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A organização discursiva e a finalidade textual correspondem 
a: 
 
A) uma narrativa curta, que apresenta os mesmos elementos 

de um romance. 
B) um gênero discursivo no qual, a partir da observação e 

do relato de fatos cotidianos, o autor manifesta sua 
perspectiva subjetiva. 

C) um texto que tem por objetivo ensinar algo ou explicar 
um conteúdo específico. 

D) um texto que se caracteriza por analisar, explicar, 
interpretar e avaliar os vários aspectos associados a uma 
determinada questão. 

E) um texto que tem como objetivo levar as pessoas a 
agirem de determinada maneira, como forma de alcançar 
um fim específico. 

 
 
 
 Ao levar em consideração os sentidos, os termos mantêm nas 
estruturas a coesão e a coerência. Não colaboram para uma 
unidade semântica os termos: 
 
A) política, direitos, cidadania. 
B) publicidade, versões mercadológicas, consumidor. 
C) cultura, ter/ser, publicidade. 
D) política, votar, candidato. 
E) consumo, mercadorias, bens de consumo. 

 
 
 
De acordo com o texto, em sua totalidade, um título 
apropriado seria: 
 
A) A cultura do ter em detrimento do ser. 
B) Meios de comunicação. 
C) A política 
D) Direitos do cidadão. 
E) A vida humana. 

 
 
 
Os termos que apresentam a mesma justificativa quanto à 
acentuação gráfica são: 
 
A) política – indivíduos 
B) mercadológicas – sintomático 
C) própria – versão 
D) automóvel – crédito 
E) trás – tão 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Em: “...o automóvel é tanto melhor quanto menos mortais 
possam comprá-los”, a ideia contida é de: 
 
A) explicação 
B) adição 
C) conclusão 
D) condição 
E) proporção 

 
 
 
O uso do ponto-e-vírgula, no segundo parágrafo, pode ser 
justificado em: 
 
A) separa orações coordenadas assindéticas. 
B) marca a intercalação de expressões. 
C) indica a elipse de uma palavra (verbo). 
D) separa partes de períodos que já apresentam divisões 

assinaladas por vírgulas. 
E) separa constituintes sintáticos idênticos. 

 
 

 
O termo narcisista poderia ser substituído, sem causar 
prejuízo, por: 
 
A) simplória 
B) despretensiosa 
C) vaidosa 
D) amorosa 
E) coletiva 
 
 
 
No excerto: “O consumo toma impulso pela competitividade 
que a sociedade de consumo estimula...”, o termo grifado tem 
função de: 
 
A) explicar o que é o consumo. 
B) adjetivar a competitividade. 
C) concluir a ideia da primeira oração. 
D) estabelecer uma relação entre as orações 
E) restringir a ideia de consumo. 
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TEXTO 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Quem se lixa para o lixo?” Ao analisar a propaganda, não se pode afirmar que: 
 
A) existe a concordância do verbo lixar com o termo quem. 
B) o período é uma interrogativa direta. 
C) o verbo lixar  na relação de regência exige a preposição para 
D) o termo lixo pode ser classificado quanto à morfologia como substantivo 
E) o termo lixo funciona como sujeito do período. 
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Pode-se depreender do anúncio a ideia principal que consiste 
em: 
 
A) a necessidade das prefeituras cuidarem da coleta. 
B) chamar a atenção para a grande produção de lixo. 
C) a complexidade do problema do lixo, que precisa ser 

administrado desde a sua origem - pequenos lixos 
caseiros – até o volume mundial acumulado. 

D) considerar que o lixo tem que ser tirado da porta das 
casas, lojas e indústrias. 

E) apresentar o cotidiano de pessoas que produzem lixo o 
tempo todo. 

 
 
 
Em : “...é preciso que as prefeituras cuidem da coleta”, a 
segunda oração do período pode ser classificada como: 
 
A) oração subordinada substantiva objetiva direta. 
B) oração subordinada substantiva subjetiva. 
C) oração coordenada explicativa. 
D) oração subordinada adjetiva restritiva. 
E) oração coordenada conclusiva. 

 
 
 
No que diz respeito à linguagem, pode-se verificar que o uso 
do a gente: 
 
A) torna o texto formal, pois causa o afastamento do leitor. 
B) é inadequado, pois só deve ser utilizado na oralidade. 
C) é adequado, porque existe intimidade entre os 

interlocutores. 
D) é pertinente ao tipo de texto, tendo em vista o propósito 

comunicativo. 
E) torna o texto informal, por isso é inadequado ao gênero 

textual. 
 
 
 
No excerto: “A gente come uma fruta e joga a casca no lixo;” 
– a conjunção atribui ao período um valor de: 
 
A) explicação 
B) oposição 
C) adição 
D) conclusão 
E) alternância 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
As estruturas: “Em primeiro lugar...” e “Depois,...” atribuem 
ao texto valor semântico de: 
 
A) progressão, sequência, continuidade das ideias. 
B) retomada de ideias secundárias. 
C) reiteração de ideias secundárias. 
D) ênfase na ideia principal. 
E) introdução de pontos de vista contraditórios. 
 
 
 
Em relação ao uso de crase: “...é necessário dar um destino à 
montanha de lixo...”, é correto afirmar que: 
 
A) o uso da crase é facultativo. 
B) o uso da crase decorre da utilização do verbo ser. 
C) o uso da crase decorre da utilização da locução verbal é 

necessário  
D) é um caso de regência nominal, o termo regente destino e 

o termo regido a montanha. 
E) a locução conjuntiva à montanha torna obrigatório o uso 

da crase. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

 
 

Estima-se que o Produto Interno Bruto (PIB) da China em 
2040 atinja 124 trilhões de dólares, o que significaria 40% do 
PIB mundial. De acordo com essa previsão, qual deverá ser o 
PIB mundial em 2040? 
 
A) 248 trilhões de dólares. 
B) 310 trilhões de dólares. 
C) 400 trilhões de dólares. 
D) 496 trilhões de dólares. 
E) 524 trilhões de dólares. 
 
 
 
Três advogados, André, Bruno e Cláudio receberam 130 mil 
reais por uma consultoria, e resolveram dividir esse valor de 
forma inversamente proporcional ao salário de cada um, ou 
seja, quem tem maior salário receberá a menor parte. Se 
André recebe um salário de 2 mil reais, Bruno de 5 mil reais e 
Cláudio de 6 mil reais, qual será o valor da parte de Bruno? 
 
A) 10 mil reais. 
B) 25 mil reais. 
C) 26 mil reais. 
D) 30 mil reais. 
E) 75 mil reais. 
 
 
 
Em uma indústria, 20 máquinas iguais, trabalhando durante 8 
horas produzem 160 mil litros de certo refrigerante. Ontem 
essa indústria ficou 3 horas com as máquinas paradas, por 
falta de energia elétrica. Por outro lado, 5 novas máquinas, 
iguais às anteriores, entraram em operação. Supondo o ritmo 
de produção constante, quantos litros desse refrigerante foram 
produzidos ontem? 
 
A) 200 mil litros. 
B) 125 mil litros. 
C) 80 mil litros. 
D) 40 mil litros. 
E) 32 mil litros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quatro alunos, que moram em bairros diferentes, obtiveram os 
quatro primeiros lugares em um concurso de redação. 
O aluno do bairro Leste venceu o concurso e Maria obteve o 
segundo lugar. 
Poli não mora no bairro Sul nem no bairro Leste. 
Fred ficou em quarto lugar, depois do aluno que mora no 
bairro Norte. 
Maria e Juca moram em bairros opostos da cidade. 
 
De acordo com esses dados, o ganhador do concurso e o 
bairro em que mora Fred são, respectivamente 
 
A) Poli, bairro Leste. 
B) Poli, bairro Norte. 
C) Poli, bairro Sul. 
D) Juca, bairro Leste. 
E) Juca, bairro Sul. 
 
 

Acerca dos componentes de hardware e software de um 
computador, analise as seguintes afirmativas: 
 
1. Sistemas operacionais (SO) são componentes de software 

responsáveis por controlar os equipamentos de hardware, 
sendo o SO o principal limitador de fatores como 
desempenho e capacidade máxima de memória RAM de 
um computador. 

2. O driver é o componente de hardware responsável por 
realizar a conexão entre a placa mãe e as placas de vídeo, 
de impressora, etc. 

3. As portas USB podem ser utilizadas para conectar 
dispositivos de rede sem fio. 

 
Encontra(m)-se incorreta(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
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Acerca dos recursos de busca por arquivos do sistema 
operacional Microsoft Windows 7, analise as seguintes 
afirmativas: 
 
1. Ao começarmos a digitar caracteres na caixa de pesquisa 

do menu Iniciar, o Windows pode já ir mostrando uma 
lista de documentos, fotos e outros tipos de documentos 
relevantes à sua busca, tornando assim a busca mais 
eficiente. 

2. Ao serem mostrados, os resultados de uma busca são 
agrupados por categoria e conterão palavras realçadas 
para facilitar a sua análise. 

3. Apenas arquivos armazenados em discos rígidos internos 
ao próprio computador podem ser apresentados no 
resultado de uma busca. 

 
Está (ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
Acerca do recurso de formatação condicional do programa 
Microsoft Excel 2007, ilustrado na figura abaixo, analise as 
afirmativas a seguir: 
 

 
 
1. A formatação condicional ajuda-nos a enfatizar valores 

não-usuais, através de escalas de cores, barras de dados 
ou ícones. 

2. As regras utilizadas na formatação condicional somente 
funcionam caso os valores das células sejam numéricas, 
pois só assim podemos utilizar as comparações de maior, 
menor e igual. 

3. É possível configurar a formatação condicional para 
destacar o valor mais baixo ou o valor mais alto 
encontrado em um intervalo de células. 

 
Está (ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

 
 
 
Analise o roteiro abaixo, a ser executado no programa 
Microsoft Word 2007. 
 �

 Na guia Layout de Página, no grupo Plano de Fundo da 
Página, clique na opção Marca d'água. �

 Selecione uma marca d'água pré-criada, como 
Confidencial ou Urgente, na galeria de marcas d'água. 

 
Com base nesse roteiro e no programa Microsoft Word 2007, 
analise as seguintes afirmativas: 
 
1. O roteiro apresentado é relativo à inserção de marcas 

d'água em documentos Word, mas está incorreto, pois não 
existe nesse programa uma galeria de marcas d'água. 

2. Uma marca d'água de um documento pode ser visualizada 
no modo de exibição Layout de Impressão ou no próprio 
documento impresso, mas não no modo de exibição 
Leitura de tela Inteira. 

3. Outro roteiro pode ser seguido, de forma a se criar uma 
marca d'água personalizada. 

 
Está (ão) correta(s) as afirmativas: 
 
A) 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 

 
 
Tradicionalmente, os movimentos sociais atuam como forma 
de complementar a ação dos governos, ou de construir 
alternativas tendo em vista melhorar a vida social. Neste 
sentido, o Fórum Social Mundial atua como 
 

A) encontro para confraternização de estudantes. 
B) entidade que regulamenta pesquisas sociais. 
C) espaço para reflexão e luta contra a globalização 

neoliberal. 
D) movimento contra a guerra, com o lema “paz e amor”. 
E) órgão que administra fundos solidários internacionais. 
 
 
 
Nas últimas décadas, a saúde pública do Brasil evoluiu para 
uma compreensão maior dos aspectos que levam à 
proliferação de doenças, bem como a respeito da necessidade 
de construir ações educativas. Neste sentido, podemos afirmar 
que o Programa Saúde da Família faz-se importante devido à 
 
A) construção de ações integrais voltadas para o cidadão. 
B) distribuição equitativa dos atendimentos aos cidadãos. 
C) vacinação obrigatória contra o vírus H1N1. 
D) valorização da saúde familiar de forma integral e 

contínua. 
E) vinculação dos esforços estaduais, municipais e federais 

em um sistema único. 
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De acordo com a estrutura conceitual básica do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, escolha a alternativa correta 
sobre o conceito de ativo. 
 
A) Uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos 

já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em 
saída de recursos capazes de gerar benefícios 
econômicos; 

B) Um recurso de posse da entidade como resultado de 
eventos passados e do qual se espera que resultem futuros 
benefícios econômicos para a entidade; 

C) O valor residual da entidade depois de deduzidos todos os 
seus passivos do qual se espera que resultem futuros 
benefícios econômicos para a entidade; 

D) Um recurso controlado pela entidade como resultado de 
eventos passados e do qual se espera que resultem futuros 
benefícios econômicos para a entidade; 

E) Bens e direitos de posse da entidade do qual se espera que 
resultem benefícios para a entidade. 

 
 
 

Sobre as despesas púbicas, marque a alternativa incorreta. 
 
A) Subvenções são as transferências destinadas a cobrir 

despesas de custeio de entidades beneficiadas. 
B) Despesas de Custeio são as dotações para manutenção de 

serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a 
atender a obras de conservação e adaptação de bens 
imóveis. 

C) Inversões financeiras são as dotações para o planejamento 
e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição 
de imóveis, bem como para os programas especiais de 
trabalho. 

D) Transferências de Capital são as dotações para 
investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas 
de direito público ou privado devam realizar, 
independentemente de contraprestação direta em bens ou 
serviços. 

E) Transferências Correntes são as dotações para despesas as 
quais não corresponda contraprestação direta em bens ou 
serviços. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Compõem a proposta orçamentária, encaminhada ao Poder 
Legislativo pelo Poder Executivo, nos prazos estabelecidos 
nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos municípios todos 
os abaixo, exceto: 
 
A) Mensagem com exposição circunstanciada da situação 

econômico-financeira. 
B) Tabelas explicativas que constem a despesa realizada no 

exercício imediatamente anterior. 
C) Mensagem contendo justificativa da receita e despesa, 

particularmente no tocante ao orçamento de capital. 
D) Especificação dos programas especiais de trabalho 

custeados por dotações administrativas. 
E) Constará da proposta orçamentária, para cada unidade 

administrativa, a descrição sucinta de suas principais 
finalidades. 

 
 
 

A companhia Miramar, realizou vendas no valor de R$ 
120.000,00 e houve incidência de ICMS sobre vendas de 17% 
sobre o valor da mesma. Considere que não houve devoluções 
nem abatimentos de vendas. A despesa total da empresa 
somou R$ 13.000,00, o percentual para o Imposto de Renda é 
8% e o custo das mercadorias vendidas R$ 54.600,00.  Com 
base nessas informações, é incorreta a afirmativa: 
 
A) O lucro operacional corresponde a 37,5% da receita bruta. 
B) O lucro bruto da companhia é R$ 65.400,00. 
C) O lucro líquido do exercício é de R$ 29.440,00. 
D) A receita líquida da companhia representa R$ 99.600,00 
E) O Imposto de Renda é R$ 2.560,00 

 
 
 

Um hospital tem receita com clientes no valor de R$ 
980.000,00. O custo de seu serviço corresponde a 53% de sua 
receita. Sua despesa geral corresponde a 82% de seu custo. 
Incide 8% de Imposto de Renda sobre o lucro. Na apuração do 
resultado do exercício o lucro líquido do hospital é: 
 
A) R$ - 34.926,00 
B) R$ - 37.404,36 
C) R$ - 31.916,64 
D) R$ - 34.692,00 
E) R$ - 36.404,35 
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Marque a alternativa incorreta sobre o plano de contas da 
administração pública federal: 
 
A) O SIAFI promove, de forma automática, os lançamentos 

contábeis correspondentes aos registros dos atos e fatos 
praticados pelos gestores públicos. 

B) A estrutura básica do plano de contas da União consiste 
em: ativo; passivo; despesa, receita, resultado diminutivo 
do exercício; resultado aumentativo do exercício. 

C) O ativo está subdividido em circulante, realizável a longo 
prazo; permanente; e compensado. 

D) O passivo está subdividido em circulante; exigível a 
longo prazo; resultado de exercícios futuros; e patrimônio 
líquido. 

E) O resultado aumentativo do exercício corresponde ao 
resultado orçamentário; extra-orçamentário; e resultado 
apurado. 

 
 
 

Sobre a previsão e arrecadação da receita pública, analise cada 
uma das afirmativas abaixo e marque V se for verdadeira ou F 
se for falsa. 
 
(    ) Os requisitos essenciais da responsabilidade na gestão 

fiscal a instituição compõem a previsão e efetiva 
arrecadação de todos os tributos da competência 
constitucional do ente da Federação. 

(    ) As previsões de receita são acompanhadas de 
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da 
projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, 
e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 

(    ) A reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo é 
admitida apenas se comprovado erro ou omissão de 
ordem técnica ou legal. 

(    ) O montante previsto para as receitas de operações de 
crédito pode ser superior ao das despesas de capital 
constantes do projeto de lei orçamentária. 

(    ) O Poder Executivo de cada ente coloca à disposição dos 
demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo 
sessenta dias antes do prazo final para encaminhamento 
de suas propostas orçamentárias, os estudos e as 
estimativas das receitas para o exercício subseqüente, 
inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias 
de cálculo. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 
 
A) V, V, F, F, V 
B) V, F, V, F, F 
C) V, V, V, F, F 
D) F, F, V, F, F 
E) F, F, V, V, F 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sobre a despesa pública, assinale V para verdadeiro ou F para 
falso, com relação a cada uma das seguintes afirmativas: 
 
(    ) A despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou 

ato administrativo normativo que fixem para o ente a 
obrigação legal de sua execução por um período inferior 
a dois exercícios é considerada obrigatória de caráter 
continuado. 

(    ) A despesa total com pessoal é apurada somando a 
despesa realizada no mês em referência com as dos onze 
imediatamente anteriores, adotando-se o regime de 
competência. 

(    ) Benefícios ou serviços relativos à seguridade social 
podem ser criados, majorados ou estendidos sem a 
indicação da fonte de custeio total. 

(    ) A despesa total com pessoal, em cada período de 
apuração e em cada ente da Federação, não pode exceder 
os percentuais da receita corrente líquida: na União: 
70%; nos Estados e Distrito Federal: 60%; Municípios: 
60%. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 
 
A) V, V, F, F 
B) F, V, F, V 
C) F, F, V, V 
D) V, F, V, F 
E) V, V, F, V 
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Sobre a contabilidade dos órgãos da União, analise cada uma 
das afirmativas abaixo e marque V se for verdadeira ou F se 
for falsa. 
 
(    ) Todo ato de gestão financeira, que crie, modifique ou 

extinga direito ou obrigação de natureza pecuniária da 
União, é realizado por meio de documento hábil que o 
comprove e registrado na contabilidade mediante 
classificação em conta adequada. 

(    ) O registro sintético das operações financeiras e 
patrimoniais é efetuado pelo método das partidas mistas. 

(    ) Os débitos e os créditos são registrados com individuação 
do devedor ou do credor e especificação da natureza, 
importância e data do vencimento, quando fixada.  

(    ) A contabilidade evidencia em seus registros, o montante 
dos créditos orçamentários vigentes, a despesa 
empenhada e a despesa realizada à conta dos mesmos 
créditos, as dotações disponíveis e os recursos 
financeiros programados. 

(    ) O órgão central de contabilidade da União faz a 
consolidação dos dados oriundos dos órgãos seccionais, 
transmitindo, mensalmente, os balancetes e as 
demonstrações contábeis sobre a execução orçamentária 
de cada Ministério ou órgão, ao respectivo órgão setorial 
de controle interno, para efeito da supervisão ministerial. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 
 
A) F, F, V, V, V 
B) V, F, V, V, V 
C) V, F, F, V, V 
D) V, V, V, F, V 
E) V, F, V, V, F 

 
 
 

Sobre a finalidade do sistema de controle interno mantido 
pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
A) Exercer o controle das operações de crédito, avais e 

garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 
B) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão 

institucional. 
C) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União. 

D) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à 
eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado. 

E) Certificar a auditoria, com o parecer do dirigente do órgão 
de controle interno, que consigna qualquer irregularidade 
ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas 
para corrigir as faltas encontradas. 

 

 
 
 
 

Assinale a alternativa incorreta sobre os resultados gerais do 
exercício. 
 
A) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as 

alterações verificadas no patrimônio, resultantes 
independentes da execução orçamentária, e indica o 
resultado patrimonial do exercício. 

B) A avaliação dos elementos patrimoniais satisfaz aos 
débitos e créditos e títulos de renda pelo seu valor 
nominal; os bens móveis e imóveis pelo valor de 
aquisição ou pelo custo; e os bens de almoxarifado pelo 
preço médio ponderado das compras. 

C) O ativo financeiro compreende os créditos e valores 
realizáveis independentes de autorização orçamentária 
juntamente com os bens, créditos e valores, cuja alienação 
ou mobilização depende de autorização legislativa. 

D) O passivo permanente compreende as dívidas fundadas e 
outras que dependem de autorização orçamentária. 

E) O balanço Orçamentário demonstra as receitas e as 
despesas em confronto com as realizadas. 

 
 
 

Sobre a escrituração e o grupo de contas das companhias, com 
base na Lei 4.604/76 e suas alterações, marque a alternativa 
incorreta. 
 
A)  A escrituração deve ser mantida em registros 

permanentes, com obediência aos preceitos da legislação 
comercial e aos princípios de contabilidade geralmente 
aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis 
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais 
segundo o regime de competência. 

B) As demonstrações financeiras são assinadas pelos 
administradores e por contabilistas legalmente 
habilitados. 

C) As obrigações da companhia, inclusive financiamentos 
para aquisição de direitos do ativo não circulante, são 
classificadas no passivo circulante, quando vencerem até 
o final do exercício seguinte, e no passivo não circulante, 
se tiverem vencimento em prazo maior. 

D) É classificado como investimento as participações 
permanentes em outras sociedades e os direitos de 
qualquer natureza, classificáveis no ativo circulante, e que 
não se destinem à manutenção da atividade da companhia 
ou da empresa. 

E) No patrimônio líquido é registrado como reserva de 
capital o resultado da correção monetária do capital 
realizado, enquanto não-capitalizado. 

 
 
 
 
 
 
 

����� � � �	��� �
 

����� � � �	�����
 

����� � � �	�����
 

����� � � �	�����
 



 
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN  
Concurso Público – 2010 
Tipo 1                                                                                                      Cargo: Contador / Nível Superior 

Página 10/10  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 

A companhia Remanescer S.A. em 30.01.2009 realizou 
compra de máquinas e equipamentos para uso, à prazo em 23 
parcelas, no valor de R$ 120.000,00. Assinale a alternativa 
correta para efetuar o registro contábil na data da operação. 
 
A) D – Banco – Ativo Circulante 
       C – Imobilizado – Ativo Circulante 

 
B) D – Imobilizado – Ativo Não Circulante 
       C – Fornecedores – Passivo Não circulante 

 
C) D – Estoque – Ativo Não Circulante 
       C – Fornecedores – Passivo Circulante 

 
D) D – Imobilizado – Ativo Não Imobilizado 
       C – Fornecedores – Passivo Circulante 

 
E) D – Imobilizado – Ativo Circulante 
       C – Fornecedores – Passivo Circulante 

 
 
 

Assinale a alternativa correta sobre as receitas públicas. 
 
A) O superávit do Orçamento Corrente resultante do 

balanceamento dos totais das receitas e despesas 
correntes, não constitui item de receita orçamentária. 

B) A receita pública classifica-se em receita corrente, 
operacional e não operacional. 

C) Receita corrente é a receita proveniente de constituição de 
dívida e recursos oriundos de outras pessoas de direito 
privado. 

D) Receita de custeio é a reservada para manutenção de 
serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a 
atender a obras de conservação e adaptação de bens 
imóveis. 

E) Receitas de capital são as receitas tributárias, de 
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial e de 
serviços. 

 
 
 
A dívida flutuante compreende todos os abaixo, exceto: 
 
A) Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 
B) Os serviços da dívida a pagar 
C) Os serviços públicos industriais 
D) Os depósitos 
E) Os débitos de tesouraria 
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