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CARGO: CONTADOR 
 

 
 

NÃO ABRA O CADERNO ANTES DA AUTORIZAÇÃO DO FISCAL. 
 

 

INSTRUÇÕES GERAIS  
 
• Você recebeu do fiscal:  

 

• Um caderno de questões contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha;  

 

• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;  

 

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que os dados informados em seu cartão de respostas 

estão corretos.  
 

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a 

paginação estão corretas.  

 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-as com tranqüilidade, mas controle o seu 

tempo. Este tempo inclui a marcação do cartão de respostas .  

 

• Somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar o seu caderno de 

questões e o seu cartão de respostas e retirar-se da sala de prova.  

 

• Somente será permitido levar o seu caderno de questões faltando 60 (sessenta) minutos para o término do 

horário estabelecido para o fim da prova, desde que permaneça em sala até este momento.  

 

• Após o término de sua prova, entregue, obrigatoriamente, ao fiscal o cartão de respostas da Prova 

Objetiva.  

 

• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos e deverão assinar a Ata.  

 

• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.  

 
MANTENHA A CALMA E BOA SORTE. 
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Parte I – Língua Portuguesa 
 
 
 

TEXTO I  
Cabeludinho 
 
 Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar no 
Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como 
quem dissesse no Carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. 
Ela falava de sério. Mas todo-mundo riu. Porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um 
chiste. E fez.  E mais: eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E pode ser 
instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada um menino gritou: Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não 
disiliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a 
brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada. Aquela que não 
pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por 
depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade: Ai morena, não me escreve / que eu não sei a ler. Aquele a 
preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro.  
(BARROS, Manoel. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003.) 
 
 
Questão 1 
Com a leitura atenta do texto, pode-se inferir que no período “Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu”, a escolha da 
regência mostra que a personagem emissora da mensagem pretende expressar 
 

(a) ironia. 
(b) contradição. 
(c) dúvida. 
(d) oposição. 
(e) complacência. 
 
 
Questão 2 
 A língua é um instrumento vivo e, por isso, transforma-se através do tempo, assumindo as características de quem 
a usa e, ao mesmo tempo, a constrói. A escolha vocabular, por exemplo, depende de vários aspectos: por vezes, 
um termo tão utilizado por uma geração pode ser esquecido por outra. Nesse caso, a palavra chiste pode ser um 
exemplo. Se quiséssemos substituí-la por outra, sem mudança de sentido, usaríamos 
 

(a) piada. 
(b) desastre. 
(c) bagunça. 
(d) alarme. 
(e) tormento. 
 
 
Questão 3 
O discurso apresenta normas textuais para nos referirmos, no enunciado, às palavras ou aos pensamentos de 
responsabilidade do nosso interlocutor. A pontuação é um dos recursos utilizados para conferir sentido e clareza a 
esse enunciado. Logo, no período “Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é 
meu neto”. Os : (dois pontos) indicam que o período a seguir é um discurso 
 

(a) indireto. 
(b) indireto livre. 
(c) direto. 
(d) direto e indireto. 
(e) direto e indireto livre. 
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Questão 4 
 “De outra feita, no meio da pelada um menino gritou: Disilimina esse, cabeludinho”. A expressão em negrito 
equivale semanticamente a 
 
(a) sem reservas. 
(b) dessa vez. 
(c) no momento oportuno. 
(d) com tranqüilidade. 
(e) inesperadamente. 
 
 
 

Questão 5 
“Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto.” Substituindo a oração 
em negrito por sua forma reduzida, obtemos: 
 
(a) Ao me receber nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(b) Logo que a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(c) Por ter me recebido nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(d) Recebeu-me nas férias e me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(e) Como a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 

 
  
 
TEXTO II 
O poeta aprendiz 
 

Ele era um menino valente e caprino 
Um pequeno infante sadio e grimpante 
Anos tinha dez e asas nos pés 
Com a chuva e bodoque era plic-ploc 
Olhar verde-gaio, parecia um raio 
Pra tangerina, piano e menina 
Por isso fazia 
Seu grão de poesia 
E achava bonita 
A palavra escrita 
Por isso sofria 
De melancolia 
Sonhando o poeta 
Que quem sabe um dia 
Poderia ser. 

(TOQUINHO � MORAES, Vinícius de. In: 10 anos de Toquinho e Vinícius. Rio de Janeiro: Universal 
Music, 1979.) 

 
 
 
Questão 6 
Na música "O poeta aprendiz", o personagem central, um menino, é descrito, principalmente, como um ser 
 
(a) melancólico. 
(b) brigão. 
(c) ativo. 
(d) inseguro. 
(e) pessimista. 
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Questão 7 
A palavra “Anos” assume a mesma função sintática que a do substantivo sublinhado na alternativa 
 
(a) Ele era um menino valente e caprino. 
(b) Olhar verde-gaio, parecia um raio. 
(c) Por isso fazia /Seu grão de poesia. 
(d) Por isso sofria/ De melancolia. 
(e) Que quem sabe um dia. 
 
 
 

A propósito do verso "Anos tinha dez e asas nos pés" 
 
 
Questão 8 
 

 
 
( WATTERSON, Bill. E foi assim que tudo começou. São Paulo: Ed. Conrad.) 
 
 

 
O texto do quadrinho apresenta o personagem Calvin em uma conversa com seu tigre de pelúcia, que ganha vida 
em sua imaginação. Com a leitura atenta do texto, é possível afirmar que a resposta do tigre  
 
(a) conceitua tradicionalmente um pronome. 
(b) é absurda, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(c) é criativa, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(d) é incoerente, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(e) opõe-se ao conceito tradicional de pronome. 
 
 
Questão 9 
Com a leitura do quadrinho é possível afirmar que temos dois exemplos explícitos de pronomes: 
 
(a) o primeiro possessivo;  o segundo indefinido. 
(b) o primeiro indefinido; o segundo possessivo.  
(c) o primeiro pessoal; o segundo possessivo. 
(d) o primeiro demonstrativo; o segundo pessoal. 
(e) o primeiro possessivo; o segundo pessoal.   
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Questão 10 
A polissemia é a situação em que uma palavra assume significados variáveis de acordo com o contexto em que 
está inserida. Esses diferentes significados não apresentam problemas de entendimento, porque o contexto 
esclarece a significação final. De acordo com essa afirmação, em “Talvez eu consiga um ponto por originalidade”, 
a palavra destacada tem valor semântico idêntico ao assumido por tal vocábulo na frase: 
 
(a) Use o ponto ao final das frases. 
(b) Ele estava naquele ponto da rua. 
(c) Os funcionários assinaram o ponto. 
(d) A professora revisou o ponto. 
(e) O trabalho vale ponto na média.   
 
 

Parte II – Informática 
 
Questão 11 
Em relação ao organizador de arquivos Windows Explorer, para se mudar o nome de uma determinada pasta, 
seleciona-se no menu arquivo a opção conhecida como  
 
(a) alterar.  
(b) trocar.  
(c) copiar.  
(d) restaurar.  
(e) renomear. 
 
 
Questão 12 
Em relação ao sistema operacional Windows XP, no tocante ao painel de controle, existe um item que contém as 
informações a respeito dos padrões desejados pelo usuário, como idioma, formato de moeda, número, data, entre 
outros. Esse item é conhecido como 
 
(a) Opções de Pastas.  
(b) Ferramentas Administrativas. 
(c) Opções de Acessibilidade.  
(d) Opções Regionais e de Idiomas.  
(e) Sistema. 
 
 
Questão 13 
No Excel 2003, o componente que exibe as coordenadas da célula selecionada e o texto ou fórmula nela utilizada 
é conhecido como barra de  
 
(a) fórmulas.  
(b) ferramentas.  
(c) planilhas.  
(d) títulos.  
(e) menus.  
 
 
Questão 14 
Com relação ao editor de texto MS Word, é correto afirmar que:  
 
(a) a inserção de figuras somente pode ser feita por arquivos. 
(b) os modelos de documentos (*.dot) não podem ser alterados pelo usuário. 
(c) a inserção de tabelas é feita através do menu Ferramentas. 
(d) a proteção de documentos é feita através do menu Formatar. 
(e) pode-se salvar documentos para serem abertos em versões anteriores. 
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Questão 15 
Sabendo-se que um arquivo possui extensão txt, o programa adequado, ou seja, que tem por finalidade abrir e 
editar esse arquivo é o  
 
(a) Power Point. 
(b) Excel. 
(c) Paint. 
(d) Bloco de notas. 
(e) Access. 
 
 
Parte III – Direitos e Deveres 
 
Questão 16 
Segundo a Constituição Federal vigente, a Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios: 
 
(a) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
(b) honestidade, eficácia, eficiência, verdade e ética. 
(c) legalidade, pessoalidade, imoralidade, publicidade e ineficiência. 
(d) legalidade, juridicidade, penalidade e parcialidade. 
(e) racionalidade, moralidade, informatização, rapidez e nepotismo. 
 
 
Questão 17 
Segundo a redação dada pela Constituição Federal vigente, a investidura em cargo ou emprego público depende 
de 

 
(a) concurso público. 
(b) aprovação prévia em concurso público. 
(c) aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a complexidade do 

cargo ou emprego. 
(d) ocorrência do convite, pois cargo ou emprego público são de livre nomeação e exoneração. 
(e) concurso público de provas e/ou títulos. 
 

 
Questão 18 
O Regime Jurídico Único, de que trata a Lei nº 8.112, de 1990, em seu artigo 116, registra os doze itens 
considerados deveres dos servidores.  
 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I - Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
II - Cumprir as ordens superiores, ainda que manifestamente ilegais. 
III - Ser assíduo e pontual ao serviço. 
IV - Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 
V - Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 

 
Considerando-se V (verdadeiro) ou F (falso), assinale a alternativa que corresponde à seqüência correta. 
 
(a) V-V-V-F-F 
(b) V-F-V-F-V 
(c) F-V-F-V-F 
(d) F-F-V-V-F 
(e) V-F-V-V-F 
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Questão 19 
A criação de autarquia federal dar-se-á 
 
(a) preferencialmente,  por medida provisória. 
(b) exclusivamente, por ato do Presidente da República. 
(c) por ato conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
(d) por lei complementar. 
(e) somente por lei específica. 
 
 
Questão 20 
Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
 
(a) aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 

forma da lei. 
(b) aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 

lei. 
(c) somente aos brasileiros natos. 
(d) aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, não sendo admitida a existência da dupla 

cidadania. 
(e) aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros que 

estão no país. 
 
 
Parte IV – Conhecimentos Específicos 
 
 
Questão 21 
Marque a alternativa que contém somente contas do grupo Circulante do balanço patrimonial da empresa Alfa Ltda. 
 
(a) Caixa, Estoque, Duplicatas a Receber, Máquinas. 
(b) Fornecedores, Caixa, Bancos c/ Movimento, Estoques.  
(c) Bancos, Caixa, Duplicatas a Receber, Investimentos. 
(d) Estoque, Contas a Pagar, Salários a Pagar, Capital. 
(e) Duplicatas a Pagar, Lucros Acumulados, Duplicatas a Receber, Estoque. 
 
 

Questão 22 
Associe os termos apresentados nas duas colunas. Posteriormente, assinale a alternativa que correspondente à 
essa associação. 

I – Regime de Caixa 
1. Representa a modalidade de registro contábil que considera os fatos 
contábeis ocorridos durante o exercício para fins de apuração dos seus 
resultados. 

II – Regime de Competência 
2. Consiste na modalidade de registro contábil que considera para 
apuração do resultado do exercício apenas os pagamentos e 
recebimentos em espécie ocorridos efetivamente no exercício. 

III – Exercício Social 3. Período de 12 meses que obrigatoriamente coincide com o ano-
calendário. 

IV – Exercício financeiro 4. Período de 12 meses fixado no estatuto para apuração e distribuição 
dos dividendos aos acionistas. 

 
(a) I – 1;  II – 2;  III – 4;  IV – 3. 
(b) I – 3;  II – 1;  III – 4;  IV – 2. 
(c) I – 2;  II – 4;  III – 1;  IV – 3. 
(d) I – 2;  II – 1;  III – 4;  IV – 3. 
(e) I – 1 ; II – 2;  III – 3 ; IV – 4. 
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Questão 23 
Destinado(a) ao exame e à revisão sistemática dos registros contábeis e visando a verificar-lhes a exatidão, 
prevenir fraudes e sugerir providências para restabelecer ou manter a verdade. Esse processo de exame e revisão 
dos registros contábeis denomina-se  
 
(a) Escrituração. 
(b) Auditoria. 
(c) Demonstrações contábeis. 
(d) Lançamento. 
(e) Planejamento. 
 
   
Questão 24 
As Duplicatas Descontadas representam dívidas da empresa com o banco, enquanto a Instituição Financeira não 
receber do cliente da empresa a duplicata negociada. A lei das S.A. orienta que essas duplicatas descontadas 
 
(a) sejam classificadas no Passivo Circulante, já que a empresa tem coobrigação. 
(b) sejam classificadas no Ativo Circulante, deduzindo o total de Duplicatas a Receber. 
(c) não sejam classificadas em nenhum lugar no Balanço, visto que as Duplicatas foram “vendidas” ao banco. 
(d) sejam classificadas no Ativo Permanente Diferido. 
(e) sejam classificadas no Patrimônio Líquido. 
 
 
Questão 25 
O contrato de seguros que abrange o período de 1-8-X0  31-7-X1 pago totalmente em 2-8-X0, no valor de $ 
2.400.000, evidencia despesas de seguros em X0: 
 
(a) $ 1.000.000.  
(b) $ 1.200.000. 
(c) $ 1.800.000. 
(d) $ 2.400.000. 
(e) $ 1.600.000. 
               
 
Questão 26 
Como usuários externos de contabilidade podemos indicar: 
 
(a) governo, investidor, fornecedores, bancos, CVM, CRC.  
(b) bancos, funcionários, sindicatos, IBGE, fornecedores. 
(c) investidor, CVM, bancos, governo, administradora, sindicato. 
(d) sindicato, governo, fornecedor, gerente financeiro, bancos. 
(e) funcionários, bancos, investidor, CVM, IBGE. 
 
 
Questão 27 
O Lucro Bruto é definido como 
 
(a) o excesso das Receitas sobre as Despesas. 
(b) a diferença entre o valor das Vendas e o das Despesas. 
(c) o excesso das Vendas sobre o Custo das Mercadorias Vendidas. 
(d) a diferença entre as Receitas e o Custo das Mercadorias Vendidas. 
(e) o excesso do valor das Vendas e o das Compras de Mercadorias. 
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Questão 28 
Uma empresa obteve um empréstimo no valor de $ 25.000, para capital de giro, com vencimento dentro do próprio 
mês e pagou no ato $ 1.500 a título de encargos financeiros. Esse fato implica aumento do 
 
(a) Ativo e Patrimônio Líquido, no valor de $ 25.000, diminuição do Passivo no valor de $ 1.500. 
(b) Ativo no valor de $ 25.000, redução do Passivo em $ 1.500 e aumento do Patrimônio Líquido em $ 23.500. 
(c) Patrimônio Líquido e Ativo em $ 23.500 e aumento do Passivo em $ 25.000. 
(d) Passivo em $ 25.000, aumento do Ativo em $ 23.500 e redução do Patrimônio Líquido em $ 1.500. 
(e) Patrimônio Líquido e Ativo em $ 23.500 e aumento do Passivo em $ 23.500. 
 
 
Questão 29 
São exemplos de despesas antecipadas: 
 
(a) aluguéis, compra de mercadorias e caixa. 
(b) prêmios de seguros a vencer e comissões pagas antecipadamente. 
(c) receitas recebidas antecipadamente e comissões pagas antecipadamente. 
(d) duplicatas pagas antecipadamente e prêmios de seguros a vencer. 
(e) aluguéis recebidos antecipadamente e juros recebidos antecipadamente. 
            
 
Questão 30 
As contas de resultado são 
 
(a) contas de receitas, custos e despesas. 
(b) contas de ativo, receitas e despesas. 
(c) contas de despesa, patrimônio líquido e passivo. 
(d) contas de passivo, receitas e patrimônio líquido. 
(e) contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. 
 
 
Questão 31 
Quando se diz que o orçamento deve conter todas as receitas a serem arrecadadas e todas as despesas a serem 
realizadas no exercício financeiro, revela-se a aplicação do princípio 
 
(a) da não-vinculação. 
(b) da exclusividade. 
(c) da universalidade. 
(d) da unidade. 
(e) do orçamento bruto. 
 
 
Questão 32 
 
A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para atender à 
despesa e deve ser precedida da exposição justificada. Desde que não estejam comprometidos, consideram-se 
como recursos para atender a abertura dos créditos suplementares e especiais, entre outros:  
 
(a) superavit patrimonial apurado em balanço financeiro do exercício anterior. 
(b) superavit do orçamento corrente. 
(c) os resultantes de anulação de créditos adicionais. 
(d) as transferências intergovernamentais para despesas correntes. 
(e) anulação de despesas do exercício anterior. 
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Questão 33 
Serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo 
 
(a) todos os créditos adicionais. 
(b) os créditos especiais e extraordinários. 
(c) somente os créditos especiais. 
(d) somente os créditos suplementares. 
(e) os créditos suplementares e especiais. 
 
 
Questão 34 
As receitas correntes são representadas pelas contas de 
 
(a) arrecadação de depósitos de terceiros em dinheiro, para garantia de contratos. 
(b) recursos de exercícios anteriores e restos a pagar não pagos. 
(c) dívidas com terceiros, alienações de bens e conversão de direitos em espécie. 
(d) receitas tributárias, patrimoniais, industriais e outras de natureza semelhante, bem como as provenientes de 

transferências correntes.  
(e) alienação de bens e recursos de exercícios anteriores. 
 
 
Questão 35 
A Lei de Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária são de iniciativa do Poder 
Executivo. Considerando V (Verdadeiro) ou F (Falso), examine os itens abaixo acerca as características dessas 
normas. Em seguida, assinale a alternativa que corresponde à seqüência correta.  
 

I. O Plano Plurianual deverá estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração federal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes. 

II. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração federal e as 
despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente. 

III. A Lei Orçamentária Anual compreenderá os programas de trabalho do governo e a política de aplicação 
das agências financeiras de fomento. 

IV. O Plano Plurianual orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na 
legislação tributária. 

V. O Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual serão encaminhadas ao Congresso Nacional até o dia 31.08 
 
(a) F, V, F, F, V. 
(b) V, F, F, F, V. 
(c) V, V, F, V, F. 
(d) F, V, F, V, V. 
(e) V, V, F, F, V. 
 
 
Questão 36 
Assinale a opção que contém uma receita patrimonial. 
 
(a) Taxa de ocupação de imóveis. 
(b) Alienação de bens imóveis. 
(c) Contribuição para o financiamento da seguridade social. 
(d) Amortização de empréstimos. 
(e) Alienação de bens. 
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Questão 37 
Considerando V (Verdadeiro) ou F(Falso), analise as afirmações abaixo acerca da inscrição de um compromisso 
em restos a pagar. Em seguida, assinale a alternativa que corresponde à seqüência correta. 
 

I. Transfere para o orçamento do exercício subseqüente a responsabilidade pelo seu pagamento. 
II. Tem efeito no resultado da execução orçamentária do exercício e aumenta o valor das obrigações no 

balanço patrimonial. 
III. Constitui despesa extra-orçamentária do exercício e receita extra-orçamentária no exercício subseqüente.  
IV. Corresponde a uma despesa orçamentária. 
V. Não afeta o resultado patrimonial do exercício de seu pagamento, integrando o resultado da execução 

orçamentária do exercício em que a despesa foi empenhada. 
 
(a) F, V, F, V, V. 
(b) F, F, V, V, V. 
(c) V, V, F, V, F. 
(d) V, F, F, V, F. 
(e) F, V, V, F, V. 
 
 
Questão 38 
Ao final do ano, deverão ser inscritos em restos a pagar não processados os saldos de empenhos não liquidados e 
considerados não insubsistentes, onerando o exercício financeiro de sua emissão. Considerando V (Verdadeiro) ou 
F(Falso), analise as afirmações abaixo acerca desse procedimento. Em seguida, assinale a alternativa que 
corresponde à seqüência correta. 
 

I. É fruto de determinação legal. 
II. É recomendado pela boa técnica contábil. 
III. Gera um passivo de origem extra-orçamentária a ser liquidado  ao longo do exercício subseqüente. 
IV. Em nada afeta o patrimônio público, posto que a despesa deverá ser contabilizada pelo regime de caixa. 
V. Interfere no cálculo realizado para a apuração do superávit financeiro, definido como a diferença entre o 

ativo e o passivo financeiro. 
 
 

(a) V, F, F, V, V. 
(b) F, F, V, F, V. 
(c) F, V, F, F, V. 
(d) V, F, F, F, V. 
(e) V, F, F, V, F. 
 
 
Questão 39 
O sistema financeiro tem por finalidade  
 
(a) determinar a variação da situação líquida. 
(b) registrar a arrecadação da receita e pagamento da despesa. 
(c) não registrar a liquidação da despesa orçamentária. 
(d) registrar todos os fatos que envolvem um direito a receber ou um compromisso a pagar. 
(e) registrar os valores que direta ou indiretamente possam vir a afetar o patrimônio. 
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Com base nos dados abaixo responda às questões 40 e 41   
 

Receita corrente 1000 Receita de capital 1800 
Despesa corrente 900 Despesa de capital 1200 
Aquisição de bens 200 Amortização da dívida 500 
Consumo de bens 100 Doação recebida de bens 250 
Cancelamento de restos a pagar 150 Incorporação de dívidas 90 
Amortização de empréstimos 600 Obtenção de financiamentos 1200 

 
Questão 40 
O montante das superveniências ativas é representado por 
 
(a) 200. 
(b) 250. 
(c) 450. 
(d) 350. 
(e) 300. 
 
 
Questão 41 
O resultado patrimonial corresponde a 
 
(a) 290. 
(b) 340. 
(c) 210. 
(d) 190 negativo. 
(e) 200. 
 
 
Questão 42 
As contas diversos responsáveis – apurados, restos a pagar não processados, estoque de material de consumo e 
fornecedores, pertencem aos sistemas de contas 
 
(a) Patrimonial e financeiro. 
(b) Compensação e patrimonial. 
(c) Financeiro e orçamentário. 
(d) Orçamentário e compensação. 
(e) Patrimonial e orçamentário. 

 
 

Questão 43 
Segundo a Lei 4.320/64, a Contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos 
orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a realizada e as dotações disponíveis. Indique a conta que 
representará o saldo orçamentário (dotações disponíveis). 
 
(a) Crédito Inicial. 
(b) Dotação Suplementar. 
(c) Disponibilidades Financeiras. 
(d) Crédito Disponível. 
(e) Dotação Inicial. 
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Questão 44 
A conta contábil 2.1.2.1.1.02.00 – Fornecedores do Exercício Anterior é encontrada no Plano de Contas da 
Administração Federal no subgrupo: 
 
(a) 1.1.4.0.0.00.00 – Valores Pendentes a Curto Prazo. 
(b) 3.3.4.9.0.92.00 – Despesa de Exercício Anterior. 
(c) 1.2.2.0.0.00.00 – Créditos Realizáveis a Longo Prazo. 
(d) 2.1.2.0.0.00.00 – Obrigações em Circulação. 
(e) 2.1.1.0.0.00.00 –  Depósitos. 
 
 
Questão 45 
Os controles da execução do orçamento da despesa, no plano de contas federal, são realizados 
 
(a) no ativo compensado, somente. 
(b) no passivo compensado, na conta inscrição de restos a pagar. 
(c) na classe “3” despesa e no ativo compensado. 
(d) na classe ”3” despesa e no passivo compensado. 
(e) na classe “3” despesa, somente. 
 
 
Questão 46 
Assinale a alternativa em que encontramos o registro, no sistema orçamentário, referente à anulação de despesas. 
 

(a) Crédito Empenhado a Liquidar    a Crédito Empenhado Liquidado 
(b) Crédito Empenhado Liquidado a Crédito Disponível 
(c) Crédito Disponível a Crédito Empenhado Liquidado 
(d) Crédito Empenhado Liquidado a Crédito Empenhado a Liquidar 
(e) Crédito Empenhado a Liquidar    a Crédito Disponível 

 
 
Questão 47 
Considerando a apropriação da despesa de aquisição de material de consumo no valor de R$ 5.000,00, aponte a 
opção que representa o(s) sistema(s) de contas envolvido(s) nessa contabilização. 
 

(a) Financeiro e orçamentário. 
(b) Orçamentário e patrimonial. 
(c) Financeiro, orçamentário e patrimonial. 
(d) Financeiro e patrimonial. 
(e) Somente o financeiro. 
 
 
Questão 48 
Num código de evento, o número 1 na terceira posição significa 
 

(a) evento normal de gestor. 
(b) evento de estorno utilizado pelo gestor. 
(c) evento interno, automático, de sistema ou de máquina . 
(d) evento administrativo. 
(e) evento complementar. 
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Questão 49 
Assinale a alternativa que representa a situação em que se usa um evento 52.x.xxx. 
 

(a) Baixa de conta de compensação. 
(b) Apropriação de despesa. 
(c) Retenção de consignações e apropriação de obrigações. 
(d) Pagamento de restos a pagar. 
(e) Apropriação de receita. 
 
 
Questão 50 
Considerando V (Verdadeiro) ou F (Falso), examine a tabela de eventos abaixo. Em seguida assinale a opção que 
corresponde à seqüência correta. 
 

I. As classes de eventos representativos de partida contábil de débitos são os seguintes: 51,53, 55, 61 e 70.  
II. Os eventos de classe 54 representam partida contábil dobrada. 
III. Na apropriação de direitos, devem ser usados os eventos de classe 51. 
IV. Os eventos de classe 10, 20, 30, 40 e 50 mantêm correlação com os documentos de entrada de dados, 

não podendo ser indicados indistintamente em qualquer documento. 
V. Os eventos tipos 1 e 6 são eventos automáticos ou internos ou de sistema. 

 
(a) V, F, F, V, F. 
(b) F, F, V, V, V. 
(c) F, V, V, F, V. 
(d) V, V, V, F, F. 
(e) V, V, F, F, V. 
 
 
Questão 51 
Considerando V (Verdadeiro) ou F (Falso), analise as afirmações abaixo a respeito do balanço orçamentário e, em 
seguida, indique a alternativa que corresponde à seqüência correta. 
 

I. A despesa realizada não poderá ser maior que a receita prevista numa situação de equilíbrio orçamentário. 
II. A combinação de superavit do orçamento corrente com deficit do orçamento de capital indicará sempre 

uma situação representativa de capitalização (aplicação de recursos correntes em bens de capital). 
III. A existência simultânea de superavit no orçamento de capital e de deficit do orçamento corrente não será 

indicativo de enriquecimento patrimonial. 
IV. Toda a economia orçamentária verificada em um ano deverá ser transferida automaticamente para o 

orçamento do exercício subseqüente. 
V. A apresentação da receita e da despesa por categoria econômica no balanço orçamentário, tem a 

finalidade de possibilitar o cálculo do resultado corrente e do resultado de capital. 
 
(a) F, V, V, V, F. 
(b) V, V, V, F, V. 
(c) F, V, V, F, V. 
(d) V, F, V, V, F. 
(e) V, V, F, V, F. 
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Questão 52 
Considere os montantes abaixo, extraídos da demonstração das variações patrimoniais: 
 

– Receitas correntes 3.000 – Receitas de capital 2.000 
– Despesas correntes 3.000 – Despesas de capital 1.500 
– Aquisição de bens móveis 500 – Construção de bens imóveis 1.000 
– Alienação de bens móveis 200 – Superveniências do ativo 600 
– Insubsistências do passivo 100 – Superveniências do passivo 200 
– Insubsistências do ativo 300   

 

Assinale a alternativa que corresponde aos valores das mutações patrimoniais ativas (MPA), das variações ativas 
independentes da execução orçamentária (VAIEO), do total das variações passivas (TVP) e do resultado 
patrimonial (RP). 
 

(a) MPA = 1.500 VAIEO = 700 TVP = 5.000 RP = 2.000 
(b) MPA = 2.100 VAIEO = 300 TVP = 5.000 RP = 2.000 
(c) MPA = 1.500 VAIEO = 700 TVP = 5.200 RP = 2.000 
(d) MPA = 1.500 VAIEO = 900 TVP = 5.200 RP = 1.800 
(e) MPA = 2.100 VAIEO = 700 TVP = 5.000 RP = 2.000 

 
 

 
Questão 53 
No balanço financeiro, os restos a pagar demonstrados entre os ingressos extra-orçamentários referem-se 
 
(a) aos pagamentos de restos a pagar inscritos no exercício anterior. 
(b) ao saldo de inscrição de restos a pagar do ano anterior e não pago no presente exercício. 
(c) ao valor dos empenhos não pagos no exercício com a finalidade de equilibrar o demonstrativo. 
(d) ao valor dos empenhos emitidos no exercício anterior e somente pagos neste exercício. 
(e) ao valor dos empenhos emitidos e pagos no exercício. 
 
 

Questão 54 
Considere os dados abaixo relativos ao balanço patrimonial de um ente público: 
 

caixa 100 bancos 500 
adiantamento salário-família 200 dívida ativa 600 
bens móveis 300 bens imóveis 1.000 
restos a pagar 600 depósitos em caução 100 
Dívida interna fundada 800 dívida externa fundada 1.000 

 

Assinale a alternativa que corresponde aos valores do ativo financeiro (AF), da soma do ativo real (SAR), do 
passivo financeiro (PF) e do saldo patrimonial (SP), para a elaboração do balanço patrimonial de um determinado 
órgão da administração pública brasileira. 
 
(a) AF =  800                SAR =  2.700              PF =  2.500               SP =  200 
(b) AF =  800                SAR =  1.900              PF =  1.800               SP =  600 
(c) AF =  600                SAR =  1.300              PF =  2.500               SP =  200 
(d) AF =  800                SAR =  2.700              PF =     700               SP =  200 
(e) AF =  600                SAR =  1.900              PF =  2.500               SP =  600 
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Questão 55 
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, as receitas oriundas de alienação de ativos deverão ser 
aplicadas em 
 

(a) despesas correntes. 
(b) amortização da dívida. 
(c) investimentos. 
(d) inversões financeiras. 
(e) despesas de capital. 
 

 
Questão 56 
A modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão 
pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais, é denominada 
 
(a) tomada de preços. 
(b) concorrência. 
(c) convite. 
(d) pregão. 
(e) concurso. 
 
                     
Questão 57  
De acordo com a Lei nº 4.320/64, pertencem ao exercício financeiro as receitas 
 
(a) lançadas e as despesas pagas. 
(b) previstas e as despesas fixadas. 
(c) arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas. 
(d) arrecadadas e as despesas fixadas. 
(e) estimadas e as despesas legalmente empenhadas. 
 
 

Questão 58 
O Ativo Circulante compreende os 
 
(a) bens e direitos em circulação. 
(b) direitos realizáveis, até o término do exercício seguinte. 
(c) bens e direitos em circulação e os bens numerários. 
(d) bens numerários, os bens e direitos realizáveis, até o término do exercício seguinte.  
(e) bens numerários, bem como os bens e direitos realizáveis após o término do exercício seguinte. 
 
                    
Questão 59 
Ao final do exercício, verificou-se que, do orçamento aprovado de $120, haviam sido arrecadados $ 140, realizadas 
despesas de $ 110 e pagos $ 80. Considerando V (Verdadeiro) ou F (Falso), analise as afirmações abaixo acerca 
dessa verificação. Em seguida, assinale a opção que corresponde à seqüência correta, desse exame 
   

I. Houve superavit orçamentário de $ 40. 
II. Houve um acréscimo de disponibilidades de $ 60. 
III. Registrou-se um excesso de arrecadação de $ 30. 
IV. O orçamento aprovado apresentava um superavit de $ 20. 
V. A economia de despesa foi de $ 30. 

 
(a) F, V, F, F, F.  
(b) F, F, F, F, V. 
(c) V, V, F, F, V. 
(d) V, F, F, F, V. 
(e) F, V, F, V, V. 
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Questão 60 
O balanço orçamentário elaborado por um ente da federação era: 
 

RECEITAS DESPESAS 
 
RECEITAS CORRENTES 
 
      Receitas Tributárias 
      Outras Receitas Correntes 
 
RECEITAS DE CAPITAL 
 
      Operações de Crédito 
      Outras Receitas de Capital 
 

 
  300 

 
  250 
    50 

 
  400 

 
  180 
  220 

 
DESPESAS CORRENTES 
 
      Pessoal e Encargos Sociais 
      Juros e Encargos da Dívida 
 
DESPESAS DE CAPITAL 
 
      Investimentos 
      Amortização da Dívida 

 
    300 

 
    200 
    100 

 
     200 

 
       50 
     150 

TOTAL   700 TOTAL      500 
 
Analisando o relatório acima, julgue os itens abaixo: 
 
(a) o resultado orçamentário foi de um superavit de $ 100. 
(b) o resultado corrente foi um superavit de $ 100. 
(c) o resultado de capital foi um deficit de $ 200. 
(d) o ente não está cumprindo a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbem que as 

receitas de operações de crédito sejam superiores às despesas de capital. 
(e) houve uma capitalização de $ 100. 
 

********** 


