reabertos provocará no 
Balanço Orçamentário do exercício em que o mesmo 
for utilizado: 

A) equilíbrio de previsão. 
B) superávit de previsão. 
C) déficit de previsão. 
D) superávit de execução. 
E) déficit de execução. 

28. Com os dados do Balanço Financeiro abaixo, calcule o 
resultado financeiro do exercício. 

Balanço Financeiro 

Receita Valor Despesa Valor 

Orçamentária 10.000 Orçamentária 11.500 

Extraorça-
mentária 

2.000 Extraorça-
mentária 

500 

Saldo 
Anterior 

3.500 Saldo 
Exercício 
Seguinte 

3.500 

TOTAL 15.500 TOTAL 15.500 

 
A) Déficit de 11.500. 
B) Superávit de 1.500. 
C) Equilíbrio. 
D) Déficit de 1.500. 
E) Superávit de 11.500. 

29. A demonstração contábil que deve evidenciar as 
receitas e as despesas orçamentárias por categoria 
econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas 
alterações com a execução é: 

A) o balanço orçamentário. 
B) o balanço financeiro. 
C) o balanço patrimonial. 
D) a demonstração das variações patrimoniais. 
E) o fluxo de caixa orçamentário. 

30. A soma, a agregação ou a divisão de patrimônios 
autônomos de uma ou mais entidades do setor 
público, conforme as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, representam 
uma unidade:  

A) gestora. 
B) contábil. 
C) de crédito. 
D) centralizada. 
E) descentralizada. 

31. As variações que aumentam ou diminuem o patrimônio 
líquido são denominadas de: 

A) qualitativas. 
B) quantitativas. 
C) financeiras. 
D) econômicas. 
E) orçamentárias. 

32. Os ativos, quando estiverem disponíveis para 
realização imediata ou tiverem a expectativa de 
realização até o término do exercício seguinte, devem 
ser classificados como: 

A) intangível. 
B) circulante. 
C) não-circulante. 
D) permanente. 
E) realizável a longo prazo. 

33. Quando for o caso, serão apresentadas justificativas, 
no Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 
sobre: 

A) limitação de empenho, apenas. 
B) frustração de receitas, especificando as medidas de 

combate à sonegação e à evasão fiscal, apenas. 
C) limitação de empenho, especificando as medidas 

de combate à sonegação e à evasão fiscal, 
apenas. 

D) limitação de empenho, frustração de receitas, 
especificando as medidas de combate à 
sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a 
adotar, e as ações de fiscalização e cobrança. 

E) combate à sonegação e à evasão fiscal, 
adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e 
cobrança, apenas. 

34. Os passivos, quando corresponderem a valores 
exigíveis até o término do exercício seguinte ou 
corresponderem a valores de terceiros ou retenções 
em nome deles, quando a entidade do setor público for 
a fiel depositária, independentemente do prazo de 
exigibilidade, devem, de acordo com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público, ser classificados no passivo, no grupo: 

A) exigível a longo prazo. 
B) não-circulante. 
C) resultados de exercícios futuros. 
D) exigível a curto prazo. 
E) circulante. 

35. A diferença a maior entre a execução da Receita e da 
Despesa Orçamentária é denominada de: 

A) superávit de previsão. 
B) déficit de previsão. 
C) superávit de execução. 
D) déficit de execução. 
E) superávit de arrecadação. 

36. A autorização para abertura de Créditos Adicionais 
poderá constar da Lei Orçamentária, quando se tratar 
exclusivamente de crédito: 

A) orçamentário. 
B) suplementar. 
C) adicional. 
D) especial. 
E) extraordinário. 
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37. A Demonstração Contábil da área pública que conjuga 
os saldos em espécie provenientes do exercício 
anterior e os que se transferem para o exercício 
seguinte é o(a): 

A) balanço patrimonial. 
B) demonstração das variações patrimoniais. 
C) balaço financeiro. 
D) demonstração do resultado econômico. 
E) demonstração do fluxo de caixa. 

38. A sanção que o órgão ou a entidade poderá sofrer em 
caso de descumprimento do prazo de publicação do 
Relatório de Gestão Fiscal, conforme determina a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, é a de deixar de receber: 

A) transferências voluntárias e contratação de 
operações de crédito, exceto as destinadas ao 
refinanciamento do principal atualizado da dívida 
mobiliária. 

B) convênios voluntários e contratação de 
operações de crédito, exceto as por antecipação 
de receita. 

C) transferências obrigatórias, exceto para a saúde 
e educação. 

D) convênios voluntários e transferências 
obrigatórias, exceto para a saúde e educação. 

E) transferências voluntárias e obrigatórias, além de 
não poder contratar operações de crédito, exceto 
as destinadas ao refinanciamento do principal 
atualizado da dívida mobiliária. 

39. Assinale a alternativa que não contém uma variação 
patrimonial aumentativa. 

A) Impostos. 
B) Taxas. 
C) Contribuições. 
D) Operações de Crédito. 
E) Venda de Mercadorias. 

40. Assinale a alternativa que contém uma Demonstração 
que não é obrigatória para o Setor Público. 

A) Balanço Orçamentário. 
B) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
C) Balanço Financeiro. 
D) Demonstração do Resultado Econômico. 
E) Demonstração do Fluxo de Caixa. 

41. O sistema que registra, processa e evidencia os atos 
de gestão cujos efeitos possam produzir modificações 
no patrimônio da entidade do setor público, bem como 
aqueles com funções específicas de controle é: 

A) orçamentário. 
B) financeiro. 
C) patrimonial. 
D) de custos. 
E) de compensação. 

42. O valor que seria desembolsado na alternativa 
desprezada de menor valor entre aquelas 
consideradas possíveis para a execução da ação 
pública corresponde ao conceito de: 

A) receita econômica. 
B) custo de oportunidade. 
C) receita efetiva. 
D) custo dos produtos e serviços. 
E) custo de execução. 

43. Dentre os comparativos realizados pelo Relatório de 
Gestão Fiscal abaixo, assinale o único que não é 
exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A) Despesa total com pessoal, distinguindo a 
despesa com inativos e pensionistas. 

B) Dívida consolidada e mobiliária. 
C) Concessão de garantias. 
D) Receita arrecadada e realizada. 
E) Operações de crédito, inclusive por antecipação 

de receita. 

44. Assinale a alternativa que contém a definição a ser 
considerada na elaboração do fluxo de caixa das 
operações. 

A) Inclui os recursos relacionados à aquisição e à 
alienação de ativo não-circulante, bem como 
recebimentos em dinheiro por liquidação de 
adiantamentos ou amortização de empréstimos 
concedidos e outras operações da mesma 
natureza. 

B) Inclui os recursos relacionados à captação e à 
amortização de empréstimos e financiamentos. 

C) Inclui os recursos relacionados à aquisição e à 
alienação de ativo circulante, bem como recursos 
relacionados à captação e à amortização de 
empréstimos e financiamentos.  

D) Compreende os ingressos, inclusive decorrentes 
de receitas originárias e derivadas, e os 
desembolsos relacionados com a ação pública e 
os demais fluxos que não se qualificam como de 
investimento ou financiamento. 

E) Compreende os ingressos, exceto os decorrentes 
de receitas originárias e derivadas, e os 
desembolsos relacionados com a ação pública e 
os demais fluxos que não se qualificam como de 
investimento ou financiamento. 

45. Assinale a alternativa que não contém uma variação 
quantitativa diminutiva, pertencente ao grupo de Uso 
de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo. 

A) Material de Consumo. 
B) Depreciação. 
C) Amortização. 
D) Exaustão. 
E) Material Permanente. 

46. O conceito de recursos controlados pela entidade 
como resultados de eventos passados e dos quais se 
espera que resultem para a entidade benefícios 
econômicos futuros ou potencial de serviços define: 

A) ativo. 
B) ingressos financeiros. 
C) passivo. 
D) desembolsos financeiros. 
E) patrimônio líquido. 

47. Dentre as autoridades abaixo, assinale a que não está 
obrigada a assinar o Relatório de Gestão Fiscal, 
conforme previsão do art. 54, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

A) O Prefeito. 
B) O Governador. 
C) O Chefe do Ministério Público. 
D) O Contador. 
E) O Chefe do Controle Interno. 
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48. Os créditos realizáveis classificados no Balanço 
Patrimonial são definidos como aqueles que 
compreendem: 

A) as aplicações de recursos em títulos, valores 
mobiliários e imobiliários, não destinadas à 
negociação e que não façam parte das atividades 
operacionais da entidade, resgatáveis dentro dos 
doze meses seguintes à data de publicação das 
demonstrações contábeis. 

B) o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em 
processo de elaboração pela entidade com o 
objetivo de venda ou utilização própria no curso 
normal das atividades. 

C) os pagamentos de variações patrimoniais 
diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios 
ou prestação de serviço à entidade ocorrerão 
dentro dos doze meses seguintes à data de 
publicação das demonstrações contábeis. 

D) os valores a receber por transações que não 
representam o objeto principal da entidade, mas 
são normais e inerentes às suas atividades, com 
vencimento dentro dos doze meses seguintes à 
data da publicação das demonstrações 
contábeis. 

E) os valores a receber por fornecimento de bens, 
serviços, créditos tributários e demais transações 
pertinentes ao objeto principal da entidade, com 
vencimento dentro dos doze meses seguintes à 
data da publicação das demonstrações 
contábeis. 

49. O conceito de compromisso fundado na ética 
profissional, que pressupõe o exercício cotidiano de 
fornecer informações que sejam compreensíveis e 
úteis aos cidadãos no desempenho de sua soberana 
atividade de controle do uso de recursos e patrimônio 
público pelos agentes públicos, conforme as Normas 
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 
representa: 

A) função social da Contabilidade. 
B) objeto da Contabilidade. 
C) conceito de Contabilidade. 
D) instrumentalização do Controle Social. 
E) objetivos da Contabilidade. 

50. Assinale alternativa que não corresponde aos grupos 
classificados no Ativo não-circulante. 

A) Ativo Realizável a Longo Prazo. 
B) Investimento. 
C) Diferido. 
D) Imobilizado. 
E) Intangível. 

 

 

 

 




