
 

EDITAL N° 00

Realização da prova 

MUNICÍPIO DE 

ESTADO 

CADERNO DE QUESTÕES

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:

► A prova objetiva é composta de 40 (quarenta) 
alternativas, divididas em (A,B,C,D
► A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário para o 
preenchimento do cartão-resposta.
► Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização 
questões, seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao aplicador (a) de 
provas. Não serão aceitas reclamações posteriores.
► Leia atentamente cada questã
corretamente a cada uma delas. O cartão
O preenchimento do cartão-resposta
substituição do cartão-resposta, por erro do candidato.
► O aplicador (a) de provas não está autorizado a alterar qualquer destas instruções.
dúvida solicite a presença do (a) coordenador (a) local.
► O candidato poderá se ausenta
provas. 
► Ao terminar a prova, somente após 60 minutos de seu início, poderá entregá
responsabilidade do candidato a entrega do caderno de questões e do cartão
► Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão

- Nos quadrículos de marcação do 
candidato, CONFIRA SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO
SOBRE SUA CLASSE, distribuído nas 
 

                            DEMONSTRAÇÃO DA FORMA CORRETA DE PREENCHIMENTO
                                                      

 

                                     
 

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o quadrículo, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, 
conforme segue: 

                                            
- Outras formas de marcação diferentes, implicarão a rejeição do cartão

             
BOA PROVA   
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CADERNO DE QUESTÕES 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:
 

A prova objetiva é composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 
A,B,C,D e E). Cada questão tem somente uma 

A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário para o 
osta. 

Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de 
seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao aplicador (a) de 

provas. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta 

da uma delas. O cartão-resposta será o único documento válido para a correção. 
resposta será de inteira responsabilidade do candida
, por erro do candidato. 

O aplicador (a) de provas não está autorizado a alterar qualquer destas instruções.
dúvida solicite a presença do (a) coordenador (a) local. 

O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um aplicador (a) de 

Ao terminar a prova, somente após 60 minutos de seu início, poderá entregá
responsabilidade do candidato a entrega do caderno de questões e do cartão

Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta: 
Nos quadrículos de marcação do número da inscrição, virá marcado 

CONFIRA SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CARTÃO RESPOSTA QUE ESTÁ 
, distribuído nas seis linhas de quadrículos, como segue

DEMONSTRAÇÃO DA FORMA CORRETA DE PREENCHIMENTO
                                                      Número de inscrição: 105271 

      

A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o quadrículo, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, 

  
Outras formas de marcação diferentes, implicarão a rejeição do cartão
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 
 alternativa correta.  

A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário para o 

lo, após verifique o caderno de 
seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao aplicador (a) de 

 a opção que responde 
será o único documento válido para a correção. 

será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá 

O aplicador (a) de provas não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de 

r da sala somente com acompanhamento de um aplicador (a) de 

Ao terminar a prova, somente após 60 minutos de seu início, poderá entregá-la. É de 
responsabilidade do candidato a entrega do caderno de questões e do cartão-resposta. 

 o número de inscrição do 
NO CARTÃO RESPOSTA QUE ESTÁ 

linhas de quadrículos, como segue demonstração:  

DEMONSTRAÇÃO DA FORMA CORRETA DE PREENCHIMENTO 

            

A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o quadrículo, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada, 

Outras formas de marcação diferentes, implicarão a rejeição do cartão-resposta. 
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O fragmento da obra O ateneu de Raul Pompéia servirá como base para responder às 
questões 01 a 10: 
 
Neste trecho Sérgio (narrador) relembra o dia em que ele e Franco espalharam cacos de 
vidro na piscina onde os meninos do internato banhavam-se. À noite, Sérgio preocupa-se 
com a situação e arrepende-se: 
 [...] 

Depois das horas do serão de estudo, quando se retiravam os estudantes para os 
dormitórios, fiquei com o Franco a trabalhar. Tive que suspender, ao fim de quatro páginas. 
Devorava-me o remorso como uma febre; aterrava-me a idéia do banho na manhã seguinte, 
os rapazes atirando-se à vingança pérfida, a água toldada de rubro. Impossível fazer mais 
uma linha. Deixei o companheiro e fugi para o salão dos médios. 

A excitação recrudesceu; eu rolava na cama sobre um tormento de lascas cortantes. 
Que fazer? Denunciar o Franco de madrugada? Correr, às escuras, e abrir o escoadouro ao 
tanque? Prevenir aos colegas pedindo que espalhassem? A controvérsia avultava-me no 
crânio como uma inchação de meninges. Dar-se-ia caso que Franco, possuído de 
arrependimento, fosse apresentar cedinho aos inspetores a delação do próprio feito? 
Cheguei a tentar o engodo da consciência com a ponderação de que talvez não saltassem ao 
tanque muitos de uma vez, e o primeiro ferido salvaria os outros. Mas a febre vencia, com a 
perspectiva do sangue. Dez, vinte, trinta rapazes, à borda, gemendo, extraindo dificilmente 
da carne as lascas encravadas! E eu, cúmplice, que o permitira, e maior culpado, que me 
não cegava a razão, em suma, de justa desforra... 

Ergui-me da cama, e descalço nas tábuas frias, para ver se me acalmava o mal-estar, 
errei pelos salões adormecidos. 

Os colegas, tranquilos, na linha dos leitos, afundavam a face nas almofadas, palejante 
da anemia de um repouso sem sonhos. Alguns afetavam um esboço comovedor de sorriso 
ao lábio; alguns, a expressão desanimada dos falecidos, boca entreaberta, pálpebras 
entrecerradas, mostrando dentro a ternura embaciada da morte. De espaço a espaço, os 
lençóis alvos ondeavam do hausto mais forte do peito, aliviando-se depois por um desses 
longos suspiros da adolescência, gerados, no dormir da vigília inconsciente do coração. Os 
menores, mais crianças, conservavam uma das mãos ao peito, outra a pender da cama, 
guardando no abandono do descanso uma atitude ideal de voo. Os mais velhos, contorcidos 
no espasmo de aspirações precoces, vergavam a cabeça e envolviam o travesseiro num 
enlace de carícias. O ar de fora chegava pelas janelas abertas, fresco, temperado da 
exalação noturna das árvores; ouvia-se o grito compassado de um sapo, martelando os 
segundos, as horas, a pancadas de tanoeiro; outros e outros, mais longe. O gás, 
frouxamente, nas arandelas de vidro fosco, bracejando dos balões de asa-de-mosca, 
dispersava-se igual sobre as camas, doçura dispersa de um olhar de mãe. 

Que venturosa segurança naquele museu de sono! E amanhã, pobres colegas! O 
banho, a volta, pés ensanguentados, listrando de vestígios vermelhos o caminho! 

Voltei ao meu salão. Tirei da gaveta a imagem de Santa Rosália; beijei-a com 
lágrimas, pedi conselho como um filho. A inquietação não passava. [...] 
 

POMPÉIA, Raul. O ateneu. 16 ed. São Paulo: Ática, 1996. 

 
Questão 01 
De acordo com o fragmento é correto afirmar que: 
(   ) a. O narrador ostentoso da situação em que se encontrava, caminha e observa os 
colegas adormecidos. 
(   ) b. Sérgio sentia-se buliçoso com a situação e, sem conseguir dormir, caminha entre os 
colegas observando-os. 
(   ) c. Sérgio caminha entre os colegas adormecidos mas, de fato, estava sonhando. 
(   ) d. Sérgio exasperado pela situação em que havia se colocado, caminha pelos salões 
adormecidos. 
(   ) e. O narrador, com empáfia, caminha entre os colegas de internato, pensando o que 
poderia acontecer na manhã seguinte. 
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Questão 02 
“...para ver se me acalmava o mal-estar, errei pelos salões adormecidos.” O verbo 
sublinhado no fragmento anterior , pode ser substituído sem acarretar prejuízo ao texto por: 
(   ) a. lamentei 
(   ) b. murmurei 
(   ) c. vaguei 
(   ) d. dancei 
(   ) e. desfilei 
 
Questão 03 
Em relação às palavras sublinhadas nos fragmentos abaixo: 
1 -“... aterrava-me a idéia do banho na manhã seguinte,...” Significa: ansiar 
2 -”... atirando-se à vingança pérfida...” Significa: desleal 
3 -“ A excitação recrudesceu...” Significa: decrescer 
 
(   ) a. Somente II está correta. 
(   ) b. Somente I e II estão corretas. 
(   ) c. Somente III está correta. 
(   ) d. Somente II e III estão corretas. 
(   ) e. Somente I e III estão corretas. 
 
Questão 04 
 “Que venturosa segurança naquele museu de sono!” A palavra “venturosa” tem como 
sinônimo: 
(   ) a. dissimulada 
(   ) b. infundada 
(   ) c. audaz 
(   ) d. árdua 
(   ) e. ditosa 
 
Questão 05 
 “a água toldada de rubro.” A alternativa que apresenta um antônimo da palavra sublinhada 
é: 
(   ) a. tingida 
(   ) b. ofuscada 
(   ) c. encoberta 
(   ) d. límpida 
(   ) e. ocre 
 
Questão 06 
“...quando se retiravam”; “Dar-se-ia caso que Franco...” e “Ergui-me da cama...” Quanto à 
colocação pronominal dos fragmentos anteriores temos, respectivamente: 
(   ) a. ênclise – próclise - mesóclise 
(   ) b. próclise – ênclise - mesóclise 
(   ) c. mesóclise – próclise - ênclise 
(   ) d. ênclise – mesóclise - próclise 
(   ) e. próclise – mesóclise - ênclise 
 
Questão 07 
“Devorava-me o remorso como uma febre;...” Nesse trecho temos uma figura de linguagem 
denominada: 
(   ) a. eufemismo 
(   ) b. metonímia 
(   ) c. personificação  
(   ) d. antítese 
(   ) e. anáfora 
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Questão 08 
“Dez, vinte, trinta rapazes, À borda, gemendo,...” A crase no fragmento anterior é 
obrigatória. Qual das assertivas abaixo apresenta erro pela ausência do acento grave: 
(   ) a. Vou trabalhar a pé. 
(   ) b. Finalmente ficamos cara a cara, agora resolveremos a situação. 
(   ) c. Quando ficava triste minha avó recorria a Nossa Senhora de Fátima. 
(   ) d. O investigador observou a cena a distância de 2 metros. 
(   ) e. Começou a chover e eu estava sem guarda-chuva.  
 
Questão 09 
“...que me não cegava a razão, em suma, de justa desforra...” A palavra CEGAVA é 
homônima da palavra SEGAVA. Qual das alternativas abaixo apresenta erro por utilizar uma 
palavra homônima indevidamente: 
(   ) a. O documento foi assinado e incerto no envelope. 
(   ) b. O cavalo asado era fruto da minha imaginação.         
(   ) c. A cela era pequena para tantos presos. 
(   ) d. O cocho foi feito para os animais da fazenda. 
(   ) e. A água ficou empoçada em frente a minha casa. 
 
Questão 10 
“...e o primeiro ferido salvaria os outros.” e “Mas a febre vencia,...” Os tempos verbais 
expressos nos fragmentos citados são, respectivamente: 
(   ) a. Pretérito perfeito e Pretérito imperfeito 
(   ) b. Futuro do presente e Pretérito perfeito 
(   ) c. Futuro do presente e Pretérito mais-que-perfeito 
(   ) d. Futuro do pretérito e Pretérito perfeito 
(   ) e. Futuro do pretérito e Pretérito imperfeito 
 

 
 
Questão 11 
Chamamos de progressão aritmética (PA) toda sequência numérica em que, a partir do 2o 
termo, a diferença entre um termo e seu antecessor é igual a uma constante, chamada de 
razão da progressão e indicada por r. Numa PA de dez termos, temos  
a5 = 13 e a10 = 38. O primeiro termo da progressão é igual a: 
(   ) a. -7 
(   ) b. -3 
(   ) c. 2 
(   ) d. 4 
(   ) e. 6 
 
Questão 12 
O gráfico de uma função do 2o grau f:R→R é uma curva chamada parábola. Toda  a parábola 
tem um ponto de ordenada máximo ou um ponto de ordenada mínimo chamado de vértice. 
O vértice da parábola da função y = x2 – 2x – 3 é um ponto que pertence: 
(   ) a. ao 10 quadrante  
(   ) b. ao 20 quadrante 
(   ) c. ao 30 quadrante 
(   ) d. ao 40 quadrante 
(   ) e. a um eixo do plano cartesiano 
 
Questão 13 
Se multiplicarmos todos os elementos de uma matriz quadrada de 3a ordem por 2, o seu 
determinante fica multiplicado por: 
(   ) a. 2  
(   ) b. 8 
(   ) c. 6 
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(   ) d. 4 
(   ) e. 9 
 
Questão 14 
Em um retângulo, o comprimento é expresso por (x + 4) e a largura por (x – 1). Se a área 
do retângulo é igual a 266 m2, o valor de x é igual a: 
(   ) a. 12  
(   ) b. 14 
(   ) c. 15 
(   ) d. 18 
(   ) e. 19 
 
Questão 15 
Para um exame de habilitação de motoristas, 57 candidatos foram reprovados, 
representando um percentual de 15%. O número de candidatos aprovados foi de: 
(   ) a. 240  
(   ) b. 323 
(   ) c. 300 
(   ) d. 336 
(   ) e. 380 

 

 
 
Questão 16 
Dos fatos citados, qual não ocorreu em 2012: 
(   ) a. O sobrinho de Ayrton Senna foi confirmado como um dos pilotos da equipe Williams. 
(   ) b. O governo americano anunciou novas regras para a emissão de vistos à brasileiros, o 
que poderá diminuir em 40% o tempo de espera pelo documento. 
(   ) c. Seis empresas envolvidas no mensalão do DEM em Brasília terão de ressarcir 241 
milhões de reais aos cofres públicos. 
(   ) d. A China registrou que no ano de 2011 ouve um crescimento de 9,2% no PIB. 
(   ) e. Todos os fatos descritos fazem partes dos acontecimentos de 2012. 
 
Questão 17 
Ao se analisar um poderoso instrumento de comunicação, a TV, percebemos que ela trilhou 
um longo caminho para chegar ao que é hoje: a TV digital. Sobre ela, sabemos que a 
primeira transmissão oficial do Brasil ocorreu em dezembro de 2007. A legislação do 
Ministério das Comunicações define que o sinal digital esteja disponível em todas as cidades 
brasileiras até: 
(   ) a. 2011 
(   ) b. 2012 
(   ) c. 2013 
(   ) d. 2014 
(   ) e. 2015 
 
Questão 18 
Em se tratando da AIDS, recentemente (nov. 2011) a Unaids – programa da Organização 
das Nações Unidas para HIU/AIDS – divulgou em seu relatório que a quantidade de mortos 
diminuiu e o tempo de vida dos soropositivos subiu. Segundo o órgão no mundo o número 
de mortes caiu 21% desde 2005. Quantos óbitos tivemos em 2010 causados pela AIDS? 
(   ) a. 1,4 milhões           
(   ) b. 1,8 milhões          
(   ) c. 7 milhões           
(   ) d. 985 mil             
(   ) e. 1,7 milhões  
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Questão 19 
Ao observar nosso Estado ( SC ) ficamos com a impressão que em 2010 estávamos na rota 
de alguns desastres naturais. Senão vejamos: fomos atingidos por tempestades, vendavais 
e até ciclones. Por causa dessas intempéries, uma série de municípios decretou situação de 
emergência ou calamidade pública. A imprensa noticiou dia-a-dia o número de municípios na 
situação. Quantos foram? 
(   ) a. 188                 
(   ) b. 164                
(   ) c. 201               
(   ) d. 226              
(   ) e. 184 
 
Questão 20 
A qualidade de vida de um determinado espaço geográfico, país, estado ou município, é 
refletida também, no quesito mortalidade infantil. Neste aspecto, Santa Catarina em 2009, 
apresentou uma taxa inferior à média nacional. O que se quer saber é qual a média 
catarinense: 
(   ) a. 15 para cada mil nascidos                  
(   ) b. 18 para cada mil nascidos        
(   ) c. 14 para cada mil nascidos               
(   ) d. 11 para cada mil nascidos            
(   ) e. 9 para cada mil nascidos 

 

 
 
Questão 21 
A Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro 
dos atos e fatos de uma administração econômica, servindo como ferramenta para o 
gerenciamento da evolução de uma entidade e, também, para a prestação de contas entre 
os sócios e demais usuários, entre os quais se destacam as autoridades responsáveis pela 
arrecadação dos tributos. Podemos também afirmar que a Contabilidade é: 

I. Uma ciência exata que tem como objeto do estudo o patrimônio das entidades e 
suas variações diante da ação do homem. 

II. Uma ciência social que tem como objetivo controlar o patrimônio das organizações 
e suas variações diante fatos contábeis. 

III. Uma ciência mista, pois a contabilidade se divide em uma ciência exata com 
processos matemáticos e partidas dobradas e uma ciência social relativo as 
pessoas que administram as organizações. 

IV. Uma ferramenta de gestão e tomada de decisão, inclusive para usuários externos, 
exceto os acionistas. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(   ) a. I 
(   ) b. II 
(   ) c. III 
(   ) d. I e IV 
(   ) e. II e IV 
 
Questão 22 
Qual das opções abaixo não se caracteriza como usuário externo da Contabilidade: 
(   ) a. Investidor. 
(   ) b. Fornecedor. 
(   ) c. Credor. 
(   ) d. Administrador. 
(   ) e. Instituição financeira. 
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Questão 23 
Quais dos fatos contábeis abaixo irão interferir no resultado econômico da entidade. 

I. Depreciação de imobilizado. 
II. Integralização de capital social. 
III. Recebimento de clientes. 
IV. Apropriação de parcela mensal de alvará. 
V. Contratação de seguros. 

 
(   ) a. As alternativas I e II estão corretas. 
(   ) b. As alternativas II e V estão corretas. 
(   ) c. As alternativas I e IV estão corretas. 
(   ) d. As alternativas I, III, IV e V estão corretas. 
(   ) e. As alternativas I,II, III, IV e V estão corretas. 
 
Questão 24 
Considerando o balanço patrimonial da empresa “XY” (valores em R$): 

Ativo 
Circulante..................152.000,00 
 
Não 
Circulante...................330.000,00 
 
 
Ativo 
Total........................482.000,00 

Passivo 
Circulante.............135.000,00 
Não 
Circulante....................84.000,00 
PL 
Capital 
Social.....................482.000,00 
Lucro/Prejuízo 
Acumulado...._______ 
Passivo 
Total...................482.000,00 

 
Qual o valor dos lucros ou prejuízos acumulados? 
(   ) a. Lucro de R$ 219.000,00. 
(   ) b. Prejuízo de R$ 482.000,00. 
(   ) c. Prejuízo de R$ 219.000,00. 
(   ) d. Lucro de R$ 0,00. 
(   ) e. Lucro de R$ 482.000,00. 
 
Questão 25 
Ainda considerando o balanço patrimonial da empresa “XY” (questão 24), qual é o valor do 
Patrimônio Líquido? 
(   ) a. R$ 482.000,00. 
(   ) b. R$ 263.000,00. 
(   ) c. R$ 0,00. 
(   ) d. R$ 135.000,00. 
(   ) e. R$ 152.000,00. 
 
Questão 26 
Ainda considerando o balanço patrimonial da empresa “XY” (questão 24), qual o índice de 
liquidez corrente? 
(   ) a. O índice de liquidez corrente é 3,5. 
(   ) b. O índice de liquidez corrente é 1,0. 
(   ) c. O índice de liquidez corrente é 1,1. 
(   ) d. O índice de liquidez corrente é 1,7. 
(   ) e. Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Questão 27 
O balanço patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, quantitativa e 
qualitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial da Entidade. Analisando o 
balanço patrimonial poderemos conhecer a situação: 
(   ) a. Financeira da entidade. 
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(   ) b. De custeio da entidade. 
(   ) c. Econômica da entidade. 
(   ) d. Da margem de contribuição da entidade. 
(   ) e. Nenhuma das alternativas esta correta.  
 
Questão 28 
No Patrimônio Liquido serão classificadas as seguintes contas: 

I. Ajustes de avaliações patrimoniais. 
II. Capital Social. 
III. Investimentos. 
IV. Ações em tesouraria. 
V. Provisão para devedores duvidosos. 

 
(   ) a. Todas as alternativas estão corretas. 
(   ) b. As alternativas II, III e V estão corretas. 
(   ) c. As alternativas II, III, IV e V estão corretas. 
(   ) d. As alternativas I, II, IV e V estão corretas. 
(   ) e. As alternativas I, II e IV estão corretas. 
 
Questão 29 
Conforme Lei 6404/1976 em seu Art. 176: Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará 
elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações 
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as 
mutações ocorridas no exercício: 

I. Balanço patrimonial. 
II. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. 
III. Demonstração do resultado do exercício. 
IV. Demonstração das origens e aplicações de recursos. 
V. demonstração dos fluxos de caixa. 

 
Qual das demonstrações acima foi extinta pela Lei 11.638/2007: 
(   ) a. I 
(   ) b. II 
(   ) c. III 
(   ) d. IV 
(   ) e. V 
 
Questão 30 
A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, demonstrará as alterações ocorridas, 
durante o exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas 
alterações em no mínimo 3 (três) fluxos: 

I. Fluxo das operações.  
II. Fluxo dos investimentos. 
III. Fluxo das movimentações do caixa. 
IV. Fluxo financeiro. 
V. Fluxo dos financiamentos. 

 
(   ) a. As alternativas I, II e IV estão corretas. 
(   ) b. As alternativas II, III e IV estão corretas. 
(   ) c. As alternativas I, III e V estão corretas. 
(   ) d. As alternativas I, II e V estão corretas. 
(   ) e. As alternativas III, IV e V estão corretas. 
 
Questão 31 
Qual Lei instituiu normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal? 
(   ) a. Lei 6404/1976. 
(   ) b. Lei 971/2009. 
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(   ) c. Lei 4320/1964. 
(   ) d. Lei 8666/1993. 
(   ) e. Lei 123/2006. 
 
Questão 32 
O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que os componentes do patrimônio 
devam ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em 
moeda nacional. Uma vez integrado ao patrimônio, os componentes patrimoniais, ativos e 
passivos, podem sofrer variações em decorrência de alguns fatores. A qual fator se refere a 
seguinte conceituação: “É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo 
liquidado, entre partes conhecedoras, dispostas a isso, em uma transação sem 
favorecimentos”. 
(   ) a. Valor negociável. 
(   ) b. Valor Realizável. 
(   ) c. Valor fiscal. 
(   ) d. Valor Justo. 
(   ) e. Nenhuma das opções acima. 
 
Questão 33 
A Lei 123/2006 instituiu o Estatuto nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte. Considerando a Lei 123/2006, podemos afirmar que: 

I. Considera-se EPP, para efeitos desta Lei, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a 
R$ 2.400.000,00. 

II. O Simples Nacional implica em recolhimento de guia única de arrecadação 
englobando impostos e contribuições, entre eles está a Contribuição Previdenciária 
Patronal. 

III. Considera-se ME, para efeitos desta Lei, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a 
R$ 360.000,00. 

IV. Para a pessoa jurídica que iniciar atividade no próprio ano-calendário da opção, os 
limites para a ME e para a EPP serão proporcionais ao número de meses 
compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo ano-calendário. 

 
(   ) a. As alternativas I e II estão corretas. 
(   ) b. As alternativas II e III estão corretas. 
(   ) c. As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
(   ) d. As alternativas I, II e IV estão corretas. 
(   ) e. As alternativas II, III e IV estão corretas. 
 
Questão 34 
São modalidades de licitação:  
(   ) a. Concorrência, Convite, Concurso e Leilão. 
(   ) b. Concorrência, Convite, Concurso e pregão. 
(   ) c. Concorrência, Seleção, Convite, Concurso e Leilão. 
(   ) d. Concorrência, Tomada de preços, Anuncio. 
(   ) e. Todas as opções anteriores estão corretas. 
 
Questão 35 
A Lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e 
disporá também sobre:  

I. Equilíbrio entre receitas e despesas. 
II. Critérios e forma de limitação de empenho 
III. Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas 

financiados com recursos dos orçamentos. 
IV. Condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e 

privadas. 
V. Normas para licitações e contratos da Administração Pública. 
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Assinale a alternativa incorreta: 
(   ) a. I 
(   ) b. II 
(   ) c. III 
(   ) d. IV 
(   ) e. V 
 
Questão 36 
Qual Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações 
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
(   ) a. Lei 4320/1964. 
(   ) b. Lei 8666/1993.  
(   ) c. Lei 6404/1976. 
(   ) d. Lei Orgânica municipal. 
(   ) e. Lei 11638/2007. 
 
Questão 37 
Conforme a Lei 4320/64, assinale a alternativa incorreta: 
(   ) a. Classificam-se como despesas correntes: despesas com pessoal civil, pessoal militar, 
material de consumo, encargos diversos. 
(   ) b. Classificam-se como despesas correntes: despesas com pessoal civil, pessoal militar, 
material de consumo, encargos diversos, serviços de terceiros. 
(   ) c. Consideram-se doações, para os efeitos da Lei 4320/64, as transferências destinadas 
a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas. 
(   ) d. As subvenções são divididas em sociais e econômicas. 
(   ) e. Subvenções sociais são as que se destinem a instituições públicas ou privadas de 
caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. 
 
Questão 38 
Conforme Norma Brasileira de Contabilidade, quais das alternativas abaixo pode conceituar 
da melhor forma o Princípio da Competência: 
(   ) a. Determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos 
períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. 
(   ) b. Cada gestor público deve cumprir toda legislação pertinente ao seu cargo e deve se 
declarar competente para responder juridicamente pela sua função e seus atos. 
(   ) c. Determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados 
pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. 
(   ) d. Defere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais 
para produzir informações íntegras e tempestivas. 
(   ) e. Reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia 
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos 
patrimônios existentes. 
 
Questão 39 
Considerando a Instrução Normativa 971/2009 da Receita Federal do Brasil, podemos 
afirmar que: 

I. Empresa é o empresário ou a sociedade que assume o risco de atividade 
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos 
e entidades da Administração Pública Direta ou Indireta. 

I. Equipara-se a empresa para fins de cumprimento de obrigações 
previdenciárias as associações ou entidade de qualquer natureza ou 
finalidade. 

II. Segurado obrigatório é a pessoa física que exerce atividade remunerada 
abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

III. Os órgãos públicos e autarquias ficam dispensados do recolhimento da 
Contribuição Previdenciária parte patronal. 
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Assinale a alternativa incorreta: 
(   ) a. I 
(   ) b. II 
(   ) c. III 
(   ) d. IV 
(   ) e. Todas as alternativas estão incorretas 
 
Questão 40 
Considerando a NBC T 16, como podemos conceituar a Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público? 
(   ) a. É o ramo da ciência contábil que aplica, no processo gerador de informações, os 
Princípios Fundamentais de Contabilidade e as normas contábeis direcionados ao controle 
patrimonial de entidades do setor público. 
(   ) b. Espaço de atuação do Profissional de Contabilidade que demanda estudo, 
interpretação, identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e evidenciação de 
fenômenos contábeis. 
(   ) c. o conjunto das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, seus 
conceitos e procedimentos de avaliação e mensuração, registro e divulgação de 
demonstrações contábeis, aplicação de técnicas que decorrem da evolução científica da 
Contabilidade, bem como quaisquer procedimentos técnicos de controle contábil e prestação 
de contas previstos, que propiciem o controle social, além da observância das normas 
aplicáveis. 
(   ) d. 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 ou 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. 
(   ) e. 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. 
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