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CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Concurso Público – SEPAq/PA

CONHECIMENTOS
BÁSICOS

Considere o texto abaixo para responder às questões 
1 e 2.

 Contaminação ambiental é a introdução, no meio 
ambiente, de agentes que afetam negativamente o 
ecossistema, provocando alterações na estrutura e no 
funcionamento das comunidades. Poluição ambiental é a 
alteração das condições físicas, químicas ou biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 
ou energia resultante das atividades humanas, em níveis 
capazes de, direta ou indiretamente, serem impróprias, 
nocivas ou ofensivas à saúde, à segurança e ao bem-estar 
da população; pode criar condições adversas às atividades 
sociais e econômicas; ocasionar danos à fl ora, à fauna, 
a outros recursos naturais, às propriedades públicas e 
privadas ou à paisagem urbana. Especifi camente, a poluição 
das águas é a alteração das propriedades físicas, químicas 
e biológicas das águas, que possa importar em prejuízo 
à saúde, à segurança e ao bem-estar das populações e 
ainda comprometer a sua utilização para fi ns agrícolas, 
industriais, comerciais, recreativos e, principalmente, a 
existência normal da fauna aquática.
 Os rios brasileiros sofrem com a poluição e a 
contaminação. Casos graves e a falta de informação acerca 
desses dois inimigos das nossas águas acarretam passivos 
ambientais muitas vezes incalculáveis. Causados pela ação 
das indústrias ou pela falta de educação e consciência 
ambiental da sociedade, tais problemas são encarados na 
Agência Nacional de Águas como desafi o.

Internet: http://www.ana.gov.br.
Acesso em 6/3/2008 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com base no texto, julgue os itens abaixo e, em seguida, 
assinale a opção correta.

I – O emprego de vírgula após “ecossistema” (linha 3) 
justifi ca-se para isolar a oração reduzida de gerúndio 
subseqüente.

II – A substituição de “resultante” (linha 7) por que 
resulte prejudica a correção gramatical do período.

III – Nas linhas 8 e 9, os sinais indicativos de crase em “à 
saúde” e em “à segurança” justifi cam-se pela regência 
de “impróprias”, “nocivas” e “ofensivas” e pela presença 
de artigo defi nido feminino singular.

IV – Nas linhas 11 e 12, o emprego de vírgula após “fl ora”, 
“fauna” e “naturais” justifi ca-se para isolar elementos 
de mesma função gramatical componentes de uma 
enumeração.

V – Trata-se de um texto narrativo.
VI – A palavra “passivos” (linha 22) está sendo empregada 

com o sentido de prejuízos, danos.

Estão certos apenas os itens

(A) I, II e III.
(B) II, III, V e VI.
(C) I, III, IV e VI.
(D) IV, V e VI.

QUESTÃO 2

Assinale a opção que está de acordo com as idéias do 
texto.

(A) A contaminação e a poluição dos rios decorrem da ação 
das indústrias e da falta de educação e de consciência 
ambiental da sociedade.

(B) Poluição não resulta das atividades humanas, mas é 
decorrente da industrialização.

(C) Contaminação é o mesmo que poluição.
(D) As atividades sociais e econômicas não são afetadas 

pela poluição.

QUESTÃO 3

 O Programa Nacional de Financiamento da Frota 
Pesqueira Nacional (Profrota Pesqueira), base da política 
brasileira de ocupação da Zona Econômica Exclusiva, pode 
ser considerado(1) um exemplo de programa de crédito 
que busca(2) a construção de novas embarcações com 
preocupação ambiental. Ele oferece vantagens para o(3) 
empresário que deixar de pescar espécies ameaçadas, 
passando a pescar espécies ainda pouco exploradas ou não 
exploradas nas águas jurisdicionais brasileiras. Também 
incentivam à construção(4) de embarcações de menor 
porte, com menor potencial de captura e maior tecnologia, 
reduzindo os impactos sobre o meio ambiente.

Internet: http://www.presidencia.gov.br.
Acesso em 6/3/2008 (com adaptações).

No texto, o trecho sublinhado que contém erro gramatical 
corresponde ao número:

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.

QUESTÃO 4

Leia o trecho da entrevista a seguir.

 Como é o processo de descontaminação e despoluição 
de um rio?
 Kellen Larrosa – Todo manancial tem uma certa 
capacidade natural de depurar, ou seja, limpar as cargas 
poluidoras que recebe. O fenômeno da autodepuração 
está vinculado ao restabelecimento do equilíbrio no meio 
aquático por mecanismos essencialmente naturais, após as 
alterações causadas pelo despejo de poluentes. Deve-se 
considerar que uma água está depurada quando as suas 
características não mais são confl itantes com sua utilização 
prevista em cada trecho do rio. O ecossistema atinge 
novamente o equilíbrio, mas em condições diferentes das 
anteriores, devido ao incremento da concentração de certos 
produtos e subprodutos. Após a depuração, a comunidade 
aquática se apresenta de uma forma diferente, ainda que 
em novo equilíbrio.

Internet: http://www.ana.gov.br.
Acesso em 6/3/2008 (com adaptações).

Assinale a opção que está de acordo com as idéias da 
entrevista acima.

(A) Um ecossistema aquático não tem formas naturais de 
resistir à poluição.

(B) Para a despoluição de um manancial é imprescindível 
a intervenção de processos técnicos.

(C) O equilíbrio após a depuração natural apresenta condições 
diferentes do equilíbrio original do manancial.

(D) A comunidade aquática não sobrevive ao processo 
natural de depuração de um manancial.
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Considere o texto abaixo para responder às questões 
5 e 6.

 Para falar sobre poluição e contaminação nos rios 
brasileiros, entrevistamos a especialista em recursos 
Hídricos da Agência Nacional de Águas (ANA), Kellen 
Larrosa.
 1. Quais são as causas da poluição e da contaminação 
em um rio?
 Kellen Larrosa – As principais causas de poluição 
das águas de um rio são: a ocupação humana da bacia 
hidrográfi ca, que necessita da água para a alimentação, 
habitação, saúde, transporte e lazer, e as atividades 
econômicas desenvolvidas na bacia hidrográfi ca, tais como 
produção industrial, agricultura, pecuária, navegação e 
turismo.
 2. Quais são as formas de poluição mais comuns?
 Kellen Larrosa – A poluição natural, que trata de 
um tipo de poluição não associada à atividade humana, 
causada por chuvas, escoamento superfi cial, salinização 
e decomposição vegetal e de animais mortos. A poluição 
industrial, que se constitui de resíduos gerados nos 
processos industriais de uma maneira geral. A poluição 
urbana, proveniente das habitações, que resulta do uso 
da água para fi ns higiênicos, preparo de alimento etc. A 
poluição agropastoril, decorrente de atividades ligadas 
à agricultura e à pecuária, pela presença de defensivos 
agrícolas, fertilizantes, excrementos de animais e erosão 
e, por último, a poluição dita acidental, decorrente de 
derramamentos de materiais prejudiciais.
 3. Quem polui mais: o homem ou as indústrias?
 Kellen Larrosa – Não se pode dizer quem polui mais 
porque um e outro podem ser grandes poluidores, pois 
depende de uma série de fatores, entre eles a forma de uso 
e ocupação do solo da bacia hidrográfi ca. Todos, homem 
e indústria, devem fazer uso sustentável dos recursos 
naturais, pois o prejuízo econômico advindo da poluição é 
maior que os gastos com a sua preservação.

Internet: http://www.ana.gov.br.
Acesso em 6/3/2008 (com adaptações).

QUESTÃO 5

De acordo com as idéias do texto, assinale a opção 
correta.

(A) A forma de poluição mais prejudicial ao meio ambiente 
é a que decorre das atividades agropastoris.

(B) Os derramamentos acidentais de materiais prejudiciais ao 
meio ambiente são a forma mais freqüente de poluição.

(C) Os gastos para a preservação do meio ambiente são 
menores que o prejuízo econômico advindo da poluição 
ambiental.

(D) A própria natureza não produz nenhum tipo de poluição.

QUESTÃO 6

Em relação ao texto, assinale a opção correta.

(A) Nas linhas 9 e 10, as vírgulas empregadas após 
“alimentação”, ”habitação” e “saúde” têm justifi cativas 
diferentes.

(B) A substituição de “tais como” (linha 11) por quais 
sejam prejudica a correção gramatical do período.

(C) A palavra “salinização” (linha 17) está associada à 
idéia de ausência e dispersão de sais minerais.

(D) A substituição de “maior que” (linha 35) por maior do 
que mantém a correção gramatical do período.

QUESTÃO 7

Assinale a opção em que há erro gramatical.

(A) O Projeto de Integração do Rio São Francisco com 
Bacias Hidrográfi cas do Nordeste Setentrional (PISF) 
é um projeto de desenvolvimento regional, com a 
perspectiva de conseguir benefícios que se estenda 
para além de 2025, que visa o desenvolvimento 
sustentável de uma das áreas de maior concentração 
populacional do semi-árido, mediante o atendimento à 
múltiplos usos da água.

(B) Considerou-se, nessa proposição, a evolução das 
demandas por água no Nordeste Setentrional, 
associadas não só ao abastecimento urbano e 
doméstico de água, mas, também, aos usos produtivos 
da água e à produção de alimentos.

(C) Este é um projeto que, em termos de infra-estrutura, 
propõe obras de bombeamento e adução, que 
promoveriam a transferência de água do Rio São 
Francisco para o semi-árido do Nordeste Setentrional.

(D) O PISF é uma iniciativa do governo federal, motivado 
pela busca da garantia na disponibilidade da água, 
inclusive para abastecimento doméstico, necessária ao 
desenvolvimento sustentável da região a ser atendida 
pelas obras de adução e por suas derivações.

(Opções adaptadas de Internet: http://www.ana.gov.br.)

_________________________________________________

Considere a Lei n.º 5.810/1994 – Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, 
das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do 
Pará – para responder às questões de 8 a 14.

QUESTÃO 8

No que concerne à acumulação remunerada de cargos 
públicos, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) 
ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A acumulação de cargos exige a compatibilidade de 
horários.

II – Pode-se dizer que a regra é a vedação de acumulação 
remunerada de cargos públicos; as exceções devem 
estar expressas no texto legal.

III – É permitida a acumulação de dois cargos públicos 
técnicos ou científi cos.

A seqüência correta é:

(A) V, F, F.
(B) V, F, V.
(C) V, V, V.
(D) V, V, F.

QUESTÃO 9

Marisa é servidora estável e foi fl agrada cometendo 
crime contra a Administração Pública. Em razão desse 
fato, é correto afi rmar que:

(A) para ser demitida, deverá ser condenada em processo 
criminal.

(B) ela poderá pedir exoneração, apesar de já indiciada 
em processo administrativo.

(C) caso seja demitida por esse fato, a pena de demissão 
será aplicada com a nota “a bem do serviço público”.

(D) por ter sido apanhada em fl agrante, não terá direito 
ao contraditório no processo administrativo a ser 
instaurado.
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QUESTÃO 10

Com referência ao exercício, assinale a opção INCORRETA.

(A) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições e da 
responsabilidade do cargo.

(B) Compete ao titular do órgão, para onde for nomeado o 
servidor, dar-lhe o exercício.

(C) No caso de nomeação, o exercício do cargo terá início 
dentro do prazo de 30 dias, contados da data da 
posse.

(D) Será demitido o servidor empossado que não entrar 
em exercício dentro dos prazos legalmente previstos.

QUESTÃO 11

Considerando que Roberto, servidor público estadual, 
estável, foi demitido em virtude de processo 
administrativo, assinale a opção correta.

(A) Roberto não poderá receber nova investidura em 
cargo público estadual pelo prazo previsto na Lei 
n.º 5.810/1994.

(B) Caso Roberto consiga anular judicialmente o processo 
administrativo, não terá direito aos salários não 
percebidos após a sua demissão.

(C) Caso Roberto consiga anular judicialmente o processo 
administrativo, ele será reconduzido ao seu cargo.

(D) A demissão de Roberto só seria possível em processo 
administrativo se ele não fosse servidor estável.

QUESTÃO 12

Julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos 
(F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo 
público.

II – Cargo público é aquele criado por lei ou por 
decreto, com denominação própria, quantitativo e 
vencimento certos, com o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura organizacional 
que devem ser acometidas a um servidor.

III – Categoria funcional é o conjunto de cargos da mesma 
natureza de trabalho.

IV – Grupo ocupacional é o conjunto de categorias 
funcionais da mesma natureza, escalonadas segundo 
a escolaridade, o nível de complexidade e o grau de 
responsabilidade.

A seqüência correta é:

(A) V, V, F, V.
(B) V, F, V, V.
(C) F, F, V, F.
(D) F, V, F, F.

QUESTÃO 13

Acerca das formas de nomeação, assinale a opção 
INCORRETA.

(A) A nomeação será feita em caráter efetivo, quando 
exigida a prévia habilitação em concurso público para 
essa forma de provimento.

(B) A designação para o exercício de função gratifi cada 
recairá, preferencialmente, em servidor efetivo.

(C) A nomeação será feita em comissão, para cargo de 
livre nomeação e exoneração, declarado em lei.

(D) Os cargos referentes a profi ssões regulamentadas 
serão providos unicamente por quem satisfi zer os 
requisitos legais respectivos.

QUESTÃO 14

Julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção 
correta.

I – Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo 
anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em 
estágio probatório relativo ao mesmo cargo.

II – Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado 
por invalidez, quando, por junta médica ofi cial, forem 
declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.

III – O aproveitamento é o reingresso, no serviço público, 
do servidor em disponibilidade, em cargo de natureza e 
padrão de vencimento correspondente ao que ocupava.

IV – Readaptação é a forma de provimento, em cargo mais 
compatível, pelo servidor que tenha sofrido limitação, 
em sua capacidade física ou mental, verifi cada em 
inspeção médica ofi cial.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

QUESTÃO 15

Acerca dos diversos meios de infecção de computador 
por vírus, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) 
ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Os vírus podem infectar os computadores caso o 
usuário utilize arquivos que se encontrem em disquetes 
ou outros dispositivos de armazenamento infectados.

II – Os vírus não podem infectar os computadores via 
e-mails ou mensagens eletrônicas.

III – Os vírus podem infectar os computadores por 
intermédio de programas baixados pela internet.

IV – Os vírus podem infectar os computadores por meio 
do acesso a sites pouco recomendáveis ou de origem 
duvidosa.

A seqüência correta é:

(A) V, F, V, V.
(B) F, V, V, F.
(C) F, V, F, V.
(D) V, F, F, F.

QUESTÃO 16

São funcionalidades do Windows Media Player 11, EXCETO:

(A) oferecer facilidade para executar e organizar uma coleção 
de arquivos de mídia digital, como músicas e vídeos.

(B) gravar CDs de músicas.
(C) copiar músicas de CDs.
(D) reproduzir arquivos de textos ou planilhas eletrônicas.

QUESTÃO 17

Com relação à opção Ferramentas do Sistema, disponível 
no menu Iniciar do Windows XP, assinale a opção 
INCORRETA.

(A) Nessa ferramenta, é possível ajustar as confi gurações 
de impressoras.

(B) A referida ferramenta pode ser encontrada dentro da 
opção Acessórios.

(C) Nessa ferramenta, encontra-se a ferramenta 
Desfragmentador de disco, que permite ao usuário 
organizar os arquivos em disco de maneira que o 
acesso ao disco fi que mais rápido.

(D) A ferramenta Informações do sistema, que coleta e 
exibe informações sobre a confi guração atual do sistema, 
encontra-se na opção Ferramentas do Sistema.
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QUESTÃO 18

De acordo com os conceitos sobre zonas de segurança 
existentes no Internet Explorer 7, julgue os itens abaixo 
e, em seguida, assinale a opção correta.

I – No Internet Explorer 7, existem quatro zonas de 
segurança estabelecidas: Internet, Intranet local, 
Sites confi áveis e Sites restritos.

II – O usuário não pode escolher quais sites estão 
atribuídos às zonas de segurança; cabe ao programa 
realizar essa escolha.

III – Intranet é uma rede privada, geralmente dentro 
de uma empresa ou organização. A intranet usa os 
mesmos protocolos que a internet e pode conter o 
mesmo tipo de conteúdo.

IV – Para saber quais as confi gurações de segurança de 
cada zona, é necessário acessar Opções da Internet, 
na aba Segurança.

Estão certos apenas os itens

(A) I, II e III.
(B) I, III e IV.
(C) II, III e IV.
(D) III e IV.

QUESTÃO 19

Com base nos recursos existentes no Catálogo de 
Endereços do Outlook Express 6, julgue os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 
assinale a opção correta.

I – O catálogo de endereços fornece um local para 
armazenar informações sobre os contatos de cada 
usuário.

II – Essas informações restringem-se apenas ao endereço 
eletrônico de cada contato, ou seja, o endereço de 
e-mail.

III – Com o catálogo de endereços, o usuário pode criar 
listas de grupos de contatos para facilitar o envio de 
mensagens para determinados grupos.

IV – O Outlook Express não possibilita importar contatos 
de outros catálogos de endereço.

V – O Outlook Express possibilita que o usuário imprima 
todo ou parte do seu catálogo de endereços.

A seqüência correta é:

(A) F, F, V, V, F.
(B) V, V, F, F, V.
(C) V, F, V, F, V.
(D) F, V, F, V, F.

QUESTÃO 20

Em uma planilha em branco no Microsoft Excel 2000 
(versão em português), na célula A1 é digitado: 
SECRETARIA DE ESTADO DE PESCA E AQÜICULTURA – 
SEPAq; e na célula A2 é incluída a fórmula: = DIREITA 
(A1;5). Assinale a opção que apresenta o que irá aparecer 
na célula A2.

(A) Secre.
(B) O texto digitado alinhado à direita.
(C) SEPAq.
(D) Será exibida uma mensagem de erro de sintaxe na 

fórmula.

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

Considere a Lei n.º 6.713/2005, que dispõe sobre a 

Política Pesqueira e Aqüícola do Estado do Pará, e o art. 

225 da Constituição Federal, que dispõe sobre o meio 

ambiente, para responder às questões de 21 a 25.

QUESTÃO 21

Uma companhia deseja instalar-se no município de Belém 

para exercer determinada atividade. Considerando essa 

situação, assinale a opção correta.

(A) Caso a atividade dessa companhia seja potencialmente 

lesiva ao meio ambiente, ela não poderá instalar-se 

legalmente.

(B) Caso a companhia cause lesão ao meio ambiente, 

ela estará sujeita a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados.

(C) Por ser pessoa jurídica, nos termos na Constituição 

Federal, a referida  companhia não pode sofrer sanções 

penais, somente civis e administrativas. Só poderiam 

receber sanção penal os dirigentes da companhia e/ou 

responsáveis pelas condutas lesivas.

(D) Se a referida companhia explorar recursos minerais, 

ela só terá o dever de recuperar o meio ambiente 

degradado se for condenada judicialmente a fazer isso.

QUESTÃO 22

Considere a seguinte situação hipotética.

 O Estado do Pará realizou processo de discriminação 

de terras para extremar as terras devolutas, que 

constitucionalmente lhe pertenceriam, de terras 

particulares. Após esse processo, resolveu implantar 

projeto agrícola naquelas glebas de domínio público.

Com base nessa situação, assinale a opção correta.

(A) Ainda que essas terras públicas discriminadas fossem 

necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, elas 

poderiam ser alienadas, pois são bens disponíveis.

(B) O Estado do Pará poderia promulgar lei que defi nisse 

a instalação de usina nuclear nessas terras devolutas 

que lhe pertencem.

(C) A coletividade tem o dever de proteger e preservar, 

para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

(D) Caso o Estado do Pará venha a realizar atividade lesiva 

ao meio ambiente nessas terras devolutas, esse ente 

público não pode ser responsabilizado civilmente a 

reparar os danos causados.
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QUESTÃO 23

Considerando que José Carlos seja pessoa natural que 
realize atividade pesqueira, julgue os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a 
opção correta.

I – Caso o produto de sua pesca tenha como destino fi nal 
o exterior, sua atividade será classifi cada como pesca 
empresarial profi ssional.

II – Caso José Carlos venha a comercializar parte de 
sua pesca, ainda que sua atividade pesqueira vise 
principalmente ao consumo próprio, ela não será 
classifi cada como de subsistência.

III – A pesca na modalidade cooperada não é considerada 
pesca profi ssional.

A seqüência correta é:

(A) F, F, F.
(B) V, V, V.
(C) V, F, V.
(D) F, V, F.

QUESTÃO 24

Considerando que Afonso seja pessoa natural que 
realize atividade pesqueira, julgue os itens abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – Caso Afonso realize atividade pesqueira em águas 
continentais e costeiras, ele necessitará observar 
somente a legislação federal.

II – A atividade de Afonso é considerada fonte de 
alimentação, emprego e renda.

III – Caso a atividade de captura seja executada em áreas 
e épocas interditadas, ela será considerada como não 
sustentável.

Estão certos os itens

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III , apenas.

QUESTÃO 25

Considerando que Antônio seja patrão de pesca e 
responsável por embarcação de pesca de arrasto, julgue 
os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Caso Antônio seja fl agrado desenvolvendo atividade 
de pesca de arrasto dentro da área proibida das dez 
milhas náuticas, ele será responsabilizado de acordo 
com a Lei de Crimes Ambientais.

II – Caso Antônio desconheça as leis e os regulamentos 
relativos à conservação ambiental dos recursos 
aquáticos e do tráfego marítimo, ele estará cometendo 
crime ambiental.

III – Antônio terá de utilizar na atividade de pesca somente 
equipamentos e aparelhos permitidos pela legislação 
pesqueira.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

Considere o Balanço Patrimonial abaixo para responder 
às questões de 26 a 28.

Suponha que determinada empresa comercial Ltda. tenha 
demonstrado o seu Balanço Patrimonial Comparado dos 
exercícios fi ndos de 31/12/2006 e 31/12/2007, conforme 
dados abaixo:

Balanço Patrimonial Comparado 
Exercício Findo de 2007

em R$

31/12/2006 31/12/2007

A T I V O 261.500 325.000

CIRCULANTE 161.500 189.000

DISPONÍVEL 80.000 85.000

Caixa 1.000 2.000

Bancos c/Movimento 79.000 83.000

REALIZÁVEL A CURTO 
PRAZO 81.500 104.000

CRÉDITOS 60.000 85.000

Cheques a Receber 10.000 5.000

Clientes 50.000 80.000

ESTOQUES DE MERCADORIA 
P/REVENDA 20.000 6.000

Produtos de Consumo 
Imediato 20.000 6.000

DESPESAS PAGAS 
ANTECIPADAMENTE 1.500 13.000

Seguros a apropriar 1.500 13.000

PERMANENTE 100.000 136.000

IMOBILIZADO 90.000 126.000

Equipamento de produção 70.000 90.000

Veículos 20.000 36.000

DIFERIDO 10.000 10.000

Despesas pré-operacionais 10.000 10.000

P A S S I V O 261.500 325.000

CIRCULANTE 84.500 151.500

EXIGÍVEL A CURTO 
PRAZO 84.500 151.500

Obrigações Tributárias 25.000 28.000

Salários e Encargos sociais 28.000 60.500

Fornecedores 30.000 50.000

Seguros a pagar 1.500 13.000

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 50.000 40.000

Bancos c/Empréstimos 50.000 40.000

PATRIMÕNIO LÍQUIDO 127.000 133.500

CAPITAL REALIZADO 40.000 40.000

Capital Social 40.000 40.000

RESERVA DE LUCROS 4.525 10.374

Reserva Legal 4.525 10.374

LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMULADOS 82.475 83.126

Lucro do Exercício 82.475 83.126
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QUESTÃO 26

Com base nas informações constantes do Balanço 
Patrimonial Comparado, verifi ca-se que os índices de 
Liquidez Corrente e Liquidez Seca para os exercícios de 
2006 e 2007, considerando duas casas decimais, são, 
respectivamente:

(A) 1,24 e 1,91; 1,12 e 1,65.
(B) 1,91 e 1,20; 1,65 e 1,67.
(C) 1,91 e 1,24; 1,65 e 1,12.
(D) 1,20 e 1,91; 1,67 e 1,65.

QUESTÃO 27

O Índice de Endividamento estabelece o nível de 
participação do capital de terceiros nas atividades 
operacionais da empresa. De acordo com o Balanço 
Comparado, nota-se que em 2007 a infl uência deste 
capital na empresa foi de

(A) 1,43, o que signifi ca dizer que, quanto maior a 
participação de capital de terceiros, maior será o grau 
de endividamento.

(B) 1,13, o que signifi ca dizer que, quanto maior a 
participação de capital de terceiros, menor o grau de 
endividamento.

(C) 0,30, o que signifi ca dizer que, quanto menor a 
participação de capital de terceiros, maior o grau de 
endividamento.

(D) 0,67, o que signifi ca dizer que, quanto menor a 
participação de capital de terceiros, menor será o grau 
de endividamento.

QUESTÃO 28

Suponha que ao fi nal do ano de 2007 a empresa pretenda 
vender 70% de seu estoque de mercadorias pelo valor 
de R$7.000,00 em cheque à vista. Caso a operação seja 
realizada sem a incidência dos impostos, o seu resultado 
bruto sofrerá

(A) um acréscimo de R$7.000,00.
(B) um acréscimo de R$2.800,00.
(C) uma diminuição de R$4.200,00.
(D) uma diminuição de R$7.000,00.

QUESTÃO 29

 Sabendo-se que o Suprimento de Fundos é a modalidade 
de realização de despesa pública por meio de adiantamento 
concedido a servidor público para efetuar pagamentos de 
despesas miúdas não-viáveis por via bancária normal, o 
servidor José recebeu, após as formalidades de concessão, 
em 2/2/2007, numerários para realizar despesas de pronto 
pagamento. No dia seguinte, efetuou a compra de material 
de consumo. Decorridos 30 dias da concessão, José prestou 
contas do saldo restante ao contador responsável pelo 
registro, que efetuou o seguinte lançamento:

D – 3.3.3.9.0.30.16 Material de Expediente
C – 1.1.1.2.99.02 Bancos

Considerando as fases administrativas da despesa e 
a escrituração das operações das entidades públicas, 
pode-se afi rmar que o lançamento acima está

(A) completo, pois não há necessidade de envolvimento 
dos outros sistemas.

(B) incompleto, pois não envolveu as contas do Sistema 
Orçamentário, do Sistema Patrimonial e do Sistema de 
Compensação.

(C) incompleto, pois não considerou o empenho a liquidar 
em contrapartida com a conta de empenho liquidado.

(D) incompleto, pois deveria ter registrado no almoxarifado 
em contrapartida com as mutações passivas 
(decréscimo patrimonial).

QUESTÃO 30

A essência básica da contabilidade na administração 
privada concentra-se na existência e na preservação de 
seu objeto, que é o patrimônio. Na contabilidade pública, 
essa essência é denominada

(A) orçamento e fi nanças.
(B) gastos públicos.
(C) orçamento.
(D) fi nanças.

QUESTÃO 31

A observância dos princípios fundamentais de 
Contabilidade é obrigatória no exercício da profi ssão 
contábil e constitui condição de legitimidade das 
Normas Brasileiras de Contabilidade, conforme 
preceitua a Resolução CFC n.º 750/1993 e apêndices. 
Com base nesses princípios, julgue os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a 
opção correta.

I – A observância do Princípio da Continuidade é 
indispensável à correta aplicação do Princípio da 
Entidade, por efeito de se relacionar diretamente 
à quantifi cação dos componentes patrimoniais 
e à formação do resultado, e de constituir dado 
importante para aferir a capacidade futura de geração 
de resultado.

II – A tempestividade do registro diz respeito à necessidade 
de as variações serem reconhecidas na sua totalidade, 
isto é, sem qualquer falta ou excesso; a integridade 
obriga que as variações sejam registradas no momento 
em que ocorrerem, mesmo na hipótese de alguma 
incerteza.

III – Pelo Princípio da Competência, consideram-se 
incorridas as despesas quando há um surgimento de 
um passivo sem o correspondente ativo.

IV – De acordo com as necessidades dos usuários da 
contabilidade, alguns procedimentos aplicados, como 
normas, podem ser alterados, desde que os princípios 
que os fundamentam também se alterem.

V – O objetivo científi co da contabilidade manifesta-se na 
correta apresentação do patrimônio e na apreensão e 
na análise das causas das suas mutações.

A seqüência correta é:

(A) F, V, F, V, F.
(B) V, V, F, F, V.
(C) V, F, V, V, F.
(D) F, F, V, F, V.

QUESTÃO 32

Com base na Lei n.º 4.320/1964, são normas a 
serem obedecidas nas avaliações dos componentes 
patrimoniais, EXCETO:

(A) os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou 
pelo custo de produção ou de construção.

(B) os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, 
pelo seu valor nominal, feita a conversão, quando em 
moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data 
do balanço.

(C) os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado 
das compras.

(D) as reavaliações dos bens móveis e imóveis não poderão 
ser feitas, tendo em vista que na administração pública 
tais bens não sofrem depreciação.
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QUESTÃO 33

Na contabilidade pública, os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, no balanço 
fi nanceiro, no balanço patrimonial e na demonstração das variações patrimoniais. Seguindo essa mesma ótica, 
considere o balanço orçamentário abaixo.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Em milhões R$

RECEITAS Prevista Realizada Diferença DESPESAS Fixada Executada Diferença

RECEITAS CORRENTES

Receitas Tributárias

Receitas de Contribuições

Receitas Patrimoniais

Transferências Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimo

RECEITAS TOTAIS

33.899

22.800

7.221

3.606

272

3.550

500

50

3.000

37.449

34.123

22.940

8.224

2.785

174

2.808

100

50

2.658

36.931

(224)

(140)

(1.003)

821

98

742

400

0

342

518

DESPESAS CORRENTES

Pessoal

Juros

Outras Despesas Correntes

Transferências Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortizações da Dívida

DESPESAS TOTAIS

26.899

17.000

5.799

2.100

2.000

10.550

8.000

1.050

1.500

37.449

21.442

16.950

2.115

300

100

9.080

7.550

30

1.500

30.522

5.457

50

3.684

1.800

1.900

1.470

450

1.020

0

6.927

De acordo com o demonstrativo do balanço orçamentário adaptado acima, pode-se afi rmar que

(A) a receita prevista está maior que a receita realizada, portanto o balanço apresenta uma insufi ciência ou um defi cit na 
arrecadação.

(B) houve um superavit de R$6.927 milhões, ocasionado pela diferença apurada entre os totais das receitas previstas e das 
despesas executadas.

(C) o resultado entre a despesa executada e a receita realizada contribuiu para o defi cit orçamentário de R$6.409 milhões.
(D) não houve economia de despesa.

QUESTÃO 34

Acerca dos Sistemas de Amortização existente, assinale 
a opção INCORRETA.

(A) No Sistema de Amortização Constante (SAC), as 
prestações periódicas e sucessivas decrescem 
em progressão aritmética em conseqüência do 
comportamento da amortização e dos juros incidentes 
sobre o saldo devedor.

(B) No Sistema de Amortização Francês (SAF), as 
prestações periódicas e sucessivas devem ser iguais, 
enquanto os juros decrescem e as amortizações 
crescem ao longo do período.

(C) No Sistema de Amortização Misto (SAM), as prestações 
crescem linearmente, sendo a razão igual à metade da 
razão do SAC.

(D) O Sistema Price de Amortização ou Tabela Price tem 
como característica básica o uso da taxa proporcional 
(linear) simples em vez da taxa equivalente composta 
de juros.

QUESTÃO 35

Considerando que R$20.000,00 seja aplicado à taxa 
de 9% ao trimestre durante 18 meses, terá juros 
acumulados, no período, de

(A) R$10.800,00.
(B) R$32.400,00.
(C) R$9.200,00.
(D) R$12.400,00.

QUESTÃO 36

Em virtude de imprevistos e situações de emergência 
pelos quais passa o Estado, são muitos os que necessitam 
replanejar seus planos de ação de gastos. Para essas 
situações, a Lei n.º 4.320/1964 prevê a abertura de 
créditos adicionais e fonte de recursos. Com base nessa 
prerrogativa, relacione a primeira coluna à segunda e, 
em seguida, assinale a opção correta. 

I – suplementares
II – extraordinários
III – especiais
IV – fonte de recursos

(   ) Destina-se a atender às despesas novas que não 
estavam previstas na Lei Orçamentária Anual.

(   ) Destina-se a reforçar as dotações previstas na Lei 
Orçamentária Anual.

(   ) Destina-se a justifi car a abertura de créditos adicionais, 
desde que não esteja comprometido.

(   ) Destina-se a atender às despesas imprevisíveis e 
urgentes decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública.

A seqüência correta é:

(A) I, III, II, IV.
(B) II, IV, I, III.
(C) IV, II, III, I.
(D) III, I, IV, II.
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QUESTÃO 37

A que taxa bimestral de juros simples é preciso aplicar 

um capital para que ele se torne, ao fi nal, 5 vezes o seu 

valor, após 36 meses?

(A) 11,11% a.b

(B) 15,15% a.b

(C) 22,22% a.b

(D) 23,23% a.b

QUESTÃO 38

No que diz respeito às auditorias interna e externa, 

relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, 

assinale a opção correta.

I – auditoria interna

II – auditoria externa

(   ) Tem como fi nalidade opinar sobre as demonstrações 

fi nanceiras.

(   ) Possui grau de independência mais amplo na execução 

dos trabalhos.

(   ) É elaborado relatório com itens de recomendações 

sobre os controles internos e da efi ciência alcançada 

pela administração.

(   ) É exercida por profi ssional mediante contrato de 

prestação de serviço independente.

(   ) Possui um número menor de cobertura de áreas 

examinadas durante um período.

A seqüência correta é:

(A) II, I, I, II, II.

(B) II, II, I, II, I.

(C) I, I, II, II, I.

(D) I, II, II, I, II.

QUESTÃO 39

Acerca da dispensa ou da inexigibilidade do processo de 

licitação, assinale a opção correta.

(A) É dispensável o processo licitatório para assessorias 

ou consultorias técnicas e auditorias fi nanceiras ou 

tributárias.

(B) A inexigibilidade é aplicada nos casos de emergência ou 

de calamidade pública, quando caracterizada urgência 

de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 

ou particulares.

(C) É dispensável a licitação para a compra ou a locação 

de imóvel destinado ao atendimento das fi nalidades 

precípuas da administração, cujas necessidades de 

instalação e localização condicionem a sua escolha, 

desde que o preço seja compatível com o valor de 

mercado, segundo avaliação prévia.

(D) É inexigível processo licitatório para a contratação 

realizada por instituição científi ca e tecnológica (ICT) 

ou por agência de fomento.

QUESTÃO 40

A Lei nº 8.666/1993 estabelece normas gerais de 

licitações e contratos administrativos para aquisições e 

contratações de obras e serviços, aplicáveis no âmbito 

dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e 

dos municípios. A respeito das modalidades de licitação, 

julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos 

(F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Tomada de preço é a modalidade de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que 

atenderem a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária 

qualifi cação.

II – Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados que, na fase inicial de habilitação 

preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos 

de qualifi cação exigidos no edital para execução de 

seu objeto.

III – Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para escolha de trabalho técnico, 

científi co ou artístico, mediante a instituição de 

prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 

critérios constantes de edital publicado na imprensa 

ofi cial com antecedência mínima de 45 dias.

IV – Concorrência é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados para a venda de bens móveis 

inservíveis para a administração ou de produtos 

legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a 

alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem 

oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 

avaliação.

V – Convite é a modalidade de licitação entre interessados 

do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 

escolhidos e convidados em número mínimo de três 

pela unidade administrativa, a qual afi xará, em local 

apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 

estenderá aos demais cadastrados na correspondente 

especialidade que manifestarem seu interesse com 

antecedência de até 24 horas da apresentação das 

propostas.

A seqüência correta é:

(A) F, V, V, F, V.

(B) V, F, F, F, V. 

(C) V, F, V, F, F.

(D) F, V, F, F, F.


