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PORTUGUÊS 
 

Texto para as questões 01 e 02 
01 
 
03 
 
05 
 
07 
 
 

Em meio a trevas profundas, abre-se de repente a porta de 
ferro da prisão e o próprio velho, o grande inquisidor, entra 
lentamente com um castiçal na mão. Está só; a porta se 
fecha imediatamente após sua entrada. Ele se detém por 
muito tempo à entrada, um ou dois minutos, examina o rosto 
do prisioneiro. Por fim se aproxima devagar, põe o castiçal 
numa mesa e lhe diz: “és tu? Tu?” Mas, sem receber 
resposta, acrescenta rapidamente: “Não respondas, cala-te”.
(trecho de Os irmãos Karamazov, de Dostoievski) 

 

01. Reescrevendo o primeiro período do texto, somente não 
ocorreu mudança de sentido nem de estrutura lingüística em: 

A) Em meio à treva profunda, abre-se de repente a porta de 
ferro da prisão. O próprio velho inquisidor, entra lentamente 
com um castiçal na mão. 

B) De repente, é aberta a porta de ferro da prisão em meio à 
escuridão profunda. O próprio velho, considerado o grande 
inquisidor, entra lentamente com um castiçal na mão. 

C) De repente, abrem a porta de ferro da prisão em meio à 
trevas profundas. O próprio velho inquisidor entra 
lentamente com um castiçal na mão. 

D) Nas trevas profundas, a porta de ferro da clausura se abre 
de repente, o próprio velho – que considera-se o grande 
inquisidor – entra lentamente com um castiçal na mão. 

E) Em meio as trevas profundas, a porta de ferro da prisão, se 
abre de repente e o velho, o grande inquisidor, entra 
lentamente com um castiçal na mão.  

 
02. Se a indagação do inquisidor “és tu? Tu?” (l. 07) fosse: “É 

você? Você?”, a seqüência de sua fala na linha 08 seria: 

A) Não respondes, cala-se. 
B) Não responde, cala-se. 
C) Não responda, cale-te. 
D) Não respondes, cale-se 
E) Não responda, cale-se. 
 
Texto para as questões 03 e 04 
01 
 
03 
 
05 
 
07 
 
09 
 
11 
 
 

Outrossim, afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana, 
inclinei-me a atenuá-la, a exemplificá-la, a classificá-la por 
partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao 
sabor das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-
me a seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e 
orações, e a boa regra perdia o espírito, que a faz viver, 
para se tornar uma vã fórmula. De manhã, antes do mingau, 
e de noite, antes da cama, pedia a Deus que me perdoasse, 
assim como eu perdoava aos meus devedores; mas entre a 
manhã e a noite fazia uma grande maldade, e meu pai, 
passado o alvoroço, dava-me pancadinhas na cara. 
(trecho de Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado 
de Assis) 

03. A frase “assim como eu perdoava aos meus devedores” 
assumiu outra forma gramaticalmente correta em 

A) Assim como eu perdoava-os. 
B) Assim como eu perdoava-lhes. 
C) Assim como eu lhe perdoava. 
D) Assim como eu os perdoava. 
E) Assim como eu perdoava os meus devedores. 

04. A classificação sintática do pronome oblíquo em “que a faz 
viver” (l. 06) somente não é a mesma na oração 

A) atenuá-la (l. 02) 

B) classificá-la por partes (l. 02-03) 

C) Fazia-me decorar (l. 05) 

D) entendê-la (l. 03) 

E) que me perdoasse (l. 08) 

 

Texto para as questões de 05 a 07 
01 
 
03 
 
05 
 
07 
 
09 
 
11 
 
13 
 
15 
 
17 

Na arca cabe tudo, exceto crianças e (bebe-se muito, e é 
bom não confundir) alcoólatras. As pessoas vêm para 
euforias e ânsias – ou inesperadas – vêm para se meter e 
conferir, para dar vazão, ter comunhão. Todos são íntimos, 
ou já tiveram algum encontro, um affair, um nariz consertado 
pelo outro, pequenas intimidades visíveis ou grandes 
intimidades zelosamente divulgadas. Os que chegam 
primeiro são mais calmos, mas, à medida que a reunião se 
amplia, os que chegam já chegam mais quentes. Há 
gritinhos, beijinhos, beijos mais afoitos, apertões meramente 
formais, ocasionais, ou mais entregues – somos todos mui 
amigos. Cheiramo-nos, esfregamo-nos, lambemo-nos. 
Bebidas correm, alguns se servem sós, a estrela maior e 
dona da casa ajuda, sugere, insinua, oferece, conversa-se 
sobre tudo e qualquer coisa, os assuntos sempre ficam no 
ar, interrompidos por gente que chega ou se agrega. 
(MILLÔR, Veja, 17 de set., 2008, p. 47) 

 

05. São particularidades lingüísticas vistas no texto, exceto em 

A) Os verbos da linha 12 estão no modo imperativo.  

B) Certo ritmo coloquial. 

C) Há dois registros de estrangeirismos no texto. 

D) A frase “que chega” (l. 16) tem valor de adjetivo. 

E) A retirada do acento gráfico na forma verbal “vêm” (l. 02) 
provoca violação à concordância.  

 

06. O padrão lingüístico e a estrutura conferem ao texto 

A) uma espécie de irreverência tardia, marcada pelo estilo 
prosaico. 

B) um ritmo épico, reeditado apenas porque se trata de texto 
em edição semanal. 

C) um teor prosaico, referendado pelo diletantismo da crônica. 

D) uma sutil tonalidade emotivo-poética. 

E) a natureza fática do texto jornalístico. 

 

07. Nas estruturas verbais seguintes, somente não é possível 
determinar o sujeito em 

A) “Bebe-se” (l. 01) 

B) “chegam” (l. 07) 

C) “se agrega” (l. 16) 

D) “tiveram” (l. 05) 

E) “Vêm” (l. 03) 

 

 

 



     Concurso UNEAL 2009 Prova Tipo 01 11/JAN/2009 

Nível Superior – Analista – Ciências Contábeis  2 

Texto para as questões de 08 a 10 
01 
 
03 
 
05 
 
07 
 
09 
 
11 
 
13 
 
15 
 

Muito já falei do drama dos desencontros humanos, um 
deles sendo aquela hora em que a gente pronuncia a 
palavra que vai custar um tumulto, ou um pequeno arranhão, 
nos sentimentos de quem a gente não queria ferir. Anos 
depois, esse alguém nos interpela: “Lembra aquela vez em 
que você me disse isso? Pois até hoje me dói”. A gente 
reage: “Mas como? Quando? Eu nem uso essa palavra, e 
jamais te diria uma coisa dessas!”. Tem também a hora em 
que devíamos nos abrir e falar, o outro precisando de colo, 
mas, tímidos ou desatentos, engolimos o que poderia ter 
feito um bem, evitado um dano – mas houve apenas 
silêncio. Nas duas ocasiões não foi por maldade. Foi porque 
a gente não sabia. Faz parte das dificuldades de se 
relacionar, seja entre amantes, pais e filhos, amigos, 
colegas, chefes e funcionários. (LUFT, Lya. Veja, set., 2008, 
p. 24) 

 
08. Ao lado de cada fragmento há outra opção de reescrita em 

destaque. Em qual das opções ocorreu uma subversão 
gramatical da norma padrão culta?  

A) “a gente pronuncia a palavra que vai custar um tumulto” (l. 
02-03) – a gente pronuncia a palavra a qual custará um 
tumulto. 

B) “Lembra aquela vez em que você me disse isso?” (l. 05-06) 
– Lembra-se daquela vez em que você me disse isso? 

C) “engolimos o que poderia ter feito um bem” (l. 10-11) – 
engolimos aquilo que poderia ter feito um bem. 

D) “Foi porque a gente não sabia” (l. 12-13) – Foi porque não 
sabíamos.  

E) “Anos depois, esse alguém nos interpela” (l. 04-05) – Anos 
depois, nos interpela esse alguém.  

 
09. Sobre o texto, há uma informação incorreta na opção 

A) A autora utiliza o discurso direto para reproduzir o 
sentimento de insatisfação de alguém que ouvira uma 
palavra de teor inadequado. 

B) Aspectos de um formato lingüístico denotativo constituem a 
estrutura das expressões: “ou um pequeno arranhão” (l. 03), 
“devíamos nos abrir” (l. 09), “engolimos o que poderia” (l. 10). 

C) A expressão “drama dos desencontros humanos” (l. 01) 
constitui a síntese da problemática analisada pela autora. 

D) O vocábulo “tumulto” (l. 03) e a expressão “pequeno 
arranhão” (l. 03) revelam que o efeito de uma palavra – se 
dita de forma inadequada – oscila entre as várias 
possibilidades de significado. 

E) Sendo um texto de natureza cronística, há em sua 
construção estruturas lingüísticas provenientes da 
modalidade coloquial.  

 
10. Consideram-se registros da modalidade culta da língua, 

exceto na opção 

A) “Faz parte das dificuldades de se relacionar.” (l. 13-14) 

B) “Tem também a hora em que” (l. 08-09) 

C) “mas houve apenas silêncio” (l. 11-12) 

D) “Muito já falei dos dramas dos desencontros humanos.” (l. 
01)  

E) “Anos depois, esse alguém nos interpela.” (l. 04-05) 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

 

11. Tipo de licitação é o critério de julgamento utilizado pela 
Administração para seleção da proposta mais vantajosa. Os 
tipos de licitação mais utilizados para o julgamento das 
propostas são os seguintes: 

I. Menor preço. 

II. Melhor técnica. 

III. Técnica e preço. 

Verifica-se que estão corretas 

A) apenas I. 

B) apenas II. 

C) apenas III. 

D) apenas I e II. 

E) I, II e III. 
 
12. O sistema de controle administrativo é responsável por 

promover a realização do bem público, para permitir a 
obtenção do resultado máximo, com o mínimo de recursos, 
sem desvios e desperdícios. Pode-se afirmar que tem as 
seguintes finalidades, exceto 

A) assegurar eficácia, eficiência e economicidade na 
administração e aplicação dos recursos públicos. 

B) propiciar critérios para a tomada de decisões. 

C) garantir o cumprimento das normas técnicas, administrativas 
e legais. 

D) identificar erros, fraudes e seus agentes. 

E) preservar a integridade patrimonial. 
 
13. A natureza da administração pública é cumprir o interesse 

do povo. Nesse sentido, a administração pública deve 

A) dispor em primeiro lugar os interesses individuais. 

B) cumprir sua funcionalidade. 

C) olhar de forma secundária os interesses da coletividade. 

D) ser intuitiva. 

E) preconizar permanência. 
 
14. A lei de diretrizes orçamentárias atende o disposto no § 2ª 

do art. 165 da Constituição e dispõe a também sobre: 

I. Origem dos recursos. 
II. Equilíbrio entre receitas e despesa. 
III. Critérios e forma de limitação de empenho. 
IV. Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos 

resultados dos programas financiados com recursos dos 
orçamentos. 

V. Demais condições e exigências para transferências de 
recursos a entidades públicas e privadas. 

Verifica-se que estão corretas 

A) II, III, IV e V, apenas. 
B) II e IV, apenas. 
C) I, II e V, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 
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15. Num contexto de desestatização e tentativas de reformas 
gerenciais, redefine-se o papel do Estado, qualificando-o 
mais como regulador do que como indutor do processo de 
desenvolvimento do país. Com relação à idéia de controle 
interno, é incorreto afirmar: 

A) Um dos principais pontos de estrangulamento do modelo 
regulatório brasileiro está relacionado com a ausência de 
uma política regulatória. Esse problema pode ser visto como 
conseqüência do processo de criação das agências 
(caracterizado pela incoerência e falta de consenso político) 
e do mimetismo das estratégias formais (ou seja, relativas 
apenas à discussão da forma organizacional “agência 
independente”) adotadas a nível internacional, sem que 
tenha havido uma discussão sobre as premissas, a 
relevância e as funções do modelo. 

B) Uma das principais premissas do modelo regulatório 
instituído no Brasil é a eqüidistância do órgão regulador em 
relação aos pólos de interesse de regulação: o poder 
concedente (governo), concessionárias e usuários de 
serviços públicos. 

C) A criação das agências reguladoras está estreitamente 
relacionada com um duplo movimento: o processo de 
enxugamento do papel do Estado na economia − ou a 
reforma de desestatização − e o conjunto de instrumentos 
de reforma administrativa que visavam à flexibilização da 
gestão pública, ou a Nova Gestão Pública. 

D) A reforma regulatória no Brasil tem caráter muito abrangente 
e permanece inacabada. Em vários setores, ainda não foi 
concluída a fase de transição do modelo anterior de auto-
regulação concentrada em ministérios e departamentos 
governamentais para um modelo centrado em agências 
independentes. 

E) No Brasil não há importância de flexibilização da ação 
pública, propondo um conjunto de medidas uniformizadoras 
inspiradas na Nova Gestão Pública (New Public 
Management), que visam dar ao administrador público mais 
autonomia gerencial, numa tentativa de tornar a 
administração pública mais parecida com a administração 
de empresas: o chamado movimento de “agencificação”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA 
 

Responda a questão 16, baseando-se na ilustração abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Dadas as proposições, 

I. Ao clicar no botão , o navegador carregará a página 
anteriormente visitada.  

II. O texto http:// presente no início do endereço da página 
web indica que esta é uma página segura e que transfere 
dados criptografados. 

III. Ao clicar no botão , é possível adicionar a página 
web atualmente visualizada como Favorito(a). 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) somente I e III. 

B) I, II e III. 

C) somente a I. 

D) somente I e II. 

E) somente II e III. 
 

17. Na seqüência das 3 figuras a seguir foi utilizado um dos 
recursos do Word de Apagar Texto. Neste caso, a palavra 
“São” foi apagada das 4 linhas de uma única vez. Esse 
modelo de seleção de bloco de texto, como mostra a figura 
2, é conseguido com o uso do mouse e a tecla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Alt da esquerda. 

B) Enter. 

C) Ctrl. 

D) Scroll Lock. 

E) F2. 

 

1 2 3 
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A figura a seguir serve como base para responder a questão 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Usando a função SE na coluna Resultado, as fórmulas 
devem retornar os valores de acordo com as instruções: 

 

 APROVADO: se o aluno tiver média maior ou igual a 7,0. 
 PROVA FINAL: se o aluno tiver nota maior ou igual a 5,0 e 

menor que 7,0. 
 REPROVADO: se tiver média inferior a 5,0. 
 

Tomando como base a célula G8, a fórmula a ser inserida será  
 

A) =SE(F8<=5;"REPORVADO";SE(F8>=7;"APROVADO";"PROVA FINAL")) 
B) =SE(F8<5;"REPORVADO";SE(F8<=7;"PROVA FINAL";"APROVADO")) 
C) =SE(F8<=5;"REPORVADO";SE(F8<7;"PROVA FINAL";"APROVADO")) 
D) =SE(F8<5;"REPORVADO";SE(F8<7;"PROVA FINAL";"APROVADO")) 
E) =SE(F8<5;"REPORVADO";SE(F8>7;"APROVADO";"PROVA FINAL")) 
 
19. Em relação à tecla ENTER muito utilizada na criação de 

texto no Microsoft Word, seguem as afirmativas: 

I. No Microsoft Word, parágrafo é o texto que fica entre o 
primeiro e o segundo cliques na tecla ENTER.  

II. Cada vez que o usuário pressionar a tecla ENTER, uma 
nova linha é criada. 

III. Cada vez que o usuário pressionar a tecla ENTER, será 
criado um novo parágrafo. 

IV. Para passar para a linha seguinte sem criar um novo 
parágrafo, o usuário precisará apenas usar a combinação 
de teclas SHIFT + ENTER. 

Verifica-se que estão corretas 
A) I e II, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
20. Trojan Horse, ou Cavalo de Tróia, é 
A) um spyware que cria cópias de si mesmo e se reenvia para 

outros computadores por meio de e-mail. 
B) um vírus do tipo worm que cria pastas indesejadas. 
C) um spam com conteúdo adulto. 
D) um programa que aparenta ser útil, mas pode abrir portas 

no computador para uma invasão. 
E) um tipo de programa que pode aquecer o processador do 

computador até danificá-lo totalmente. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Assinale a opção correta, considerando as informações 

abaixo. 
A) Freqüentemente, as pessoas esquecem-se de que alguns 

conhecimentos de Contabilidade e Orçamento muito as 
ajudariam no controle, ordem e equilíbrio de seus 
orçamentos domésticos. 

B) As repartições e os economistas governamentais têm 
interesse nas informações contábeis apenas para exercer o 
poder de tributar e arrecadar impostos, taxas e 
contribuições. 

C) Os administradores, diretores e executivos dos mais 
variados escalões, necessitam das informações contábeis 
sem atingir um grau de profundidade, freqüência e análise, 
por estarem diariamente envolvidos com orçamentos e 
controle patrimonial. 

D) Os acionistas, por estarem freqüentemente interessados na 
rentabilidade e segurança de seus investimentos, 
necessitam de informações detalhadas sobre as contas 
relacionadas aos lucros ou prejuízos acumulados e sobre as 
reservas de reavaliação de seu patrimônio. 

E) A contabilidade é um conjunto integrado de princípios e 
normas que auxilia os gestores com informações que devem 
ser padronizadas e que atendam às finalidades dos usuários 
internos. 

 
22. Com base na Resolução CFC nº 750/93, que dispõe sobre 

os Princípios Fundamentais de Contabilidade e 
considerando os enunciados a seguir,  

I.  São alguns exemplos de Princípios Fundamentais de 
Contabilidade: entidade, continuidade, oportunidade, 
competência, materialidade e prudência.  

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

III. O Princípio da prudência determina a adoção do maior 
valor para os componentes do Ativo e do menor para os 
do Passivo, sempre que se apresentem alternativas 
igualmente válidas para a quantificação das mutações 
patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. 

IV. As receitas e as despesas devem ser incluídas na 
apuração do resultado do período em que ocorrerem, 
sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 
independentemente de recebimento ou pagamento. 

verifica-se que estão corretas 

A) I e II, apenas. 

B) II, III e IV. 

C) II e IV, apenas.  

D) I, III e IV. 

E) I e III, apenas. 
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23. Com base na Resolução CFC nº 750, associe. 
I. Princípio da Continuidade 

II. Princípio da Oportunidade 

III. Princípio da Prudência 

IV. Princípio da Competência 

V. Princípio da Entidade 

 

(     ) refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à 
integridade do registro do patrimônio e das suas 
mutações, determinando que este seja feito de imediato 
e com a extensão correta, independentemente das 
causas que as originaram.  

(     ) reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e 
afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da 
diferenciação de um Patrimônio particular no universo 
dos patrimônios existentes, independentemente de 
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma 
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou 
finalidade, com ou sem fins lucrativos.  

(     ) destaca o reconhecimento simultâneo das receitas e 
despesas; quando correlatas, é conseqüência natural 
do respeito ao período em que ocorrer sua geração. 

(     ) ganha ênfase quando, para definição dos valores 
relativos às variações patrimoniais, devem ser feitas 
estimativas que envolvem incertezas de grau variável. 

(     ) esse princípio considera a influência do valor 
econômico dos ativos e, em muitos casos, o valor ou o 
vencimento dos passivos, especialmente quando a 
extinção da entidade tem prazo determinado, previsto 
ou previsível.  

Marque a opção que indica a associação correta. 

A) I, V, IV, III, II 

B) II, IV, V, III, I 

C) II, V, IV, III, I  

D) I, III, II, IV, V 

E) V, IV, II, III, I 

 
24. A companhia Alvorada tinha a seguinte composição: 

Duplicatas a Receber R$ 10.000,00

Duplicatas a Pagar R$ 38.000,00 

Caixa R$ 15.000,00

Salários a Pagar R$ 13.000,00

Móveis e Utensílios R$ 12.000,00

Financiamento (Longo Prazo) R$ 25.000,00

Matérias-Primas R$ 22.000,00

Impostos a Recolher R$ 22.000,00

Produtos em fabricação R$ 35.000,00
 

O total de obrigações é de 

A) R$ 98.000,00. 

B) R$ 73.000,00. 

C) R$ 51.000,00. 

D) R$ 108.000,00. 

E) R$ 133.000,00. 

25. A Lei 8.666/93 aborda sobre questões referentes às 
A) normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal. 

B) normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 

C) normas para licitações e contratos da Administração Pública 
e dá outras providências. 

D) normas de finanças partidárias e públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão orçamentária pública. 

E) normas gerais sobre a administração financeira e 
orçamentária para a elaboração de orçamentos da 
administração pública. 
 

26. A respeito da utilização do SIAFEM – Sistema Integrado de 
Administração Financeira para Estados e Municípios, julgue 
os itens que seguem abaixo. 

I. O SIAFEM visa permitir o acompanhamento e a avaliação 
do uso de todos os recursos públicos municipais, 
estaduais e federais; tornando eficiente e eficaz a sua 
aplicação.  

II. Com a utilização do SIAFEM, a execução orçamentária 
passou a ser realizada tempestivamente e com 
transparência, completamente integrada à execução 
patrimonial e financeira.  

III. Uma das vantagens do SIAFEM é estar programado para 
fornecer as demonstrações contábeis orçamentárias e 
financeiras das unidades integrantes do Sistema, 
devidamente atualizadas com possibilidade de opções de 
consultas variadas.  

IV. O SIAFEM foi concebido pelo SERPRO para se estruturar 
por exercícios: cada ano equivale a um sistema diferente e 
cada sistema está organizado por subsistemas e por 
módulos.  

V. O SIAFEM é um sistema informatizado que processa e 
controla, por meio de terminais instalados em todo o 
Estado, a execução orçamentária, financeira, patrimonial e 
contábil dos órgãos da Administração Pública Direta, das 
autarquias, fundações, bem como dos fundos especiais, 
das empresas públicas e das sociedades de economia 
mista.  

Assim, está(ão) correta(s) 

A) somente a IV. 

B) II, III e IV. 

C) II, III, IV e V.  

D) III, IV e V. 

E) I, II, IV e V. 
 

27. Segundo a Lei nº 4.320/64, pertencem ao exercício 
financeiro: 

A) as receitas arrecadadas e as despesas legalmente 
empenhadas.  

B) as receitas previstas e as despesas pagas. 

C) as receitas arrecadadas e as despesas estimadas. 

D) as receitas estimadas e as despesas legalmente 
empenhadas. 

E) as receitas arrecadadas e as despesas pagas. 
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28. Marque a opção incorreta. 
A) O método das partidas dobradas é também conhecido como 

digrafia, pois neste método a escrituração é bilateral, isto é, 
para todo débito há pelo menos um crédito e vice-versa. 

B) Toda despesa será debitada, pois diminui o passivo e o 
patrimônio líquido.  

C) Segundo a Lei nº 6.404/76 e Lei nº 11.638/07, as 
demonstrações contábeis são elaboradas ao fim de cada 
exercício social. 

D) Relativamente à entidade objeto da contabilização, a 
Contabilidade é um sistema de informação e de avaliação, 
destinado a prover seus usuários de demonstração e 
análises de natureza econômica, financeira, física e de 
produtividade.  

E) O método das partidas dobradas surgiu na Europa, em 
Veneza, Itália, pelo franciscano frade Luca Pacioli que 
realizava o registro de cada fato contábil considerando para 
todo débito um crédito de igual valor. 

 
29. De acordo com a Lei nº 8.666/93, Lei das Licitações e 

Contratos, a licitação constitui procedimento aplicado para 
as despesas com 

A) dívida pública e obras sociais. 

B) prestação de serviços e obras públicas.  

C) precatórios e obras públicas. 

D) dívidas públicas, obras sociais e precatórios. 

E) pessoal e encargos sociais. 

 
30. Considerando informações sobre o balanço patrimonial, 

indique a opção incorreta. 
A) Quando adquiridos em caráter permanente, os bens 

tangíveis não-utilizados da empresa são classificados como 
ativo permanente investimentos. 

B) Os recursos aplicados no ativo diferido serão amortizados, 
periodicamente, em prazo não superior a dez anos, a partir 
do início da operação normal ou do exercício em que 
passem a ser usufruídos ou benefícios deles decorrentes.  

C) A conta “Benfeitorias em Propriedades de Terceiros” é 
classificada no grupo Imobilizado. 

D) Subvenções para custeio não é reserva de capital. 

E) Na conversão de debêntures em ações, as parcelas que 
ultrapassem o valor nominal da ação deverão ser 
registradas como receitas não-operacionais do exercício. 

 
31. Os Serviços que a Administração, reconhecendo a sua 

conveniência para os membros da coletividade, presta-os 
diretamente ou por meio de terceiros como, por exemplo, os 
serviços de transporte coletivo, energia elétrica, gás e 
telefone, são serviços 

A) de utilidade pública. 

B) próprios do Estado. 

C) impróprios do Estado. 

D) industriais. 

E) administrativos. 

 

32. As contas: bancos, dívida ativa, contratos de garantia e 
despesas realizadas pertencem, respectivamente, aos 
sistemas 

A) financeiro, patrimonial, de compensação e orçamentários. 

B) financeiro, orçamentário, patrimonial e de compensação. 

C) patrimonial, financeiro, de compensação e orçamentário. 

D) patrimonial, de compensação, financeiro e orçamentário. 

E) orçamentário, patrimonial, de compensação e financeiro. 

 
33. A receita pública flui para os cofres públicos dentro de uma 

sistemática evolutiva, tendo em vista a seqüência 
operacional de que resulta o seu recebimento. O estágio da 
receita representado pelo ato da repartição competente que 
verifica a procedência do crédito fiscal, à pessoa que lhe é 
devedora e inscreve o débito desta, é denominado 

A) previsão. 

B) lançamento. 

C) arrecadação. 

D) recolhimento. 

E) organização das estimativas. 

 
ATENÇÃO: Com base nos dados a seguir, responda as 
questões 34 e 35. 

FATOS CONTÁBEIS VALOR (R$) 
Receitas de alienação de bens  5.000,00 

Despesas de energia elétrica  2.000,00 

Receitas de aplicações financeiras  2.000,00 

Cauções recebidas em dinheiro  1.000,00 

Pagamento de restos a pagar  2.000,00 

Despesa com amortização da dívida  3.000,00 

Receitas de imobiliárias  2.000,00 

Inscrição de despesas em restos a pagar 3.000,00 

Operações de créditos por antecipação de 
receita Orçamentária 

1.000,00 

Restituição das cauções recebidas em dinheiro 1.000,00 
 

34. As receitas orçamentárias e extra-orçamentárias são, 
respectivamente, 

A) R$ 5.000,00 e R$ 6.000,00. 

B) R$ 9.000,00 e R$ 5.000,00. 

C) R$ 7.000,00 e R$ 4.000,00. 

D) R$ 4.000,00 e R$ 7.000,00. 

E) R$ 10.000,00 e R$ 3.000,00. 

 
35. As despesas orçamentárias e extra-orçamentárias 

correspondem, respectivamente, a 
A) R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00. 

B) R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00. 

C) R$ 4.000,00 e R$ 2.000,00. 

D) R$ 5.000,00 e R$ 2.000,00. 

E) R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00. 
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36. Considere os seguintes dados de execução orçamentária e 
financeira (valores em mil reais). 
- despesa empenhada em 2007 .............. R$ 9.000 

- despesa liquidada em 2007 .................. R$ 8.650 

- despesa paga em 2007 ......................... R$ 7.900 

      No encerramento do exercício de 2007, Restos a Pagar 
Processados e não-processados significaram, 
respectivamente, os valores de 

A) R$ 1.100 e R$ 790. 

B) R$ 790 e R$ 350. 

C) R$ 1.100 e R$ 750. 

D) R$ 750 e R$ 350. 

E) R$ 750 e R$ 400. 
 
37. Em relação ao Sistema Integrado de Administração 

Financeira dos Estados e Municípios – SIAFEM, assinale a 
opção correta. 

A) Seu uso é exclusivo dos órgãos pertencentes ao Poder 
Executivo. 

B) Sua abrangência inclui as unidades gestoras do Poder 
Legislativo, mas não inclui as unidades gestoras do Poder 
Judiciário. 

C) Processa a execução contábil de toda a Administração 
Pública do Estado. 

D) Um de seus objetivos é permitir aos segmentos da 
sociedade obter a necessária transparência dos gastos 
realizados no setor público. 

E) Os registros de eventos contábeis são efetuados de forma 
independente e isolada da programação e execução 
financeiras. 

 
38. Indique a opção que apresenta princípios de licitação 

pública previstos no art. 3º, da Lei no 8.666/93. 
A) Isonomia, igualdade e necessidade administrativa. 

B) Razoabilidade, economicidade e onerosidade. 

C) Impessoalidade, moralidade e improbidade administrativa. 

D) Igualdade, razoabilidade e onerosidade. 

E) Igualdade, publicidade e vinculação ao instrumento 
convocatório. 

 
39. Dados os itens abaixo, 

I. Finalidade pública 

II. Formalismo 

III. Pessoalidade 

IV. Poder de alteração unilateral do contratante 

V. Sempre precedidos de licitação 

VI. Impossibilidade de a Administração rescindir 
unilateralmente  

assinale a seqüência que apresenta características dos 
Contratos Administrativos. 

A) I, II e IV. 

B) II, III e IV. 

C) I, II e III. 

D) I, IV e V. 

E) IV, V e VI. 

40. Para efeitos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, o montante total, 
apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras de 
ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, 
convênios ou tratados e da realização de operações de 
crédito, para amortização em prazo superior a doze meses, 
é definido como 

A) dívida pública mobiliária. 

B) operação de crédito. 

C) concessão de garantia. 

D) refinanciamento da dívida mobiliária. 

E) dívida pública consolidada ou fundada. 
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