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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 
questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na seqüência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele 
corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao 
aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive 
relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no 
saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do 
concurso. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-
resposta, é de 4 horas. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. 
Aguarde autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de 
identificação. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 
02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 
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04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 
05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 

O gabarito estará disponível no site www.nc.ufpr.br 24 horas após o término da prova. 
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PORTUGUÊS 
 
 

As questões 01 e 02 referem-se ao texto a seguir. 
 
 

Heróis de ontem e de hoje 
Carlos Heitor Cony 

 

Ao lado de Vladimir Palmeira e do professor de filosofia Paulo Oneto, participei de um debate na PUC-RJ promovido por Anna 
Lee e subordinado ao tema: "Olhares sobre Maio de 68". Procuramos dar os nossos recados para uma platéia de universitários, e um 
deles nos perguntou se não haveria uma inexplicável nostalgia daquele tempo. 

De minha parte, respondi que não. Mas admiti que se instalara, nas gerações que não viveram aquele período, não apenas uma 
nostalgia, mas um desejo de aventura existencial equivalente, no passado, àquele dos que procuravam a Legião Estrangeira para 
fugir da monotonia de tempos menos heróicos. Ou, em escala mais politizada, iam lutar na Guerra Civil da Espanha. Lá atrás, muito 
atrás, os cruzados, que iam resgatar os lugares sagrados do cristianismo. 

Os tempos são outros e não estimulam atos heróicos – sejam quais forem as causas em conflito. A cabeça das novas gerações 
está voltada para temas mais prosaicos. 

Tirante a defesa do meio ambiente, que já produziu alguns heróis individuais, como Chico Mendes, grande parte da energia 
jovem foi canalizada para a expressão de um tipo de comportamento, pessoal ou coletivo, que contesta a sociedade, os valores 
estabelecidos, a moral conservadora. 

O instrumento mais usado para exprimir esta agenda, até certo ponto revolucionária, são as numerosas bandas que se formam, 
sucedendo-se umas às outras na preferência do eleitorado. Participar de um mega-show incrementado pode equivaler, para a platéia 
de hoje, à passeata de ontem. 

Daqui a alguns anos, quando os valores mudarem, haverá gente que terá nostalgia do tempo em que se pedia ao Brasil que 
mostrasse a sua cara. Cada geração tem a luta que merece. 

(Folha de S. Paulo, 22 maio 2008.) 
 
01 - Qual das alternativas expressa mais precisamente o tema principal do texto? 

 
a) Os ideais políticos de Maio de 68 mantêm-se vivos entre os jovens, como bem demonstra sua atuação nos movimentos 

em defesa do meio ambiente. 
b) Há um alheamento dos jovens em relação à realidade; eles optam, sim, pela música como forma de evasão. 
c) A atuação da juventude frente ao governo, apesar de mal fundamentada e restrita a um ponto de vista unilateral, sempre 

contribuiu para o aprimoramento da sociedade. 
d) A política governamental utilizada em períodos como o da Guerra Civil Espanhola encontra respaldo ainda hoje, por 

parte de alguns grupos de jovens. 
*e) O caráter contestatório dos jovens de hoje, comparado ao que havia em Maio de 68, manifesta-se em ações de menor 

envolvimento e alcance político. 
 
02 - Com base nas informações do texto, é correto afirmar: 
 

a) Os jovens deixam-se fascinar por épocas passadas ditas “heróicas”; por esse motivo contestam os valores de sua época 
e buscam resgatar os antigos. Um exemplo são as inúmeras tentativas dos jovens de “recriar” Maio de 68. 

b) O autor faz referência à participação jovem em grupos conservadores da história (como as forças militares na Guerra 
Civil da Espanha ou a Legião Estrangeira) para desmerecer o afã progressista da juventude de hoje. 

c) A mudança dos valores faz que gerações posteriores encarem a história de maneira errônea: da mesma forma que os 
jovens de hoje idealizam e celebram Maio de 68, os futuros jovens também idealizarão Chico Mendes. 

*d) As práticas da atual geração de jovens está marcada por temas prosaicos, e embora essas práticas guardem algumas 
marcas de contestação, distanciam-se muito de uma dimensão heróica que caracterizou o movimento de Maio de 68. 

e) As bandas musicais são um instrumento de contestação social da geração de jovens de hoje e sinal da dimensão 
heróica que caracteriza sua forma de organização e prática política. 

 
03 - Qual das alternativas está correta, quanto à crase? 
 

a) Pedimos à Vossa Excelência que reconsidere a questão. 
*b) Com o ensino a distância, mais pessoas conseguiram aprimorar sua formação. 
c) Sairemos daqui à pouco, conforme avisei a todos. 
d) Refiro-me aquele homem, cujas atitudes parecem suspeitas. 
e) Nunca ninguém tinha feito ressalvas à isto. 
 

04 - “Gostaria de dar aos pesquisadores informações detalhadas sobre o acervo.” Qual das alternativas substitui 
corretamente a expressão sublinhada na frase, segundo as normas do português padrão? 

 
a) dá-lhes. 
b) dá-la. 
c) dar-lhos. 
*d) dar-lhes. 
e) dá-los. 
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05 - Leia o texto a seguir. 
 

IEB – Instituto de Estudos Brasileiros 
 

A Biblioteca do IEB é considerada hoje uma das mais ricas em assuntos brasileiros e aproxima-se dos 140 mil 
volumes, entre livros, separatas, teses, periódicos e partituras. Dentre as suas raridades, estão obras dos séculos XVI, XVII 
e XVIII, bem como muitas com dedicatória e marginália. Originou-se da famosa Brasiliana do historiador paulista Yan de 
Almeida Prado, comprada pelo Instituto em 1962. 

Desde então, por compra ou doação, a Biblioteca vem recebendo novas coleções individuais, em geral mantidas em 
sua unidade, com os nomes dos antigos proprietários. 

Junto a essas coleções, a Biblioteca possui sua Coleção Geral, composta de pequenas doações, permutas e 
compras. 

(Disponível em: http://www.ieb.usp.br/. Acesso em: 28 maio 2008.) 
 

Sobre o texto é correto afirmar: 
 

a) A Biblioteca do IEB é uma das mais ricas do Brasil. 
b) O acervo do IEB compõe-se de 140 mil volumes, sem contar as coleções individuais mantidas em sua unidade. 
*c) Yan de Almeida Prado é um historiador nascido no estado de São Paulo, cuja coleção Brasiliana o IEB comprou em 

1962. 
d) As raridades do acervo do IEB, obras dos séculos XVI a XVIII, têm dedicatórias e marginália. 
e) A Coleção Geral do IEB surgiu a partir de pequenas doações e permutas. 

 
06 - Que alternativa NÃO mantém o sentido da frase a seguir? 
 

Para satisfazer as necessidades do consumidor não basta apenas oferecer produtos de baixo custo. 
 
a) Oferecer produtos de baixo custo não basta para satisfazer as necessidades do consumidor. 
b) Para satisfazer as necessidades do consumidor é preciso fazer mais que oferecer produtos de baixo custo. 
*c) Não basta oferecer produtos de baixo custo e satisfazer as necessidades do consumidor. 
d) Para satisfazer as necessidades do consumidor, é preciso oferecer produtos de baixo custo, mas isso não basta. 
e) Devem-se oferecer produtos de baixo custo, mas isso não basta para satisfazer as necessidades do consumidor. 

 
07 - Compare as frases a seguir, sobre técnicos de determinado projeto de pesquisa. 
 

A. Os técnicos do Projeto, que saíram em missão de trabalho, estarão fora a semana toda. 
B. Os técnicos do Projeto que saíram em missão de trabalho estarão fora a semana toda. 

 
Sobre essas frases, é correto afirmar: 

 
a) Tanto a frase A quanto a frase B supõem que apenas alguns dos técnicos do Projeto saíram em missão de trabalho. 
b) Tanto a frase A quanto a frase B supõem que todos os técnicos do Projeto saíram em missão de trabalho. 
*c) A frase A supõe que todos os técnicos do referido Projeto saíram em missão de trabalho. 
d) A frase B apresenta um erro de pontuação; correta é a pontuação apresentada na frase A. 
e) A frase B supõe que todos os técnicos do referido Projeto saíram em missão de trabalho. 

 
08 - “A Universidade em que trabalho tem campi em cinco municípios.” Em qual das alternativas abaixo a parte 

sublinhada foi substituída de forma correta? 
 

*a) A Universidade onde trabalho tem campi em cinco municípios. 
b) A Universidade à qual trabalho tem campi em cinco municípios. 
c) A Universidade que trabalho tem campi em cinco municípios. 
d) A Universidade que trabalho nela tem campi em cinco municípios. 
e) A Universidade em cuja trabalho tem campi em cinco municípios. 
 

09 - “Há vagas para todos esses formados?” Qual das frases abaixo também está de acordo com a norma padrão do 
português escrito? 

 
a) Haverão vagas para todos esses formados? 
b) Existe vagas para todos esses formados? 
c) Conseguirá vagas todos esses formados? 
d) Tem vagas todos esses formados? 
*e) Existirão vagas para todos esses formados? 

 
10 - “Por que hoje, no Brasil e no mundo, as pessoas vão mais à universidade?” Em qual das frases estão corretos o uso 

e a grafia da expressão sublinhada? 
 

a) Os jovens não estudam mais tempo por que não querem. 
b) Fica difícil entender o por que de tanta resistência aos cursos profissionalizantes médios. 
*c) Gostaríamos de saber por que esse método não rende bons resultados. 
d) E não se deve difundir essas modalidades de estudo por que? 
e) Valorizar cursos médios e pós-médios é bom por que esse nível de formação supre o mercado de trabalho mais 

promissor. 
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LEGISLAÇÃO 
 

11 - Sobre a responsabilidade civil do servidor público, é correto afirmar: 
 

*a) O servidor público responderá civilmente por ação ou omissão quando causar prejuízo ao erário ou a terceiros, por ter 
agido com dolo ou culpa. 

b) O servidor público que praticar ato ilícito não ligado ao desempenho de sua função não será civilmente responsável. 
c) O servidor público não pode ser responsabilizado na área administrativa antes do encerramento da apuração civil. 
d) O servidor público responderá perante a Fazenda Pública, em ação regressiva, quando causar dano à administração. 
e) A responsabilidade civil de servidor público federal será apurada sempre pela Justiça Federal. 

 
12  De acordo com a Constituição Federal, é INCORRETO afirmar: 
 

a) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes 
não estejam a serviço de seu país. 

b) São privativos de brasileiros natos os cargos da carreira diplomática e de oficial das Forças Armadas. 
c) São símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, o selo e as armas nacionais. 
*d) Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os 

prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 3 (três) meses antes do pleito. 
e) A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. 

 
13 - Em relação ao Código Civil Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno. 
b) As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade 

causem danos a terceiros. 
*c) Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público. 
d) O poder público não pode negar reconhecimento a organizações religiosas. 
e) As fundações são pessoas jurídicas de direito privado. 

 
14 - A forma de provimento em cargo público anteriormente ocupado por servidor estável, em virtude de não ter sido 

aprovado no estágio probatório, necessário à sua efetivação no outro cargo para o qual fora nomeado, denomina-se: 
 

a) readmissão. 
b) reintegração. 
*c) recondução. 
d) reversão. 
e) readaptação 

 
15 - Com base na previsão constitucional sobre a remuneração do servidor público, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

*a) A redução de vencimentos do servidor público poderá ocorrer quando da fixação de novas tabelas, desde que aprovadas 
em lei. 

b) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 
c) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. 
d) Subsídio é a remuneração fixada em lei para cargos definidos em lei, fixado em parcela única, sendo vedados 

acréscimos de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneração. 
e) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores ao do Poder 

Executivo. 
 
16 - O processo administrativo, no âmbito da Administração Pública Federal, é regulamentado por dispositivos 

constitucionais e legais que estabelecem normas básicas visando, em especial, à proteção dos direitos dos 
administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. A respeito do assunto, considere as seguintes 
afirmativas: 
 
1. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público 
e eficiência. 

2. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, 
podendo ser delegada em razão de ordem técnica ou social. 

3. Atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando 
decidirem processos administrativos de concurso ou seleção pública. 

4. O processo administrativo só poderá ser iniciado a pedido do interessado, na defesa de direito próprio ou 
alheio, desde que legalmente legitimado pelo próprio interessado. 

5. O prazo para prática de atos em processos administrativos é de 30 dias para a autoridade responsável e de 5 
dias quando se tratar de parecer obrigatório e vinculante, podendo ser responsabilizado aquele que der causa 
ao atraso. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
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17 - Considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
2. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelece. 
3. É garantido o direito de propriedade. 
4. É assegurado o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 
5. É garantido à gestante licença, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de cento e oitenta dias, 

estendida às mães adotivas. 
 
Em relação aos direitos e garantias fundamentais assegurados constitucionalmente aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no país: 
 
a) somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
b) somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
*c) somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) somente as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras. 
 

18 - Sobre licitação, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São modalidades de licitação, aplicáveis à Administração Pública Federal: concorrência, tomada de preços, 
convite, concurso e leilão (pregão). 

2. É dispensável a licitação para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 
certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

3. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. 
4. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório é crime, punível com pena 

de detenção de 6 meses a dois anos e multa. 
 
De acordo com a Lei 8.666, assinale a alternativa correta. 

 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
*e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
19 - Sobre o candidato aprovado em concurso público, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Terá de tomar posse no cargo no prazo de trinta dias, contados do ato de provimento. 
2. Terá de entrar em exercício no prazo de 15 dias, contados do dia da posse. 
3. Ao entrar em exercício, ficará sujeito a estágio probatório por 36 meses. 
4. Terá estabilidade no serviço público ao completar dois anos de efetivo exercício. 
5. Só perderá o cargo em virtude de cometimento de crime, após sentença judicial transitada em julgado. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
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20 - Em relação a crimes definidos no Código Penal, numere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda. 
 

1.  Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

(   )  Peculato. 
(   )  Concussão. 

2.  Apropriar-se, o servidor público, de dinheiro ou qualquer outro bem móvel, público 
ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio 
ou alheio. 

(   )  Prevaricação. 
(   )  Corrupção. 
(   )  Coação. 

3.  Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

 

4.  Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou 
alheio, contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é 
chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo 
arbitral. 

 

5.  Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 
promessa de tal vantagem. 

 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 
a) 1 – 3 – 5 – 2 – 4. 
b) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
c) 2 – 3 – 1 – 4 – 5. 
*d) 2 – 1 – 3 – 5 – 4. 
e) 1 – 2 – 4 – 5 – 3. 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
21 - Fatos contábeis são acontecimentos de natureza econômica que provocam alterações num ou noutro elemento que 

constitui o patrimônio, e como tal se tornam objeto de registro na Contabilidade da entidade. Assinale a alternativa 
que apresenta um fato contábil permutativo, com a correta justificativa da classificação. 

 
*a) Compra à vista de máquina: refere-se a um fato contábil que provoca variações nas contas do ativo sem alterar a 

situação líquida da entidade. 
b) Pagamento de despesa de aluguel: refere-se a um fato contábil que provoca uma variação positiva na situação líquida 

da entidade. 
c) Pagamento de duplicata com desconto: refere-se a um fato contábil que provoca uma alteração negativa na situação 

líquida da entidade. 
d) Renovação de dívida com acréscimo financeiro: refere-se a um fato contábil que não provoca alteração na situação 

líquida da entidade. 
e) Empréstimo bancário com encargos financeiros: refere-se a um fato contábil que provoca alteração nas contas de ativo e 

passivo, porém não altera a situação líquida da entidade. 
 
22 - O quadro abaixo demonstra as variações nas contas referentes à operação de recebimento de duplicatas com juros. 
 

 
 
 

+ disponibilidades 110 
- duplicatas a receber 100 

+ Receitas 10 
= ( + Situação Líquida) 

 
Assinale a alternativa que indica a correta classificação do tipo de ato ou fato contábil. 

 
a) Ato contábil lucrativo. 
*b) Fato contábil misto aumentativo. 
c) Ato contábil duplicado. 
d) Fato contábil modificativo negativo. 
e) Fato contábil permutativo. 
 

23 - A retificação de lançamento é o processo técnico de correção de um registro realizado com erro na escrituração 
contábil da entidade. Assinale a alternativa que aponta uma forma de retificação com a correta definição. 

 
a) Estorno: trata-se da regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, através da transposição do valor para 

a conta adequada. 
b) Complementação: trata-se de nota explicativa ao lançamento indevido para interpretação da incoerência de valores. 
c) Transferência: trata-se de operação auxiliar, aumentando ou deduzindo o valor anteriormente registrado. 
*d) Estorno: trata-se de lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-o totalmente. 
e) Complementação: trata-se da justificativa que acompanha o lançamento no caso de registro fora da época devida. 
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24 - A escrituração contábil será executada com base em documentos e elementos que comprovem ou evidenciem fatos 
e a prática de atos administrativos. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 
1. A documentação contábil pode ser de origem interna, quando gerada na própria entidade, ou externa, quando 

proveniente de terceiros. 
2. Slipagem do documento é a identificação da data de emissão, nome ou razão social do emitente, endereço 

completo, inscrição federal, inscrição estadual, número tipográfico, autorização de impressão (para notas 
fiscais) e identificação da descrição completa da operação. 

3. Entre os documentos representativos de operações das entidades estão incluídos a fatura, os títulos de crédito, 
a folha de pagamento, as guias de recolhimento e os extratos bancários. 

4. Posteriormente à classificação do documento, segue a identificação das contas que representam a origem dos 
recursos para realização das operações de débito. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
*e) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 

 
25 - O Balancete de Verificação deverá ser elaborado no mínimo mensalmente, com a finalidade de verificar a correta 

escrituração e principalmente as somas dos saldos das contas do razão, e ainda para gerar informações sobre a 
situação patrimonial, econômica e financeira da entidade no final do período (Basso, 2005): Assinale a alternativa 
que indica os elementos mínimos que devem constar no Balancete de Verificação, de acordo com a Resolução CFC 
nº 685/1985. 

 
a) Identificação da entidade, data a que se refere, abrangência, identificação das contas e respectivos grupos, soma do 

grupo de ativos, soma do grupo de passivos e soma dos investimentos imobilizados. 
b) Identificação da entidade, data a que se refere, abrangência, identificação das contas devedoras e credoras, soma das 

contas de resultado, saldo das contas de depreciação e amortização acumulada. 
*c) Identificação da entidade, data a que se refere, abrangência, identificação das contas e respectivos grupos, saldos das 

contas, indicando se devedores ou credores, e soma dos saldos devedores e credores. 
d) Identificação da entidade, data a que se refere, abrangência e saldo total das entradas e saídas, com o respectivo saldo 

de caixa real. 
e) Identificação da entidade, data a que se refere, abrangência, atualização do inventário e especificação dos saldos em 

unidades, no mínimo, em duas modalidades de movimentação do estoque (UEPS, MÉDIO, PEPS). 
 
26 - O Balanço Patrimonial demonstra a posição estática dos ativos, dos passivos e do patrimônio líquido em 

determinado período da entidade. Sobre o posicionamento da conta referente à depreciação, assinale a alternativa 
correta: 

 
a) A conta referente à despesa com depreciação de equipamentos posiciona-se no ativo com saldo devedor. 
*b) A conta referente à depreciação acumulada de equipamentos posiciona-se no ativo com saldo credor. 
c) A conta referente à depreciação acumulada de equipamentos posiciona-se no passivo com saldo devedor. 
d) A conta referente à depreciação acumulada de equipamentos posiciona-se no passivo com saldo credor. 
e) A conta referente à despesa com depreciação de equipamentos posiciona-se no patrimônio líquido com saldo credor. 

 
27 - O regime contábil refere-se ao processo pelo qual o orçamento e os demais fatos administrativos mensuráveis em 

moeda que afetam o patrimônio são contabilizados. A esse respeito, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. No regime de caixa, as receitas e despesas são atribuídas aos exercícios de acordo com a real ocorrência. Toda 
receita realizada e toda despesa incorrida pertencem ao exercício. 

2. No regime de competência, as receitas realizadas e não arrecadadas passam a constituir contas a receber no 
Ativo. 

3. No regime de absorção, as despesas incorridas e não pagas são reconhecidas como obrigações e lançadas em 
um grupo específico denominado “restos a pagar”, para pagamento em exercício posterior. 

4. A contabilidade pública brasileira adota o regime misto para apuração dos resultados do exercício, pertencendo 
ao exercício as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente emprenhadas. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
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28 - Assinale a alternativa que apresenta corretamente os lançamentos contábeis que sucedem a emissão de nota de 
empenho pela autoridade competente, para aquisição de material de consumo no valor de R$ 20.000,00 para um 
órgão público no Sistema Orçamentário. 

 
a) Despesa empenhada corrente 

a Crédito disponível corrente – material de consumo .......................R$ 20.000,00 
 

*b) Crédito disponível corrente 
a Despesas empenhada corrente – material de consumo .................R$ 20.000,00 

 

c) Despesa empenhada corrente 
a Despesa líquida corrente – material de consumo ............................R$ 20.000,00 

 

d) Despesa corrente 
a Despesa líquida a pagar corrente – material de consumo ...............R$ 20.000,00 

 

e) Despesa líquida a pagar 
a banco......................................................................................................R$ 20.000,00 

 
29 - A execução contábil relativa aos atos e fatos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, por parte dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, obedece ao Plano de Contas elaborado e mantido de acordo com os 
padrões estabelecidos, tendo como partes integrantes a Relação de Contas, a Tabela de Eventos e os Indicadores 
Contábeis. Nesse sentido, é correto afirmar: 

 
1. As contas estão estruturadas em quatro níveis de desdobramentos, da seguinte forma: 1º nível – classe; 2º nível 

– grupo, 3º nível – elemento; 4º nível item. 
2. O primeiro nível representa a classificação máxima na agregação das contas, nas seguintes classes: 1. Ativo, 2. 

Passivo, 3. Despesa, 4. Receita, 5. Resultado do exercício (diminutivo), 6. Resultado do exercício (aumentativo). 
3. A classificação das contas do ativo estão dispostas no plano de contas em ordem crescente do grau de liquidez 

e compreendem os seguintes grupos: ativo circulante, ativo permanente, ativo compensado e por fim o ativo 
realizável a longo prazo. 

4. A despesa compreende os recursos despendidos na gestão, a serem computados na apuração do resultado do 
exercício, desdobradas nas seguintes categorias econômicas: despesas correntes e despesas de capital. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
*d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
30 - O registro dos lançamentos na contabilidade pública são efetuados em quatro grandes sistemas, independentes 

entre si. Cada lançamento será efetuado em um sistema separado. Essa sistemática facilita a elaboração dos 
demonstrativos contábeis exigidos por lei. Quanto ao sistema de contas, é correto afirmar: 
 
a) Os fatos contábeis serão lançados em apenas um dos sistemas, para que as informações mantenham os princípios da 

competência e transparência da gestão pública, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
b) O sistema compensatório exerce o controle da despesa empenhada, mediante a dedução do crédito disponível e a 

apuração, no final do exercício financeiro, dos restos a pagar a serem inscritos no referido sistema para fins 
compensatórios no próximo exercício. 

*c) O sistema orçamentário é representado pelos atos de natureza orçamentária, tais como previsão de receitas, fixação de 
despesas, descentralização de créditos e empenho da despesa. Nesse sistema, são detalhados a execução da LOA e 
eventuais créditos adicionais. 

d) O sistema financeiro compara as receitas previstas com as realizadas e das despesas fixadas com as executadas. Para 
isso é necessário que os fatos financeiros de arrecadação de receitas e liquidação de despesas passem por esse 
sistema. 

e) O sistema patrimonial, os lançamentos de incorporação ou desincorporação de ativos e passivos são feitos 
isoladamente. Esse preceito atende ao art. 67 da Lei nº 4.320/64, que estabelece que haverá controle contábil de direitos 
e obrigações oriundos de ajustes ou contratos de que a administração pública for parte. 

 
31 - O lucro apurado pelo regime de competência de determinada entidade apresenta um valor de R$ 200.000,00, e as 

despesas com depreciação no período totalizaram outros R$ 200,000,00. Assinale a alternativa que indica o valor do 
lucro após o ajuste da depreciação, com a respectiva justificativa. 

 
a) R$ 0,00: a depreciação apresenta saldo credor e portanto anula o saldo devedor do saldo contábil. 
*b) R$ 400.000,00: a despesa com depreciação é uma operação realizada sem movimentação monetária no período e 

portanto deve ser acrescida ao resultado objetivo. 
c) R$ 200.000,00: a conta despesa com depreciação é uma provisão, portanto não altera o caixa contábil. 
d) R$ 400.000,00: o saldo credor da conta despesa com depreciação coincide com o saldo devedor da conta lucro contábil, 

portanto, a primeira aumenta o saldo da segunda. 
e) R$ 200.000,00: o resultado do exercício pelo regime de competência coincide com o saldo de caixa pelo regime de 

caixa, sem a necessidade de ajuste pela despesa com depreciação. 
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32- O relatório mensal dos recursos destinados ao restaurante universitário, que oferece no período 30.000 refeições, 
apontou um custo total de R$ 90.000,00 (custo empregado + perdas) e indicou 30% de perdas em relação ao custo 
empregado. A análise do detalhamento dos custos e a utilização dos itens indicou alternativas de aproveitamento 
dos alimentos que reduziram pela metade as perdas. Assinale a alternativa que indica o custo-médio da refeição no 
caso de redução das perdas na estimativa acima: 

 
a) R$  1,35. 
b) R$  3,00. 
*c) R$  2,65. 
d) R$  1,65. 
e) R$  2,55. 
 

33 - O deslocamento de uma das unidades de uma empresa da região metropolitana para o litoral do Paraná apontou um 
aumento de 50% acima do valor previsto para manutenção de equipamentos de informática na nova unidade, devido 
à danificação de peças pela umidade e maresia. O orçamento total do órgão é de 500.000,00, e a estimativa inicial 
para manutenção no litoral era de 30% do total. Qual o custo adicional de manutenção da unidade no litoral em 
unidades monetárias? 

 
a) 150.000,00 
b) 225.000,00 
c) 90.000,00 
d) 30.000,00 
*e) 75.000,00 

 
34 - A liberação de recursos para um projeto de atualização de funcionários totalizarão R$ 60.000,00, distribuídos em três 

etapas trimestrais. Considerando-se uma taxa de juros de 4% de ajuste das parcelas e desconsiderando-se 
quaisquer outras taxas e tributos, as parcelas terão os valores de: 

 
a) R$ 20.000,00, 20.800,00 e 21.600,00. 
b) R$ 20.800,00, 21.600,00 e 22.435,00. 
c) R$ 20.000,00, 21.600,00 e 22.473,00. 
*d) R$ 20.000,00, 20.800,00 e 21.632,00. 
e) R$ 20.000,00 e 20.800,00 e 24.600,00. 

 
35 - As obrigações com a folha de pagamento em determinada entidade apresentaram, nos anos de 2005 e 2006, 

respectivamente, valores de R$ 800.000,00 e R$ 1.000.000,00, enquanto o passivo circulante no mesmo período 
apresentou valores de R$ 2.000.000,00 e R$ 2.100.000,00. Adotando-se critérios da análise financeira vertical e 
horizontal, é correto: 

 
a) As obrigações com a folha de pagamento apresentaram, no ano de 2006, um aumento de 125% em relação ao ano de 

2005. 
*b) As obrigações com a folha de pagamento representaram 40% do passivo circulante em 2005. 
c) As obrigações com a folha de pagamento representaram 30% do passivo circulante em 2006. 
d) Houve um aumento proporcionalmente menor nas obrigações com a folha de pagamento do que com outros itens de 

obrigações de curto prazo no período de 2006. 
e) O passivo circulante apresentou,, no ano de 2006 um aumento de 15% em relação ao ano de 2005. 

 
36 - Uma unidade de fomento à pesquisa foi implantada com um orçamento inicial anual de R$ 400.000,00, sendo 40% 

destinados à folha de pagamento. Entretanto, foi identificado que uma parte dos colaboradores estava ocupada em 
cargos que ofereciam algum tipo de insalubridade. Tal procedimento implicou aumento de 5% no valor destinado à 
folha de pagamento. Assinale a alternativa que indica o valor destinado, a partir do reajuste da folha de pagamento, 
para a reorganização dos demais gastos de capital e custeio, visto que o valor total destinado ao projeto não pode 
ser alterado: 

 
*a) R$ 232.000,00. 
b) R$ 168.000,00. 
c) R$ 160.000,00. 
d) R$ 240.000,00. 
e) R$ 223.000,00. 

 
37 - Todas as pessoas físicas, jurídicas, públicas ou privadas que utilizarem recursos ou bens públicos deverão justificar 

o regular emprego por meio de prestação de contas, de acordo com os ditames legais de controle interno ou externo. 
A Tomada de Contas Especial consiste em um processo administrativo formalizado expresso em relatório de 
prestação de contas. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo do referido relatório. 

 
*a) Apurar irregularidades ou impropriedades na utilização de recursos públicos por parte de pessoa física, de servidor 

público ou de pessoa jurídica. 
b) Detalhar a parte do sistema orçamentário e a utilização de recursos para fins não-operacionais, relacionados a 

financiamento de pesquisadores e de tecnologia para fins científicos. 
c) Apurar, periodicamente, em detalhe, a movimentação financeira corrente proveniente do cargo ocupado por servidor ou 

do cargo de confiança que corresponde à autoridade máxima do órgão público. 
d) Possibilitar o exame conjunto da gestão de unidades administrativas não integrantes da estrutura da unidade 

jurisdicionada de que trata as contas. 
e) Possibilitar a análise das contas extraordinárias na unidade administrativa central, responsável pela coordenação, 

supervisão e definição dos objetivos das demais unidades a ela subordinadas. 
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38 - Um projeto de implantação de um sistema relacionado ao encaminhamento de documentos do processo de 
contratação foi orçado em R$ 2.000,00. Estimou-se que, com a adoção do novo sistema, a economia de tempo e de 
recursos geraria uma redução de custos em torno de R$ 1.000,00 ao ano. Assinale a alternativa que indica, 
aproximadamente, o prazo de retorno (payback) descontado do projeto. (Dado: taxa de desconto = 10% a.a.) 

 
a) 2 anos. 
*b) 2 anos e 4 meses. 
c) 1 ano e 11 meses. 
d) 2 anos e 3 meses. 
e) 1 ano e 9 meses. 

 
39- A despesa pública, antes de ter o pagamento efetuado, passa pela verificação do direito do credor, por meio dos 

documentos comprobatórios, do empenho, dos processos licitatórios e da publicação orçamentária. A respeito dos 
estágios da despesa pública para a execução orçamentária, considere as seguintes afirmativas: 

 
1. O empenho global destina-se a atender despesa determinada, quantificada e a ser liquidada e paga 

parceladamente, em geral em cada mês, durante a fluência do exercício. 
2. O empenho não-monetário destina a atender a despesa de valor não quantificável durante o exercício. 
3. A liquidação da despesa por fenecimentos feitos ou serviços prestados terá por base o contrato, o ajuste ou o 

acordo respectivo, a nota de empenho e os comprovantes da entrega do material ou da prestação do serviço. 
4. A licitação representa o procedimento administrativo destinado a escolher, entre os fornecedores habilitados, 

aquele que apresentar a proposta mais vantajosa para a contratação de obras, serviços e compras, e para a 
realização de alienações. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 

 
40 - Os princípios orçamentários são fundamentos que normatizam a instituição orçamentária, proporcionando a 

consistência necessária para o controle interno e externo. Assinale a alternativa que indica os princípios da 
elaboração e do controle do orçamento previstos na Constituição Federal vigente: 

 
a) Transparência, padronização e programação. 
b) Planejamento, integridade e nacionalidade. 
c) Universalidade, liquidação e precaução. 
*d) Unidade, anualidade e universalidade. 
e) Transparência, programação e plurianualidade. 

 


