HOSPITAL SANTA TEREZINHA - CONCURSO PÚBLICO 01/2014
CADERNO DE PROVAS
CARGO: CONTADOR
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
1. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos deverão ser entregues desligados
aos fiscais da sala antes do início da prova, para serem devolvidos na saída, sob pena de
eliminação do candidato;
2. Você está recebendo um caderno de provas com 40 questões de múltipla escolha, com 5
alternativas de respostas cada, sendo que apenas 1 alternativa estará correta;
3. Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de
tinta azul ou preta;
4. Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de
questões está de acordo com o informado acima. Confira também se sua prova corresponde
ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao
fiscal imediatamente;
5. Além do caderno você está recebendo um cartão resposta, complete as informações e assine
o cartão;
6. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o cartão resposta, que será
o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão resposta é
de inteira responsabilidade do candidato. Este cartão não será substituído em caso de erro do
candidato;
7. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações,
bem como, o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer
equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do Concurso Público;
8. No decurso da Prova o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se
acompanhado por um fiscal.
9. Você terá 3 horas para a realização da prova, incluindo o tempo para preenchimento do cartãoresposta.
10. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de Prova após 60 minutos de
seu início.
11. Os 3 últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se
definitivamente do local simultaneamente, depois de haver rubricado o envelope lacrado,
contendo todas as provas e cartões resposta da sala.
12. Para o PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA marque somente uma alternativa
preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que margeia a letra. Não faça
um X ou qualquer outra marca.
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QUESTÕE DE LINGUA PORTUGUESA
1.

Após ler o texto abaixo assinale a alternativa correta:

“Hoje, o computador faz parte da nossa realidade como mais uma tecnologia disponível para nos
auxiliar e vai tornando-se tão usual quanto o controle remoto e o telefone celular. A informática nos
dias atuais nos ajuda não só no trabalho, mas também em casa e até mesmo no exercício da
cidadania. No trabalho, por meio da informática podemos, por exemplo, produzir e corrigir um texto
com mais facilidade. Em casa, é possível, entre outras coisas, comunicarmo-nos por meio da internet.
A informática mostra-se cada vez mais útil também no exercício da cidadania. Um exemplo disso é o
voto por meio da urna eletrônica.”
Analisando o texto podemos entender que:
a)
Só é possível nos comunicarmos com outras pessoas por meio da internet;
b)
Sem a utilização da urna eletrônica não poderemos exercitar a cidadania;
c)
A utilização do computador está cada dia mais presente em nosso dia-a-dia;
d)
O computador vai substituir o controle remoto e o telefone;
e)
Para a sociedade o controle remoto é tão importante quanto o computador;
2.
Dá-se o nome de fonema ao menor elemento sonoro capaz de estabelecer uma distinção de
significado entre as palavras, neste contexto responda: Quantos fonemas existem na palavra tóxico:
a)
6;
b)
7;
c)
3;
d)
2;
e)
8;
3.
a)
b)
c)
d)
e)

Assinale a alternativa em que a divisão silábica de todas as palavras está correta:
e-nig-ma;
su-bju-gar;
rai-nha;
co-lé-gi-o;
pror-ro-gar;
jê-suí-ta;
res-sur-gir;
su-bli-nhar;
fu-gi-u;
i-guais;
ca-ná-rio;
due-lo;
in-te-lec-ção;
mi-ú-do;
sa-guões;

4.

Indique a letra na qual as palavras completam, corretamente, os espaços das frases abaixo.





Quem possui deficiência auditiva não consegue ______ os sons com nitidez.
Hoje são muitos os governos que passaram a combater o ______ de entorpecentes com rigor.
O diretor do presídio ______ pesado castigo aos prisioneiros revoltosos.

a) discriminar
b) discriminar
c) descriminar
d) descriminar
e) descriminar

tráfico
tráfico
tráfego
tráfego
tráfico

infligiu;
infringiu;
infringiu;
infligiu;
infringiu;
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5.
A concordância nominal se baseia na relação entre um substantivo (ou pronome, ou numeral
substantivo) e as palavras que a ele se ligam para caracterizá-lo. Nesta perspectiva, complete os
espaços com um dos nomes colocados nos parênteses.

Será que é __________________ essa confusão toda? (necessário/ necessária)

Quero que todos fiquem ________________. (alerta/ alertas)

Houve ____________ razões para eu não voltar lá. (bastante/ bastantes)

Encontrei ____________ a sala e os quartos. (vazia/vazios)

A dona do imóvel ficou __________ desiludida com o inquilino. (meio/ meia)
A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

Necessária; alerta; bastantes; vazia; meio;
Necessária; alerta; bastante; vazios; meia;
Necessário; alertas; bastantes; vazios; meio;
Necessário; alerta; bastante; vazia; meia;
Necessária; alertas; bastantes; vazia; meia;

“Como curar o sistema público de saúde?
As famílias brasileiras financiam a maior parte das despesas de saúde no país, segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Do total gasto em 2007, cerca de 128 bilhões
de reais (57,4%) vieram dos bolsos dos cidadãos, ante 93 bilhões de reais (41,6%) provenientes do
setor público.
O problema é que tanto o serviço público quanto o privado desafiam a saúde e o fôlego dos
brasileiros. O maior estorvo, é claro, está no atendimento oferecido pelo governo. De acordo com
levantamento realizado junto a secretarias de saúde de sete capitais (São Paulo, Rio de Janeiro,
Salvador, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e Curitiba), ao menos 171.600 pessoas estão na fila para
fazer uma cirurgia eletiva - procedimento agendado, que não possui característica de urgência. A
demora para a realização de um procedimento ortopédico, por exemplo, pode levar até cinco anos.
A qualidade do serviço também é influenciada pela insatisfação dos médicos que trabalham
para o Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o Instituto Brasileiro para Estudo e
Desenvolvimento do Setor de Saúde, em média, a remuneração dos profissionais da área pública é
metade da paga pela privada. Em alguns casos, a diferença é exorbitante: uma equipe de seis
profissionais recebe 940 reais do SUS por cirurgia, enquanto receberia até 13.500 reais dos planos de
saúde.
Diante do caótico quadro da saúde pública, os brasileiros se esforçam para manter planos
privados. Atualmente, 26,3% da população - ou 49,1 milhões de pessoas - compromete parte da renda
para ficar longe dos hospitais públicos. O desafio é manter as contas em dia à medida que
envelhecem. Aos 60 anos, um assegurado pode ter que desembolsar mais de 700 reais para manter
um plano básico, suficiente apenas para ocupar um leito de enfermaria ao lado de outros pacientes,
em caso de internação.
E as perspectivas não são boas. De acordo com estimativa realizada pelo IDEC e pelo
PROCON, se mantidas as atuais condições de reajustes, nos próximos 30 anos, os planos de saúde
deverão sofrer reajustes 126,67% acima da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Em outras palavras, esse serviço se tornará proibitivo para boa parcela da população
que hoje o possui.
6.
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Frente a esse quadro, cresce ainda mais a importância da discussão acerca do sistema público
de saúde - alimentado com o dinheiro que sai do bolso do contribuinte. Mas que, em geral, não trata
bem esse cidadão.”
Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/como-curar-o-sistema-publico-de-saude
Tendo como referência o texto acima, julgue as afirmações abaixo e complete com V para
verdadeiro e F para Falso:
( ) No quarto parágrafo lê-se “Diante do caótico quadro da saúde pública, os brasileiros se esforçam
para manter planos privados.”, neste caso caótico poderia ser substituído por confuso.
( ) O Governo Brasileiro deveria cobrar mais impostos para estruturar a Saúde Pública tendo em vista
que “Do total gasto em 2007, cerca de 128 bilhões de reais (57,4%) vieram dos bolsos dos cidadãos”.
( ) No segundo parágrafo lê-se que “O problema é que tanto o serviço público quanto o privado
desafiam a saúde e o fôlego dos brasileiros.”, neste contexto, o fôlego dos brasileiros é desafiado
devido ao grande número de doenças respiratórias existentes na população e que não são tratadas
pelo SUS.
( ) Ao final do quinto parágrafo o texto afirma que “esse serviço se tornará proibitivo para boa parcela
da população que hoje o possui.” Logo, pode-se entender que em poucos anos no Brasil as pessoas
serão proibidas de adquirirem planos de saúde.
A seqüência correta de cima para baixo é:
a)
V–F–F–V
b)
V–F–F–F
c)
V–V–F–F
d)
V–F–V–F
e)
V–V–F–V
7.

Observe a charge abaixo

Pode-se entender que a charge:
a)
Deixa clara a dificuldade de comunicação com os médicos estrangeiros;
b)
Mostra a dedicação das enfermeiras em estudar outra língua para conversar com os médicos
estrangeiros;
c)
Evidencia que a saúde pública brasileira tem outros problemas além da falta de médicos;
d)
Mostra que é um erro contratar médicos estrangeiros;
e)
Evidencia o despreparo das enfermeiras para atuar na saúde pública;
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8.
a)
b)
c)
d)
e)

Assinale a alternativa onde o plural de substantivos compostos está escrito de forma incorreta;
Beija-flor
–
beijas-flores;
Abaixo-assinado
abaixo-assinados;
Surdo-mudo
–
Surdos-mudos;
Quarta-feira
–
Quartas-feiras;
Pombo-correio
–
Pombos-correio;

9.
Monteiro Lobato é considerado precursor da literatura infantil no Brasil. Dentre as obras abaixo
assinale aquela que não foi escrita por Monteiro Lobato:
a)
Sítio do Pica-pau amarelo;
b)
A menina do nariz arrebitado;
c)
O choque das raças;
d)
Aventuras do príncipe;
e)
O diário de um mago;
10.
Leia o trecho do texto abaixo:
“Os livros são, como é óbvio, a principal fonte de instrução já inventada pelo homem. E, para aprender
com os livros, são necessárias apenas duas condições: saber lê-los e poder adquiri-los. Pelo menos
23% dos brasileiros já encontraram um obstáculo intransponível na primeira condição. Um número
incalculável, mas certamente bastante alto, esbarra na segunda.”
Pode-se afirma que:
I.
Em “saber lê-los”, “los” remete para os “livros”;
II.
A expressão “primeira condição” retoma “saber lê-los”;
III.
A palavra “segunda” refere-se a “aprender com os livros”;
É correto afirmar que:
a)
Apenas a afirmativa I é correta;
b)
Apenas a afirmativa II é correta;
c)
Apenas a afirmativa III é correta;
d)
Apenas as afirmativas I e II são corretas;
e)
Todas as afirmativas são corretas;

QUESTÕES DE MATEMATICA
11.

Dona Júlia faz salgadinhos para festas. Para fazer “uma receita” culinária de 12 esfirras de

carne, são necessárias 2 xícaras da farinha de trigo. Como Dona Júlia pretende fazer 48 esfirras,
serão necessárias:
a)
xícaras de farinha de trigo;
b)

4 xícaras de farinha de trigo;

c)

9 xícaras de farinha de trigo;

d)

4 xícaras de farinha de trigo;

e)

6 xícaras de farinha de trigo;
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12.
Uma bicicleta tem uma roda com 40 cm de raio. Quantos metros, aproximadamente, são
percorridos se a roda executar 5 voltas.
a)
15,5
b)
12,5
c)
125,5
d)
40
e)
20
13.
Márcio possuía saldo negativo de R$ 120,00 em sua conta bancária. No mesmo dia, precisou
fazer uma retirada de R$ 40,00. No dia seguinte, efetuou dois depósitos, o primeiro de R$ 80,00 e o
segundo de R$ 95,00. O saldo bancário de Márcio após essa movimentação é de:
a)
R$ 25,00
b)
R$ 295,00
c)
R$ 195,00
d)
R$ 30,00
e)
R$ 15,00
14.
Otávio tem três camisas: uma branca, uma azul e uma vermelha. Tem também duas calças:
uma preta e uma cinza. De quantas maneiras diferentes Otávio pode se vestir utilizando camisa e
calça?
a)
6 maneiras diferentes;
b)
5 maneiras diferentes;
c)
4 maneiras diferentes;
d)
3 maneiras diferentes;
e)
2 maneiras diferentes;
15.
O IMC é a sigla para Índice de massa corporal, que
permite a uma pessoa fazer o controle de seu “peso”. Para
calcular o IMC de uma pessoa, a partir de 19 anos, é utilizada
a fórmula ao lado, e o controle é feito conforme a tabela
abaixo. Uma pessoa de 80 Kg e 1,70 metros está em que faixa
da tabela?

a)
b)
c)
d)
e)

Muito abaixo do peso;
Abaixo do peso;
Peso Normal;
Acima do peso;
Obesidade I;
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16.
O senhor Carlos precisa alugar um automóvel. A locadora X cobra R$ 35,00 por dia mais R$
0,25 por Km rodado. O valor gasto com o aluguel do automóvel se o Senhor Carlos ficou com este
durante 3 dias e percorreu 470 Km é de:
a)
R$ 222,50
b)
R$ 322,50
c)
R$ 122,50
d)
R$ 105,00
e)
R$ 205,00
17.
A idade de Pedro é o quíntuplo da idade de seu filho Marcelo. Daqui a 6 anos, a idade de
Pedro será o triplo da idade de Marcelo. Pode-se afirmar que?
a)
O filho tem 20 anos e o pai tem 50 anos;
b)
O filho tem 15 anos e o pai tem 40 anos;
c)
O filho tem 10 anos e o pai tem 35 anos;
d)
O filho tem 5 anos e o pai tem 25 anos;
e)
O filho tem 6 anos e o pai tem 30 anos;
18.
O gráfico abaixo mostra o numero de mortos em acidentes de transito entre 2002 e 2011 nas
rodovias do Rio Grande do Sul.

Segundo as informações do gráfico pode-se afirmar que:
a)
Entre 2002 e 2011 houve um aumento do numero de mortes por acidentes de transito;
b)
O ano em que mais aconteceram mortes no transito do RS foi em 2011;
c)
Entre 2007 e 2010 pode-se observar um aumento de aproximadamente 17% no numero de
mortes por acidentes de transito no RS;
d)
O ano em que aconteceram menos mortes no transito do RS foi em 2009;
e)
Pode-se observar que a Lei Seca (promulgada em 2008 com objetivo de reduzir os acidentes
provocados por motoristas embriagados no Brasil, endurecendo as punições contra quem bebe antes
de pegar o volante) teve pleno sucesso, pois foram reduzidos em mais de 50% as mortes de acidentes
após a promulgação desta lei.
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QUESTÕES DE INFORMÁTICA
19.

a)
b)
c)
d)
e)

Relacione a primeira coluna (parte do computador) com a segunda coluna (Utilização);

I.

Primeira coluna
Parte do computador
CPU

II.

Monitor

III.

Teclado

IV.

Mouse

V.

Caixa de som

Segunda coluna – Utilização
( ). Por meio dele, você pode ler textos, ver imagens,
acompanhar o que o sistema operacional faz e visualizar
páginas na internet.
( ). É com ele que você seleciona o que desejar na tela
do computador.
( ). Por meio dela você pode ouvir sons e músicas, seja do
próprio computador, de páginas da internet, de CD ou de
mensagens recebidas.
( ). É nela que estão instaladas as partes principais para o
funcionamento do computador.
( ). Serve para digitar textos e executar comandos,

Na segunda coluna, a seqüencia correta, de cima para baixo é:
II – IV – V – I – III;
II – I – V – III – IV;
I – III – V – IV – II;
III – IV – II – V – I;
III – I – IV – V – II;

20.
Julgue as afirmações abaixo sobre o “Windows” e sua utilização.
I.
O Windows foi desenvolvido pelo norte americano Bill Gates, fundador da Microsoft, uma das
maiores empresas de programas de computadores do mundo;
II.
Ícones são figuras que representam recursos do computador. Alguns ícones são padrão do
Windows, como por exemplo: “Meu Computador, Meus documentos, Meus locais de rede, Internet
Explorer”.
III.
A barra de tarefas mostra que janelas estão abertas no momento, mesmo que algumas estejam
minimizadas ou ocultas sob outra janela, permitindo, assim, alternar entre essas janelas ou entre
programas com rapidez e facilidade.
Pode-se afirmar que:
a)
Somente a alternativa I é verdadeira;
b)
Somente a alternativa II é verdadeira;
c)
Somente a alternativa III é verdadeira;
d)
Somente as alternativas I e II são verdadeiras;
e)
Todas as alternativas são verdadeiras;
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21.

Observe a figura abaixo:

Pode se afirmar que:
a)
Todas as páginas do documento serão impressas;
b)
A página 10 será impressa;
c)
Um total de 5 páginas serão impressas;
d)
Somente as páginas 1, 2, 4, 8, e 10 serão impressas;
e)
Serão impressas um total de 18 páginas;
22.
a)
b)
c)
d)
e)

Qual atalho do teclado pode ser usado no Windows para copiar um texto selecionado?
Crtl F4
Crtl C
Crtl W
Crtl Shift
Crtl Alt

23.
a)
b)
c)
d)
e)

Quais são as funções dos botões
Subtração, divisão e multiplicação;
Maximizar, Fechar e Minimizar;
Minimizar, Maximizar e Fechar;
Minimizar, Restaurar e Fechar;
Diminuir, Selecionar e Fechar;

, respectivamente:

24.
A Transferência de um arquivo de um servidor da internet para um computador pessoal é
denominado:
a)
Link;
b)
Chat;
c)
Anexar;
d)
Download;
e)
Enviar;
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25.
O protocolo responsável pelo roteamento de pacotes entre dois sistemas que utilizam a família
de protocolos TCP/IP é:
a)
IP – Internet Protocol;
b)
HTML – Hyper Text Markup Language;
c)
HTTP – Hyper Text Transfer Protocol;
d)
IRC – Internet Relay Chat;
e)
Nenhuma das alternativas anteriores;
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26.

Considerando as seguintes informações:
- Capital Realizado R$ 30.000,00;
- Capital a Realizar R$ 12.000,00;
- Reservas de Capital R$ 9.000,00;
- Reservas de Avaliação R$ 1.000,00;
- Prejuízos Acumulados R$ 8.000,00.

Qual é o valor da Situação líquida:
a) R$ 24.000,00;
b) R$ 30.000,00;
c) R$ 36.000,00;
d) R$ 20.000,00;
e) R$ 28.000,00;
27.
No Balanço Patrimonial, um Passivo Exigível pode ser classificado no Passivo Circulante ou no
Passivo Não Circulante. Para ser considerado como Exigível, o Passivo deve apresentar algumas
características próprias.
A respeito das características próprias de um exigível, considere as afirmativas abaixo.
I - Um exigível requer um desembolso de dinheiro no futuro.
II - Um exigível é o resultado de uma transação passada e não de uma transação futura.
III - Um exigível tem que ser passível de mensuração ou de estimativa razoável.
IV - Um exigível deve ter uma contrapartida no ativo ou na despesa.
Está correto o que se afirma em
a) I e II, apenas;
b) III e IV, apenas;
c) I, II e III, apenas;
d) II, III e IV, apenas;
e) I, II, III e IV.
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28.
Uma certa empresa compra e vende máquinas e equipamentos, comprou a prazo uma
máquina para revenda, conforme nota fiscal da empresa vendedora, apresentada a seguir:
- Valor da Máquina R$ 10.000,00;
- IPI R$ 1.000,00;
- ICMS R$ 1.800,00.
Considerando-se exclusivamente as informações da nota fiscal e as normas contábeis vigentes, o
lançamento dessa operação, em reais, feito pela empresa:
a) Mercadorias R$ 10.000,00
Fornecedores R$ 10.000,00;
b) Máquinas R$ 10.000,00
Contas a Pagar R$ 10.000,00;
c) Fornecedores R$ 10.000,00
Mercadorias R$ 8.200,00
ICMS a Recuperar R$ 1.800,00;
d) Fornecedores R$ 11.000,00
Mercadorias R$ 9.200,00
ICMS a Recuperar R$ 1.800,00;e) Fornecedores R$ 10.000,00
Mercadorias R$ 9.200,00
ICMS a Recuperar R$ 1.800,00
IPI a recolher R$ 1.000,00.
29.
Sabe-se que uma empresa possui o seu Passivo a Descoberto quando o seu Patrimônio é
representado pela seguinte equação:
a) Ativo = Passivo;
b) Ativo = Passivo – Situação Líquida;
c) Ativo = Passivo + Situação Líquida;
d) Ativo = Passivo + Capital Próprio;
e) Ativo = Passivo – Capital de Terceiros.
30.
As provisões para as férias e 13º salário são feitas mensalmente, mesmo sendo despesas
futuras. A afirmação refere-se a qual Princípio da Contabilidade:
a) Princípio da Entidade;
b) Princípio da Continuidade;
c) Princípio da Oportunidade;
d) Princípio da Competência;
e) Princípio da Prudência.
Resposta correta é a alternativa C.

31.
“...Demonstra a receita e despesa orçamentárias, bem como o recebimento e os pagamentos
de natureza exta-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício
anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte...”
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A afirmação acima está relacionada a:
a) Balanço Financeiro;
b) Sistema Patrimonial;
c) Sistema Orçamentário;
d) Balanço Orçamentário;
e) Sistema de Compensação.
32.
De acordo com a resolução CFC nº 1.129/2008: “o conjunto de bens e direitos, tangíveis ou
intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados
pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presentes
ou futuros, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do
setor público e suas obrigações”. É o conceito de:
a) Bens de Uso Comum;
b) Bens de Uso Especial;
c) Bens Dominicais;
d) Patrimônio Público;
e) Patrimônio Social.
33.

São Princípios Contábeis:
I. Princípio da Anualidade.
II. Princípio da Continuidade.
III. Princípio do Custo histórico.
IV. Princípio do Conservadorismo.
V. Princípio da Atualização monetária.
VI. Princípio da Entidade

a) Estão Corretos os Itens I, II e VI;
b) Estão Corretos os itens II, V e VI;
c) Estão Corretos os itens III, IV e VI;
d) Estão Corretos os itens II e VI;
e) Estão Corretos os itens I, II, V e VI.
34.
Sobre a dívida pública é correto afirmar:
a) Demonstrativo da dívida consolidada é parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal.
b) A dívida flutuante está contida no passivo permanente.
c) O prazo de exigibilidade da dívida flutuante é inferior a 12 (doze) meses, conforme Lei 4.320/64,
d) A Lei 4.320/64 relaciona os itens que compõem a chamada dívida flutuante. Dentre eles, a dívida
mobiliária de curto prazo.
e) A dívida pública consolidada é composta por operações de crédito referente à antecipação da
receita de prazo inferior a 12 meses cujas receitas tenham constado do orçamento.
35.
De acordo NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
(NBCT 1.6) São características do registro e da informação contábil:
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a) Comparabilidade, Compreensibilidade, Confiabilidade, Fidedignidade, Imparcialidade, Integridade,
Objetividade, Representatividade,
Tempestividade, Uniformidade, Utilidade, Verificabilidade,
Visibilidade;
b) Continualidade, Compreensibilidade, Confiabilidade, Fidedignidade, parcialidade, Integridade,
Objetividade, Representatividade, Tempestividade, Uniformidade, Utilidade, Visibilidade;
c ) Comparabilidade, Compreensibilidade, Confiabilidade, Fidedignidade, Imparcialidade, Integridade,
Objetividade,
Representatividade,
Anualidade,
Uniformidade,
Entidade, Verificabilidade,
Visibilidade;
d) Anualidade, Compreensibilidade, Confiabilidade, Fidedignidade, Imparcialidade, Integridade,
Objetividade, Representatividade, Anualidade, Uniformidade, Utilidade, Aplicabilidade, Visibilidade;
e ) Nenhuma das alternativas
36.
Os Créditos adicionais, valores que se adicionam ou acrescem ao orçamento, são classificados
em suplementares, especiais e extraordinários. Pode–se afirmar:
a) Os créditos especiais são autorizados para pagamento de despesas urgentes e imprevisíveis e por
isso independem de autorização legislativa.
b) Os créditos extraordinários são destinados para reforço de dotação orçamentária específica.
c) Os créditos suplementares abertos por Decreto do Poder Executivo mediante supressão de dotação
orçamentária ou excesso de arrecadação, por isso não necessitam de autorização legislativa.
d) Os créditos adicionais suplementares e especiais serão abertos, por Decreto do Poder Executivo,
após autorização legislativa, enquanto que os créditos extraordinários não necessitam de autorização
legislativa antes da abertura.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
37.
De acordo com o disposto na Lei 4.320/64, a análise e verificação da legalidade dos atos de
execução orçamentária deverá ser:
a) Prévia e concomitante.
b) Concomitante e subsequente.
c) Prévia, concomitante e subsequente.
d) Prévia e Subsequente
e) Planejada, fiscalizada, documentada, transparente e auditada.
38.
O imóvel construído e o usado possuem registros contábeis distintos em termos das dotações
de despesa que lhes deram origem. Segundo a Lei nº 4320/64, o imóvel usado incorporado ao
patrimônio público deve ser registrado como:
a) Investimento.
b) Inversão financeira.
c) Transferências de capital.
d) Despesa de capital – obras públicas.
e) Despesa de capital – auxílios para imóveis.

39.

O Teste de Recuperabilidade, ferramenta utilizada para avaliação dos ativos. É correto afirmar:

13

a) A análise sobre a recuperação de bens do Ativo indicados na Lei 6.404/76 é consequência natural
do princípio da competência.
b) Um ativo está registrado contabilmente por valor que excede seu valor de recuperação se o seu
valor de mercado exceder o montante a ser recuperado pela venda ou uso deste ativo.
c) Todos os ativos estão sujeitos ao teste de recuperabilidade.
d) De acordo com a Lei 6.404/76, a entidade deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a
recuperação dos valores registrados no imobilizado, investimentos e no intangível.
e) O teste de recuperabilidade deve ser efetuado ao final de cada exercício social, não podendo ser
realizado em outro intervalo de tempo.
40.
A tomada de contas especial é uma modalidade de processo de contas instaurado em
situações em que:
a) tenha ocorrido omissão no ressarcimento das ações.
b) tenha ocorrido omissão no exame de documentos.
c) tenha ocorrido omissão no dever de prestar contas.
d) tenha ocorrido omissão no ato contábil-financeiro.
e) tenha ocorrido omissão do gestor e contador em relação às demonstrações contábeis da entidade.

14

