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CONCURSO PÚBLICO - 01/2016

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

Informações ao candidato:

■ Para a realização desta prova, você esta recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS 
personalizada.

■ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite 
outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.

■ Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.

■ Você terá 04(quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

■ Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.

■ O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 
momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente 
excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.

■ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não 
devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

■ Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA 
DE FREQUÊNCIA. 

■ Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico 
www.institutolegatus.com.br, conforme Edital do Concurso.

www.institutolegatus.com.br
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto para responder às questões de 01 a 10: 
 

Para criar filhos mais saudáveis e felizes 
 
 

 

Na tentativa 
de serem 
“bons pais”, 
muitos erram 
apesar das 
boas 
intenções: 
investem em 
uma rotina 
cheia de 

compromissos escolares e extracurriculares para a 
criança, envolvem-se nas dificuldades dos filhos a 
ponto de querer resolvê-las ou, ainda, deixam de cuidar 
de si com a justificativa de que é preciso cuidar do outro. 
Especialistas apontam atitudes que podem prejudicar o 
desenvolvimento de habilidades necessárias para uma 
vida adulta mais feliz e autônoma 
 
1. Permitir momentos de ócio e tédio. 
Escola, esporte, cursos extracurriculares. Muitas 
crianças têm agendas dignas de adultos muito 
atarefados, com poucas horas livres ao longo do dia. 
Até mesmo nos fins de semana e férias, que não raro 
são pré-programados com passeios e viagens. Efeito 
da nossa cultura, que não vê com bons olhos “não ter o 
que fazer”. No entanto, estudos sugerem que seguir 
rotina cheia de compromissos desde cedo pode 
prejudicar a criança. Um deles, publicado na Frontiers 
of Psychology em 2014, relaciona a quantidade de 
atividades estruturadas, como aulas de futebol ou 
dança, no dia a dia de crianças de 6 anos ao menor 
desenvolvimento de uma “função executiva 
autodirigida”. Basicamente, esse processo mental ajuda 
os pequenos a regular emoções e definir e atingir metas 
por conta própria, além de ser associado a maior 
estabilidade emocional e profissional na vida adulta. O 
que os pais podem fazer então? “Deixe que seus filhos 
caiam na monotonia e descubram algo para fazer por 
conta própria”, sugere o psicólogo Michael Ungar, 
codiretor do Centro de Pesquisa de Resiliência da 
Universidade Dalhousie, em Nova Escócia. “O tédio 
num contexto hiperestimulado pode permitir exercer a 
criatividade e desenvolver a iniciativa, a persistência e 
a sensação de que podem influenciar o mundo”, 
explica. 
 
2. Deixar que resolvam problemas. 
Não são poucos os pais excessivamente protetores, 
que se envolvem nas dificuldades cotidianas dos filhos 
além da conta. A superproteção não favorece o 
desenvolvimento de habilidades que serão necessárias 
na vida adulta, como autonomia e resiliência. Pesquisas 
no campo da autodeterminação relacionam a 

superproteção a níveis mais elevados de ansiedade e 
depressão, notas mais baixas na escola e menor 
satisfação com a vida quando adultos. “Pouco 
comprometimento dos pais não é positivo. Mas o 
envolvimento em demasia também não”, afirma a 
psicóloga do desenvolvimento Holly H. Schiffrin, 
professora associada da Universidade de Mary 
Washington, na Virginia. “Percebo esse comportamento 
em sala de aula. Há pais que me procuram para ajustar 
o horário de aula dos filhos ou ligam para conversar 
sobre as notas deles. Costumo responder que os 
próprios alunos podem marcar uma reunião comigo 
para discutir o assunto”, diz. 
 
3. “Colocar a máscara de oxigênio primeiro”. A 

instrução dada antes das viagens de avião é uma boa 
metáfora da parentalidade – é preciso cuidar de si 
mesmo para poder cuidar bem de outra pessoa. Mães 
com diagnóstico de depressão, por exemplo, são mais 
propensas a ignorar ou a exagerar comportamentos 
inadequados dos filhos, segundo um estudo longitudinal 
de dois anos publicado na Psychological Science. 
Pesquisadores da Universidade Estadual da 
Pensilvânia constataram que adultos com TDAH 
também se tornam pais atenciosos depois de receber 
tratamento para o distúrbio. Todas as outras atividades 
cotidianas relacionadas com a saúde também 
importam. Um estudo de 2015 sobre os dados 
nacionais de saúde do Reino Unido sugere que o modo 
de vida dos pais pode ser tão decisivo como a genética 
na “transmissão” da obesidade. Outra evidência: 
crianças que participaram de uma pesquisa de 2014 da 
Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres e 
com pais biológicos com excesso de peso tinham 
probabilidade 27% maior do que outras de apresentar 
sobrepeso. Filhos adotados também demonstraram 
susceptibilidade similar, de 21%. Seguindo essa linha 
de raciocínio, adotar uma dieta mais saudável e colocar 
atividades físicas na rotina vai além do autocuidado: é 
um gesto de amor por aqueles que dependem de nós. 
Um bom motivo para começar, não? 
 

Esta matéria foi publicada originalmente na edição de 
abril de Mente e Cérebro, disponível na Loja 

Segmento: http://bit.ly/1WusOOZ. Coletada no 
site:http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/par

a_criar_filhos_mais_saudaveis_e_felizes.html- 
acesso 28 de abril de 2016 
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QUESTÃO 01  
 
Conforme o que se depreende a partir da leitura mais 
apurada do texto que os pais 
 
(A) Ainda que bem intencionados, tomam algumas 

atitudes que podem impedir que seus filhos 
desenvolvam habilidades necessárias para uma 
vida adulta mais autônoma e plena. 

(B) Atropelam a rotina dos seus filhos, numa tentativa 
de protegê-los das possíveis frustrações da vida. 

(C) Não percebem que a melhor forma de se criarem 
filhos saudáveis e mais autônomos, preparados 
para enfrentar os desafios propostos é deixá-los 
terem momentos de liberdade e ócio. 

(D) São levados pelas demandas sociais 
estereotipadas e pôr isso tornam os filhos 
dependentes deles próprios. 

(E) Criam seus filhos não de acordo com suas próprias 
convicções, mas se deixam guiar por modelos de 
família de outros países e enchem seus filhos de 
atividades extras. 

 
QUESTÃO 02  
 
A sugestão do psicólogo Michael Ungar, codiretor do 
Centro de Pesquisa de Resiliência da Universidade 
Dalhousie, para os pais pode ser entendida como 
 
(A) Um alerta para que os pais deixem os filhos 

tomarem a direção da própria vida, sem a ajuda 
deles, assim eles adquirem resiliência. 

(B) Um sinal de que os pais não devem superestimular 
os seus filhos a desenvolverem tarefas em excesso. 

(C) Informação aos pais que enchem a rotina dos filhos 
com atividades excessivas que, imersos no 
estresse, os filhos sempre encontram uma saída 
para as suas limitações. 

(D) Um conselho para que os pais deixem os seus 
filhos vivenciarem momentos de monotonia para 
que possam descobrir algo para fazer por conta 
própria. 

(E) Uma notificação para que os pais percebam a 
melhor maneira de os filhos resolverem os 
problemas que vivem no dia a dia. 

 
QUESTÃO 03  
 
Em: Filhos adotados também demonstraram 
susceptibilidade similar, de 21%.”., a palavra 
destacada equivale, quanto ao sentido, à ideia de  
 
(A) Intencionalidade. 
(B) Surto. 
(C) Predisposição. 
(D) Contestação.  
(E) Regularidade. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04  
 
Em: “Colocar a máscara de oxigênio primeiro” as 
aspas são utilizadas para 
 
(A) Tornar o enunciado mais compreensível. 
(B) Marcar um enunciado proferido em discurso 

indireto. 
(C) Identificar e destacar uma citação de um outro 

contexto. 
(D) Contrapor-se ao discurso de outro agente social. 
(E) Ressaltar a importância do enunciado para a 

aceitação dos pais. 
 
QUESTÃO 05  
 
Analise o excerto e, em seguida, julgue os itens, para 
responder à questão 
“Deixe que seus filhos caiam na monotonia e 
descubram algo para fazer por conta própria” 
 

I. O verbo deixar foi flexionado no modo 
imperativo, na 3ª pessoa do singular. 

II. Caiam e descubram estão flexionados no 
mesmo modo, ou seja, no imperativo afirmativo 
na 3ª pessoa do plural. 

III. O verbo fazer está no infinitivo impessoal. 
 
Está (ão) correto (s). 
 
(A) Item I, apenas. 
(B) I e II. 
(C) I e III. 
(D) II e III. 
(E) Todos estão corretos. 
 
QUESTÃO 06  
 
Assinale a alternativa em que o vocábulo e/ou 
expressões marcados estejam corretamente 
analisadas do ponto de vista da Morfologia da Língua 
portuguesa. 
 
(A) Seguindo essa linha de raciocínio, adotar uma dieta 

mais saudável e colocar atividades físicas na rotina 
vai além do autocuidado: é um gesto de amor por 
aqueles que dependem de nós. Numeral. 

(B) Na tentativa de serem “bons pais”, muitos erram 
apesar das boas intenções [...] Pronome 
indefinido. 

(C) No entanto, estudos sugerem que seguir rotina 
cheia de compromissos desde cedo pode 
prejudicar a criança. Advérbio de tempo. 

(D) No entanto, estudos sugerem que seguir rotina 
cheia de compromissos desde cedo pode 
prejudicar a criança. Conjunção coordenativa 
conclusiva. 

(E) A superproteção não favorece o desenvolvimento 
de habilidades que serão necessárias na vida 
adulta [...] Substantivo concreto. 
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QUESTÃO 07  
 
Analise: Até mesmo nos fins de semana e férias, que 
não raro são pré-programados com passeios e viagens.  
O operador argumentativo marcado, apresenta a 
relação semântica de: 
 
(A) Quantidade. 
(B) Modo. 
(C) Tempo. 
(D) Inclusão. 
(E) Qualidade. 
 
QUESTÃO 08  
 
Analise: “Especialistas apontam atitudes que podem 
prejudicar o desenvolvimento de habilidades 
necessárias para uma vida adulta mais feliz e 
autônoma.” 
Aponte a alternativa cujo item marcado apresenta a 
mesma função sintática e morfológica do termo 
marcado no período acima. 
 
(A) “Deixe que seus filhos caiam na monotonia e 

descubram algo para fazer por conta própria” 
(B) Efeito da nossa cultura, que não vê com bons olhos 

“não ter o que fazer”. 
(C) Costumo responder que os próprios alunos podem 

marcar uma reunião comigo para discutir o 
assunto”, diz. 

(D) “O tédio num contexto hiperestimulado pode 
permitir exercer a criatividade e desenvolver a 
iniciativa, a persistência e a sensação de que 
podem influenciar o mundo”, explica.  

(E) Deixar que resolvam problemas. 
 
Analise: 
 

Seguindo essa linha de raciocínio, adotar uma dieta 
mais saudável e colocar atividades físicas na rotina vai 
além do autocuidado[...] 

 
QUESTÃO 09  
 
A palavra marcada está grafada, adequadamente, de 
acordo com o Acordo ortográfico vigente nos países 
que adotam a Língua portuguesa. Também estão 
grafados, adequadamente, no que respeita ao uso do 
hífen, os dois pares de vocábulos que se encontram 
selecionados na alternativa 
 
(A) Antiidade e hipo-alérgico 
(B) Ressocializar e contra-senso 
(C) Super-filosófico e super-herói 
(D) Superresistente e hiperativo 
(E) Micro-organismo e semirreta 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10  
 
Todas as orações marcadas nas alternativas 
apresentam a mesma classificação, EXCETO: 
 
(A) Não são poucos os pais excessivamente 

protetores, que se envolvem nas dificuldades 
cotidianas dos filhos além da conta. 

(B) Há pais que me procuram para ajustar o horário de 
aula dos filhos ou ligam para conversar sobre as 
notas deles. 

(C) Um estudo de 2015 sobre os dados nacionais de 
saúde do Reino Unido sugere que o modo de vida 
dos pais pode ser tão decisivo como a genética na 
“transmissão” da obesidade. 

(D) Outra evidência: crianças que participaram de uma 
pesquisa de 2014 da Escola de Economia e 
Ciências Políticas de Londres e com pais biológicos 
com excesso de peso tinham probabilidade 27% 
maior do que outras de apresentar sobrepeso. 

(E) [...] é um gesto de amor por aqueles que dependem 
de nós. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 11  
 
A representação gráfica de um arquivo, pasta ou 
programa no Windows é conhecida como: 
 
(A) aplicativo 
(B) ícone 
(C) interface 
(D) atalho 
(E) link 
 
QUESTÃO 12  
 
Acerca dos conceitos básicos de informática, julgue os 
itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F): 
 
( ) A Área de Transferência do Windows é uma 
área de armazenamento temporário de informações 
que o usuário copiou ou moveu de algum lugar.  
( ) Quando se utiliza o comando “Recortar” em 
um arquivo, o Windows remove o arquivo do local de 
origem e o mantém no local de destino. 
( ) A tecla DELETE não funciona para remover 
(excluir) arquivos para a Lixeira; sua função é apenas 
apagar caracteres de texto. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) V V V 
(B) V V F 
(C) V F V 
(D) F V F 
(E) F F V 
 
QUESTÃO 13  
 
“Cabeçalho” e “Rodapé”, recursos disponíveis no 
Microsoft Word, podem ser adicionados das seguintes 
formas: 
 

I. Em todo o documento de texto. 
II. Em todas as páginas, exceto na primeira. 
III. De forma diferente em páginas pares ou 

ímpares. 
 
Está(ão) correto(s): 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) I e II. 
(D) II e III. 
(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14  
 
Associe corretamente os conceitos abaixo sobre 
noções de Internet com suas respectivas definições e 
assinale a alternativa que apresenta a associação 
correta: 
 
1. Navegador 
2. HTTP 
3. Intranet 
4. URL 
 
a. É o endereço de um recurso disponível em uma 

rede. 
b. É o nome do protocolo utilizado para comunicação 

na web. 
c. É uma rede corporativa que utiliza um sistema de 

comunicação baseado em tecnologias da Internet. 
d. É uma ferramenta que comunica-se com servidores 

web, os quais enviam e recebem as solicitações 
feitas pelos usuários. 

 
(A) 1b - 2c - 3a - 4d 
(B) 1c - 2a - 3d - 4b  
(C) 1d - 2a - 3c - 4b 
(D) 1c - 2d - 3b - 4a 
(E) 1d - 2b - 3c - 4a 
 
QUESTÃO 15  
 
A imagem abaixo foi extraída de uma planilha do 
Microsoft Excel: 
 

 
 
O resultado da aplicação da fórmula =A2&B3&C4 será: 
 
(A) #REF! 
(B) #VALOR! 
(C) Maria 
(D) MMS 
(E) MariaMartinsSilva 
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RACIOCÍNIO LÓGICO‐MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 16  
 
A imagem abaixo apresenta o gráfico de vendas de 
motocicletas de uma determinada empresa: 
 

 
 
Considerando que foram vendidas 120 motocicletas 
nas 5 cidades representadas no gráfico, pode-se 
afirmar que: 
 

I. Foram vendidas 18 motocicletas na Cidade A. 
II. O total de motocicletas vendidas nas Cidades B 

e C foi 70. 
III. Nas Cidades D e E foram vendidas menos de 

10 motocicletas em cada uma. 
 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Os itens I e II estão corretos. 
(E) Os itens II e III estão corretos. 
 
QUESTÃO 17  
 
A diferença entre dois números x e y é 16. A razão entre 
x e y é 3. Pode-se afirmar que o menor desses números 
é: 
 
(A) 6  
(B) 8 
(C) 10 
(D) 12 
(E) 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18  
 
Ao montar o dado abaixo, o número que ficará na face 
oposta à face que contém o número 2 será o: 
 

 
 

(A) 1 
(B) 3 
(C) 4 
(D) 5 
(E) 6 
 
QUESTÃO 19  
 
Pode-se afirmar que a área e o perímetro do trapézio 
abaixo são, respectivamente: 

 
(A) 96 cm² e 46 cm 
(B) 120 cm² e 38 cm  
(C) 120 cm² e 48 cm 
(D) 144 cm² e 38 cm 
(E) 144 cm² e 42 cm 
 
QUESTÃO 20  
 
Uma gráfica imprime 400 panfletos em 60 min com 
apenas 1 impressora. Com o aumento da demanda, o 
proprietário da gráfica comprou mais 2 impressoras 
idênticas. O tempo necessário para imprimir os mesmos 
400 panfletos, após a aquisição das impressoras, será:  
 
(A) 5 min 
(B) 10 min 
(C) 15 min 
(D) 20 min 
(E) 30 min 
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CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21  
 
As ciências contábeis é o ramo das ciências sociais 
aplicadas à sociedade, apresentando conhecimentos 
relacionados ao estudo e análise do patrimônio das 
organizações. A reflexão teórica desta ciência 
determina preceitos que envolvem toda uma estrutura 
de fatos contábeis, onde se relacionam com a atividade 
empresarial das empresas, entidades que buscam 
como objetivo o lucro, procuram nas ciências contábeis 
respostas sobre como alcançar esse objetivo tão 
almejado. Assim, a resposta correta sobre o campo de 
atuação e o objeto de estudo da contabilidade 
respectivamente, estão determinados como: 

 
(A) Organizações do primeiro e segundo setor da 

economia e a agregação de bens, direitos e 
obrigações de uma empresa. 

(B) Agregação de bens, direitos e obrigações de uma 
empresa e Organizações do primeiro e segundo 
setor da economia. 

(C) Organizações do primeiro, segundo e terceiro setor 
da economia e a agregação de bens, direitos e 
obrigações de uma empresa. 

(D) Organizações do primeiro, segundo e terceiro setor 
da economia e a agregação de bens, direitos e 
resultados de uma empresa. 

(E) Agregação de bens, direitos e obrigações de uma 
empresa e Organizações do primeiro e segundo 
setor da economia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22  
 
O Patrimônio de uma organização é movimentado em 
função dos fatos diários da entidade, tais como: 
compras, vendas, pagamentos e recebimentos. 
Registrando esses acontecimentos, a Contabilidade 
terá condições de fornecer informações sobre a 
situação do Patrimônio, onde necessariamente, essas 
informações devem ser analisadas para o processo de 
tomada de decisão das empresas. Neste sentido, o que 
determina à resposta correta, no que se refere aos 
usuários internos da contabilidade: 

 
(A) Acionistas, sócios, administradores, fisco, 

fornecedores, gerentes e demais pessoas que 
utilizem dentro da empresa as informações 
produzidas pela contabilidade. 

(B) Acionistas, sócios, administradores, diretores, 
gerentes e demais pessoas que utilizem dentro da 
empresa as informações produzidas pela 
contabilidade. 

(C) Sócios, acionistas, administradores, diretores, 
bancos, clientes e demais pessoas que utilizem 
dentro da empresa as informações produzidas pela 
contabilidade. 

(D) Acionistas, sócios, diretores, gerentes, 
fornecedores, cientes e demais pessoas que se 
interessem ou tenham necessidade de saber sobre 
a movimentação do patrimônio da organização. 

(E) Sócios, acionistas, administradores, fornecedores, 
clientes e demais pessoas que utilizem dentro da 
empresa as informações produzidas pela 
contabilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ 

Concurso Público – 01/2016 
013 - Técnico em Contabilidade 

 

7 

QUESTÃO 23  
 
Os princípios de contabilidade, fundamentos 
apresentados na Resolução do CFC nº 1.282/10, são 
obrigatórios no exercício da profissão contábil e 
constitui condição de legitimidade das Normas 
Brasileiras de Contabilidade (NBC). Na aplicação dos 
princípios de contabilidade há situações concretas 
determinando a essências das transações 
prevalecendo sobre os aspectos formais, assim, 
compõe a resposta correta destes princípios, no que se 
refere à resolução 1.282/10: 

 
(A) O principio da oportunidade, o principio da 

continuidade, o princípio da entidade, o principio da 
atualização monetária, o princípio da competência 
e o princípio da prudência. 

(B) O principio da competência, o principio da 
continuidade, o principio do registro pelo valor 
original, o princípio da atualização monetária, o 
princípio da entidade e o principio da prudência. 

(C) O principio da continuidade, o principio do registro 
pelo valor original, o princípio da entidade, o 
princípio da competência, o principio da prudência 
e o princípio da essência. 

(D) O princípio da prudência, o princípio da entidade, o 
principio da competência, o principio da 
continuidade, o principio do registro pelo valor 
original e o princípio da atualização monetária. 

(E) O principio da entidade, o principio da continuidade, 
o princípio da oportunidade, o principio do registro 
pelo valor original, o princípio da competência e o 
princípio da prudência. 

 
QUESTÃO 24  
 
O patrimônio líquido de uma organização apresenta 
situações que identificam o resultado de um exercício 
social. Determine a resposta correta, no que se refere 
às situações líquidas do patrimônio: 

 
I. A soma do Ativo e do Passivo determina a 

situação líquida patrimonial de uma 
organização. 

II. A situação líquida patrimonial de uma 
organização será continuamente negativa. 

III. A situação Líquida patrimonial corresponde ao 
Ativo diminuído das Obrigações em uma 
organização. 

IV. A situação deficitária em uma organização 
ocorre quando o total do Ativo é igual ao total 
das obrigações. 

V. A situação líquida passiva em uma organização 
é o mesmo que passivo a descoberto. 

 
(A) Todas as alternativas II, III e V são verdadeiras. 
(B) As alternativas I, II, e IV são falsas. 
(C) Somente as alternativas II, III e IV são verdadeiras. 
(D) Todas as alternativas são verdadeiras. 
(E) Todas as alternativas são falsas. 
 
 

QUESTÃO 25  
 
Determine a resposta correta: O patrimônio Líquido de 
uma organização representa: 
 
(A) Capitais de terceiros da organização. 
(B) Os bens e direitos da organização. 
(C) Capitais próprios da organização. 
(D) Os bens, direitos e obrigações da organização. 
(E) Capitais integralizados como obrigações da 

organização. 
 
QUESTÃO 26  
 
Assinale a resposta correta: 

 
I. As contas patrimoniais são aquelas que 

representam o ________________ da empresa 
num dado momento, por meio do Balanço 
Patrimonial e se dividem em ________________ e 
__________________. 

II. As obrigações cujos os vencimentos ocorreram no 
curso do exercício social seguinte ao do Balanço 
são classificadas no ________________________. 

III. Os direitos cujos vencimentos ocorreram no curso 
do exercício social seguinte ao do Balanço são 
classificados no________________. 

 
(A) Patrimônio. Passivo e Ativo. Passivo Circulante. 

Ativo Circulante. 
(B) Patrimônio. Ativo e Passivo. Passivo Não 

Circulante. Ativo Não Circulante. 
(C) Patrimônio. Ativo e Passivo. Ativo Circulante. 

Passivo Circulante. 
(D) Patrimônio. Ativo e Passivo. Ativo Não Circulante. 

Passivo Não Circulante.  
(E) Patrimônio. Ativo e Passivo. Passivo Circulante. 

Ativo Não Circulante. 
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QUESTÃO 27  
 
Determine a resposta correta, no que relaciona ao 
lançamento contábil referente o seguinte fato: A 
empresa Alfa & Cia Ltda, realizou o pagamento em 
dinheiro de uma duplicata nº1.202/02 à Comercial 
Esperança Ltda, no valor de R$ 5.000,00, com 10% de 
desconto. 

 
(A) Duplicatas a Pagar 

Comercial Esperança Ltda 
a   Diversos 
   Pagamento da duplicata nº1.202/02, de nosso 
aceite, como segue: 
a   Caixa 
   Valor líquido 
pago.....................................4.500,00 
a   Descontos concedidos 
   Desconto de 10% da duplicata supra............ 
500,00     5.000,00 

(B) Duplicatas a Pagar 
Comercial Esperança Ltda 
a   Diversos 
   Pagamento da duplicata nº1.202/02, de nosso 
aceite, como segue: 
a   Duplicatas à pagar 
   Valor líquido 
pago.....................................4.500,00 
a   Descontos obtidos 
   Desconto de 10% da duplicata supra............ 
500,00     5.000,00 

(C) Duplicatas a Pagar 
Comercial Esperança Ltda 
a   Diversos 
   Pagamento da duplicata nº1.202/02, de nosso 
aceite, como segue: 
a   Caixa 
   Valor líquido 
pago.....................................4.500,00 
a   Duplicatas a Receber 
   Desconto de 10% da duplicata supra............ 
500,00     5.000,00 

(D) Duplicatas a Pagar 
Comercial Esperança Ltda 
a   Diversos 
   Pagamento da duplicata nº1.202/02, de nosso 
aceite, como segue: 
a  Descontos concedidos 
   Valor líquido 
pago.....................................4.500,00 
a   Caixa 
   Desconto de 10% da duplicata supra............ 
500,00     5.000,00 

(E) Duplicatas a Pagar 
Comercial Esperança Ltda 
a   Diversos 
   Pagamento da duplicata nº1.202/02, de nosso 
aceite, como segue: 
a   Caixa 
   Valor líquido 
pago.....................................4.500,00 
a   Descontos obtidos 

   Desconto de 10% da duplicata supra............ 
500,00     5.000,00 

 
QUESTÃO 28  
 
A organização Empresa Empreendimentos Favoráveis 
Ltda, apresentou seus saldos das contas extraídas do 
livro razão em 31 de Dezembro de 20X5. Apresente a 
reposta correta no que se refere ao saldo final credor e 
devedor do exercício social. 
 

Imóveis.........................................200.000,00 

Fornecedores..............................  50.000,00 

Caixa............................................100.000,00 

Clientes........................................  20.000,00 

Descontos Concedidos...................... 500,00 

Móveis e Utensílios........................50.000,00 

Promissórias à Pagar......................20.000,00 

Estoque de Mercadorias................10.000,00 

Capital..........................................270.000,00 

Água e Esgotos pagos.................    1.000,00 

Juros Passivos...............................10.000,00 

Fretes e Carretos pagos................     500,00 

Receita de Serviços....................... 54.000,00 

Material de Expediente....................  2.000,00 

 
(A) Valor do saldo devedor é de R$ 394.000,00 e o 

valor do saldo credor é de R$ 384.000,00. 
(B) O total do saldo devedor e credor corresponde ao 

valor de R$ 788.000,00. 
(C) O valor do saldo credor e devedor corresponde à 

R$ 393.000,00 
(D) O valor do saldo devedor e credor corresponde à 

R$ 393.500,00 
(E) O total credor e devedor corresponde ao valor de 

R$ 392.500,00 
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QUESTÃO 29  
 
O departamento de contabilidade da empresa Beta & 
Gama Ltda, no final do exercício social do ano de 20X5, 
apresentou as seguintes informações: 

 
Reserva de Investimentos R$      400,00 
Reservas de Capital  R$   4.500,00  
Adiantamento à fornecedores R$   2.000,00 
Contas a pagar   R$   3.500,00 
Ativo Não Circulante  R$ 13.000,00 
Equivalentes de Caixa  R$   2.500,00 
Clientes   R$ 12.000,00 
Empréstimos obtidos  R$   5.800,00  
Estoques de mercadorias R$   5.300,00 
 
No encerramento do período do ano de 20X5, o 
contador expôs o Balanço Patrimonial da empresa Beta 
& Gama Ltda, com o seguinte saldo do Patrimônio 
Líquido. 
 
(A) R$ 24.900,00 
(B) R$ 20.400,00 
(C) R$ 24.000,00 
(D) R$ 25.500,00 
(E) R$ 25.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30  
 
No que se refere às Demonstrações Contábeis 
Financeiras marque a resposta correta: 

 
I. As Demonstrações Contábeis, denominadas pela 

Lei 6.404/76, atualizadas pela Lei 11.638/2007, 
entende-se como demonstrações financeiras, são 
relatórios elaborados com informações extraídas 
dos registros contábeis das organizações. 

II. Nas demonstrações, as contas semelhantes 
poderão ser agrupadas; os pequenos saldos 
poderão ser agregados, desde que indicada a sua 
natureza a não ultrapassem 0,1 (um décimo) do 
valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada 
a utilização de designações genéricas, como 
“diversas contas” ou “contas correntes”. 

III. As demonstrações de cada exercício serão 
publicadas com a indicação dos valores 
correspondentes das demonstrações do exercício 
anterior. 

IV. As demonstrações financeiras registrarão a 
destinação dos lucros segundo a proposta dos 
órgãos da administração, no pressuposto de sua 
aprovação pela assembleia geral. 

V. As demonstrações serão complementadas por 
notas explicativas e outros quadros analíticos ou 
demonstrações contábeis necessárias para o 
esclarecimento da situação patrimonial e dos 
resultados do exercício. 

 
(A) Todas as alternativas são falsas. 
(B) Somente as alternativas II, III e V são verdadeiras. 
(C) As alternativas I, II, III e IV são falsas. 
(D) Somente as alternativas II, III e IV são verdadeiras. 
(E) Todas as alternativas são verdadeiras 
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QUESTÃO 31  
 
A contabilidade pública é Ramo da Ciência contábil 
voltado para o registro, o controle e a demonstração dos 
fatos mensuráveis em moeda que afetam o patrimônio 
da União, dos Estados, Municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações. Neste sentido, marque a 
resposta correta, no que se refere ao estudo das 
ciências contábeis na área pública: 

 
(A) O Estado é uma organização do poder político da 

comunidade, é organizado com a finalidade de 
harmonizar sua atividade, de forma que atinja o 
objetivo de promover e satisfazer à prosperidade 
pública, ou seja, o bem individual. Entidade 
Prestadora de serviços à população 

(B) As entidades dotadas de personalidade jurídica de 
direito privado, com patrimônio próprio e capital 
governamental direcionado as pessoas físicas, são 
criadas e autorizadas por lei, para exploração de 
atividade econômica ou industrial. 

(C) O sistema orçamentário brasileiro é constituído de 
três elementos iguais, integrados, indispensáveis e  
interdependentes, com finalidades específicas e 
hierarquicamente dispostos, que se constituem em 
uma sequência de planejamento da ação pública. 

(D) Para que o objetivo do Estado, como organização 
pública seja alcançada, é necessário que apresente 
uma ferramenta de aparelhamento, preordenado à 
realização de seus serviços, visando a satisfação 
das necessidades peculiares dos indivíduos. Tem-
se assim à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

(E) Podemos considerar serviços exclusivos do 
Estado, os que são determinados pela 
administração indireta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32  
 
Em termos de "materialização" dos elementos que 
compõem o sistema orçamentário, são editadas, 
obrigatoriamente, entre eles apresenta-se: a Lei do 
Plano Plurianual (PPA). É correto afirmar acerca do 
Plano Plurianual, EXCETO: 

 
(A) O plano plurianual é o primeiro e principal elemento 

na hierarquia de planejamento do sistema 
orçamentário. 

(B) A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de 
forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas 
da administração pública federal para as despesas 
de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada. 

(C) Apontam ou traçam as direções, regulam os planos 
de governo, estabelecem critérios para o 
planejamento. São o conjunto de programas, ações 
e de decisões orientadoras dos aspectos 
envolvidos no planejamento. 

(D) Detalhamento ou a decomposição dos programas, 
que deverão ser atendidos, de forma a concretizar 
as diretrizes, indicando os resultados pretendidos 
pela administração a serem realizados pelas ações. 

(E) No âmbito federal o projeto do plano plurianual para 
vigência até o final do primeiro exercício financeiro 
do mandato subsequente, deverá ser encaminhado 
pelo Poder Legislativo ao Congresso Nacional até 
quatro meses após o encerramento do exercício. 

 
QUESTÃO 33  
 
A contabilidade pública apresenta os fatos que 
movimentam o patrimônio das entidades públicas, 
assim o Balanço Orçamentário, demonstrará 
corretamente: 

 
(A) O Total do Ativo Financeiro. 
(B) Receitas e despesas previstas em confronto com as 

realizadas. 
(C) O Total do Ativo Permanente. 
(D) O Total do Patrimônio Líquido, representado pelo 

capital público. 
(E) Despesa realizada em confronto com a despesa 

previstas. 
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QUESTÃO 34  
 
Os sistemas utilizados pela Contabilidade Pública para 
efetuar a escrituração das contas do patrimônio público 
são:  

 
(A) Sistema de Compensação; Sistema Patrimonial; 

Sistema Financeiro e Sistema Público. 
(B) Sistema Orçamentário; Sistema Financeiro; 

Sistema Patrimonial e Sistema de Resultado. 
(C) Sistema Orçamentário; Sistema Financeiro; 

Sistema Patrimonial e Sistema de Compensação. 
(D) Sistema Patrimonial; Sistema Financeiro; Sistema 

Orçamentário e Sistema de Análise. 
(E) Sistema Orçamentário; Sistema Financeiro; 

Sistema Patrimonial e Sistema Público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35  
 
As receitas públicas são classificadas conforme todos 
os ingressos disponíveis para cobertura de despesas 
públicas, em qualquer esfera governamental. Assim, 
marque a resposta correta no que se refere a 
classificação das receitas públicas. 

 
A) RECEITAS CORRENTES.   
B) RECEITAS DE CAPITAL. 
C) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS. 
D) RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS. 
 
( ) Conjunto de recursos ou rendas que são 
entregues ao Estado através da contribuição das 
coletividades, para fazer face a todos os encargos com 
a manutenção da sua organização, com o custeio dos 
seus serviços, com a segurança de sua soberania, com 
as iniciativas de fomento e desenvolvimento econômico 
e social e com seu próprio patrimônio. 
( ) Resultam da venda de produtos e serviços 
colocados à disposição dos usuários, da cessão 
remunerada de bens e valores, bem como aquelas 
obtidas pelo Estado em função de sua autoridade 
coercitiva, mediante a arrecadação de tributos e multas. 
Destinam-se a atender despesas operacionais. 
( ) Derivadas da obtenção de recursos mediante 
a constituição de dívidas, amortização de empréstimos 
e financiamentos ou alienação de bens, bem como 
transferências de recursos de outro ente da federação 
ou de pessoas destinados a atender despesas de 
capital. Destinam-se a atender despesas de capital. 
( ) São contrapartidas das despesas realizadas 
na Modalidade de aplicação direta decorrente de 
operações entre órgão, fundos e entidades integrantes 
dos orçamentos fiscais e da seguridade social. Dessa 
forma, na consolidação das contas públicas, essas 
despesas e receitas serão identificadas, de modo que 
se anulem os efeitos das duplas contagem decorrentes 
de sua inclusão no orçamento.  Estão divididas em 
correntes e capital. 
 
A sequência correta é representada por: 
 
(A) D - A - B - C 
(B) A - C - B - D 
(C) C - B - D - A 
(D) A - B - D - C 
(E) C - A - B - D 
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QUESTÃO 36  
 
As despesas públicas, são gastos fixados na lei 
orçamentária ou em leis especiais e destinadas à 
execução dos serviços públicos aumentos patrimoniais, 
à satisfação dos compromissos da dívida pública, ou 
ainda, à restituição ou pagamento de importância 
recebida a título de caução, depósitos, consignações, 
(restituições de valores recebidos anteriormente). No 
que se refere as Despesas públicas, não podemos 
afirmar: 

 
(A) São os desembolsos efetuados pelo Estado, no que 

se refere aos gastos direcionados ao poder 
legislativo, no atendimento dos serviços e encargos 
assumidos no interesse geral da comunidade, nos 
termos da Constituição, das leis, ou em decorrência 
de contratos ou outros instrumento.   

(B) As despesas do Estado, são determinadas pela 
Constituição, leis ordinárias e decretos do Poder 
Legislativo, bem como as decorrentes de contratos, 
determinadas a cargo do governo, seja para saldar 
os compromissos da dívida pública. 

(C) As despesas públicas, são determinadas por 
execução que depende de autorização legislativa, 
através da LOA. Obedece ao regime de 
competência. Isto é, sua contabilização deve 
observar a data da ocorrência do fato gerador. 

(D) As Despesas Orçamentárias: classificação por 
categoria econômica: DESPESAS CORRENTES: 
são gastos para o custeio da prestação dos 
serviços públicos, manutenção e restauração de 
bens, juros e encargos da dívida, e transferências 
voluntárias. Todas as despesas que não 
contribuem, diretamente, para a formação ou 
aquisição de um bem de capital. Despesas Efetivas. 
DESPESAS DE CAPITAL: são dispêndios 
destinados a produção ou aquisição de bens de 
capital, amortização da dívida e transferências 
voluntárias. Despesas por mutação patrimonial.  

(E) A Despesa Orçamentária é classificada, por 
elementos, na forma da Lei nº 4.320/64, art. 13, 
atualizado pela Portaria nº 163/01. Como: 
Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais; 
Encargos e Juros da Dívida; Outras Despesas 
Correntes. E Despesas de Capital: Investimentos; 
Inversões Financeiras; Amortização da Dívida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37  
 
Um pequeno município possui como principal produto a 
laranja. Mas não há escoamento satisfatório de sua 
produção, pois a estrada de terra é muito ruim e, 
frequentemente fica intransitável. Por outro lado a ponte 
está estragada, é de madeira, não está conservada e 
não permite passagem de caminhões. Como o 
transporte de laranjas é feito através da ponte, uma 
maneira priori de escoamento da produção, utiliza-se 
carroças para atravessá-la. Para agravar a situação, 
sabe-se que a safra de laranjas do próximo ano será 
50% maior. 
Portanto, podemos determinar a seguinte situação:  
Uma produção de laranjas que não possui bom 
escoamento, por eficiência de uma estrada e de uma 
ponte. 
Para que haja uma solução para o problema, será 
preciso determinar prioridades para resolver a situação, 
dentre elas é CORRETO afirmar:  

 
(A) Primeiramente deve-se construir uma nova ponte e 

logo após ampliar e asfaltar a estrada. 
(B) Primeiramente deve-se ampliar e asfaltar a estrada 

e logo após construir uma nova ponte. 
(C) Primeiramente deve-se reduzir a produção de 

laranja para o próximo ano e após pensar em 
construir uma nova ponte. 

(D) Primeiramente deve-se reduzir a passagem de 
caminhões e permanecer com a utilização de 
carroças para escoar a produção. 

(E) Primeiramente deve-se aumentar a passagem de 
caminhões para aumentar a produção de laranjas. 
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QUESTÃO 38  
 
Passagem Franca do Piauí é caracterizada como 
município do estado do Piauí, Brasil. Localiza-se na 
microrregião do Médio Parnaíba Piauiense, 
mesorregião do Centro-Norte Piauiense. O município 
tem cerca de 4 546 habitantes e 1 019 km². Foi criado 
em 1993.Sua data de criação foi estabelecida pela Lei 
Estadual nº 4.477, de 29/04/1992, data da instalação 
em 01/01/1993, possuindo como gentílico: 
Passagemfranquense. No que se refere ao Município 
de Passagem Franca do Piauí, determine a resposta 
correta: 

 
(A) O município de Passagem Franca do Piauí, segue 

a fundamentação legal da LC 131, onde a 
legislação determina que todos os entes possuem 
obrigação em liberar ao pleno conhecimento e 
acompanhamento da sociedade, em tempo real, 
informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 
acesso privado.  

(B) Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, a 
Prefeitura Municipal de Passagem Franca do Piauí 
– PI disponibiliza o Serviço de Informação ao 
Cidadão – SIC para aqueles que desejarem 
apresentar seu pedido de informação pública, onde 
o município estabelece de maneira privada os 
dados orçamentários que apresentam as 
demonstrações das receitas e despesas 
orçamentárias. 

(C) O município de Passagem Franca do Piauí, 
apresenta no seu portal de transparência, dados 
provenientes no que dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração da Lei Orçamentária de 2015, sendo 
informações restritas ao poder público municipal. 

(D) No que se refere ao instrumento orçamentário PPA 
– O Plano Plurianual, o município de Passagem 
Franca do Piauí, disponibiliza informações públicas 
e transparentes, referente o período de 2014/2017. 
Caracterizando assim, a democracia participativa 
dos cidadãos Passagemfranquense. 

(E) O município de Passagem Franca do Piauí, 
apresenta informações transparentes relacionadas 
aos processos de licitações publicadas pelo TCE - 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí, 
determinando uma política econômica individual e 
participativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39  
 
De acordo com a última pesquisa realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 
2014, as principais culturas produzidas na área de 
lavoura permanente, no município de Passagem Franca 
do Piauí, foram: 
 
(A) Banana e Castanha de Caju. 
(B) Coco-da-baía e Goiaba. 
(C) Manga e Laranja. 
(D) Limão e Maracujá. 
(E) Abacate e Mamão. 
 
QUESTÃO 40  
 
Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F), 
acerca do município de Passagem Franca do Piauí: 
 
( ) O rio Parnaíba e o rio Berlengas constituem 
importantes recursos hídricos do município. 
( ) O município pertence ao Território de 
Desenvolvimento denominado Entre Rios. 
( ) A principal rodovia federal de acesso ao 
município é a BR-316. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) V V V 
(B) V F V  
(C) F V V 
(D) F V F 
(E) F F V 
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