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I N S T R U Ç Õ E S 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 13, é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas, cada uma 
com 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
 

11 a 15 – Informática 
 

16 a 20 – Legislação 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 transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em 
material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. 

 
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 círculo correspondente. 
 

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 

3.2. Marque apenas uma alternativa para cada questão. 
 

3.3. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver 
marcação. 

 

3.4. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

5. A duração da prova é 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno de 
Prova e seu Cartão de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova 
antes desse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do concurso. 
 

7. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente na última meia hora de prova. 
 

8. Na página 13 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. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior 
conferência com o gabarito somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova. 

 

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente assinado e preenchido. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto e responda às questões 01 e 02. 
 

Em forma gasosa, o hidrogênio é o combustível perfeito. Ele pode ser extraído 
facilmente de uma fonte inesgotável (os oceanos), libera muita energia ao reagir 
com o oxigênio e não polui, pois o único resíduo da reação é a própria água. Seria 
perfeito se não fosse um detalhe. Não dá para usar em carros porque é difícil de 
armazenar com segurança: ao menor contato com o ar ele explode. 
 

     (SUPERINTERESSANTE. São Paulo: Abril, nº2, fevereiro.) 

QUESTÃO  01 
 

À tese do texto, presente na primeira frase, são apresentados argumentos de natureza lógica que pretendem 
comprová-la. Assinale a alternativa que NÃO traz argumento para essa tese. 
[A] o único resíduo da reação é a própria água 
[B] libera muita energia ao reagir com o oxigênio 
[C] não polui 
[D] pode ser extraído facilmente de uma fonte inesgotável 
 

QUESTÃO  02 
 

O trecho Seria perfeito se não fosse um detalhe. Não dá para usar em carros porque é difícil de armazenar com 
segurança: ao menor contato com o ar ele explode. pode ser reescrito de várias maneiras sem que haja 
alteração do sentido original. Analise as reescritas abaixo. 
 

I - Seria perfeito se não fosse um detalhe: não dá para usar em carros porque é difícil de armazenar com 
segurança, logo, ao menor contato com o ar, ele explode. 

II - Seria perfeito se não fosse um detalhe: não dá para usar em carros porque é difícil de armazenar com 
segurança. Ao menor contato com o ar ele explode. 

III - Seria perfeito se não fosse um detalhe: não dá para usar em carros porque é difícil de armazenar com 
segurança, uma vez que, ao menor contato com o ar, ele explode. 

IV - Seria perfeito se não fosse um detalhe. Não dá para usar em carros porque é difícil de armazenar com 
segurança, pois, ao menor contato com o ar, ele explode. 

 

NÃO sofrem alterações de sentido as reescritas 
[A] I, II e III. 
[B] I e IV, apenas. 
[C] II, III e IV. 
[D] II e III, apenas. 
 

INSTRUÇÃO: Leia trecho da matéria da revista Veja, 27/05/2015, intitulada Amor eterno pelo colesterol, de 
Adriana Dias Lopes, e responda às questões de 03 a 06. 

 

Já não é o caso, tomando emprestado o mais conhecido verso do Soneto da Fidelidade de Vinicius de 
Morais, de um amor que seja infinito enquanto dure, posto que é chama. Em relação ao ovo, o amor agora é 
eterno, incondicional, irrecorrível. O consumo do mais eclético dos alimentos de origem animal, abundante 
em colesterol, a mais conhecida e condenada das gorduras, acaba de ser definitivamente liberado pela ciência 
da nutrição. O aval veio de uma instituição reputada no assunto, o Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos, órgão governamental responsável pelas diretrizes alimentares americanas, e, portanto, com impacto 
em todo o mundo. 

A absolvição se estende a outros alimentos ricos em colesterol, como camarão, coxa de frango (com 
pele, fique bem claro), coração de galinha, lula e bacalhau. A novíssima norma pode representar uma 
extraordinária reviravolta nos hábitos à mesa. Ela põe por terra a orientação de cautela no consumo de ovos, 
para permanecer didaticamente com o mais claro sinônimo de colesterol ingerido, em vigor desde a década 
de 60. 
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QUESTÃO  03 
 

A matéria em que se insere esse trecho pertence a um gênero jornalístico de caráter informativo. Assinale a 
alternativa que apresenta correta correlação entre o gênero a que pertence a matéria e sua característica 
perceptível no trecho. 
[A] Notícia  a objetividade é seu traço principal, obrigando o repórter a manter-se imparcial todo o tempo 

em que informa o leitor sobre um fato. 
[B] Reportagem  são usadas outras vozes que não a do repórter no texto, permitindo que ele aborde de 

forma global o tema, orientando o leitor e contribuindo para formar sua opinião. 
[C] Reportagem  revela traços de intensa subjetividade, permitindo múltiplas  interpretações por parte do 

leitor. 
[D] Notícia  composta por um texto narrativo centrado  em um relato referente a um fato que pode ser real 

ou fictício. 
 
  

QUESTÃO  04 
 

No fragmento O aval veio de uma instituição reputada no assunto, o Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos, órgão governamental responsável pelas diretrizes alimentares americanas, e, portanto, com impacto 
em todo o mundo., foi usado um argumento para dar credibilidade ao fato, denominado 
[A] autoridade. 
[B] lógico. 
[C] analogia. 
[D] exemplificação. 
 
 

QUESTÃO  05 
 

A referência ao Soneto da Fidelidade de Vinicius de Morais no texto constitui uma estratégia argumentativa  
intitulada intertextualidade. Seu papel nesse texto é 
[A] mostrar que o conhecimento poético pode ser usado como argumento mesmo em um texto jornalístico 

que busca simplesmente informar o leitor sobre fatos cotidianos. 
[B] convencer o leitor de textos jornalísticos de que revelar a verdade é o objetivo essencial desse gênero na 

busca de informar o leitor. 
[C] mostrar a ideia do soneto, amor eterno enquanto dure, como semelhante ao posicionamento do autor do 

texto jornalístico, levando em conta  que o soneto faz parte da memória do leitor.  
[D] incorporar a ideia de amor eterno enquanto dure do soneto numa relação de diferença, procurando 

convencer o leitor sobre o novo posicionamento científico a respeito do consumo do ovo. 
 
 

QUESTÃO  06 
 

As palavras incondicional e irrecorrível são formadas pelo mesmo processo de formação de palavras: o 
acréscimo de um prefixo e de um sufixo. Assinale a alternativa que apresenta palavras com essa mesma 
formação. 
[A] Entardecer e retroagir. 
[B] Deslealmente e desigualdade. 
[C] Incapaz e desonra. 
[D] Entristecer e recompor. 
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INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo e responda às questões de 07 a 10. 
 
E o melhor é quanto reclamamos, furibundos, das pessoas que nós mesmos colocamos no poder. Muita 
indignação e pouca ação, os males da nossa democracia são. 
Até entendo que, em algumas questões mais etéreas e distantes, como pedaladas fiscais e comissões em 
sondas petrolíferas, pareça mais complicado fazer algo. Também entendo que algumas camadas da população 
– aquelas que nem bem alfabetizadas são e que precisam trabalhar de sol a sol apenas para garantir a 
sobrevivência – não tenham compreensão, tempo nem energia para se engajar nas causas públicas. Mas não 
consigo entender como é que gente instruída e preparada, que frequentemente já passou algum tempo em 
países desenvolvidos e rapidamente identificou neles as virtudes que nos faltam, aqui parece achar que o 
problema não é com ela. E, apesar de pesquisar o assunto há uns quinze anos, confesso que entendo menos 
ainda essa apatia quando o tema é a educação nacional, que tem um papel tão importante na preparação 
para a vida dos nossos maiores tesouros (nossos filhos). Como podemos deixar que nossas escolas sejam as 
porcarias que são, produzindo iletrados ignorantes aos milhões, todo ano? A propósito, o problema não se 
restringe às escolas públicas. Como já mencionei aqui diversas vezes, 80% a 90% da diferença de desempenho 
entre nossas escolas públicas e particulares é explicável pela condição sociocultural do alunado. Se você 
colocasse o seu filho em uma escola pública, o desempenho dele cairia só 10% a 20%, portanto. Claro que 
temos, em um país com as dimensões do Brasil, excelentes escolas particulares e públicas também. Mas, em 
geral, as escolas públicas são péssimas e as privadas, apenas um pouco menos ruins. 

 

(Disponível em www.veja.abril.com.br/educação. Acesso em 09 de julho de 2015.) 
 

QUESTÃO  07 
 

A leitura atenta do texto permite apontar, como tese defendida pelo articulista, o trecho 
[A] A propósito, o problema não se restringe às escolas públicas. 
[B] Mas, em geral, as escolas públicas são péssimas e as privadas, apenas um pouco menos ruins. 
[C] Muita indignação e pouca ação, os males da nossa democracia são. 
[D] Como podemos deixar que nossas escolas sejam as porcarias que são, produzindo iletrados ignorantes aos 

milhões, todo ano? 
 
 

QUESTÃO  08 
 

O tom de indignação presente no texto atinge o ponto mais crítico no trecho 
[A] Como podemos deixar que nossas escolas sejam as porcarias que são, produzindo iletrados ignorantes aos 

milhões, todo ano? 
[B] Mas, em geral, as escolas públicas são péssimas e as privadas, apenas um pouco menos ruins. 
[C] Se você colocasse o seu filho em uma escola pública, o desempenho dele cairia só 10% a 20%, portanto. 
[D] Como já mencionei aqui diversas vezes, 80% a 90% da diferença de desempenho entre nossas escolas 

públicas e particulares é explicável pela condição sociocultural do alunado. 
 
 

QUESTÃO  09 
 

As formas verbais presentes em Se você colocasse o seu filho em uma escola pública, o desempenho dele 
cairia só 10% a 20%  exemplificam, segundo as normas da escrita culta, correta correlação entre tempos 
verbais. Assinale o trecho em que a correlação entre as formas verbais NÃO se apresenta segundo a norma 
culta. 
[A] Quando todos saíram, o palestrante arrumou seus apetrechos. 
[B] Se os circundantes tivessem acudido em tempo o acidentado, ele não teria falecido. 
[C] O pai já havia se despedido no momento em que a mãe telefonou solicitando que esperasse. 
[D] Enquanto as crianças passeiam no parque, nós faríamos os doces para a festa. 
 

http://www.veja.abril.com.br/educação
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QUESTÃO  10 
 

Sobre o uso dos travessões em Também entendo que algumas camadas da população  aquelas que nem bem 

alfabetizadas são e que precisam trabalhar de sol a sol apenas para garantir a sobrevivência  não tenham 
compreensão, tempo nem energia para se engajar nas causas públicas., assinale a afirmativa correta. 
[A] Têm função de apontar uma transcrição textual e podem ser substituídos por parênteses. 
[B] Indicam a mudança de interlocutor e podem ser substituídos por vírgulas. 
[C] Servem para introduzir uma explicação e podem ser substituídos por dois pontos. 
[D] Servem para separar uma frase explicativa intercalada e podem ser substituídos por vírgulas. 
 

INFORMÁTICA 

QUESTÃO  11 
 

A figura abaixo apresenta uma tela do LibreOffice Writer versão 4.4.3, em sua configuração padrão, com uma 
tabela a ser inserida no documento que está sendo editado. Alguns botões foram numerados de 1 a 4.  
 

2 31 4

 
 
 

Assinale a alternativa que apresenta a função de cada botão numerado. 
[A] 1-Inserir coluna; 2-Excluir linha; 3-Mesclar células; 4-Centralizar tabela 
[B] 1-Inserir linha; 2-Excluir coluna; 3-Dividir células; 4-Centro (vertical) 
[C] 1-Inserir linha; 2-Excluir tabela; 3-Fixar células; 4-Centro (vertical) 
[D] 1-Inserir coluna; 2- Excluir coluna; 3-Dividir células; 4-Centro (horizontal) 
 

QUESTÃO  12 
 

Considere uma planilha desenvolvida no Microsoft Excel 2007 onde as células A1, A2, B1 e B2 contenham os 
valores 12, 9, 7 e 16, respectivamente. Quais valores são retornados pelas fórmulas =SOMA(A1:B2)/4, 
=MÉDIA(A1:B2)/1, =(A1+A2+B1+B2)/4 e =SOMA(A1;B2)/4, respectivamente? 
[A] 7, 44, 11 e 11. 
[B] 7, 11, 44 e 7. 
[C] 11, 44, 44 e 11. 
[D] 11, 11, 11 e 7. 
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QUESTÃO  13 
 

A respeito do LibreOffice Calc versão 4.4.3, observe o uso da função PESQUISAR, conforme mostrado na figura 
abaixo. 
 

 
 

Qual o resultado que será apresentado na célula B1? 
[A] 10 
[B] 3 
[C] 2 
[D] 7 
 

QUESTÃO  14 
 

A figura abaixo mostra uma tabela desenvolvida no Microsoft Word 2007 em sua configuração padrão de 
instalação, com um conjunto de linhas e colunas selecionado. 
 

 
 

Sobre a figura, analise as afirmativas. 
 

I - A fonte utilizada para a formatação do título correspondente à primeira linha da tabela, é Times New 
Roman, tamanho 12. 

II - O alinhamento horizontal utilizado nos textos de todas as linhas e colunas selecionadas é justificado. 
III - O alinhamento utilizado na segunda linha da tabela, em todas as colunas, é centralizado. 
IV - O efeito utilizado na primeira linha da tabela, de forma que uma única célula ocupe o espaço de várias 

outras, pode ser obtido pelo comando Mesclar Células. 
 

Está correto o que se afirma em 
[A] I, II, III e IV. 
[B] III e IV, apenas. 
[C] I e II, apenas. 
[D] III, apenas. 
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QUESTÃO  15 
 

Para se verificar o andamento dos downloads no Mozilla Firefox 38.0.1, o usuário deve clicar no botão  

[A] 
 

[B] 
 

[C] 
 

[D] 
 

 

LEGISLAÇÃO BÁSICA 

QUESTÃO  16 
 

Ao Município de Cáceres/MT compete, segundo dicção de sua Lei Orgânica,  prover a tudo quanto diga 
respeito a seu peculiar interesse e ao bem-estar da população. Dentre as atribuições a serem exercidas em 
caráter privativo pelo Município, NÃO se inclui a de: 
[A] Planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente em sua zona urbana. 
[B] Dispor sobre serviços funerários e de cemitérios. 
[C] Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 
[D] Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico. 
 

QUESTÃO  17 
 

Em relação aos Vereadores do Município de Cáceres/MT, é correto afirmar, nos termos de sua Lei Orgânica: 
[A] Os vereadores poderão fixar residência fora do Município, vedada, nessa hipótese, a perda de mandato. 
[B] Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na 

circunscrição do Município. 
[C] O subsídio dos vereadores será fixado em parcela única, nunca inferior a 50% (cinquenta por cento) 

daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Estaduais.  
[D] Os vereadores serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do 

exercício do mandato, bem como sobre as pessoas das quais receberem tais informações. 
 

QUESTÃO  18 

José da Silva, depois de intensa pesquisa de preços, adquiriu uma caminhonete S10 em concessionária 
localizada na capital do estado (Cuiabá/MT), porém promoveu o licenciamento no Município de Cáceres/MT, 
onde reside com sua família. Nessa situação, tem-se que: 
[A] Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto estadual sobre a propriedade de veículos 

automotores (IPVA) pertencerá ao Município de Cuiabá/MT, local em que ocorrido o fato gerador 
representado pela circulação da mercadoria. 

[B] A integralidade do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores 
(IPVA) pertencerá ao Estado de Mato Grosso, em razão de expressa repartição constitucional de 
competências tributárias. 

[C] Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto estadual sobre a propriedade de veículos 
automotores (IPVA) pertencerá ao Município de Cáceres/MT. 

[D] Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto estadual sobre a propriedade de veículos 
automotores (IPVA) pertencerá ao Município de Cuiabá/MT, local em que ocorrido o fato gerador 
representado pela circulação da mercadoria. 
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QUESTÃO  19 
 

O Regimento Interno da Câmara Municipal de Cáceres/MT estabelece as normas de organização, distribuição 
de competências e funcionamento das Comissões Permanentes, Comissões Parlamentares de Inquérito, 
Comissões de Representação e Comissões de Investigação e Processantes. Acerca do tema, analise as 
assertivas. 
 

I - As Comissões Parlamentares de Inquérito são constituídas para fim pré-determinado e por prazo certo, a 
requerimento de, no mínimo, dois terços dos membros da Câmara Municipal, obedecendo-se ao disposto 
na Lei Orgânica Municipal.  

II - O parlamentar que deixar o partido, sob cuja legenda tenha sido eleito, perderá o cargo na Comissão 
Permanente. 

III - O vereador que perder seu lugar na Comissão em razão do não comparecimento às reuniões ordinárias 
poderá ser reintegrado, na mesma legislatura, mediante autorização escrita do Presidente da Mesa 
Diretora.  

IV - O presidente de Comissão não poderá atuar como relator, porém, no caso de empate, terá voto nas 
deliberações da Comissão. 
 

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

QUESTÃO  20 

Tião, vereador do Município de Cáceres/MT, excedeu-se ao discursar durante a realização de sessão ordinária 
em que discutida proposição de sua autoria, fazendo gestos obscenos e proferindo ofensas a um colega 
parlamentar do partido de oposição. Em tal situação, o Regimento Interno da Câmara Municipal estabelece, 
de forma expressa, a aplicação da seguinte penalidade:    
[A] Perda de mandato temporária, por quarenta e cinco dias, ou até que encerradas as investigações. 
[B] Advertência, acompanhada de multa equivalente a três dias de remuneração. 
[C] Censura escrita, imposta pela Mesa Diretora. 
[D] Censura oral, aplicada pelo Presidente da Câmara Municipal, desde que já encerrada a sessão ou reunião. 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO  21 
 

Em relação à natureza da Receita, devem ser reconhecidos como Receitas Orçamentárias os recursos 
financeiros provenientes de 
[A] Depósitos de Diversas Origens. 
[B] Superávit do Orçamento Corrente. 
[C] Operações de Crédito por Antecipação de Receita. 
[D] Receita de Concessões e Permissões. 
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QUESTÃO  22 
 

São exemplos de receitas e despesas extraorçamentárias, respectivamente: 
[A] Depósitos Judiciais oriundos do contencioso fiscal e o pagamento dos serviços da Dívida a Pagar. 
[B] Amortização de Empréstimos tomados a curto prazo e Valores recebidos de bens de ausentes.  
[C] Inscrições de Restos a Pagar e do serviço da Dívida a Pagar. 
[D] Salários não reclamados e pagamento de sentenças judiciais. 

 
 

QUESTÃO  23 
 

Em relação a Receitas e Despesas Públicas, marque a afirmativa INCORRETA. 
[A] São Receitas Correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais e 

de serviços. 
[B] Os Restos a Pagar, com prescrição interrompida, serão pagos no exercício do reconhecimento da despesa, 

como despesas de exercícios anteriores desde que não estejam prescritos. 
[C] A constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou 

financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros, classificam-se como Inversões Financeiras. 
[D] As despesas de pequeno vulto são passíveis de realização por Suprimento de Fundos, cuja concessão em 

casos especiais poderá ser feita a servidor em atraso com a prestação de contas de outro suprimento. 
 
 

QUESTÃO  24 
 

A Despesa Orçamentária poderá ser classificada quanto à natureza de Despesa da seguinte forma: 
[A] Função, subfunção, programa, subprograma e projeto/atividade. 
[B] Órgão, unidade orçamentária e projeto/atividade. 
[C] Categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa. 
[D] Funcional programática, categoria econômica e institucional. 

 
 

QUESTÃO  25 
 

Em relação à Legislação Aplicada à Gestão Pública, marque a afirmativa INCORRETA. 
[A] O campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público abrange todas as entidades do setor 

público. 
[B] O Poder Executivo pode proceder à abertura de Crédito Especial, por decreto, quando, no decorrer da 

execução do orçamento, uma dotação tornar-se insuficiente. 
[C] Compete ao Poder Executivo promulgar leis para o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os 

Orçamentos Anuais. 
[D] O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o patrimônio público. 
 
 

QUESTÃO  26 
 

De acordo com a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará 
[A] as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução 

orçamentária. 
[B] as receitas e despesas, resultantes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do 

período. 
[C] as variações do orçamento, resultantes da sua execução, e indicará o resultado orçamentário do 

exercício. 
[D] o resultado financeiro e as variações do patrimônio, resultantes ou independentes da execução 

orçamentária. 
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QUESTÃO  27 
 

A coluna da esquerda apresenta grupos da estrutura do Balanço Patrimonial e a da direita, fatos contábeis 
característicos de cada grupo. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Ativo Circulante 

2 - Passivo Circulante 

3 - Ativo Não Circulante 

4 - Passivo Não Circulante 

5 - Patrimônio Líquido 

(      ) Provisões de pagamentos futuros a longo prazo bem como 
dívidas de longo prazo. 

(      ) Despesas pagas antecipadamente, cujos benefícios ou 
prestação de serviço à entidade ocorrerão até o término do 
exercício seguinte. 

(      ) Ações das empresas controladas pelo poder público, 
adquiridas pela entidade, para retirá-las do mercado. 

(      ) Valores que a entidade arrecada como fiel depositária que 
terão que ser repassados a quem de direito tais como 
depósitos e consignações. 

(      ) Participações permanentes em empresas, bens e direitos 
adquiridos e que não são utilizados na atividade-fim da 
entidade. 

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

 

QUESTÃO  28 
 

Em relação à utilização da análise por quocientes sobre o Balanço Patrimonial, assinale a afirmativa correta. 
[A] Liquidez Seca é uma medida de capacidade da entidade em honrar todas as suas exigibilidades, contando, 

para isso, com os seus recursos realizáveis a curto e longo prazos. 
[B] Liquidez Imediata indica a capacidade financeira da entidade em honrar imediatamente seus 

compromissos de curto prazo, contando apenas com suas disponibilidades, ou seja, os recursos 
disponíveis em caixa ou bancos.  

[C] Liquidez Corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor de recursos circulantes, sem levar em 
consideração seus itens não monetários, como os estoques, almoxarifados e as despesas antecipadas, 
para fazer face às suas obrigações de curto prazo. 

[D] Composição do Endividamento demonstra o grau de endividamento da entidade e reflete também a sua 
estrutura de capital. 

 
 

QUESTÃO  29 
 

As Variações Patrimoniais Quantitativas decorrentes 
[A] da execução orçamentária consistem em incorporação e desincorporação de ativos e passivos. 
[B] de transações alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o valor do patrimônio 

líquido. 
[C] de transações que provocam alterações no valor do Patrimônio Líquido são classificadas em aumentativas 

e diminutivas. 
[D] da execução orçamentária devem ser reconhecidas no momento da arrecadação de receita e liquidação 

da despesa. 
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QUESTÃO  30 
 

Analise o quadro a seguir. 
 

Itens Valor em R$ 

Saldo Disponível do Exercício Anterior 380.000,00 

Restos a Pagar Inscritos no Exercício 115.000,00 

Receitas Orçamentárias 1.390.000,00 

Despesas Orçamentárias 1.580.000,00 

Depósitos Devolvidos 105.000,00 

Saldo Disponível para o Exercício Seguinte 130.000,00 
 

Com base nas informações acima, o Valor de Restos a Pagar Pago no Exercício é: 
[A] R$ 70.000,00 
[B] R$ 50.000,00 
[C] R$ 60.000,00 
[D] R$ 80.000,00 
 
INSTRUÇÃO: Com base nos dados abaixo, responda às questões de 31 a 34. 
 

Itens Valor em R$ 

Saldo de Banco Disponível no final do Exercício Anterior 25.000,00 

Recebimento de Receita de Impostos 43.000,00 

Recebimento de Receita de Bens Imóveis 35.000,00 

Consumo de Bens de Almoxarifado 23.000,00 

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 25.000,00 

Registro de Contribuições a Receber 30.000,00 

Subvenções Econômicas 17.000,00 

Pagamento de Restos a Pagar 20.000,00 

Abertura de Créditos Suplementares para aquisição de veículos 18.000,00 

 

QUESTÃO  31 
 

O Saldo do Disponível ao final do período é: 
[A] R$ 60.000,00 
[B] R$ 43.000,00 
[C] R$ 83.000,00 
[D] R$ 66.000,00 
 

QUESTÃO  32 
 

O Valor das Variações Patrimoniais Aumentativas totaliza: 
[A] R$ 108.000,00 
[B] R$   98.000,00 
[C] R$   68.000,00 
[D] R$ 126.000,00 
 

QUESTÃO  33 
 

O Valor das Variações Patrimoniais Diminutivas totaliza: 
[A] R$ 43.000,00 
[B] R$ 37.000,00 
[C] R$ 40.000,00 
[D] R$ 48.000,00 
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QUESTÃO  34 
 

O Resultado Patrimonial do Período é Superavitário em: 
[A] R$ 65.000,00 
[B] R$ 31.000,00 
[C] R$ 78.000,00 
[D] R$ 58.000,00 

 
 

INSTRUÇÃO: Com base nas contas elencadas abaixo responda às questões de 35 a 40. 
 
 

Contas Valor em R$ 

Caixa e Equivalente de Caixa 3.600,00 

Contribuições 34.300,00 

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 7.100,00 

Créditos Realizáveis a Curto Prazo 19.800,00 

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 2.500,00 

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 17.500,00 

Estoques 1.500,00 

Fornecedores a Pagar a Curto Prazo 7.000,00 

Imobilizado 6.000,00 

Investimentos 2.400,00 

Obrigações trabalhistas e Previdenciárias a Pagar de Curto Prazo 2.300,00 

Patrimônio Social 2.200,00 

Perdas de Ativos 1.300,00 

Pessoal e Encargos 27.500,00 

Provisões de Longo Prazo 2.000,00 

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 21.900,00 

Valorização e Ganhos com Ativos 22.500,00 

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.200,00 

Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 1.400,00 

 
 

QUESTÃO  35 
 

A soma das Contas do Ativo totalizou: 
[A] R$ 34.700,00 
[B] R$ 30.900,00 
[C] R$ 30.000,00 
[D] R$ 28.700,00 
 
 

QUESTÃO  36 
 

A soma das Contas do Ativo Circulante totalizou: 
[A] R$ 24.900,00 
[B] R$ 26.100,00 
[C] R$ 26.300,00 
[D] R$ 24.800,00 
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QUESTÃO  37 
 

A soma das Contas de Receitas Efetivas totalizou: 
[A] R$ 59.000,00 
[B] R$ 58.800,00 
[C] R$ 56.800,00 
[D] R$ 63.900,00 
 
 

QUESTÃO  38 
 

A soma das Contas de Despesas Efetivas totalizou: 
[A] R$ 51.600,00 
[B] R$ 49.400,00 
[C] R$ 57.900,00 
[D] R$ 57.800,00 
 
 

QUESTÃO  39 
 

O Resultado Acumulado é: 
[A] R$ 7.200,00 
[B] R$ 1.200,00 
[C] R$ 7.400,00 
[D] R$ 6.000,00 
 
 

QUESTÃO  40 
 

O Patrimônio Líquido totalizou: 
[A] R$ 9.400,00 
[B] R$ 3.400,00 
[C] R$ 9.600,00 
[D] R$ 8.200,00 
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