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Leia	 atentamente	 a	 canção	 a	 seguir,	 escrita	 e	
interpretada	por	Caetano	Veloso,	famoso	cantor	
brasileiro,	para	responder	as	questões	de	1	a	3.

Alegria, Alegria 

Caminhando contra o vento

Sem lenço e sem documento

No sol de quase dezembro

Eu vou…

O sol se reparte em crimes

Espaçonaves,	guerrilhas
Em cardinales bonitas

Eu vou…

Em caras de presidentes

Em grandes beijos de amor

Em	dentes,	pernas,	bandeiras
Bomba e Brigitte Bardot…

O sol nas bancas de revista

Me enche de alegria e preguiça

Quem	lê	tanta	notícia
Eu vou…

Por	entre	fotos	e	nomes
Os olhos cheios de cores

O peito cheio de amores vãos

Eu vou

Por	que	não,	por	que	não…

Ela pensa em casamento

E	eu	nunca	mais	fui	à	escola
Sem	lenço	e	sem	documento,
Eu vou…

Eu tomo uma coca-cola

Ela pensa em casamento

E uma canção me consola

Eu vou…

Por	entre	fotos	e	nomes
Sem	livros	e	sem	fuzil
Sem	fome,	sem	telefone
No coração do Brasil…

Ela	nem	sabe	até	pensei
Em cantar na televisão

02. “Eu tomo uma coca-cola	 /	 Ela	 pensa	 em	
casamento	/	E	uma	canção	me	consola/	Eu	vou	
...”
Na	 estrofe	 acima,	 temos	 em	destaque	o	 verso:	
“Eu	 tomo	 uma	 coca-cola”,	 que	 apresenta	 a	
seguinte	figura	de	linguagem:

a. Metonímia.
b. Metáfora.
c. Hipérbole.
d. Eufemismo.

O	sol	é	tão	bonito
Eu vou…

Sem	lenço,	sem	documento
Nada no bolso ou nas mãos

Eu	quero	seguir	vivendo,	amor
Eu vou…

Por	que	não,	por	que	não…
Por	que	não,	por	que	não…
Por	que	não,	por	que	não…
Por	que	não,	por	que	não…

01. 	A	canção	acima	foi	escrita	pelo	compositor	
Caetano	 Veloso	 em	 1968,	 período	 em	 que	 o	
Brasil vivia sob um regime conhecido como 

ditadura	militar.		Sabendo-se	disso,	a	expressão	
“caminhando	 contra	 o	 vento”	 pode	 ser	
substituída	por	qual	alternativa	abaixo,	sem	que	
seu	significado	seja	alterado:

a. Indo	em	direção	ao	sol.
b. Caminhando	contra	o	tempo.
c. Nadando	contra	a	corrente.
d. Andando	na	chuva.

03.	Ao	analisarmos	a	letra	da	música,	bem	como	
seu	 contexto	 histórico,	 podemos	 depreender	
que:

a. O	 eu-lírico	 quer	 cantar	 na	 televisão,	 pois	
sonha	em	ser	famoso.
b. O	eu-lírico	quer	viajar	pelo	Brasil,	pois	ama	
seu	país.
c. O	 eu-lírico	 quer	 voltar	 à	 escola,	 já	 que	 sua	
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namorada	gostaria	que	ele	retomasse	os	estudos.
d. O	eu-lírico	está	em	busca	de	liberdade,	o	que	
é	metaforicamente	apresentado	no	verso	 “sem	
lenço	e	sem	documento”.

O	 poema	 a	 seguir	 foi	 escrito	 em	 1947,	 por	
Manuel	Bandeira,	poeta	brasileiro,	pertencente	
à	 Escola	 Modernista.	 Leia-o	 atentamente	 para	
responder	as	questões	4	e	5:		

O Bicho

Vi ontem um bicho 

Na	imundície	do	pátio	
Catando	comida	entre	os	detritos.
 

Quando achava alguma coisa; 

Não	examinava	nem	cheirava:	
Engolia	com	voracidade.
 

O	bicho	não	era	um	cão,	
Não	era	um	gato,	
Não	era	um	rato.
 

O	bicho,	meu	Deus,	era	um	homem.

04.	 A	 expressão	 “meu	 Deus”	 significa	 que	 o	
autor:

a. Deleitou-se	 quando	 percebeu	 que	 havia	 um	
homem	no	pátio,	que	lhe	faria	companhia.
b. Chocou-se	ao	constar	que,	na	verdade,	havia	
um	homem	comendo	o	lixo.
c. Sentiu	medo	de	 ser	 atacado	pelo	bicho,	por	
isso	clamou	a	Deus.
d. Ficou	nauseado	com	a	situação.

05.	O	tema	central	do	poema	é:

a. Chamar a atenção para a animalização do 

homem	nos	dias	atuais.
b. Destacar	a	imundície	do	pátio	e	as	condições	
precárias	de	sobrevivência.
c. O	 desperdício	 de	 alimento,	 a	 fim	 de	 trazer	
uma conscientização sobre esse problema tão 

amplamente	discutido.	
d. A	desigualdade	social,	cada	vez	mais	evidente	
no	mundo	globalizado.

06.	Segundo	o	padrão	de	norma	culta,	em	todos	
os	casos	ocorre	crase,	exceto	em:

a. Olívia	pediu	um	bife	à	milanesa	no	almoço.	
b. Maria	faz	um	curso	de	direito	à	distância.	
c. A	 Rua	 23	 de	 maio	 é	 paralela	 à	 Avenida	
Paulista.
d. Quando	iremos	àquela	praia?

07.	Considere	os	pronomes	pessoais	das	frases	
abaixo

I. Ultimamente acontecem longas discussões 

entre	mim	e	ti.
II. Ultimamente acontecem longas discussões 

entre	eu	e	ti.
III. As	 desconfianças	 que	 existem	 entre	mim	 e	

ele	são	insuperáveis.
IV. As	desconfianças	que	existem	entre	ti	e	mim	

são	insuperáveis.
V. A	verdade	é	que	Fernanda	sempre	tentou	se	

colocar	entre	você	e	mim.

Está	de	acordo	com	a	norma	culta	da	língua:

a. Todas as frases
b. Apenas II e V
c. Apenas I, III, IV e V
d. Apenas I e III

08. Assinale a alternativa em que todas as 

palavras	levam	acento:

a. lótus, bambú, refém, bacharéis, baú.
b. bacharéis, abençôe, papéis, médio, éden.
c. tríceps, armazém, jóquei, vírus, tórax.
d. ítem, bônus, juíza, estéril, médico.

09.	A	alternativa	que	está	 incorreta	segundo	a	
norma	culta	da	língua	é:	

a. André comprou seiscentos gramas de carne 
para o almoço.
b. Quando chegaram ao local, o sentinela estava 
dormindo.
c. Tivemos muito dó dele, mas não conseguimos 
recuperar o carro que havia sido roubado.
d. Falta ainda um milhar para sanarmos a 
quantidade exigida.

10.	Identifique	a	alternativa	em	que	a	mudança	
da	 posição	 do	 pronome	 oblíquo	 torna	 a	 frase	
incorreta,	segundo	o	padrão	culto	da	língua.
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a. O	 parlamentar	 se	 mostrou	 contrário	 ao	
aumento	de	impostos.
	 O	 parlamentar	 mostrou-se	 contrário	 ao	
aumento	de	impostos.	
b. Não	tenho	receio	de	a	apoiar	publicamente.				
					Não	tenho	receio	de	apoiá-la	publicamente.
c. Ser	feliz	é	se	sentir	bem	consigo	mesmo.
					Ser	feliz	é	sentir-se	bem	consigo	mesmo.
d. Em	se	confirmando	essa	previsão,	o	governo	
aumentará	a	taxa	de	juros.
				Em	confirmando-se	essa	previsão,	o	governo	
aumentará	a	taxa	de	juros.
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Matemática

11.	 Para	 o	 cálculo	 da	 depreciação	 de	 um	
automóvel,	 suponha	 que,	 no	 primeiro	 ano	 de	
uso,	 o	 veículo	 desvalorize	 15%	 em	 relação	 ao	
seu	 valor	 de	 tabela.	 Iniciado	 o	 segundo	 ano	
de	utilização,	admita	que	o	veículo	sofra	outra	
desvalorização	de	12%,	incidindo	sobre	o	valor	
do	veículo	após	o	primeiro	ano	de	uso.	Segundo	
essa	metodologia,	 após	 dois	 anos	 de	 uso,	 qual	
será	o	valor	de	revenda	de	um	carro	cujo	valor	
inicialmente	tabelado	era	de	R$	42.	000,00?

a. R$32.804,00
b. R$31.416,00
c. R$30.660,00
d. R$29.904,00

b. 31

c. 26

d. 23

15.	 Flávia	 desejava	 comprar	 um	 apartamento.	
Para	tanto,	pesquisou	em	diversas	imobiliárias	e,	
ao	final,	optou	por	um	imóvel	de	R$	210.000,00.	
Não	dispondo	do	valor	total,	Flávia	pagou	uma	
entrada	de	R$40.000,00	e	financiou	o	restante	do	
valor.	Sabe-se	que	o	financiamento	foi	realizado	
em	90	parcelas	mensais	de	R$2450,00.	Supondo	
que	tivesse	pago	à	vista	o	imóvel,	quanto	Flávia	
teria	economizado?

a. R$	68.000,00
b. R$	50.500,00
c. R$	36.800,00
d. R$	10.500,00

16.	 Um	 grupo	 de	 trabalhadores,	 com	 jornada	
de	 8	 horas	 por	 dia,	 constrói	 uma	 cerca	 em	
25	 dias.	 Para	 adiantar	 a	 entrega	 da	 obra,	 os	
trabalhadores	e	o	dono	da	fazenda	combinaram	
que a jornada de trabalho seria estendida para 

10	 horas	 diárias,	 em	 troca	 do	 pagamento	 das	
horas	adicionais.	A	partir	desse	acordo,	qual	é	o	
novo	prazo	para	que	a	obra	seja	finalizada?	

a. 15 dias

b. 18 dias

c. 20 dias

d. 22 dias

12.	Em	uma	folha	com	dimensão	de	48cm	por	
112cm,	 foram	 traçados	 quadrados	 com	 áreas	
iguais,	assim	como	um	tabuleiro	de	xadrez.	Sabe-
se que a quantidade de quadrados desenhados 

foi	a	menor	possível.	No	total,	quantos	quadrados	
foram	obtidos?

a. 9 quadrados

b. 18 quadrados

c. 21 quadrados

d. 24 quadrados

13.	 Em	 janeiro,	 Fernando	 e	 João	 venderam	
a	 mesma	 quantidade	 de	 produtos.	 	 No	 mês	
seguinte,	 Fernando	 aumentou	 em	 40%	 suas	
vendas.	João,	no	mesmo	mês	de	fevereiro,	vendeu	
20%	a	mais	que	Fernando.	Pode-se	dizer	que	as	
vendas	de	 João,	em	comparação	com	o	mês	de	
janeiro,	aumentaram	percentualmente	em:

a. 68%
b. 60%
c. 56%
d. 48%

14.	A	sequência,	abaixo,	segue	um	determinado	
padrão	lógico.

1		3		7		15				....

Assinale	 qual	 é	 o	 próximo	 elemento	 da	
sequência:
a. 36

17.	 Uma	 urna	 contém	 14	 bolas	 azuis,	 6	 bolas	
verdes	 e	 3	 bolas	 amarelas.	 Exceto	 pela	 cor,	
todas	 as	 bolas	 são	 iguais,	 o	 que	 impossibilita	
que	sejam	identificáveis	por	meio	do	tato.	Qual	
é	a	quantidade	mínima	de	bolas	que	devem	ser	
retiradas	 para	 que	 seja	 possível	 garantir	 que,	
necessariamente,	dentre	as	escolhidas,	há	pelo	
menos	duas	bolas	de	diferentes	cores?

a. 3 bolas

b. 4 bolas

c. 7	bolas
d. 15 bolas

18.	As	pessoas	presentes	em	uma	festa	podem	
ser	distribuídas	da	seguinte	forma:	
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ESPAÇO ABAIXO DESTINADO À 
RASCUNHO

•	 O	número	de	mulheres	casadas	é	o	quádruplo	
do número de homens solteiros;

•	 O	número	de	homens	casados	é	a	metade	do	
número de mulheres solteiras;

•	 Entre	os	solteiros,	o	número	de	mulher	é	o	
dobro	do	número	de	homens.

Sabendo que 160 pessoas participarão da 

ocasião,	 pode-se	 corretamente	 afirmar	 que	
existem:
a. 10	homens	solteiros.
b. 60	Mulheres	casadas.
c. 90	Pessoas	casadas.
d. 40	Homens	na	festa.

19. Seja x a quantidade produzida por uma 

empresa.	Se	a	função	lucro	dessa	firma	é	L(x)	=	
6	(9	–	x).(x	–	3),	pode-se	corretamente	afirmar	
que:

a. O	lucro	é	mínimo	quando	x	=	1
b. O	lucro	é	positivo	para	x	maior	que	9
c. O	lucro	é	máximo	quando	x	=	9	
d. O	lucro	é	positivo,	se	necessariamente		3	<	x	
<	9

20.	Um	capital	inicial	de	R$	5.500,00,	calculado	a	
juros	simples,	gerou	rendimento	de	R$7.425,00.	
Assinale	 a	 taxa	 de	 juros	 anual	 da	 aplicação,	
sabendo	que	foi	realizada	durante	5	anos.

a. 35%
b. 32%
c. 27%
d. 25%

5
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Conhecimentos Gerais

O texto, abaixo, servirá como base para as 
próximas duas questões.

O	 atual	 ministro	 da	 Casa	 Civil	 afirmou	 em	
entrevista	concedida	nesta	quinta-feira	(03/09)	
no	 Palácio	 do	 Planalto	 que	 o	 ministro	 da	
Fazenda	não	deixará	o	 governo.	 “Evidente	que	
[o	ministro]	 fica.	 Ele	 tem	 compromisso	 com	 o	
Brasil,	tem	compromisso	com	esse	projeto,	sabe	
a importância do trabalho que ele tem para a 

sétima	 economia	 do	mundo	 como	ministro	 da	
Fazenda”.	
(Folha	de	São	Paulo.	Adpatado.	Extraído	em	23/09/2015)

21. Assinale o nome do atual ministro da 

Fazenda.

a. Nelson Barbosa

b. Michel Temer

c. Alexandre Tombini

d. Joaquim	Levy

a. I

b. I e III

c. I e II

d. I,	II,	III

22.	 O	 projeto	 econômico,	 o	 qual	 se	 refere	 o	
ministro	 da	 casa	 civil,	 incluí	 uma	 mudança	
na atual situação das contas públicas do 

país.	 A	 expressão	 “ajuste	 fiscal”,	 empregada	
recorrentemente	 nos	 noticiários,	 refere-se	 ao	
conjunto de medidas que visam justamente 

equilibrar	 as	 contas	 do	 governo.	 Sobre	 essas	
medidas,	pode-se	afirmar	que:

I. As	 medidas	 de	 contração	 fiscal	 tem,	 como	
principal	 objetivo,	 aumentar	 as	 receitas	
e	 reduzir	 as	 despesas	 orçamentárias	 do	
governo.

II. O	 aumento	 da	 arrecadação	 tem	 sido,	 em	
grande	 medida,	 realizado	 por	 meio	 da	
elevação	 de	 impostos.	 Dentre	 as	 medidas	
tomadas	 com	essa	 finalidade,	pode-se	 citar	
a	 alta	 da	 tributação	 sobre	os	 combustíveis,	
a partir da reincorporação da Cide e da 

elevação	do	PIS/Cofins	sobre	os	preços.
III. O	Congresso	não	tem	influência	significativa	

sobre o planejamento e a execução do ajuste 

fiscal.	 	 As	 medidas	 de	 ajustes	 dependem	
somente	 das	 políticas	 econômicas	 que	 são	
coordenadas	pelo	Executivo.

Está	correto,	somente:

23.	Há	mais	de	54	anos,	durante	a	Guerra	Fria,	
os	 Estados	 Unidos	 fechou	 sua	 embaixada	 no	
país.	Em	 julho	deste	ano,	os	países	retomaram	
as	 relações	 diplomáticas	 e,	 recentemente,	 no	
mês	de	agosto,	um	país	reabriu	a	embaixada	no	
território	do	outro.
Qual	 é	 o	 país	 que	 se	 reaproximou	
diplomaticamente dos EUA e permitiu que a 

embaixada	norte-americana	 fosse	 reaberta	 em	
seu	território?

a. Iraque

b. China

c. Rússia

d. Cuba

O texto, abaixo, servirá como base para as 
próximas duas questões.

Rompido politicamente com o governo e 

partícipe	 de	 conversas	 de	 bastidores	 em	
torno	 do	 impeachment	 de	 Dilma	 Rousseff,	 o	
presidente da Câmara adotou um tom mais 

conciliador	 após	 conversar	 nesta	 terça-feira	
(01/09)	com	a	presidenta.	Entretanto,	afirmou	
que o Congresso não pode se responsabilizar 

em	achar	uma	solução	para	o	déficit	nas	contas	
públicas.
(Folha	de	São	Paulo.	Adaptado.	Extraído	em	01/09/2015)

24.	 Mencionado	 no	 trecho	 acima,	 assinale	 o	
nome	e	o	partido	do	atual	presidente	da	Câmara.	

a. Jair	Bolsonaro,	PSDB
b. Michel	Temer,	PSDB
c. Renan	Calheiros,	PMDB
d. Eduardo	Cunha,	PMDB
25. Assinale o principal evento que motivou o 

rompimento	 político	 do	 presidente	 da	 Câmara	
com	o	governo.

a. As posições divergentes entre o congressista 

e	o	Ministro	da	Fazenda,	pois	divergiam	acerca	
6
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locais	com	fiscalizações	de	trânsito.
d. Permitir que as pessoas escrevam mensagens 

anônimas	 na	 internet,	 sem	 que	 possam	 ser	
futuramente	identificadas.	

das	medidas	necessárias	para	o	êxito	do	ajuste	
fiscal.
b. Logo	 após	 ser	 eleito	 presidente	 da	 Câmara,	
o deputado anunciou publicamente seu 

rompimento	com	o	governo.	A	atitude	teria	sido	
motivada	 pelo	 fato	 do	 PT	 não	 apoiá-lo	 como	
representante do governo durante as eleições 

internas	para	o	posto	de	presidente	da	Câmara.
c. O rompimento público se deu após a denúncia 

feita	 por	 um	 dos	 delatores	 da	 Operação	 Lava-
Jato.	 Segundo	 o	 presidente	 da	 Câmara,	 sua	
acusação	 de	 recebimento	 de	 propina	 era	 falsa	
e	 foi	organizada	pelos	políticos	do	Planalto,	na	
tentativa	de	desgastá-lo	com	a	opinião	pública.
d. A	 ruptura	 com	 o	 governo	 foi	 desencadeada	
a	partir	dos	atritos	políticos	entre	o	presidente	
da	Câmara	e	Michel	Temer.	As	discordâncias	se	
centravam sobre o papel exercido por Temer 

como	principal	articulador	político	do	governo	
no	Congresso.

26. Sobre a recepção do governo brasileiro aos 

refugiados,	pode-se	corretamente	afirmar	que:

a. Comparado	 a	 América	 Latina,	 o	 país	 ainda	
recebe	poucas	solicitações	de	refúgio.
b. Apesar de receber um número expressivo 

de	pedidos	de	abrigo,	o	número	de	solicitações	
aceitas	 seguem	 caindo	 nos	 últimos	 anos.	 A	
principal	razão	é	a	falta	de	programas	políticos	
que	 facilitem	 a	 concessão	 de	 vistos	 aos	
refugiados.		
c. Devido	 a	 localização	 geográfica	 brasileira,	
distante	 de	 regiões	 com	 crises	 humanitárias	 -	
como	Oriente	Médio	e	África	-	o	Brasil	concede	
acolhimento	humanitário,	preponderantemente,	
a	refugiados	latinos.
d. No	 continente	 americano,	 o	 Brasil	 é	 uma	
das principais nações que concede asilo aos 

refugiados.	Dentre	os	povos	que	imigraram	para	
o	país,	destaca-se	o	intenso	fluxo	da	população	
síria.
27. O aplicativo de celular Uber tem causado 

polêmicas	em	diversas	regiões	do	país.	Em	São	
Paulo,	foi	criado	um	projeto	de	lei	para	impedir	
o	uso	de	aplicativos	similares	ao	Uber	na	cidade.	
Assinale	qual	a	função	desse	aplicativo.

a. Oferecer	 um	 serviço	 de	 motoristas	
particulares.
b. Compartilhar	músicas	de	modo	gratuito.
c. Mapear as localidades com radares e apontar

28.	Oswaldo	Gonçalves	Cruz,		nasceu	no	dia	5	de	
agosto	de	1872,	em	São	Luís	do	Paraitinga.	Foi	
eleito	membro	da	academia	brasileira	de	letras.	
Uma	 renomada	 fundação	 de	 pesquisa,	 para	
homenageá-lo,	 carrega	 atualmente	 seu	 nome.	
Qual	era	a	profissão	exercida	por	Oswaldo	Cruz?

a. Jornalista
b. Enfermeiro
c. Advogado

d. Médico
29.	 Um	 terremoto	de	magnitude	8,3	na	 escala	
Richter,	 atingiu	 no	 dia	 16/09	 um	 país	 latino	
americano.	 Os	 impactos	 do	 tremor,	 segundo	
informações	 divulgadas	 pelo	 Ministério	 do	
Interior,	 deixaram	 ao	 menos	 oito	 mortos	 e	
obrigou mais de 1 milhão de pessoas a se 

retirarem	de	suas	casas.

Assinale	o	país	onde	ocorreu	o	desastre	natural	
e	que	se	refere	à	notícia.
a. Uruguai

b. Argentina

c. Paraguai

d. Chile

30. Logo após divulgação de uma histórica 

decisão	 da	 Suprema	 Corte	 norte	 americana,	
o	 presidente	 Barack	 Obama,	 em	 seu	 discurso,	
considerou a medida como uma vitória para 

os	 Estados	 Unidos.	 Obama	 ainda	 afirmou	 que	
a	 decisão	 era	 um	avanço	 rumo	 à	 igualdade	de	
diretos,	 pois	 avaliou	 que	 “Quando	 todos	 os	
norte-americanos	 são	 tratados	 com	 igualdade,	
nós	somos	mais	livres”.
A	 qual	 decisão	 histórica,	 definida	 no	 final	 de	
junho	deste	ano,	faz	referência	o	pronunciamento	
do	presidente	Barack	Obama?

a. A	flexibilização	das	leis	que	regulamentam	a	
concessão	de	cidadania	americana,	favorecendo	
a legalização de imigrantes que se encontram 

clandestinamente	no	país.	
b. A	 Legalização	 do	 casamento	 homossexual,	
decisão validada para todos os estados norte 

americanos.	
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c. A	 aprovação	 de	 novas	 leis	 anti	 raciais,	 que	
pune com maior rigor as descriminações 

racistas	no	país.	
d. Abolição	 dos	 resquícios	 das	 leis	
segregacionistas	 Jim	 Crow,	 com	 extensão	 do	
direito	de	voto	aos	negros	dos	estados	do	sul.
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Conhecimento Específico
31.	 A	 contabilidade	 aplicada	 às	 entidades	
públicas	 diferencia-se	 dos	 demais	 ramos	 da	
contabilidade,	 entre	 outros,	 pelo	 seguinte	
aspecto:

a. contabilidade pública não evidencia 

os resultados do ente público em razão da 

finalidade	do	Estado.
b. os	dispêndios	orçamentários	são	registrados	
como	 despesa	 na	 contabilidade,	 mesmo	 que	
se	 refiram	 a	 gastos	 que	 não	 afetam	 a	 situação	
patrimonial	líquida.
c. as entidades públicas não se preocupam 

em	 evidenciar	 o	 seu	 patrimônio	 e	 realizam,	
somente,	os	 registros	decorrentes	da	execução	
orçamentária.
d. nas	 entidades	 públicas,	 as	 contas	 de	
resultado	só	registram	os	 fatos	decorrentes	da	
execução	orçamentária.

32.	 Assinale	 a	 opção	 falsa	 em	 relação	 às	
variações	patrimoniais	passivas.

a. A	despesa	orçamentária	integra	as	variações	
passivas.
b. A contrapartida de uma baixa do ativo que 

se	 tornou	 inservível	 é	 uma	 conta	 de	 variações	
passivas.
c. Mutações integram as variações passivas e 

se	referem	aos	lançamentos	permutativos.
d. Integram as variações passivas a conta de 

contrapartida do passivo em razão do registro 

de	depósito	de	terceiros.

33.	 Com	 relação	 às	 normas	 estabelecidas	 na	
Lei	 n.	 4.320/64,	 no	 tocante	 à	 Contabilidade	
Pública,	julgue	as	afirmativas	a	seguir	e	assinale	
a	alternativa	falsa.

a. Para	 fins	 orçamentários	 e	 determinação	
dos	 devedores,	 far-se-á	 o	 registro	 contábil	
das	 receitas	 patrimoniais,	 fiscalizando-se	 sua	
efetivação.
b. A	contabilidade	manterá	registros	sintéticos	
dos	bens	móveis	e	imóveis,	mas	o	levantamento	
geral	 dos	 bens	 móveis	 e	 imóveis	 terá	 por	
base	 o	 inventário	 analítico	 de	 cada	 unidade	
administrativa.

c. O	 registro	 contábil	 da	 receita	 e	da	despesa	
far-se-á	 de	 acordo	 com	 as	 especificações	
constantes	no	plano	de	contas	único,	organizado	
pelo órgão central de contabilidade da União 

que	 promoverá	 a	 padronização	 dos	 registros	
contábeis	 para	 os	 órgãos	 da	 administração	
federal	centralizada.
d. A	 contabilidade	 deverá	 evidenciar	 em	 seus	
registros	o	montante	dos	créditos	orçamentários	
vigentes.

34.	A	Contabilidade	Pública	é	o	ramo	da	Ciência	
Contábil	que:

a. é	aplicado	a	toda	a	estrutura	da	administração	
pública.
b. é	aplicado	apenas	à	administração	indireta.
c. à	aplicada	apenas	à	administração	direta.
d. aplica,	na	administração	pública,	as	técnicas	
de	 registro	 dos	 atos	 e	 fatos	 de	 natureza	
econômica,	 apurando	 resultados	 e	 elaborando	
relatórios	periódicos.

35.	Os	princípios	de	contabilidade	aplicados	às	
entidades privadas são em muitos pontos comuns 

aos	princípios	aplicados	à	contabilidade	pública.	
No	entanto,	existem	diferenças	na	aplicação	dos	
citados	princípios.	No	reconhecimento	contábil	
das	receitas	e	despesas,	a	contabilidade	pública	
adota	o	regime:

a. de competência

b. misto

c. de caixa

d. de	eficiência

36.	 A	 contabilidade	 pública	 é	 atípica	 à	
Administração:

a. das empresas estatais

b. fundos	especiais
c. das autarquias estaduais

d. do governo estadual

37.	A	Lei	4320/64	aos	 tratar	da	avaliação	dos	
elementos	patrimoniais	estabelece	que:

a. os	 títulos	 de	 renda	 em	 moeda	 estrangeira	
9



Câmara de São Luiz do Paraitinga

Página

deve	ser	convertidos	à	 taxa	de	câmbio	da	data	
do	balanço.
b. a	reavaliação	é	obrigatória	para	imóveis.
c. os	bens	de	almoxarifado	devem	ser	custeados	
pelo	critério	PEPS	(primeiro	que	entra,	primeiro	
que	sai).
d. os	débitos	e	créditos	em	moeda	estrangeira	
devem	 ser	 convertidos	 à	 taxa	 média	 cambial	
vigente	no	exercício.

38.	A	competência	da	despesa	orçamentária	em	
relação	 aos	 exercício	 financeiro	 é	 estabelecida	
pela:

a. fixação
b. licitação

c. ocorrência de empenho

d. liquidação

40. Assinale a opção que indica uma operação 

em que se observa a ocorrência de variações 

ativas	quanto	passivas.

a. Celebração de contrato para a prestação de 

serviços	de	natureza	continuada.
b. Celebração de convênios com entidade sem 

fins	 lucrativos	 para	 a	 capacitação	 profissional	
de	pessoas	de	comunidades	carentes.
c. Liquidação da despesa relativa ao pagamento 

de	pessoal	terceirizado	da	instituição.
d. Liquidação de despesa com a aquisição 

de material permanente para uso da própria 

unidade	ou	para	estoque.

39.	O	objeto	da	Contabilidade	Pública	pode	ser:

a. o	patrimônio	público.
b. somente	 o	 ativo	 financeiro	 e	 passivo	
financeiro.
c. somente o ativo permanente e o passivo 

permanente.
d. todos	e	qualquer	ato	contabilizado.
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