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CONCURSO PÚBLICO FEDERAL - UFCG 2016
Português
Leia o texto 1 e responda às questões de 01 a 07.
Texto 1
Mobilidade urbana no Brasil
Nos últimos anos, o debate sobre a mobilidade urbana no Brasil vem se acirrando cada vez mais, haja vista que
a maior parte das grandes cidades do país vem encontrando dificuldades em desenvolver meios para diminuir a
quantidade de congestionamentos ao longo do dia e o excesso de pedestres em áreas centrais dos espaços urbanos.
Trata-se, também, de uma questão ambiental, pois o excesso de veículos nas ruas gera mais poluição, interferindo em
problemas naturais e climáticos em larga escala e também nas próprias cidades, a exemplo do aumento do problema
das ilhas de calor.
A principal causa dos problemas de mobilidade urbana no Brasil relaciona-se ao aumento do uso de transportes
individuais em detrimento da utilização de transportes coletivos, embora esses últimos também encontrem dificuldades
com a superlotação. Esse aumento do uso de veículos como carros e motos deve-se a, pelo menos, cinco fatores: má
qualidade do transporte público no Brasil; aumento da renda média do brasileiro nos últimos anos; redução de impostos
por parte do Governo Federal sobre produtos industrializados (o que inclui os carros); concessão de mais crédito ao
consumidor; e, por fim, herança histórica da política rodoviária do país.
Entre as principais soluções para o problema da mobilidade urbana, na visão de muitos especialistas, estaria o
estímulo aos transportes coletivos públicos, através da melhoria de suas qualidades e eficiências e do desenvolvimento
de um trânsito focado na circulação desses veículos, e a diversificação dos modais de transporte. Ao longo do século
XX, o Brasil foi essencialmente rodoviarista, em detrimento do uso de trens, metrôs e outros. A ideia é investir mais
nesses modos alternativos, o que pode atenuar os excessivos números de veículos transitando nas ruas das grandes
cidades do país.
De toda forma, é preciso ampliar os debates, regulamentando ações públicas para o interesse da questão, tais
como a difusão dos fóruns de mobilidade urbana e a melhoria do Estatuto das Cidades, com ênfase na melhoria da
qualidade e da eficiência dos deslocamentos por parte das populações.
(PENA, Rodolfo F. Alves. "Mobilidade urbana no Brasil". Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/mobilidade-urbanano-brasil.htm>. Acesso em 25/03/2016. Adaptado).

01 Analisando-se a estrutura do texto, conclui-se que se trata de um /uma:
a) Depoimento.
d) Artigo de opinião.

b) Debate.
e) Reportagem.

c) Notícia.

02 Segundo o texto, a mobilidade urbana é também um problema:
a) Político.

b) Ambiental.

c) Econômico.

d) Educacional.

e) Social.

03 Qual das alternativas NÃO apresenta uma causa para o aumento de transportes individuais?
a) Política ferroviária precária no país.
b) Aumento do poder de compra dos brasileiros.
c) Superlotação dos transportes coletivos.
d) Redução de impostos para compra de automóveis.
e) Construção de ciclovias para redução do tráfego.
04 Assinale a alternativa que apresenta, segundo o texto, soluções para o problema da mobilidade urbana:
a) Eficiência nas vias de circulação de veículos individuais e diminuição da concessão de créditos.
b) Melhoria de transportes alternativos individuais e livre circulação nas rodovias.
c) Melhoria de transportes coletivos públicos e diversificação de outros meios de locomoção.
d) Recuperação de ciclovias e pavimentação das ruas.
e) Recuperação de rodovias e de ruas das grandes cidades do país.
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05 O trecho “o Brasil foi essencialmente rodoviarista, em detrimento do uso de trens, metrôs e outros” (3º §) significa
que o país priorizou o uso de
a) animais de carga.
b) transportes aéreos.
c) trens e metrôs.
d) carros, motos e ônibus.
e) embarcações marítimas.
06 A expressão “em detrimento de” estabelece, no texto, a relação de:
a) Ressalva.
b) Comparação.
c) Acréscimo.
d) Exemplificação.
e) Conclusão.
07 Considerando as relações sintáticas do fragmento “é preciso ampliar os debates” (4º §), pode-se afirmar que
ampliar os debates funciona como:
a) Adjunto adnominal.
b) Objeto indireto.
c) Predicativo.
d) Objeto direto.
e) Sujeito.
Texto 2
Leia o infográfico que segue e responda às questões de 08 a 10:

(Disponível em <http://www.webbikers.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/10/Screen-shot-2012-10-12-at-6.30.10-PM.png,>
Acesso em 26/03/2016).
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08 Que informação INCORRETA é dada a partir da leitura do infográfico?
a) A bicicleta é o transporte individual mais econômico, embora seja menos utilizado que o carro próprio.
b) O carro próprio é o meio de transporte mais caro e menos utilizado que o ônibus.
c) O ônibus é o meio de transporte mais utilizado e o mais econômico no Brasil.
d) O ônibus é o transporte coletivo mais utilizado no Brasil, mas não é o mais econômico se comparado aos individuais.
e) A motocicleta, embora seja um transporte individual mais econômico que o carro próprio, não é o mais utilizado no
Brasil.
09 A relação que se estabelece entre as informações do infográfico e as do texto 1 é de:
a) Contradição.
b) Reforço.
c) Negação.
d) Oposição.
e) Ilustração.
10 Sobre os títulos “Os meios de transporte mais utilizados no Brasil” e “Mobilidade urbana no Brasil”, é correto afirmar
que ambos são organizados por:
a) Frases.
b) Orações.
c) Períodos simples.
d) Períodos compostos por subordinação.
e) Períodos compostos por coordenação.
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Conhecimentos Básicos de Informatica
11 Sobre teclas de atalho no Excel 2013, marque a alternativa INCORRETA:
a) CTRL+3 - Aplica ou remove o sublinhado.
b) CTRL+M - Aplica o formato de número Geral.
c) CTRL+PgDn - Alterna entre separadores da folha de cálculo, da esquerda para a direita.
d) CTRL+SHIFT+% - Aplica o formato Percentagem sem casas decimais.
e) CTRL+SHIFT+# - Aplica o formato Data, com dia, mês e ano.
12 Sobre o LibreOffice 3.6, analise as afirmativas abaixo:
I – A função ARRED arredonda um número para o valor mais próximo até uma quantidade de dígitos definida pelo
usuário.
II – A função SINAL identifica se um número fornecido como argumento é positivo ou negativo.
III – A função ALEATÓRIO retorna um número qualquer entre 0 e 10 como resultado.
IV – A função TRANSPOR apresenta como resultado a matriz transposta de uma matriz inserida como argumento.
Estão corretas:
a) somente I.
b) somente I e II.
c) somente III e IV.
d) somente I, II e IV.
e) I, II, III e IV.
13 No ambiente Linux, o comando $ ls:
a) Mostra a quantidade de espaço usada no disco rígido.
b) Mostra o uso da memória.
c) Lista todos os arquivos do diretório.
d) Abre um arquivo.
e) Abre o explorador de informações.
14 Em uma instituição pública, é comum o servidor ter acesso a diversos sistemas de informação por meio de senhas.
São exemplos de senhas frágeis, EXCETO:
a) Nome do sistema operacional ou da máquina que está sendo utilizada.
b) Identificador do usuário (ID), mesmo que seus caracteres estejam embaralhados.
c) Números de telefone, de cartão de crédito, de carteira de identidade ou de outros documentos pessoais.
d) Letras seguidas do teclado do computador (QWERT, ASDFG, YUIOP).
e) Primeiros caracteres de frase significativa para o usuário, inserindo símbolos entre eles.
15 São exemplos de dispositivos de Entrada/Saída Mistos, EXCETO:
a) Modem.
b) TouchPads.
c) Placas de som.
d) Touch Screens.
e) Placas de captura de TV.
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Legislação
16 De acordo com o Estatuto da UFCG, na organização e no desenvolvimento de suas atividades, a UFCG respeitará
os seguintes princípios, EXCETO:
a) A dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
b) A natureza pública, gratuita, democrática, laica e de qualidade socialmente referenciada, sendo de responsabilidade
da União a garantia de recursos para a manutenção da instituição.
c) A igualdade de acesso e de permanência na Instituição.
d) A transparência, a publicidade a probidade, a racionalidade, a impessoalidade, a eficiência e a regularidade nos atos
e na gestão de recursos da Instituição, com direito ao contraditório.
e) O compromisso com a ampliação do ensino público e gratuito, com padrão unitário de qualidade em todos os níveis.
17 Marque a alternativa INCORRETA quanto aos casos em que poderá ocorrer o afastamento do pessoal técnicoadministrativo, previsto no Regimento da UFCG :
a) Para capacitação em instituições nacionais ou estrangeiras.
b) Para prestação de colaboração técnica em atividades definidas com base em convênio específico.
c) Para colaboração temporária em outras instituições públicas;.
d) Para comparecer a eventos técnico-científicos e reuniões relacionadas com a sua atividade.
e) Para colaboração temporária em instituições privadas.
18 De acordo com a lei 8.112/90 marque a assertiva INCORRETA:
a) A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
b) A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento.
c) Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.
d) A posse em cargo público independe de prévia inspeção médica oficial.
e) É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da
posse.
19 São requisitos de validade do ato administrativo:
a) Competência, conveniência, finalidade, motivo e objetivo.
b) Forma, competência, finalidade, motivo e objeto.
c) Imperatividade, competência, legitimidade, motivo e objeto.
d) Forma, competência, finalidade, oportunidade e objeto.
e) Oportunidade, objetivo, finalidade, imperatividade e motivo.
20 Não é considerado atributo do ato administrativo:
a) Presunção de legitimidade.
b) Finalidade
c) Imperatividade
d) Autoexecutoriedade
e) Tipicidade.
21 Indique qual a modalidade de licitação em que a ampla publicidade e universalidade são consideradas como suas
características intrínsecas:
a) Convite.
b) Concorrência.
c) Tomada de Preços.
d) Leilão.
e) Concurso.
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22 Marque a assertiva em que NÃO constitui forma de provimento de cargo público, nos termos da Lei nº 8.112/90:
a) Promoção.
b) Readaptação.
c) Transferência.
d) Aproveitamento.
e) Recondução.
23 De acordo com o que se encontra previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a
alternativa correta:
a) A pena de morte não pode ser aplicada no Brasil, em nenhuma hipótese.
b) A pena de morte pode ser introduzida no Brasil por meio de emenda constitucional.
c) A pena de morte pode ser aplicada em caso de guerra declarada;
d) A pena de morte pode ser introduzida em processo de revisão constitucional.
e) A pena de morte pode ser aplicada no Brasil, em qualquer circunstância.
24 De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 são direitos sociais:
a) A educação, a saúde, a proteção à maternidade e à infância.
b) O trabalho, a previdência social, a anistia e o salário família.
c) A moradia, o lazer, a segurança e o habeas corpus.
d) O salário mínimo, as férias e a assistência aos desamparados.
e) A educação, a saúde, o mandado de segurança e a previdência social.
25 A observância da adequação e da exigibilidade, por parte do agente público, constitui fundamento do seguinte
princípio da Administração Pública:
a) Publicidade.
b) Moralidade.
c) Legalidade.
d) Proporcionalidade.
e) Impessoalidade.
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Politica Pública de Educação
26 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei n. 9394/96) é dever do Estado para
com a educação escolar pública:
a) Garantir ensino fundamental, obrigatório e gratuito, para aqueles que estão na idade própria.
b) Garantir vaga na escola pública de ensino fundamental mais próxima da sua residência a toda criança que completar
3 anos.
c) Oferta de ensino noturno irregular, adequado às condições do educando trabalhador.
d) Atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
e) Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças pobres de 0 a 3 anos.
27 Considerando-se as propostas da política neoliberal para a educação:
I- Focalização e redução dos gastos públicos;
II- Aumento dos gastos públicos com a educação pública;
III- Privatização dos sistemas educacionais;
IV- Descentralização e redução das responsabilidades da União quanto à manutenção dos sistemas;
V- Estado como mero regulador e avaliador dos sistemas.
São corretas as seguintes afirmativas:
a) I, III, IV e V.

b) I, III e V.

c) II, IV e V.

d) II, III, IV.

e) I, II, III e IV.

28 A meta 4 do Plano Nacional de Educação (2014-2024) tem por objetivo:
a) Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino.
b) Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
exclusivamente na rede regular de ensino.
c) Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento em salas especiais e separados
dos demais alunos.
d) Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
prioritariamente em estabelecimentos privados e conveniados.
e) Universalizar, para a população de zero a dezoito anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino.
29 Uma análise crítica acerca da concepção educacional presente no documento “Pátria Educadora”, publicado pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República em abril de 2015, permite afirmar que tal documento:
a) Expressa um projeto progressista de educação voltado para a qualificação do ensino básico como obra de
construção nacional para enfrentar os problemas educacionais do século XXI.
b) Expressa uma perspectiva gerencial de educação, segundo a qual o ensino deve estar pautado pela eficiência, pela
eficácia, pela produtividade e pela responsabilização dos indivíduos, seguindo a lógica empresarial.
c) Estabelece princípios pertinentes para a educação, entre elas a de melhorar a qualidade da educação básica,
sugerindo que o Estado tenha maior responsabilidade nessa tarefa.
d) Estabelece a educação como prioridade nos investimentos do Estado, de modo que o país melhore sua posição nas
estatísticas oficiais e seja visto internacionalmente como Pátria Educadora.
e) Expressa o desejo dos movimentos dos educadores, de construir uma educação mais democrática e voltada para as
demandas da classe trabalhadora.
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30 Qual das seguintes alternativas expressa uma definição crítica acerca da atual política de construção de uma Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) que vem sendo encaminhada pelo Ministério da Educação?
a) Trata-se de uma proposta de unificação dos esforços de toda a rede pública de educação básica, para que a
educação escolar tenha a mesma qualidade de norte a sul do país.
b) Trata-se de uma proposta de organização da educação básica, já que a mesma não conta com nenhuma diretriz ou
parâmetro curricular nacional que oriente os professores e que garanta que os alunos das diferentes regiões do país
tenham acesso aos mesmos conhecimentos.
c) Trata-se de uma proposta de reformulação da educação básica em todo o país, que consiste em padronizar 60% dos
conteúdos a serem lecionados, a qual beneficiará, em grande medida, os grupos empresariais responsáveis pela
confecção de materiais didáticos a serem distribuídos às escolas de todo o país.
d) Não se trata de uma padronização dos conteúdos da educação básica, pois a Base Comum refere-se apenas a 60%
dos conteúdos a serem trabalhados, deixando os sistemas de ensino livres para escolher os demais 40%.
e) Trata-se de uma política que garante maior autonomia aos docentes sobre os conteúdos a serem lecionados, uma
vez que define previamente a maior parte dos conteúdos de cada área de ensino e estes devem somente aplicá-los
em suas aulas.
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Conhecimentos Específicos
31 O Orçamento Público configura-se como uma “Técnica de Elaboração Orçamentária” utilizada pela Administração
Pública para alocar com eficiência e eficácia os recursos da sociedade (CARVALHO, 2014). Um adequado
planejamento de receitas e despesas pode diferenciar o governo ou país que gasta bem ou mal o dinheiro público.
Dessa forma, de acordo com o regime político adotado em cada país, ou seja, segundo a forma de governo adotada,
existem três tipos de orçamento:
a) Orçamento-programa; Orçamento tradicional; e Orçamento base-zero.
b) Orçamento incremental; Orçamento legislativo; e Orçamento misto.
c) Orçamento de desempenho; Orçamento incremental; e Orçamento misto.
d) Orçamento legislativo; Orçamento executivo; e Orçamento misto.
e) Orçamento plurianual; Orçamento de investimento; e Orçamento plurianual.
32 A contabilidade é uma ciência social que interpreta o patrimônio das entidades através do registro de dados, com o
objetivo de prestar informações úteis ao processo de decisão. Nesse sentido, e sendo a informação contábil, em
especial aquela contida nas demonstrações contábeis, notadamente as previstas na legislação, deve propiciar
revelação suficiente sobre a entidade, de modo a facilitar a concretização dos propósitos do usuário, revestindo-se de
atributos. Face ao exposto, assinale a alternativa que NÃO representa um atributo da informação contábil.
a) Tempestividade.
b) Integralidade.
c) Razoabilidade.
d) Compreensibilidade.
e) Confiabilidade.
33 Em relação aos Regimes Contábeis Aplicados à Contabilidade Pública, é INCORRETO afirmar que:
a) Regime contábil define-se como um sistema de escrituração contábil.
b) O regime de caixa refere-se aquele em que como norma geral, a receita é reconhecida no período em que é
empenhada e a despesa paga nesse mesmo período.
c) Regime de caixa é o que compreende, exclusivamente, todos os recebimentos e pagamentos efetuados no
exercício, mesmo aqueles relativos a períodos contábeis anteriores.
d) Define-se o regime de competência como aquele em que as receitas e as despesas são atribuídas aos exercícios de
acordo com a real incorrência, isto é, de acordo com a data do fato gerador, e não quando são recebidos ou pagos
em dinheiro.
e) Pertencem ao exercício financeiro, as despesas nele legalmente empenhadas.
34 Assinale a alternativa que NÃO corresponde à classificação das receitas públicas.
a) A receita sob o enfoque patrimonial ocorre quando um fato administrativo ocasiona acréscimo no patrimônio líquido.
b) A contabilidade pública classifica a receita classifica como receita qualquer ingresso de recurso financeiro, mesmo
que seja transitório, de propriedade de terceiros e com obrigação de restituição imediata.
c) A receita orçamentária são ingressos de recursos financeiros que se incorporam definitivamente ao patrimônio
público, pois pertencem à entidade que o recebe.
d) As receitas extraorçamentárias são ingressos de recursos financeiros que se incorporam definitivamente ao
patrimônio, pois não pertence à entidade que o recebe.
e) Quanto à dependência da execução orçamentária a receita poderá ser classificada em receita resultante da
execução orçamentária e receita independente da execução orçamentária.
35 São exemplos de receitas correntes, EXCETO:
a) Receita tributária.
b) Transferências intergovernamentais.
c) Receita agropecuária.
d) Receita da dívida ativa proveniente de amortização de empréstimos e financiamentos.
e) Transferências para combate à fome.
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36 São consideras despesas correntes, EXCETO:
a) Pessoal e encargos sociais.
b) Despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização.
c) Conservação de praças.
d) Juros e encargos da dívida.
e) Todas as alternativas anteriores.
37 Acerca das modalidades de licitação, assinale a alternativa incorreta.
a) A tomada de preços é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
b) O convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não,
escolhidos e convidados com número de três pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia
do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que
manifestarem seu interesse com antecedência de vinte e quatro horas da apresentação das propostas.
c) O leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados a oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor
da avaliação para a venda de bens móveis inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente apreendidos
ou penhorados ou para alienação de bens imóveis.
d) Pregão é a modalidade de licitação para a aquisição de bens e serviços comuns (aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do
mercado.
e) Na modalidade de licitação do pregão o julgamento e classificação das propostas deve adotar o critério de menor
preço, observado os prazos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade definidos no edital.
38 Sobre os estágios da despesa orçamentária, é correto afirmar que:
a) São tipos de empenho: ordinário, por estimativa e global.
b) A fixação é o segundo estágio da despesa orçamentária.
c) O empenho configura-se como o último estágio da despesa orçamentária.
d) A fixação é o terceiro estágio da despesa orçamentária e consiste na verificação do direito adquirido pelo credor,
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
e) A despesa orçamentária tem três estágios distintos: a fixação, o empenho e o pagamento.
39 Avalie as assertivas abaixo a respeito do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
(SIAFI).
I- O SIAFI está estruturado em sistema e subsistemas.
II- São exemplos de atribuições e facilidades do SIAFI: execução orçamentária e o controle do Sistema de Serviços
Gerais (SISG).
III- O SIAFI é um sistema informatizado que tem por finalidade contabilizar e controlar toda a execução orçamentária,
financeira e patrimonial da União em tempo real.
IV- É utilizado apenas no nível federal da Administração Pública.
V- O SIAFI desempenha importante papel na tarefa de elaboração das demonstrações das contas consolidadas no
Balanço Geral da União.
Marque a alternativa que apresenta a sequência correspondente:
a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
b) Apenas as assertivas I e II estão erradas.
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão erradas.
e) Todas as assertivas estão corretas.
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40 O gestor financeiro de uma Entidade Pública “Accountability” apresentou os seguintes saldos nas contas do
Balanço Financeiro no final do exercício financeiro do ano de 2015.
Saldo da conta

Valor (R$)

Restos a pagar do exercício

42.000,00

Despesas orçamentárias

520.000,00

Saldo positivo relativo ao exercício anterior
Receitas orçamentárias

15.000,00
585.000,00

Outras receitas extraorçamentárias

48.000,00

Saldo financeiro positivo para o exercício seguinte

30.000,00

Analisando as informações acima obtidas pelo gestor financeiro da entidade, o total das despesas extraorçamentárias
no exercício financeiro corresponde a:
a) 65.000,00
d) 12.000,00

b) 78.000,00
e) nenhuma das alternativas anteriores.

c) 140.000,00

41 Julgue as assertivas abaixo:
I- O superávit financeiro corresponde à diferença positiva entre o Ativo Financeiro e o Passivo a Descorberto.
II- Os ativos devem ser classificados como circulantes e exigível a longo prazo.
III- As contas do ativo devem ser dispostas em ordem descrescente de grau de conversibilidade, as contas do passivo
em ordem decrescente de grau de liquidez.
IV- O resultado patrimonial do exercício é apurado no Balanço Patrimonial e refletido na Demonstração das Variações
Patrimoniais.
V- O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa de autorização
orçamentária.
Marque a alternativa corresponde ao julgamento das assertivas:
a) Todas as assertivas estão corretas.
b) Apenas as assertivas I, II e V estão corretas.
c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
e) Apenas a assertiva V está correta.
42 No Brasil, o patrimônio das entidades do setor público, o orçamento, a execução orçamentária e financeira e os
atos administrativos que provoquem efeitos de caráter econômico e financeiro no patrimônio devem ser mensurados ou
avaliados monetariamente a registrados pela contabilidade, obedecendo às Normas Brasileiras de Contabilidade. Em
face do exposto, assinale a alternativa INCORRETA, acerca da avaliação e mensuração dos componentes
patrimoniais:
a) As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda
estrangeira, à taxa de câmbio na data do Balanço Patrimonial.
b) Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão,
quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.
c) Os riscos e reconhecimento de dívidas são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada
quando deixarem de existir os motivos que a originaram.
d) O ativo intangível, que se refere aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da
atividade pública ou exercidos com essa finalidade não podem ser mensurados ou avaliados com base no valor de
aquisição ou de manutenção.
e) Os resíduos e os refugos dos estoques devem ser mensurados, na falta de critério mais adequado, pelo valor
realizável líquido.
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43 As Normas Brasileiras de Contabilidade estabelecem a necessidade de equilíbrio entre o custo e o benefício como
a limitação de ordem prática, ao invés de uma característica qualitativa, equivalendo a dizer sobre os benefícios
decorrentes da informação devem exceder o custo de produzi-la. Entretanto, a avaliação dos custos e benefícios é, em
essência, um exercício de julgamento.
Na prática, é frequentemente necessário um balanceamento entre as características qualitativas. Geralmente, o
objetivo é atingir um equilíbrio apropriado entre as características, a fim de satisfazer aos objetivos das demonstrações
contábeis. A importância relativa das características em diferentes casos é uma questão de julgamento profissional.
Nesse sentido, alguns profissionais da Contabilidade pública têm considerado como ativo permanente os bens que
atendam as duas premissas, a saber:
I.
II.

A durabilidade seja superior a dois anos, nos termos da Lei n 4.320/64;
O valor unitário não ultrapasse o montante determinado ou prazo de vida útil que não exceda a um ano.

Tal critério, entretanto, precisa ser repensado, vez que para a ciência contábil deve prevalecer a ideia de ativo como
elemento voltado para a geração de fluxos de caixa futuros e não em função da durabilidade, do valor ou do prazo de
vida útil.
Por outro lado, mesmo no caso de sua irrelevância para a geração de benefícios econômicos ou prestação de serviços,
será possível estabelecer regras de controle que estabeleçam o registro e contabilização de bens de pequena monta
que, desse modo, seriam incorporados ao ativo. Entretanto, simultaneamente , tais bens seriam totalmente depreciados
ou amortizados no próprio ano de aquisição ou produção (no valor de R$ 6.000,00), aparecendo nas demonstrações
contábeis e de resultado da seguinte forma (imagine uma receita total no período de R$ 20.000,00):
Ativo financeiro
Bens móveis
Menos: Depreciação acumulada

R$
6.000,00
(6.000,00)

Demonstração do Resultado
Receita
Menos: Depreciação

R$
20.000,00
(6.000,00)

Ativo financeiro
Bens móveis
Menos: Exaustão acumulada

R$
6.000,00
(6.000,00)

Demonstração do Resultado
Receita
Menos: Depreciação

R$
20.000,00
(5.000,00)

c)

Superávit
Bens imóveis
Menos: Exaustão acumulada

R$
6.000,00
(6.000,00)

Demonstração do Resultado
Receita
Menos: Depreciação

R$
20.000,00
(5.000,00)

d)

Déficit
Bens imóveis
Menos: Exaustão acumulada

R$
6.000,00
(6.000,00)

Demonstração do Resultado
Despesa
Menos: Depreciação

20.000,00

a)

b)

R$
(5.000,00)

e) Todas as alternativas anteriores estão erradas

44 Sobre os princípios orçamentários públicos, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa INCORRETA.
a) Os princípios orçamentários públicos gerais refere-se as receitas e despesas.
b) Os princípios orçamentários públicos gerais podem ser classificados em substanciais.
c) Os princípios orçamentários públicos gerais podem ser classificados em formais ou de apresentação.
d) Os princípios orçamentários públicos substanciais subdividem-se em: anualidade, unidade, universalidade, equilíbrio
e exclusividade.
e) Os princípios orçamentários públicos substanciais subdividem-se em: anualidade, unidade, publicidade, clareza,
uniformidade e precedência.
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45 No ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer quaisquer dos seguintes critérios, EXCETO:
a) Espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com o propósito de ser vendido ou
consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade.
b) Espera-se que o ativo seja liquidado durante o ciclo operacional da entidade.
c) Entende-se que no setor público de administração direta o ativo pode ser dividido em subgrupos: disponibilidades,
estoques, títulos a receber e créditos tributários e não tributários inscritos ou não na dívida ativa, entre outros que o
profissional julgar necessário para a evidenciação do ativo circulante da entidade.
d) Espera-se que o ativo seja realizado até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
e) O ativo seja caixa ou equivalente de caixa (conforme definido na Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP 2), a
menos que sua troca ou uso para liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após
a data das demonstrações contábeis.
46 Analise as contas abaixo e assinale aquela que NÃO representa conta de resultado patrimonial do exercício:
a) Recolhimento de créditos tributários de exercícios anteriores.
b) Doações recebidas .
c) Reavaliação de ativos.
d) Redução de valor recuperável de ativos.
e) Reversão ao valor recuperável líquido de ativos.
47 Julgue os itens a seguir e assinale aquele que NÃO representa uma conta do Patrimônio Líquido da entidade.
a) Ativo líquido real.
b) Variações patrimoniais ativas.
c) Passivo a descoberto.
d) Resultado patrimonial do exercício.
e) Superávit acumulado até o exercício anterior.
48 Acerca das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, indique a alternativa que não condiz com a
característica e peculiaridade do demonstrativo.
a) O balanço patrimonial corresponde as contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido e evidencia
qualitativamente e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública.
b) A demonstração das variações patrimoniais que também pode ser denominada de Balanço de Resultados, evidencia
as alterações ocorridas no Patrimônio durante o exercício, resultantes da execução orçamentária.
c) O balanço orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, por categoria econômica, confrontando
orçamento inicial e suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário e discriminando as
receitas por fontes e as despesas por grupo de natureza.
d) A demonstração dos fluxos de caixa evidencia a movimentação financeira do setor público no período a que se
refere, e discrimina a receita orçamentária realizada por destinação de recurso, bem com a despesa orçamentária
executada por destinação de recurso e o montante não pago com parcela retificadora.
e) A demonstração dos fluxos de caixa pode ser elaborada pelo método direto e indireto e evidencia as movimentações
havidas no caixa e seus equivalentes.
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Enunciado para responder as questões 49 e 50.
Considere o Balanço Patrimonial abaixo de uma entidade pública “Transparência Pública”, em 31/12/2015 (Em R$):

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante

3.100,00

Passivo Circulante

Caixa e equivalentes

2.500,00

Obrigações trabalhistas

9.500,00

Fornecedores

1.500,00

Estoques

600,00

11.600,00

Restos a pagar

600,00

Ativo Não Circulante

60.250,00

Passivo Não Circulante

800,00

Investimentos

10.250,00

Obrigações fiscais

800,00

Imobilizado

50.000,00

Patrimônio Líquido

50.950,00

TOTAL

63.350,00

TOTAL

63.350,00

49 A partir da análise do Balanço Patrimonial da entidade “Transparência Pública”, em 31/12/2015 (Em R$), assinale a
alternativa correspondente ao Índice de Solvência do período:
a) 5,11
b) 0,30
c) 19,43
d) 0,94
e) Nenhuma das alternativas.
50 A Composição do Endividamento (CE) e a Liquidez Seca (LS) da entidade pública correspondem respectivamente:
a) CE = 0,94; LS = 0,22
b) CE = 0,30; LS = 19,43
c) CE = 0,27; LS = 0,20
d) CE = 0,27; LS = 0,22
e) CE = 19,43; LS = 0,20
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