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INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO
1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 15, é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas,
cada uma com quatro alternativas, assim distribuídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa
11 a 20 – Informática Básica
21 a 40 – Conhecimentos Específicos
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o
substitua.
3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas
As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para o
Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição do Cartão de
Respostas por erro do candidato.

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da
alternativa escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.
N.º da
Questão
A
B
C

D
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não
houver marcação.
3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS.
4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE
RESPOSTAS e a coleta de impressão digital de candidatos.
5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do
início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e o
Cartão de Respostas.
7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da
prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso.
8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente quando estiver faltando trinta
minutos para o término da prova.
9. Na página 15 deste Caderno de Prova encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser
utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas, destacada e levada pelo candidato para posterior
conferência com o gabarito.
10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o artigo abaixo e responda às questões de 01 a 07.

O instinto animal
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Alguns traduzem por “instinto animal” o que o economista inglês John Maynard Keynes na década de 30 descreveu
como “animal spirit”, isto é, espírito animal. Nesse artigo, tomo a expressão como nossa capacidade geral de sentir, pressentir
algo, e agir conforme. [...]
Não me parece muito apurado o espírito animal que, nas palavras de uma autoridade, declara que empregar 7% do
PIB em educação (e 10% em mais alguns anos) vai “quebrar o país”. Educação não quebra nada: só constrói. Sendo bom esse
instinto, o fator educação terá de ser visto como o mais importante de todos. Aquele, sólido e ótimo, sem o qual não há
crescimento, não há economia saudável, não há felicidade. Uso sem medo o termo “felicidade”, pois não me refiro a uma
cômoda alienação e ignorância dos problemas, mas ao mínimo de harmonia interna pessoal, e com o mundo que nos rodeia.
Não precisar ter angústias extremas com relação ao essencial para a nossa dignidade: moradia, alimentação, saúde, trabalho.
Como base para tudo isso, educação. Educação que pode consumir bem mais que 7% do PIB sem quebrar coisa alguma,
exceto nossa miséria nascida da ignorância; nossas escolhas erradas nascidas da desinformação; nossa má qualidade de vida;
e a falta de visão quanto àquilo que temos direito de receber ou de conquistar, com a plena consciência que nasce da
educação.
A verdadeira democracia só floresce no terreno da boa educação e ótima informação de seu povo. Pois não será
governo de todos o comando dos poucos que estudaram bem, os informados, levando pela argola do nariz de bicho
domesticado milhões e milhões de seres humanos cegos, aflitos ou alienados, que não sabem; e que, se quiserem boa
educação desde as bases da infância, correm o risco de ser acusados de querer quebrar o país.
Precisamos medir nossas palavras: cuidar do que dizemos, do que escrevemos, e também do que pensamos e não
dizemos. Podem acusar quanto quiserem os empresários, os louros de olhos azuis, as elites, os ricos, os intelectuais, não
importa; mas não acusem de querer o mal da nação aqueles que batalham pela mera sobrevivência ou por uma vida melhor,
num orçamento que tenha a educação como prioridade. Pois não é certo que da treva sempre nasce a luz: dela brotam como
flores fatídicas o sofrimento, a miséria, a subserviência. Na treva da ignorância nasce o atraso, de suas raízes se alimenta a
pobreza em todos os sentidos, financeira, moral, intelectual. Uma educação bem cuidada e fomentada, com professores bem
pagos, boas escolas desde a creche até a universidade, com orientação sadia e não ideológica, realmente cultural, aberta ao
mundo e não isolacionista, grande e não rasa, promove crescimento, nos insere no chamado concerto das nações, e nos torna
respeitados – nos faz incluídos, consultados, procurados.
[...]
(LUFT, Lya. In revista VEJA, 18/07/2012.)

QUESTÃO 01
A tese defendida pela articulista é:
[A] Educação aberta ao mundo oferece felicidade e esperança para quem ainda não se sente respeitado e incluído.
[B] Educação deve ser o fator mais cuidado em um país para que os cidadãos sejam fortalecidos intelectual e materialmente.
[C] Oferecer educação de boa qualidade ao povo causa descompasso econômico em países que empregam mais de 7% do PIB
nessa área.
[D] O instinto animal, em se tratando de governos e empresários, deve voltar-se para uma educação de base.

QUESTÃO 02
Qual argumento NÃO é usado pela articulista para fundamentar sua tese?
[A] Sendo bom esse instinto, o fator educação terá de ser visto como o mais importante de todos.
[B] A verdadeira democracia só floresce no terreno da boa educação e ótima informação de seu povo.
[C] Na treva da ignorância nasce o atraso, de suas raízes se alimenta a pobreza em todos os sentidos, financeira, moral, intelectual.
[D] Educação que pode consumir bem mais que 7% do PIB sem quebrar coisa alguma, exceto nossa miséria nascida da ignorância

QUESTÃO 03
Qual fato dá base para a crítica veemente de Luft neste artigo?
[A] Pessoas que não tiveram boa educação desde a infância serem acusadas de querer quebrar o país.
[B] A falta de visão do brasileiro que não sabe seus direitos à moradia, à alimentação, saúde, segurança.
[C] Uma autoridade afirmar que empregar 7% do PIB na educação vai quebrar o país.
[D] Os empresários, as elites, os ricos acusarem de querer mal ao país os que lutam para ter a educação como prioridade.
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QUESTÃO 04
Quanto à posição da articulista sobre educação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Quando o povo vive a ignorância, é fadado à pobreza tanto material quanto intelectual.
( ) Não conhecer seus direitos, fazer escolhas erradas, ter má qualidade de vida são fatores advindos da falta de educação de
boa qualidade.
( ) Uma educação de qualidade é fruto dos esforços de instituições, de empresários comprometidos com investimentos nessa
área.
( ) Um povo que não tem educação de boa qualidade pode tornar-se subserviente ao seu governo.
Assinale a sequência correta.
[A] V, F, V, F
[B] F, V, F, F
[C] V, V, F, V
[D] F, F, V, V

QUESTÃO 05
O trecho Pois não será governo de todos o comando dos poucos que estudaram bem, os informados, levando pela argola do nariz de
bicho domesticado milhões e milhões de seres humanos cegos, aflitos ou alienados, que não sabem faz clara referência
[A] à falta de inteligência dos políticos.
[B] aos governos democráticos.
[C] à debilidade financeira.
[D] ao voto de cabresto.

QUESTÃO 06
O termo Aquele (linha 6) retoma o sentido de
[A] PIB brasileiro.
[B] instinto ou espírito.
[C] crescimento.
[D] fator educação.

QUESTÃO 07
No segundo parágrafo do artigo, há presença de dois conectores, pois (linha 7) e mas (linha 8). A relação de sentido estabelecida por
eles, respectivamente, é de:
[A] contraste e adição.
[B] explicação e oposição.
[C] conclusão e oposição.
[D] explicação e conclusão.
INSTRUÇÃO: A peça publicitária da marca Nike tem o atleta campeão Jardel Gregório como protagonista. Leia-a e responda
às questões de 08 a 10.

(Gramática: ensino médio. Obra coletiva, São Paulo: Edições SM, 2012.)
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QUESTÃO 08
Sobre a propaganda, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

A fala do atleta é uma resposta às pessoas sedentárias que não se preocupam com esportes.
Valores como vontade de vencer, superação, perseverança estão implícitos nas afirmações do atleta.
O anunciante usa o depoimento do atleta, dado como herói, para associar valores à marca anunciada.
O anúncio biográfico formata um slogan: quem usa Nike é campeão.

Assinale a sequência correta.
[A] F, V, V, F
[B] F, F, V, V
[C] V, V, F, V
[D] V, F, V, F

QUESTÃO 09
Em relação à linguagem verbal e não verbal do texto, analise as afirmativas.
I - A imagem do atleta em primeiro plano, imponente, musculoso, com ar de vitória enfatiza a coragem e o sucesso.
II - A expressão do olhar é pista de que o atleta pouco se importa em ser usado na propaganda como símbolo negro.
III - A expressão em inglês Just do it, escrita em branco e em tamanho maior do que a fala do atleta, e o endereço eletrônico no
canto inferior esquerdo contribuem para a construção do sentido da propaganda.
Está correto o que se afirma em
[A] II e III, apenas.
[B] I e III, apenas.
[C] II, apenas.
[D] I, II e III.

QUESTÃO 10
A coluna da esquerda apresenta situações vividas pelo atleta e a da direita, trechos da fala biográfica. Numere a coluna da direita de
acordo com a da esquerda.
1 – Adversidade
2 – Decisão
3 – Provocação

(

) Pare de arrumar desculpas.

(

) Nasci pobre. Fui criado sem pai.

(

) Eu me converti ao islamismo num país católico.

(

) Escolhi o salto triplo na terra do futebol.

(

) Eu andava na rua e as pessoas mudavam de calçada.

Assinale a sequência correta.
[A] 3, 1, 2, 2, 1
[B] 2, 3, 1, 2, 1
[C] 3, 2, 2, 1, 3
[D] 2, 1, 1, 3, 3
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INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÃO 11
A figura abaixo apresenta uma janela do LibreOffice Calc 3.5.5 (Idioma Português).

De acordo com a figura, analise as afirmativas.

I - O cálculo da média das avaliações do aluno Fulano pode ser feito pela fórmula =MÉDIA(B3;C3)
II - Outra forma de calcular a média das avaliações do aluno Fulano é pela fórmula =B3+C3/2
III - Se a média para aprovação for 7, uma das formas de mostrar corretamente se o aluno Beltrano foi aprovado ou reprovado é
pela fórmula =SE(D4>=7;"Reprovado";"Aprovado")

IV - Ao mesclar as células B1, C1 e D1, a célula resultante passará a ser referenciada como B1
Está correto o que se afirma em
[A] I e III, apenas.
[B] II e III, apenas.
[C] I e IV, apenas.
[D] II e IV, apenas.

QUESTÃO 12
A coluna da esquerda apresenta recursos do LibreOffice Writer 3.5.5 (idioma Português) e a da direita, suas funcionalidades. Numere
a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1-

(

)

Galeria

2-

(

)

Mostrar função de desenho

3-

(

)

Hyperlink

4-

(

)

Fontes de dados

Marque a sequência correta.
[A] 1, 2, 3, 4
[B] 2, 1, 4, 3
[C] 4, 1, 2, 3
[D] 3, 2, 1, 4
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QUESTÃO 13
A figura abaixo apresenta uma janela do LibreOffice Writer 3.5.5 (Idioma Português) com um texto.

De acordo com a figura, analise as afirmativas.

III III IV -

Para fazer a marcação apresentada na primeira linha do texto foi utilizada a opção Realçar.
Para a marcação apresentada na primeira linha do texto foi utilizada a opção Cor do plano de fundo.
A configuração da margem esquerda é de 2,00 cm.
A configuração das margens direita e superior é de 1,00 cm.

Está correto o que se afirma em
[A] I e IV, apenas.
[B] II e III, apenas.
[C] II e IV, apenas.
[D] I e III, apenas.

QUESTÃO 14
Sobre o Firefox 13.0 (idioma Português), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Contém um recurso para bloqueio de popup.
Não permite abrir páginas HTTPS.
Não permite bloquear sites avaliados como focos de ataque.
Possibilita a memorização de senhas de sites.

Assinale a sequência correta.
[A] F, V, V, F
[B] V, F, V, F
[C] V, F, F, V
[D] F, V, F, V

QUESTÃO 15
Sobre meios de armazenamento de dados, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

O setor 0 (zero) do disco rígido é chamado de MBR (Master Boot Record).
SRAM, DRAM e SDRAM são tipos de memórias voláteis.
ROM, PROM, EPROM, EEPROM são tipos de memórias não voláteis.
A memória flash é uma memória do tipo volátil.

Assinale a sequência correta.
[A] F, V, F, V
[B] V, V, V, F
[C] V, F, V, V
[D] F, F, F, F
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QUESTÃO 16
A figura abaixo ilustra a janela Propriedades de Disco Local (C:) do Microsoft Windows XP.

Sobre a figura, analise as afirmativas.

I - A opção Indexar disco para agilizar pesquisa de arquivo, identificada pelo número 1, possibilita criptografar os arquivos do
disco.

II - A guia/aba Hardware possui, dentre outros, recurso para realização de backup da unidade de disco.
III - Na guia/aba Compartilhamento, é possível compartilhar a unidade C: com outros usuários.
IV - Na guia/aba Cota, pode-se ativar o gerenciamento de cota, que permite controlar a quantidade de espaço em disco utilizada por
usuários individualmente.

Estão corretas as afirmativas
[A] III e IV, apenas.
[B] II e III, apenas.
[C] I, III e IV, apenas.
[D] I e II, apenas.

QUESTÃO 17
A figura abaixo apresenta uma planilha desenvolvida no Microsoft Excel 2007 (idioma Português).

De acordo com a planilha, qual fórmula NÃO retorna o valor apresentado na célula D1?
[A] =SOMA(A1;A2;C1;C2;B1;B2)-MÉDIA(A1:C2)
[B] =SOMA(A2;A1)-MÉDIA(C2;A1)
[C] =(2*C2+A1)+B2+B1-C2
[D] =SOMA(A1:C2)-MÉDIA(A1:C2)
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QUESTÃO 18
A Figura I ilustra um texto elaborado no Microsoft Word 2007 (idioma Português) e a Figura II apresenta a caixa de diálogo Parágrafo
correspondente ao texto selecionado na Figura I, com algumas regiões numeradas de 1 a 4.

Figura I

Figura II
De acordo com as figuras, assinale a alternativa que apresenta o preenchimento correto das regiões numeradas de 1 a 4 na Figura II.
[A] 1 – Centralizado; 2- Deslocamento; 3- 1,5 cm; 4- Duplo
[B] 1 – Justificado; 2- Primeira Linha; 3- 0 cm; 4- Simples
[C] 1 – Direita; 2- Primeira Linha; 3- 1,5 cm; 4- Duplo
[D] 1 – Justificado; 2- Primeira Linha; 3- 1,5 cm; 4- Simples

QUESTÃO 19
Sobre correio eletrônico (e-mail), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) O protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é utilizado para envio de e-mails pela Internet.
) O protocolo POP3 (Post Office Protocol) é utilizado no acesso a uma caixa de correio eletrônico.
) Webmail é uma interface que possibilita ao usuário enviar/receber mensagens de e-mail por meio de um navegador
conectado à Internet.
) josé_b@lão@casadasogra.com.br não é um endereço de correio eletrônico válido.

Assinale a sequência correta.
[A] F, F, V, V
[B] V, F, F, V
[C] V, V, V, V
[D] F, V, V, F
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QUESTÃO 20
A figura abaixo ilustra a barra de ferramentas do Microsoft Internet Explorer 8, com alguns botões identificados de 1 a 7.

Numere as afirmativas de 1 a 7 de acordo com a função de cada botão.
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Fornece uma exibição reduzida (miniatura) de todas as guias abertas.
Retorna à página anterior no histórico de navegação.
Adiciona a página atual à barra de favoritos.
Exibe a página inicial.
Avança para a próxima página no histórico de navegação.
Exibe uma lista de todos os sites que estão abertos.
Exibe uma lista das últimas páginas visitadas.

Assinale a sequência correta.
[A] 4, 1, 5, 7, 2, 3, 6
[B] 7, 2, 4, 6, 1, 5, 3
[C] 5, 1, 4, 7, 2, 6, 3
[D] 3, 2, 7, 5, 1, 4, 6

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Em relação à conceituação, ao objeto e campo de aplicação da Contabilidade Pública (NBC T 16.1), assinale a afirmativa
INCORRETA.
[A] A função social da Contabilidade Aplicada ao Setor Público consiste em mensurar, registrar e evidenciar os custos dos produtos,
serviços, programas, projetos, atividades, ações, órgãos e outros objetos de custos da entidade, decorrentes de Variações
Patrimoniais.
[B] Denominam-se Entidade do Setor Público os órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito público ou que, possuindo
personalidade jurídica de direito privado, recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem dinheiros, bens e valores
públicos, na execução de suas atividades.
[C] Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da ciência contábil que aplica, no processo gerador de informações, os
Princípios Fundamentais de Contabilidade e as normas contábeis direcionados ao controle patrimonial de entidades do setor
público.
[D] O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os
aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações,
em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas; e o necessário suporte para a
instrumentalização do controle social.

QUESTÃO 22
Na Administração Pública, orçamento-programa é aquele que
[A] evidencia os graus de prioridade que foram dados aos programas de investimentos e estimula a corresponsabilização entre
governo e sociedade sobre a gestão da cidade.
[B] tem a finalidade apenas de fixação da despesa e previsão da receita, permitindo rigor no controle político sobre os gastos
públicos.
[C] contempla os recursos disponíveis por natureza e a fonte de recursos, define a distribuição desses recursos na manutenção da
rede de serviços públicos por meio dos programas administrativos.
[D] evidencia as metas e objetivos que se propõe realizar por meio de um conjunto de programas, projetos e atividades para os
quais devem ser definidos os objetivos a serem alcançados, os custos envolvidos e as fontes de recursos.
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QUESTÃO 23
Em relação à Execução da Receita e Despesa Públicas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Será classificada como Inversões Financeiras a despesa com a aquisição de um velho edifício, para nele ser instalada de
imediato uma repartição pública.
( ) Elemento de despesa tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no
âmbito da mesma esfera de governo ou por outro ente da federação.
( ) Os créditos da Fazenda Pública, vencidos e não quitados, deverão ser inscritos em Dívida Ativa, na forma de Legislação
específica e em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza.
( ) O Suprimento de Fundos poderá em casos excepcionais ser concedido a servidor público em alcance ou ocupante de cargo
em comissão em efetivo exercício no órgão responsável por dois ou mais adiantamentos.
( ) Restos a Pagar são despesas de exercícios encerrados, para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio,
com saldo suficiente para atendê-las, entretanto, poderão ser pagos no momento presente, à custa do orçamento em curso.
Assinale a sequência correta.
[A] V, V, F, V, F
[B] V, F, V, F, F
[C] F, F, V, V, V
[D] F, V, F, F, V

QUESTÃO 24
Em relação à estrutura programática adotada pelo setor público, marque a afirmativa correta.
[A] As Ações de governo na estruturação dos instrumentos de planejamento vigentes têm seu começo com o Programa que é o
módulo comum integrador entre Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.
[B] As Ações de governo denominadas Projeto constituem-se de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou
aperfeiçoamento das ações de governo das quais resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou
serviços.
[C] As Ações de governo denominadas Atividade são o instrumento de programação que engloba as despesas orçamentárias às
quais podem associar-se um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como dívidas, indenizações e
outras afins.
[D] As Ações de governo denominadas Encargos Especiais são o instrumento de programação para alcançar o objetivo dos
programas e das ações governamentais, envolvendo um conjunto de operações para a concretização dos objetivos pretendidos.

QUESTÃO 25
Para a formação da Dotação Orçamentária, além do critério de Classificação Institucional, a estrutura da despesa orçamentária
obedece à seguinte sequência:
[A] Por Natureza, Funcional e Estrutura Programática.
[B] Por Natureza, Estrutura Programática e Projeto/Atividade.
[C] Funcional, Estrutura Programática e por Natureza.
[D] Funcional, Por Natureza e por Fontes de Recursos.

QUESTÃO 26
O lançamento de natureza Patrimonial, para registrar a Inscrição da Dívida Ativa, é:
[A] Dívida ativa tributária (P)  a Créditos inscritos em dívida ativa a receber.
[B] Dívida ativa tributária (P)  a Créditos tributários a receber (P).
[C] Créditos inscritos em dívida ativa a receber (P)  a Créditos inscritos em dívida ativa recebidos.
[D] Créditos inscritos em dívida ativa a receber (P)  a Créditos inscritos em dívida ativa.

QUESTÃO 27
Em relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e às finalidades dos documentos utilizados
pelo sistema, marque a afirmativa INCORRETA.
[A] Nota de Apropriação Físico-Financeira (AF): permite registrar os empenhos que foram liquidados (por OB ou NL), pelos órgãos
que utilizam o PROGROCAM, informando a quantidade de itens que foram realizados fisicamente.
[B] Nota de Dotação (ND): permite registrar a movimentação de créditos interna e externa e suas anulações.
[C] Nota de Lançamento por evento (NL): permite registrar eventos contábeis não vinculados a documentos específicos.
[D] Nota de Programação Financeira (PF): permite registrar a PPF e a PFA, envolvendo a COFINS/STN e os OSPF.
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QUESTÃO 28
Registro Contábil da Despesa realizada sem a emissão da Nota de Empenho no Valor de R$ 1.000,00 é:
[A] Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo (P)  a Variação Patrimonial Diminutiva.
[B] Variação Patrimonial Diminutiva  a Despesas a Regularizar.
[C] Despesas a Regularizar  a Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo (P).
[D] Variação Patrimonial Diminutiva  a Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo (P).

QUESTÃO 29
Em relação aos aspectos contábeis advindos com a implementação da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), assinale a afirmativa correta.
[A] A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União com a
participação obrigatória dos órgãos correspondentes nos estados, nos municípios e no Distrito Federal.
[B] A origem e o destino dos recursos oriundos da alienação de ativos deverão ser demonstrados no Balanço Orçamentário.
[C] As receitas orçamentárias previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos.
[D] O Poder Executivo da União promoverá a consolidação das contas dos entes da federação relativas ao exercício anterior até o
dia 31 de maio.

QUESTÃO 30
Em relação à lógica do registro contábil na execução da despesa realizada no âmbito federal, assinale a afirmativa correta.
[A] Na contabilização da aquisição de material de consumo para estoque, o Patrimônio Líquido não se altera, pois ocorre um fato
permutativo, portanto não ocorre Variação Patrimonial Quantitativa Diminutiva.
[B] O registro referente ao Consumo dos Bens requisitados do Almoxarifado é um fato permutativo, portanto não ocorre Variação
Patrimonial Quantitativa Diminutiva.
[C] Ao efetuar a liquidação de uma despesa de Serviços por Contrato na estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público,
gera-se lançamento apenas nas contas de Natureza Orçamentária e Típica de Controle.
[D] O lançamento da Previsão das Receitas Orçamentárias gera lançamentos nas contas de Natureza Orçamentária e Típica de
Controle.

QUESTÃO 31
A coluna da esquerda apresenta fatos contábeis e a da direita, as classificações de Receitas e Despesas Públicas segundo a doutrina
contábil. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 - Empréstimos concedidos a longo prazo
2 - Pagamento do valor retido em favor da Previdência
3 - Pagamento de FGTS referente ao ano anterior por
conta de um empenho emitido nesse exercício
4 - Recebimento de depósito de licitantes às concorrências
públicas
5 - Arrecadação de Impostos de Exercícios Anteriores
6 - Amortização de Empréstimos

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Receita Orçamentária Corrente
Receita Extraorçamentária
Receita Orçamentária de Capital
Despesa Extraorçamentária
Despesa Orçamentária Corrente
Despesa Orçamentária de Capital

Assinale a sequência correta.
[A] 5, 4, 6, 2, 3, 1
[B] 4, 5, 2, 6, 1, 3
[C] 5, 6, 4, 3, 1, 2
[D] 6, 4, 5, 2, 3, 1
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QUESTÃO 32
A coluna da esquerda apresenta Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público e a da direita, os seus conceitos. Numere a
coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 - Demonstração das Variações Patrimoniais

(

2 - Demonstração do Fluxo de Caixa

(

3 - Demonstração do Resultado Econômico

(

4 - Balanço Patrimonial
5 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

(
(

) Evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação
patrimonial da entidade, por meio de contas representativas
do patrimônio público, além das contas de compensação.
) Evidencia no mínimo os itens constituídos na estrutura
descrita nesta Parte, segregados em colunas.
) Permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos
órgãos e entidades do setor público e objetiva contribuir
para a transparência da gestão pública.
) Permite a evidenciação de resultados alcançados, objetiva
a verificação da otimização dos benefícios gerados à
sociedade.
) Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, consiste
nas variações quantitativas e qualitativas, confrontando as
variações patrimoniais quantitativas aumentativas e
diminutivas.

Assinale a sequência correta.
[A] 4, 2, 3, 5, 1
[B] 4, 5, 2, 3, 1
[C] 1, 4, 3, 2, 5
[D] 1, 5, 2, 3, 4

QUESTÃO 33
Em relação à doutrina sobre Controle Interno, Externo e Tomada de Contas, marque a afirmativa INCORRETA.
[A] A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da Administração Direta e
Indireta será exercida pelo Congresso Nacional mediante Controle Externo, e pelo sistema de Controle Interno de cada poder
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita.
[B] Os gestores públicos devem, anualmente, prestar contas do exercício financeiro anterior nos prazos específicos de cada órgão e
entidade, estipulados pelas instruções e decisões normativas do Tribunal de Contas da União.
[C] Controle Interno é o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a
assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e as metas estabelecidos para as unidades
jurisdicionadas sejam alcançados.
[D] A diferença entre Tomada de Contas e Prestação de Contas consiste que a primeira é o processo de contas daqueles que
fazem parte da Administração Pública Indireta e a segunda é o processo de contas daqueles que fazem parte da Administração
Direta.

QUESTÃO 34
Analise os seguintes dados:
Itens
Orçamento Aprovado
Crédito Especial Aberto
Arrecadação de Receitas
Despesas Realizadas
Despesas Pagas
Restos a Pagar Processados

Valor em R$
120.000,00
28.500,00
132.600,00
135.000,00
132.700,00
2.300,00

Com base nos dados, marque a afirmativa correta.
[A] Houve Economia Orçamentária de R$ 13.500,00.
[B] Apurou-se Insuficiência de Arrecadação de R$ 12.600,00.
[C] Apurou-se Superávit Financeiro de R$ 12.600,00.
[D] O Orçamento Aprovado apresentou Déficit de Previsão de R$ 13.500,00.
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INSTRUÇÃO: Com base nas informações constantes do quadro abaixo, responda às questões de 35 a 37.
Contas
Previsão Inicial da Receita
Dotação Inicial
Caixa e Equivalente de Caixa
Créditos Tributários a Receber
Provisões de Créditos a Curto Prazo
Almoxarifado
Benefícios Previdenciários a Pagar
Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo
Participações Permanentes
Bens Móveis
Depreciação Acumulada
Pessoal e Encargos
Aposentadoria e Reforma
Premiações Desportivas
Depreciação
Impostos
Taxas pela Prestação de Serviços
Ganhos com Incorporação de Ativos
Obrigações Contratuais
Baixa de Créditos Inscritos na Dívida Ativa

Valor em R$
2.180.000,00
2.180.000,00
1.200.000,00
20.000,00
3.000,00
35.000,00
24.000,00
890.000,00
120.000,00
350.000,00
28.000,00
610.000,00
750.000,00
30.000,00
9.000,00
1.800.000,00
180.000,00
80.000,00
190.000,00
35.000,00

QUESTÃO 35
Qual o total das Contas de Natureza Patrimonial e Típicas de Controle, respectivamente?
[A] R$ 8.247.000,00
e
R$ 305.000,00.
[B] R$ 6.250.000,00
e
R$ 234.000,00.
[C] R$ 6.067.000,00
e
R$ 225.000,00.
[D] R$ 5.717.000,00
e
R$ 190.000,00.

QUESTÃO 36
Qual o total das Contas do Ativo Circulante e do Não Circulante, respectivamente?
[A] R$ 1.255.000,00
e
R$ 1.332.000,00.
[B] R$ 1.375.000,00
e
R$ 470.000,00.
[C] R$ 1.232.000,00
e
R$ 498.000,00.
[D] R$ 1.252.000,00
e
R$ 442.000,00.

QUESTÃO 37
Qual o total das Contas de Variação Patrimonial Aumentativa e Diminutiva, respectivamente?
[A] R$ 2.025.000,00
e
R$ 1.589.000,00.
[B] R$ 2.051.000,00
e
R$ 1.434.000,00.
[C] R$ 2.030.000,00
e
R$ 1.219.000,00.
[D] R$ 2.060.000,00
e
R$ 1.399.000,00.
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INSTRUÇÃO: Analise os dados abaixo e responda às questões de 38 a 40.
Balanço Patrimonial encerrado em X0 (Valores em R$):
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa
50.000,00 Salários a Pagar
Demais Créditos a Curto Prazo
20.000,00 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias
Estoques
30.000,00 e Assistenciais a Pagar
VPD Pagas Antecipadamente
4.000,00 Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores a Pagar
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Ativo Realizável a Longo Prazo
16.000,00 Valores Restituíveis (Depósito)
Investimentos
100.000,00
Imobilizado
230.000,00
(-) Depreciação Acumulada
(16.000,00) PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Intangível
53.000,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo
Prazo
Fornecedores a Longo Prazo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Resultados Acumulados
487.000,00 TOTAL

TOTAL

Fatos contábeis
Receita Corrente Realizada
Receita de Capital Realizada
Despesa Corrente Empenhada
Despesa de Capital Empenhada
Despesa Corrente Liquidada e Paga
Despesa de Capital Liquidada e Paga
Depósito Caução Recebida
Consumo de Bens
Devolução de Depósitos Diversos
Cancelamento de Dívidas Passivas

64.000,00
12.000,00
65.000,00
18.000,00
6.000,00

30.000,00
10.000,00
12.000,00
487.000,00

Fatos Contábeis ocorridos em X1
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

270.000,00

Valor em R$
630.000,00
320.000,00
490.000,00
430.000,00
410.000,00
418.000,00
3.000,00
15.000,00
5.000,00
12.000,00

QUESTÃO 38
O Resultado Financeiro do Exercício de X1 é:
[A] R$ 30.000,00
[B] R$ 80.000,00
[C] R$ 120.000,00
[D] R$ 124.000,00

QUESTÃO 39
O valor do saldo de Banco de X1, que se transfere para o exercício seguinte, é:
[A] R$ 170.000,00
[B] R$ 122.000,00
[C] R$ 127.000,00
[D] R$ 175.000,00
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QUESTÃO 40
A Liquidez Geral apurada no Balanço Patrimonial do Exercício de X0 é:
[A] 0,2756
[B] 0,2526
[C] 0,2390
[D] 0,1494
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35
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38
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Esta folha é destinada para uso EXCLUSIVO do candidato.
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