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CONHECIMENTOS GERAIS – 25 QUESTÕES 

 

 

Texto para responder às questões de 01 a 05. 

 

Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. 

Impossível escrever um poema – uma linha que seja – de verdadeira poesia. 

O último trovador morreu em 1914. 

Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. 

 

Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. 

Se quer fumar um charuto aperte um botão. 

Paletós abotoam-se por eletricidade. 

Amor se faz pelo sem-fio. 

Não precisa estômago para digestão. 

 

Um sábio declarou a O Jornal que ainda falta 

muito para atingirmos um nível razoável de 

cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. 

 

Os homens não melhoram 

e matam-se como percevejos. 

Os percevejos heroicos renascem. 

Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. 

E se os olhos reaprendessem a chorar seria um segundo dilúvio. 

 

(Desconfio que escrevi um poema.) 

 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Disponível em: 

http://blogdospoetas.com.br/poemas/o-sobrevivente/Acesso em 09/05/15 

 

 

1. Analise as afirmativas: 

I. Em "O Sobrevivente" o poeta lembra da impossibilidade de escrever poesia num momento em que o ser humano 

artificializou-se, é dependente das máquinas, tecnologias e perdeu sua capacidade de viver em sociedade.  

II. Percebe-se que o ―eu-poético‖ faz crítica dos elementos do cotidiano, numa síntese da relação entre o poeta e a 

realidade, pondo em relevo seu humor, sua ironia e ainda seu senso de autocrítica. 

III. Ironicamente, o poeta termina o poema, consciente de que sobrevive assim como a poesia que, "desconfiando", mesmo 

com tamanho desencanto, conseguiu escrever a partir de uma reflexão crítica da modernidade. 

 

São corretas:  

a. I e II  

b. II e III 

c. I e II  

d. Nenhuma das alternativas 

e. Todas as alternativas 

 

2. Porque o poeta afirma que é ―Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade./Impossível 

escrever um poema – uma linha que seja – de verdadeira poesia.‖ Assinale a alternativa correta: 

a. O homem hoje só utiliza a internet. Vive online. 

b. Os homens estão emudecidos, por isso não conseguem mais fazer poesia. 

c. O poeta lembra que o último trovador morrera em 1914. E o mundo cercado por máquinas complicadas para 

necessidades mais simples não ajudou os seres humanos a serem melhores, logo será ―impossível compor um 

poema...‖ 

d. A humanidade está preocupada com o momento histórico que está vivendo, pois o que vive a torna mais rica em 

conhecimento e sabedoria. 
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e. A humanidade está muito mais superior em experiências de vida; cega com a evolução tecnológica. 

3. Os termos ―um charuto" e ―um botão‖ são respectivamente: 

a. Sujeito e sujeito 

b. Objeto direto e objeto direto 

c. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto 

d. Adjunto adverbial e adjunto adnominal 

e. Objeto direto e objeto indireto 

 

4. As palavras: evolução e botão formam o plural de acordo com a mesma norma. Assinale a alternativa que apresenta dois 

substantivos que não seguem os exemplos na flexão de número: 

a. Limão e falcão  

b. Vulcão e espião 

c. Corrimão e alemão 

d. Melão e guardião 

e. Mão e cidadão 

 

5. No verso: ―Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples‖. A palavra grifada exerce a função 

sintática de: 

a. Predicativo do objeto 

b. Aposto 

c. Adjunto adnominal 

d. Complemento nominal 

e. Predicativo do sujeito 

 

 

Texto para responder às questões de 06 a 09. 

 

 O texto a seguir trata da exposição de obras do escultor Auguste Rodin realizada no Rio de Janeiro em 1995. A exposição foi um 

grande sucesso de público. O fato é comentado pelo escritor Antônio Callado. O texto faz referência à esposa do escultor, Camille 

Claudel. 

 

Rio insere Rodin em suas belezas naturais 

 

Ainda que Rodin não tivesse dado provas de gênio durante sua vida tormentosa, a exposição que ora se faz de suas 

obras no Rio lhe daria um diploma póstumo. Sua inauguração foi um dos maiores exageros que o Rio já viu. Saiu gente de todos 

os cantos da cidade para ver "O Beijo", "O Pensador", a extraordinária mão esquerda de um certo Wissant. 

Fui lá no primeiro dia e os convites abundantes, somados à sede inesperada que os cariocas tinham de Rodin, geraram 

mesmo uma certa vulgaridade, como se em vez de vernissage tivéssemos ido parar numa celebração de Páscoa em supermercado, 

com esculturas de chocolate oferecidas ao freguês. Acho que convidado nenhum ficou em casa e que muitos penetras acorreram 

ao belo Museu Nacionalde Belas Artes. 

Que é que tantos foram buscar ali? Talvez admiração e um vago amor, como terá sido o caso da primeira visita que 

Rodin fez a Camille, filha do poeta Claudel. De tanto ouvir Papá Claudel clamar por um Deus católico dos mais excessivos, Camille 

foi, quem sabe, como uma pessoa qualquer procurar esse Deus no ateliê de Rodin. Pobre Camille, comeu o pão que o diabo 

amassou, ou virou o barro que Rodin amassou. Acabou presa num bloco de bronze. 

 

Folha de S. Paulo, 29 abr. 1995. Agência Folha. Disponível em: 

www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/4/29/ilustrada/18.html  

 

6. Sobre as ideias contidas no texto, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 

(__) O texto inicia com uma oposição entre a vida aristocrática do escultor Auguste Rodin e a vulgaridade de sua exposição no Rio 

de Janeiro. 

(__) No final do terceiro parágrafo o autor diz que ―Camille acabou presa num bloco de bronze". A expressão "bloco de bronze" 

remete àsesculturas de Rodin, feitas normalmente em bronze. Podemos interpretar que a vida de Camille estaria "presa" à vida e à 

obra de Rodin. 

(__) No terceiro parágrafo as imagens "o pão que odiabo amassou" e "o barro que Rodin amassou" fazem supor que a vida de 

Camille Claudel com o escultor Auguste Rodin não foi boa para ela, o que já vinha evidenciado pela expressão qualificativa "Pobre 

Camille". 
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(__) O segundo parágrafo deixa pressuposto que o autor do texto não aprecia as obras de Rodin. Assim, ele constrói a oposição 

entre as obras de Rodin, que apresentam "uma certa vulgaridade", e o "belo Museu Nacional de Belas Artes". Noutras palavras, o 

autor considera que o próprio museu carioca supera em beleza as esculturas de Rodin. 

 

         Assinale a sequência correta. 

a. V, V, F, V 

b. V, F, F, V 

c. F, V, V, F 

d. F, V, V, F 

e. V, F, V, F 

 

7. Assinale a alternativa que contém as funções sintáticas correspondentes aos termos destacados nas seguintes orações: 

I. ―a exposição que ora se faz de suas obras no Rio lhe daria um diploma póstumo‖ 

II. ―...Rodin fez a Camille, filha do poeta Claudel‖. 

III. ―Saiu gente de todos os cantos da cidade para ver "O Beijo", "O Pensador"...‖ 

IV. ―Pobre Camille, comeu o pão que o diabo amassou‖ 

 

a. Sujeito — complemento nominal — adjunto adverbial - vocativo 

b. Objeto indireto - adjunto adnominal — predicativo do sujeito — sujeito 

c. Objeto indireto — aposto—objeto direto —vocativo 

d. Objeto indireto — predicativo do sujeito — complemento nominal — sujeito 

e. Complemento nominal — predicativo do sujeito — adjunto adverbial - aposto 

 

8. Esta questão analisa dois mecanismos de coesão utilizados pelo autor: a elipse e as palavras e expressões referenciais. 

Indique a(s) alternativa (s) verdadeira(s): 

I. No primeiro parágrafo o pronome possessivo "sua" ocorre duas vezes. Em ambas ele se refere ao escultor Auguste 

Rodin; 

II. O nome do escultor Rodin é retomado no terceiro parágrafo pela expressão depreciativa "Papá Claudel". O parágrafo 

enseja uma crítica ao tratamento que Rodin deu a Camille. 

III. O sujeito da forma verbal "fui", no segundo parágrafo, está sintaticamente oculto. Semanticamente, designa o autor 

do texto. 

IV. A expressão "sede inesperada" relaciona-se contextualmente ao grande afluxo de pessoas ao primeiro dia da 

exposição de Rodin no Rio. 

 

São corretas:  

a. I, II e III 

b. II, III e IV 

c. I, III e IV 

d. Apenas I e IV 

e. Todas as alternativas 

 

9. As alternativas desta questão apresentam análises sintáticas de termos e orações extraídas do texto. Indique a alternativa 

correta: 

a. O termo "filha do poeta Claudel", no segundo período do terceiro parágrafo, funciona sintaticamente como um 

sujeito da oração principal. 

b. O trecho "Talvez admiração e um vago amor", que inicia o segundo período do terceiro parágrafo, funciona 

sintaticamente como objeto direto da forma verbal "buscar", que aparece no período anterior e está elíptica no 

segundo período. 

c. No primeiro período do texto, a primeira oração classifica-se como subordinada adverbial consecutiva. 

d. No último período do segundo parágrafo, a palavra "que" ocorre duas vezes. No primeiro caso é uma conjunção 

integrante. No segundo, um pronome relativo. 

e. No trecho "o caso da primeira visita que a Rodin fez Camille" ocorre um objeto direto preposicionado. O pronome 

relativo "que" exerce a função de sujeito da forma verbal "fez". 

 

10. Professores e mulheres vão às ruas pedir aumento para os maridos. O sentido absurdo da frase acima se deve ao fato de:  

a. O sujeito de pedir estar indeterminado, o que torna a frase incompreensível.  

b. O sujeito de ―vão‖ ser o mesmo de ―pedir‖, o que gera ambiguidade. 

c. O sujeito ser composto, tendo um de seus núcleos incompatível semanticamente com o conteúdo do predicado. 
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d. O verbo pedir apresentar conteúdo incompatível com os dois elementos do sujeito composto e ser um verbo de 

ligação.  

e. A expressão "para os maridos" funcionar como o agente da ação.  

 

11. No Excel 2010 utilizando a seguinte fórmula: =CONCATENAR(ABS(CONT.SE(C1:C9;A3));A3), na célula A1, conforme imagem 

da planilha abaixo, assinale a alternativa correta: 

 

 
 

a. 3 

b. #VALOR! 

c. 33 

d. 18 

e. 6 

 

12. Com o computador ligado, utilizando sistema operacional Windows, ao pressionarmos as teclas Windows + R, o aplicativo 

―Executar‖ será aberto, conforme imagem a seguir: 

 

 
 

Nessa tela, ao digitarmos a instrução ―services.msc‖, iniciará o programa: 

a. Gerenciador de serviços 

b. Contas de usuário 

c. Configuração do sistema 

d. Programas e recursos 

e. Painel de Controle 

 

13. A negação de ―Existe pelo menos uma pessoa com medo de avião‖ é: 

a. Todas as pessoas têm medo de avião. 

b. Metade das pessoas não tem medo de avião. 

c. Todas as pessoas não têm medo de avião. 

d. Existe pelo menos uma pessoa sem medo de avião. 

e. Metade das pessoas tem medo de avião. 
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14. Equivalente a proposição ―Se o gato vai embora, então os ratos fazem a festa‖ é: 

a. Os ratos fazem a festa se, e somente se, o gato vai embora. 

b. Os ratos fazem a festa e o gato vai embora. 

c. Os ratos nunca fazem festa. 

d. Se os ratos fazem a festa, então o gato foi embora. 

e. O gato não vai embora ou os ratos fazem festa. 

 

15. Antônio parte da cidade A até a cidade B, levando 14h de viagem de carro, depois da cidade B até C, levando 9h. Sabendo 

que, se ele viajar para a cidade D e depois para C, ele economizaria metade do tempo. Quanto tempo total ele leva para ir de 

A até C, indo por D? 

a. 10,5h. 

b. 11h. 

c. 11,5h. 

d. 12h. 

e. 12,5h. 

16. Calcule a dízima periódica  e diga se ela é simples ou composta: 

a. 0, 55555...; composta. 

b. 0, 55555...; simples. 

c. 0, 09977...; simples. 

d. 0, 99999...; simples. 

e. 0, 99999...; composta. 

 

17. Resolva a seguinte equação: 𝑥2 − 5𝑥 + 6 

a. S={2,3}. 

b. S={3,5}. 

c. S={0,1}. 

d. S={-2,5}. 

e. S={1,2}. 

 

18. Assinale a alternativa incorreta com relação ao conceito dos poderes administrativos: 

a. Poder Vinculado é aquele que o direito positivo – a lei – confere à Administração Pública para a prática de ato de 

sua competência, determinando os elementos e requisitos à sua formalização. 

b. Poder Discricionário é o que o Direito concede à Administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de 

atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. 

c. Poder Hierárquico é o de que dispõem o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar 

e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro 

de pessoal. 

d. Poder Disciplinar é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo 

de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. 

e. Poder Regulamentar é a faculdade de que dispõem os Chefes de Estado de explicar a lei para sua correta 

execução, ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disciplinada por lei. 

 

19. Sobre serviços públicos é correto afirmar, exceto: 

a. A regulamentação e controle do serviço público e de utilidade pública caberão sempre ao Poder Público, qualquer 

que seja a modalidade de sua prestação aos usuários. 

b. Serviços públicos são os que a Administração presta diretamente à comunidade, por reconhecer sua 

essencialidade e necessidade para a sobrevivência do grupo social e do próprio Estado. 

c. Serviços administrativos são os que a Administração executa para atender a suas necessidades internas ou 

preparar outros serviços que serão prestados ao público, tais como o da imprensa oficial, das estações 

experimentais e outros dessa natureza. 

d. Serviço centralizado é todo aquele que a Administração executa centralizadamente, mas o distribui entre vários 

órgãos da mesma entidade, para facilitar sua realização pelos usuários. 

e. Serviço descentralizado é todo aquele em que o Poder Público transfere sua titularidade ou, simplesmente, sua 

execução, por outorga ou delegação, a autarquias, fundações, empresas estatais, empresas privadas ou 

particulares individualmente e, agora, aos consórcios públicos. 
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20. Conforme o art. 10º, da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 

nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 

indireta ou fundacional e dá outras providências, ―constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 

dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei‖, e notadamente, exceto: 

a. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 

b. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares 

aplicáveis à espécie. 

c. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 

insuficiente. 

d. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 

e. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 

 

21. Nos termos do art. 3º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, ―A licitação destina-se a garantir 

a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

....‖. 

Assinale a alternativa que corresponde a todos os princípios estabelecidos no art. 3º da Lei de Licitações: 

a. Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 

instrumento convocatório e dos que lhes são correlatos. 

b. Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 

instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

c. Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, privacidade, probidade administrativa, vinculação ao 

instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

d. Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, precariedade administrativa, vinculação ao 

instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

e. Legalidade, pessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 

instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

22. O texto constitucional enumerou as regras básicas do Direito Tributário direcionadas à proteção do contribuinte e à limitação 

do poder de tributar. Dessa forma e com essas finalidades, a Constituição Federal consagrou, entre outros, os seguintes 

princípios tributários, exceto: 

a. Princípio da reserva legal tributária ou da legalidade estrita ( CF, art. 150, I). 

b. Princípio da uniformidade ( CF, art. 151, I). 

c. Princípio da vedação do confisco ( CF, art. 150, IV). 

d. Princípio da limitabilidade do tráfego de pessoas ou de bens ( CF, art. 150, V). 

e. Princípio da capacidade contributiva ( CF, art. 145, § 1º). 

 

23. As normas constitucionais com relação a sua aplicabilidade são tradicionalmente classificadas em normas de eficácia contida, 

normas de eficácia limitada e normas de eficácia plena, sendo: 

I. Normas constitucionais de eficácia plena: aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem, ou tem 

possibilidade de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, comportamentos e situações, que 

o legislador constituinte, direta e normativamente, quis regular. 

II. Normas constitucionais de eficácia contida: aquelas em que o legislador constituinte regulou suficientemente os 

interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência 

discricionária do poder público, nos termos que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nelas enunciados. 

III. Normas constitucionais de eficácia limitada: aquelas que apresentam aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, 

porque somente incidem totalmente sobre esses interesses, após uma normatividade ulterior que lhes desenvolva 

aplicabilidade. 

 

Assinale a alternativa correta correspondente aos conceitos acima elencados: 

a. Todas as alternativas estão erradas. 

b. Todas as alternativas estão corretas. 

c. Somente a alternativa I está correta. 

d. Somente a alternativa II está correta. 

e. Apenas a alternativa III está certa. 
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24. A ordem econômica constitucional prevista nos arts. 170 a 181, da CF, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Para isso, adota alguns 

princípios. 

Assinale a alternativa que não corresponde aos princípios gerais da atividade econômica: 

a. Livre iniciativa 

b. Função social da propriedade 

c. Redução das desigualdades regionais e sociais 

d. Soberania nacional 

e. Defesa do consumidor 

 

25. ―A soberania popular, conforme prescreve o art. 14, caput, da Constituição Federal, será exercida pelo sufrágio universal e 

pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante: plebiscito; referendo; iniciativa popular. 

Podemos, igualmente, incluir como exercício da soberania e pertencente aos direitos políticos do cidadão: ajuizamento de ação 

popular e organização de partidos políticos‖ (Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional, - 21ª ed. – São Paulo: Atlas, 2007. 

pág. 212). 

Assim, com base no texto acima, são direitos políticos, exceto: 

a. Direito de sufrágio. 

b. Alistabilidade (direito de votar em eleições, plebiscitos e referendos). 

c. Elegibilidade. 

d. Iniciativa popular de lei. 

e. Ação popular através de organização e participação de partidos políticos. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 35 QUESTÕES 

 

26. Ao contrário do que ocorre no setor privado, a maior parte das variações patrimoniais aumentativas das entidades do setor 

público decorrem de: 

a. Transações com contraprestação 

b. Transações sem contraprestação 

c. Reconhecimento de Ativos Oriundos de Transações sem Contraprestação 

d. Recebimento Antecipado de Tributos 

e. Nenhuma das anteriores 

 

27. As tabelas do SIAFI ajudam a enquadrar a despesa pública por natureza, revelando sua categoria econômica, grupo, 

modalidade e elemento. Cada um destes itens é representado por números na tabela. Indica o elemento de despesa, o objeto 

especificamente: 

a. 1º dígito 

b. 2º dígito 

c. 3º dígito 

d. 4º dígito 

e. 5º e 6º dígitos 

 

28. É a espécie mais usual de renúncia de receita e define-se como a dispensa legal, pelo Estado, do débito tributário devido. 

Trata-se de: 

a. Crédito presumido 

b. Remissão 

c. Anistia 

d. Isenção 

e. Clemência 

 

29. É o segundo estágio da despesa é a liquidação e consiste na verificação do direito do credor, de receber o pagamento 

posterior, com base em documentos comprobatórios que atestem o cumprimento da obrigação. O documento utilizado no 

SIAFI para efetuar a liquidação é a: 

a. Nota de Lançamento 

b. Nota de Empenho 
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c. Nota de Liquidação 

d. Nota de Verificação 

e. Nenhuma das Anteriores 

 

30. Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos 

do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; 

e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo. Trata-se de: 

a. Inversões Financeiras 

b. Pessoal e Encargos Sociais 

c. Juros e Encargos da Dívida 

d. Outras Despesas Correntes 

e. Investimentos 

 

31. As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelas demonstrações enumeradas pela Lei nº 

4.320/19641 , pelas demonstrações exigidas pela NBC T 16. 6 – Demonstrações Contábeis e pelas demonstrações exigidas 

pela Lei Complementar nº 101/2000, as quais são alguns exemplos, exceto:  

a. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) 

b. Demonstração das Variações Patrimoniais 

c. Demonstração das Mutações do Patrimônio Bruto (DMPB) 

d. Balanço Orçamentário 

e. Balanço Financeiro 

 

32. Determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, 

independentemente do recebimento ou pagamento. Estamos nos referindo a qual Princípio contábil? 

a. Princípio da Continuidade 

b. Princípio da Oportunidade 

c. Princípio do Registro pelo Valor Original 

d. Princípio da Competência 

e. Princípio da Prudência 

 

33. Os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais poderiam ser obtidos pela venda em uma 

forma ordenada. Os passivos são mantidos pelos valores em caixa e equivalentes de caixa, não descontados, que se espera 

seriam pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações da Entidade. Trata-se de: 

a. Atualização monetária 

b. Valor present 

c. Valor realizável 

d. Valor justo 

e. Custo corrente 

 

34. Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de 

pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para 

Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial, bem como os 

encargos resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento de despesa. Estamos falando de 

qual elemento da despesa? 

a. Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar 

b. Seguro Desemprego e Abono Salarial 

c. Obrigações Patronais 

d. Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência 

e. Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 

 

35. Julgue os itens a seguir: 

 

I. Nos ingressos de recursos financeiros nos cofres públicos, os ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de 

caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário; 

II. A devolução dos ingressos extraorçamentários não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei 

Orçamentária Anual (LOA); 

III. Receitas Orçamentárias, são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e 

constituem elemento novo para o patrimônio público. 
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a. Todos os itens estão corretos 

b. Todos os itens estão incorretos 

c. Somente os itens I e III estão corretos 

d. Somente os itens I e II estão corretos 

e. Somente os itens II e III estão corretos 

 

36. O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) elenca alguns tipos de provisões. Como chamamos o que compreende 

os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a pagamento de indenizações a fornecedores e clientes? 

a. Provisões para riscos fiscais 

b. Provisões para riscos trabalhistas 

c. Provisões para riscos cíveis 

d. Provisões para riscos decorrentes de contratos de Parcerias Público-Privadas (PPP) 

e. Provisões para repartição de créditos tributários 

 

37. São aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do orçamento fiscal e do 

orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo; por isso, não representam novas entradas de recursos nos cofres 

públicos do ente, mas apenas movimentação de receitas entre seus órgãos. Trata-se de: 

a. Receitas Correntes Intraorçamentárias 

b. Receitas de Capital Intraorçamentárias 

c. Receitas Orçamentárias Correntes 

d. Receitas de Operações Intraorçamentárias 

e. Nenhuma das anteriores 

 

38. Refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e 

tempestivas. Estamos nos referindo a qual Princípio contábil? 

a. Princípio da Continuidade 

b. Princípio da Oportunidade 

c. Princípio do Registro pelo Valor Original 

d. Princípio da Competência 

e. Princípio da Prudência 

 

39. É o detalhamento da Rubrica e exterioriza o ―nome‖ da receita que receberá o registro pela entrada de recursos financeiros. 

Trata-se de: 

a. Rubrica 

b. Espécie 

c. Alínea 

d. Subalínea 

e. Nenhuma das anteriores 

 

40. Qual o código abaixo corresponde a Receita Corrente – Tributária – Contribuição de Melhoria? 

a. 1122.00.00 

b. 1121.00.00 

c. 1110.00.00 

d. 1113.00.00 

e. 1130.00.00 

 

41. É aquele que representa o montante do imposto cobrado na operação anterior e objetiva neutralizar o efeito de recuperação 

dos impostos não cumulativos, pelo qual o Estado se apropria do valor da isenção nas etapas subsequentes da circulação da 

mercadoria. É o caso dos créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações e prestações 

destinadas ao exterior. Trata-se de: 

a. Crédito presumido 

b. Remissão 

c. Anistia 

d. Isenção 

e. Clemência 
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42. O preço público é também chamado de: 

a. Taxa 

b. Imposto 

c. Tarifa 

d. Tributo 

e. Contribuição de melhoria 

 

43. Tem origem na exploração do patrimônio do Estado, que é constituído por recursos minerais, hídricos, florestais e outros, 

definidos no ordenamento jurídico. Tais compensações são devidas à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, 

de acordo com o disposto na legislação vigente, como forma de participação no resultado dessa exploração. Estamos nos 

referindo a qual origem de receita? 

a. De compensação financeira 

b. Patrimonial 

c. Transferências Correntes 

d. Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais ou Econômicas 

e. Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 

 

44. São objetivos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), exceto: 

a. Contribuir para a transparência da gestão fiscal e para o controle social. 

b. Generalizar os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de controle. 

c. Permitir a consolidação nacional das contas públicas. 

d. Contribuir para a adequada tomada de decisão e para a racionalização de custos no setor público. 

e. Permitir o detalhamento das contas contábeis, a partir do nível mínimo estabelecido pela STN, de modo que 

possa ser adequado às peculiaridades de cada ente. 

 

45. Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis 

considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. 

Trata-se de: 

a. Inversões Financeiras 

b. Pessoal e Encargos Sociais 

c. Juros e Encargos da Dívida 

d. Outras Despesas Correntes 

e. Investimentos 

 

46. Evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os 

saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. 

a. Balanço Orçamentário 

b. Balanço Financeiro 

c. Balanço Patrimonial 

d. Demonstração das Variações Patrimoniais 

e. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) 

 

47. Despesas orçamentárias com ajuda financeira concedida pelo Estado a estudantes comprovadamente carentes, e concessão 

de auxílio para o desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza científica, realizadas por pessoas físicas na condição de 

estudante, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000. Estamos falando de qual elemento da 

despesa? 

a. Auxílio Financeiro a Estudantes 

b. Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos 

c. Material de Consumo 

d. Serviços de Consultoria 

e. Auxílio Financeiro a Pesquisadores 

 

48. Empregam-se contas deste grupo para contabilizar a contrapartida de transferências financeiras concedidas pelas Unidades, 

como cotas, repasses e sub-repasses (contas de natureza devedora). Em contabilidade pública estamos falando de: 

a. Interferências ativas orçamentárias 

b. Interferências passivas orçamentárias 

c. Mutação passiva orçamentária 
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d. Mutação ativa orçamentária 

e. Resultado diminutivo do exercício 

 

49. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: 

I. O contrato, ajuste ou acordo respectivo;  

II. A nota de empenho;  

III. Os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 

 

Esses itens: 

a. Todos estão corretos 

b. Todos estão incorretos 

c. I e III estão corretos 

d. I e II estão corretos 

e. II e III estão corretos 

 

50. A entidade deve considerar os seguintes fatores na determinação da vida útil de um ativo intangível, exceto:  

a. Obsolescência técnica, tecnológica, comercial ou de outro tipo. 

b. A estabilidade do setor em que o ativo opera e as mudanças na demanda de mercado para produtos ou serviços 

gerados pelo ativo. 

c. A utilização prevista de um ativo pela entidade e se o ativo pode ser gerenciado eficientemente por outra equipe 

da administração. 

d. Os ciclos de vida típicos dos produtos do ativo e as informações públicas sobre estimativas de vida útil de ativos 

semelhantes, utilizados de maneira diferentes. 

e. O período de controle sobre o ativo e os limites legais ou contratuais para a sua utilização, tais como datas de 

vencimento dos arrendamentos/locações relacionados. 

 

51. Qual o código abaixo corresponde a Receita Corrente – Tributária – Taxas – Taxas de Fiscalização ou de Poder de Polícia? 

a. 1122.00.00 

b. 1121.00.00 

c. 1110.00.00 

d. 1113.00.00 

e. 1130.00.00 

 

52. Julgue os itens a seguir: 

I. Doações são transferências voluntárias de ativos incluindo dinheiro ou outros ativos monetários e bens em espécie para 

outra entidade. 

II. As doações recebidas em dinheiro, além de serem reconhecidas como variações patrimoniais aumentativas, por força do 

art. 57 da Lei nº 4.320/1964, também, deverão ser reconhecidas como receitas orçamentárias. 

III. Para doações em dinheiro ou outros ativos monetários e bens em espécie, o evento passado que origina o controle de 

recursos que incorporam benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço é normalmente o recebimento da doação. 

 

Esses itens: 

a. Todos estão corretos 

b. Todos estão incorretos 

c. I e III estão corretos 

d. I e II estão corretos 

e. II e III estão corretos 

 

53. 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. Trata-se de: 

a. Atualização monetária 

b. Valor presente 

c. Valor realizável 

d. Valor justo 

e. Custo corrente 
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54. O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) é dividido em: 

a. 4 classes 

b. 5 classes 

c. 6 classes 

d. 8 classes 

e. 10 classes 

 

55. Ocorre quando o montante é conhecido e o pagamento é de uma só vez. Estamos nos referindo a qual modalidade de 

empenho? 

a. Dotação 

b. Liquidação 

c. Ordinário 

d. Global 

e. Estimativa 

 

56. Um material é considerado de consumo caso atenda um, de alguns critérios adotados. Um deles é o critério da Durabilidade, 

que se em uso normal o material perde ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento, no prazo máximo de quanto 

tempo? 

a. Um ano 

b. Dois anos 

c. Quatro anos 

d. Cinco anos 

e. Dez anos 

 

57. Agrega determinadas espécies de receitas cujas características próprias sejam semelhantes entre si; dessa forma, detalha a 

espécie, por meio da especificação dos recursos financeiros que lhe são correlatos. Trata-se de: 

a. Rubrica 

b. Espécie 

c. Alínea 

d. Subalínea 

e. Nenhuma das anteriores 

 

58. O Balanço Patrimonial é composto, exceto por:  

a. Quadro Principal 

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes 

c. Quadro das Contas de Compensação (controle) 

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro 

e. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados 

 

59. É aquela que, no momento do reconhecimento do crédito, aumenta a situação líquida patrimonial da entidade. Constitui fato 

contábil modificativo aumentativo. Trata-se de: 

a. Receita Orçamentária Permutativa 

b. Receita Orçamentária Efetiva 

c. Receita Orçamentária Não Efetiva 

d. Receita Orçamentária Aumentativa 

e. Receita Orçamentária Não Aumentativa 

 

60. São recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas de 

manutenção ou funcionamento relacionadas a uma finalidade pública específica, mas que não correspondam a uma 

contraprestação direta em bens e serviços a quem efetuou a transferência. Estamos nos referindo a qual origem de receita? 

a. De compensação financeira 

b. Patrimonial 

c. Transferências Correntes 

d. Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais ou Econômicas 

e. Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 
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DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 

 




