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PORTUGUÊS
TEXTO: O empregado tem carro e anda de avião. E eu
estudei pra quê?
Matheus Pichonelli

O condômino é, antes de tudo, um
especialista no tempo. Quando se encontra com
seus pares, desanda a falar do calor, da seca, da
chuva, do ano que passou voando e da semana que
parece não ter fim. À primeira vista, é um sujeito
civilizado e cordato em sua batalha contra os
segundos insuportáveis de uma viagem sem
assunto no elevador. Mas tente levantar qualquer
questão que não seja a temperatura e você entende
o que moveu todas as guerras de todas as
sociedades em todos os períodos históricos.
Experimente. Reúna dois ou mais condôminos
diante de uma mesma questão e faça o teste. Pode
ser sobre um vazamento. Uma goteira. Uma
reforma inesperada. Uma festa. E sua reunião de
condomínio será a prova de que a humanidade não
deu certo.
Dia desses, um amigo voltou desolado de
uma reunião do gênero e resolveu desabafar no
Facebook: “Ontem, na assembleia de condomínio,
tinha gente 'revoltada' porque a lavadeira comprou
um carro. ‘Ganha muito’ e ‘pra quê eu fiz faculdade’
foram alguns dos comentários. Um dos
condôminos queria proibir que ela estacionasse o
carro dentro do prédio, mesmo informado que a
funcionária paga aluguel da vaga a um dos
proprietários”.
Sem que se perceba, reuniões como esta
dizem mais sobre nossa tragédia humana do que
se imagina. A do Brasil é enraizada, incolor e
ofuscada por um senso comum segundo o qual
tudo o que acontece de ruim no mundo está em
Brasília, em seus políticos, em seus acordos e seus
arranjos. Sentados neste discurso, de que a fonte
do mal é sempre a figura distante, quase
desmaterializada, reproduzimos uma indigência
humana e moral da qual fazemos parte e nem nos
damos conta. (...)
Por trás desse discurso está uma lógica
perversa de dominação. Uma lógica que permite
colocar os trabalhadores braçais em seu devido
lugar. Por aqui, não nos satisfazemos em contratar
serviços que não queremos fazer, como lavar,
passar, enxugar o chão, lavar a privada, pintar as
unhas ou trocar a fralda e dar banho em nossos
filhos: aproveitamos até a última ponta o gosto de
dizer “estou te pagando e enquanto estou pagando
eu mando e você obedece”. Para que chamar a
atenção do garçom com discrição se eu posso
fazer um escarcéu se pedi batata-fria e ele me
entregou mandioca? Ao lembrá-lo de que é ele
quem serve, me lembro, e lembro a todos, que
estudei e trabalhei para sentar em uma mesa de
restaurante e, portanto, MEREÇO ser servido. Não é
só uma prestação de serviço: é um teatro sobre
posições de domínio. Pobre o país cujo diploma
serve, na maioria dos casos, para corroborar estas
posições.
SEPROD – Serviço de Processamento de Dados

Por isso o discurso ouvido por meu amigo em
seu condomínio é ainda uma praga: a praga da
ignorância instruída. Por isso as pessoas se
incomodam quando a lavadeira, ou o porteiro, ou o
garçom, “invade” espaços antes cativos. Como uma
vaga na garagem de prédio. Ou a universidade. Ou os
aeroportos. (...)
Esses exemplos mostram que, por aqui, pobre
pode até ocupar espaços cativos da elite (não sem
nossos protestos), mas nosso diploma e nosso senso
de distinção nos autorizam a galhofa: “lembre-se,
você não é um de nós”. Triste que este discurso tenha
sido absorvido por quem deveria ter como missão a
detonação, pela base e pela educação, dos resquícios
de uma tragédia histórica construída com o caldo da
ignorância, do privilégio e da exclusão.
Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-empregadaja-tem-carro-e-eu-estudei-pra-que-5156.html

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
1. Pode-se afirmar sobre o texto:
a) No primeiro parágrafo, o autor é irônico ao falar a
respeito dos condôminos.
b) Os moradores dos condomínios são os responsáveis
pelos problemas do mundo, incluindo as guerras.
c) É uma crítica à exibição de problemas particulares em
redes sociais.
d) Defende que os políticos são os responsáveis por
tudo de ruim que acontece no Brasil.
e) Reitera a visão otimista de que se o problema está
nas pessoas, é possível resolver.
2. Para o autor:
a) Os trabalhadores braçais são explorados e por isso
devem ocupar o mesmo lugar dos seus superiores.
b) A política brasileira é desigual e, portanto,
segregadora, esse é o problema a ser discutido pela
sociedade.
c) A situação apresentada na rede social é fruto da
necessidade de domínio das pessoas sobre as
outras.
d) O fato de a empregada do condomínio ter um carro é
sintomático da falta de organização financeira dos
seus patrões.
e) A sociedade perdeu a noção das hierarquias sociais e
se defende apenas em falsos discursos que
escamoteiam as verdades.
3. Sobre o texto, pode-se afirmar:
a) É uma narração em primeira pessoa e imparcial.
b) Trata-se de uma fábula, por fazer uso de uma
alegoria para discutir um tema.
c) O autor busca a imparcialidade e seu ponto de vista
não é evidenciado.
d) Possui uma estrutura mista, entre argumentação e
dissertação sem defender um ponto de vista.
e) Parte de uma situação para discutir um problema do
qual ela é apenas reflexo.
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4. É uma ideia presente no texto:
a) As mudanças que ocorrem na sociedade em
relação às chamadas classes sociais acontecem
concomitantes às mudanças de paradigmas em
relação à postura das pessoas diante desses
acontecimentos.
b) A sociedade não está disposta a mudanças na
estrutura e revela isso de forma indireta.
c) A estrutura social brasileira nunca muda e isso
reitera a resistência das pessoas em relação à
ascensão de alguns grupos marginais.
d) As classes sociais no Brasil são muito bem
definidas e por isso não existe possibilidade de
mudanças em relação a esse aspecto.
e) A ascensão social de grupos minoritários ainda
incomoda as pessoas porque não se fez uma
política de aceitação desses grupos, o que ainda
depende de vontade política.
5. O título do texto:
a) Mostra, denotativamente, o ponto de vista do
autor.
b) É irônico, pois a fala reitera a ideia defendida no
decorrer do texto.
c) É uma metáfora que traduz o pensamento do
autor em relação aos seus condôminos.
d) É a fala de outra pessoa, que evidencia um
posicionamento que não é o mesmo do autor.
e) Destoa do restante do texto, pois não apresenta
relação de sentido com o que nele se discute.
6. Aponte a alternativa em que uma ou mais
palavras
foram
grafadas
incorretamente.
Considere as normas do novo acordo ortográfico.
a)
b)
c)
d)
e)

Absover; acento; asséptico; apreender; cavalhero.
Incipiente; iminente; costear; cumprimento; sustar.
Dessecar; dessabor; despensa; cervo; recrear.
Seção; cerrar; tachar; concertar; ruço.
Absorver; acedente; acessório; cassar; apóstrofo.

7. Tomando como referência o novo acordo
ortográfico, aponte a alternativa em que a(s)
palavra(s) está/estão acentuada(s) incorretamente
ou em que há ausência de acento gráfico.
a)
b)
c)
d)
e)

Jiboia; ideia; parabéns.
Cipó; maracatu; tatu.
Espermatozóide; Aracajú; Enjoo.
Cérebro; hífen; trânsito.
Saúde; servo; atômico.

8. Aponte a alternativa em que todas as palavras
devem ser grafadas com a letra que está entre os
parênteses.
a)
b)
c)
d)
e)

___enipapo; falan___e; ____esto. (G)
O___alá; ____ingar; lagarti___a. (X)
Me____er; ___eirar; ____umbo (CH)
Barca___a; ca___ula; exten___ão. (Ç)
Gravide___es; grande___a; marque___a. (Z)
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9. Dentre as alternativas a seguir aponte a única em
que não ocorre crase.
a) Vou à Fortaleza, capital do Ceará, amanhã.
b) Tenho que entregar os documentos à diretora da
escola.
c) Vou à Bahia, mas para ficar.
d) Meu diretor faz tudo às pressas e por isso nunca dá
tempo de resolver os problemas.
e) Falarei às que quiserem me ouvir.
10. Aponte a alternativa em que a vírgula é utilizada para
isolar o aposto:
a) Ontem à tarde, na minha casa, conversamos sobre os
problemas.
b) Conte um pouco da sua história para nós, menina.
c) Não pode sair cedo, mas pode acordar para ver TV.
d) Tenho três momentos: a entrada, a saída e o final.
e) Dentro da casa de praia, lugar onde ficam todos os
meus segredos, eu pude me ver pela primeira vez.
INFORMÁTICA
11. Segurança da Informação está relacionada com
proteção de um conjunto de dados, no sentido de
preservar o valor que possuem para um indivíduo ou
uma organização.
Analise a informação seguinte.
“Propriedade que limita o acesso à informação tão
somente às entidades legítimas, ou seja, àquelas
autorizadas pelo proprietário da informação”.
Marque a expressão que identifica corretamente os
dados da informação transcrita.
a)
b)
c)
d)
e)

Benefício.
Implementação.
Integridade.
Confidencialidade.
Disponibilidade.

12. Correio eletrônico, também conhecido como e-mail, é
um programa em que é possível realizar trocas de
mensagens pela internet e se tornou uma alternativa
bem sucedida no decorrer dos anos. Por ele é
possível o envio e a troca de documentos, imagens e
áudios para qualquer pessoa que possua um
endereço de correio eletrônico.
Sobre “Correio eletrônico”, marque a afirmação
incorreta.
a) Para acessar um e-mail basta apenas ter a internet.
b) O endereço eletrônico é separado por @ (arroba)
como: concursosexpress@concursosexpress.com.br.
c) Cada programa de e-mail possui uma maneira própria
de encaminhar as mensagens e o usuário deve
verificar suas orientações e regulamentos.
d) O espaço seguido a Cc: Carbon Copy (cópia
carbonada) é usado para se colocar o endereço de
uma pessoa que receberá uma cópia do e-mail.
e) Os correios eletrônicos podem ser divididos de duas
formas: os agentes de usuários e os agentes de
transferência de mensagens.
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13. Analise as informações enunciadas. Após análise,
marque APENAS a série em que todas as
informações estão corretas.
I. O Painel de Controle é uma ferramenta de sistema
do Microsoft Windows, relacionada diretamente
com
personalizar
as
configurações
do
computador.
II. A Central de Segurança do Windows é um pacote
de segurança incluído nos sistemas operacionais
Windows XP, Vista e 7, da Microsoft, desprovidos
de recursos para informar e monitorar a segurança
do computador do usuário que o executa.
III. No Internet Explorer, existe o Assistente para
conexão com a Internet, onde é possível
configurar o computador para ter uma conexão
com a Internet.
IV. No Prompt de Comando, só não tem a opção
Propriedades, na qual se poderiam alterar as
configurações para a execução dos programas no
MS-DOS.
a)
b)
c)
d)
e)

I – II e IV.
II – III e IV.
I – III e IV.
II e IV.
I – II e III.

14. O conjunto de dispositivos responsáveis pelo
processamento das informações ou parte física
do computador (como: circuitos de fios e luz,
placas, utensílios, correntes) recebe o nome de
_______________.
Marque a expressão que completa corretamente a
lacuna do enunciado.
a)
b)
c)
d)
e)

Software.
Hadware.
CPU.
Periféricos.
Memória RAM.

15. Programa de computador que habilita seus
usuários a interagirem com documentos virtuais
da Internet, também conhecidos como páginas da
web, que podem ser escritas em linguagens como
HTML, XHTML ou HTML5 com ou sem linguagens
como o CSS e que estão hospedadas num
servidor Web. É um navegador de internet,
também conhecido como ____________.
Marque a expressão que completa corretamente o
enunciado.
a)
b)
c)
d)
e)

WEB.
Mozila.
WWW.
Browser.
Firefox.
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CONHECIMENTOS GERAIS DE ESTÂNCIA
16. A bandeira é um dos principais símbolos de um
município. A bandeira do município de Estância
apresenta o seguinte slogan:
a)
b)
c)
d)
e)

Trabalho e Paz
Ordem e Segurança
Cultura e Trabalho
Ordem e Lei
Segurança e Proteção

17. O IBGE é um órgão muito respeitado no Brasil com
relação às pesquisas e estatísticas. Segundo o IBGE
(2012), o rebanho que apresentava o maior destaque
em Estância era:
a)
b)
c)
d)
e)

Asinino
Bubalino
Caprino
Ovino
Bovino

18. As questões climáticas são sempre importantes para
qualquer planejamento, por exemplo, econômico. O
município de Estância está sob o domínio do clima:
a)
b)
c)
d)
e)

Equatorial
Tropical úmido
Tropical semiárido
Temperado
Equatorial seco

19. O IBGE realiza o censo a cada 10 anos, tendo sido o
ultimo em 2010. Em 2013, o IBGE apresentou uma
contagem populacional que com relação à Estância
apresentou a seguinte característica:
a)
b)
c)
d)

Redução da população absoluta.
Redução da densidade demográfica.
Aumento de aproximadamente 3 mil habitantes.
Elevação da taxa de fecundidade a um patamar de 3
filhos/mulher.
e) Redução considerável da população idosa.
20. Acerca do município
alternativa correta:

de

Estância,

marque

a

a) Estância apresenta uma área de 320 quilômetros
quadrados e faz limite com Santa Luzia do Itanhi.
b) É atualmente o maior produtor de laranja do estado.
c) É cortado pela BR-101 e pela linha verde (também
conhecida como BR-235).
d) Está localizado na porção sudoeste do estado.
e) A área de Estância é de aproximadamente 640
quilômetros quadrados e faz limite com Salgado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AS QUESTÕES 21 E
CONTEXTO SEGUINTE.

22

REFEREM-SE

AO

A contabilidade aplicada ao setor público passa
por profundas mudanças que estão exigindo um
grande esforço dos profissionais com ela
envolvidos
para
que
seus
relatórios
e
demonstrações contenham informações úteis
para a gestão patrimonial e a tomada de decisão
por parte dos gestores públicos, o que é o
objetivo principal das Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(NBCASP) e da Secretaria do Tesouro Nacional
(STN). (MAUSS, Cezar Volnei. Análise de Demonstrações
Contábeis e Governamentais. Instrumento de Suporte à Gestão
Pública. 1ª ed.2012. Editora Atlas. São Paulo.)

21. Com as alterações estruturais propostas pela
contabilidade, é possível realizar uma série de
análises técnicas e gerenciais que possibilitam
um diagnóstico bastante amplo e preciso da
situação econômica e financeira das entidades
públicas, abrangendo alguns aspectos.
Os
aspectos
envolvidos
estruturais são quanto a:
I.
II.
III.
IV.

nas

alterações

Liquidez.
Estrutura de endividamento.
Resultados obtidos pelos gestores.
Precisão dos dados contábeis.

I – II e IV.
I – II e III.
II e IV.
I – III e IV.
II – III e IV.

22. Sobre “Contabilidade
informações seguintes:

(KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública. Teoria e prática. 8ª ed. 2001.
Editora Atlas. São Paulo.)

Marque os dados que completam coerentemente o
sentido do texto.
a)
b)
c)
d)
e)

patrimônio e nos registros das empresas.
patrimônio e no lucro das empresas.
balancete semestral de cada empresa.
balancete semestral público.
balanço anual de cada empresa.

24. Da confrontação entre o valor final dos aumentos do
Patrimônio Liquido - usualmente denominados
"receitas" - e das suas diminuições - normalmente
chamadas de "despesas" ou "custos", emerge o
conceito de "resultado do período": positivo, se as
receitas forem maiores do que as despesas; ou
negativo, quando ocorrer o contrário.
(Equipe Portal de Contabilidade http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/despesas.htm)

Marque APENAS a série com os dados corretos.
a)
b)
c)
d)
e)

23. Contabilidade Pública constitui mais um dos ramos
das Ciências Contábeis, que tem suas atividades
voltadas ao registro, controle e análise dos
fenômenos contábeis (financeiros orçamentários e
patrimoniais) neste caso, o seu objeto é a
Administração Pública (União, Estados, Municípios e
Distrito Federal), e tem como visão a gestão dos
recursos públicos o que a diferencia da
contabilidade societária ou privada cujo foco está no
________________________________. (Adaptado)

Analise os enunciados seguintes:
I. Toda receita gera o aumento do ativo da empresa.
II. O pagamento de comissão de vendedores é uma
despesa.
III. O recebimento que gera a diminuição do ativo ou o
aumento do passivo exigível denomina-se de receita.

Pública”

analise

as

I. Pode ser definida como o ramo da contabilidade
que registra, controla e demonstra a execução dos
orçamentos, dos atos e fatos da fazenda pública e
o patrimônio público e suas variações.
II. A Contabilidade Pública - seja na área Federal,
Estadual, Municipal ou no Distrito Federal - tem
como base a Lei 4.320, de 17 de março de 1964,
que instituiu normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.
III. A Contabilidade Pública restringe-se à previsão da
receita e à fixação da despesa, estabelecidas no
Orçamento Público aprovado para o exercício,
escritura a execução orçamentária da receita e da
despesa.

Está (ão) Correto (s):
a)
b)
c)
d)
e)

I – II e III.
II apenas.
III apenas.
I e II apenas.
II e III apenas.

25. Balanço Patrimonial é a demonstração contábil
destinada
a
evidenciar,
qualitativa
e
quantitativamente, numa determinada data, a posição
patrimonial e financeira da Entidade. No balanço
patrimonial, as contas deverão ser classificadas
segundo os elementos do patrimônio que registrem e
agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a
análise da situação financeira da empresa.
(http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/balancopatrimonial.htm)

O Balanço Patrimonial não demonstrará:

Está (ão) correta (s):
a)
b)
c)
d)
e)

I apenas.
III apenas.
I e II apenas.
I e III apenas.
I – II e III.
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a) O Ativo Financeiro e o Ativo Permanente.
b) O Saldo Patrimonial.
c) Os Razonetes e os Comprovantes de Endosso
Bancário.
d) O Passivo Financeiro e o Passivo Permanente.
e) As Contas de Compensação.
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26. Relatório Contábil é a expressão resumida e
ordenada de dados colhidos pela contabilidade,
tendo por objetivo relatar às pessoas que se
utilizam
da
contabilidade
(usuários
da
contabilidade) os principais fatos registrados pela
Contabilidade em determinado período.
(MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. Editora Atlas.
São Paulo. Cap. 2. p. 51/64.)

Analise as informações seguintes:
I. Demonstração do resultado do exercício faz parte
das demonstrações financeiras exigidas por lei.
II. Como
característica
do
ativo,
podem-se
mencionar:
bens,
direitos,
propriedade,
mensuráveis monetariamente, benefícios futuros e
presentes.
III. Impostos a pagar fazem parte do capital de
terceiros.
IV. As demonstrações financeiras devem ser
publicadas bimestralmente em todas as empresas.
Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II apenas.
I – II e III apenas.
I e III apenas.
I - II e IV apenas.
I – II - III e IV.

27. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e
obrigações da empresa. Balanço evidencia
equilíbrio nos dois lados origem e aplicação.
Balanço patrimonial significa demonstração de
forma equilibrada de bens, direitos e obrigações
em um único relatório.
(MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. Editora Atlas.
São Paulo. Cap. 2. p. 59.)

O Balanço Patrimonial é constituído pelo:
I. Ativo compreende os bens, os direitos e as
demais aplicações de recursos controlados pela
entidade, capazes de gerar benefícios econômicos
futuros, originados de eventos ocorridos.
II. Passivo compreende as origens de recursos
representados pelas obrigações para com
terceiros, resultantes de eventos ocorridos que
exigirão ativos para a sua liquidação.
III. Patrimônio Líquido compreende os recursos
próprios da Entidade, e seu valor é a diferença
positiva entre o valor do Ativo e o valor do Passivo.
Está (ão) correta (s):
a)
b)
c)
d)
e)

I apenas.
I e II apenas.
II e III apenas.
I – II e III.
II apenas.
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28. Analise as proposições seguintes:
I. Ao término do exercício, como se faz em todos os
meses, procede-se ao levantamento do balancete de
verificação, com o objetivo de conhecer os saldos das
contas do razão e conferir sua exatidão.
II. No balancete são relacionadas todas as contas
utilizadas pela empresa, quer patrimoniais quer de
resultado, demonstrando seus débitos, créditos e
saldos.
III. As contas do balancete, no fim do exercício, sejam
patrimoniais ou de resultado, nem sempre
representam, entretanto, os valores reais do
patrimônio, naquela data, nem as variações
patrimoniais do exercício, porque os registros
contábeis não acompanham a dinâmica patrimonial
no mesmo ritmo em que ela se desenvolve.
Considerando “Os Procedimentos para elaboração
do Balanço”, marque a(s) correta(s):
a)
b)
c)
d)
e)

I – II e III.
I e II apenas.
II e III apenas.
III apenas.
I e III apenas.

29. Custo é o valor gasto com bens e serviços para a
produção de outros bens e serviços, podendo-se
exemplificar com: matéria prima, energia aplicada na
produção de bens, salários e encargos do pessoal da
produção. Despesa é o valor gasto com bens e
serviços relativos à manutenção da atividade da
empresa, bem como aos esforços para a obtenção de
receitas através da venda dos produtos, podendo-se
exemplificar com: materiais de escritório, salários da
administração.
(Por: Jonatan de Sousa Zanluca. Contabilidade de Custos.)

Os custos e despesas são considerados realizados:
I. Quando ativos deixarem de existir ou de pertencer à
entidade.
II. Pela perda de valor econômico de ativos.
III. Pelo surgimento de um passivo não relacionado a um
ativo, nem em substituição de outro passivo.
Está (ão) correta (s):
a)
b)
c)
d)
e)

I apenas.
II apenas.
I - II e III.
I e II apenas.
II e III apenas.
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30. Durante o exercício financeiro, o poder executivo
pode solicitar ao legislativo o acréscimo das
dotações orçamentárias. Esses acréscimos,
quando autorizados pelo legislativo, serão, então,
adicionados ao orçamento corrente. Por isso, tais
adições chamam-se de créditos adicionais. Por se
tratar de aumento de despesa do orçamento
corrente, cada solicitação de crédito adicional
deve ser acompanhada da fonte de recursos.
(SOUTO, Humberto Guimarães.Palestra proferida na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional.Revista 87/2)

Marque o que não se considera como “Fonte
Hábil de Recurso”.
a) O superávit financeiro (apurado no balanço
patrimonial do exercício anterior).
b) O excesso de arrecadação.
c) Os recursos provenientes da anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias ou de outros
créditos adicionais.
d) O produto de operações de crédito autorizadas em
lei.
e) O Balanço Patrimonial.

32. Os Princípios gerais dos inventários são:
instantaneidade;
tempestividade;
integridade;
especificação; homogeneidade; uniformidade.
Analise a informação seguinte.
“O levantamento deve ser realizado na data mais
próxima possível do evento (motivo) a que se refere
e no menor tempo possível, para evitar manobras,
distorções de fatos ou situações”.
Os dados da informação caracterizam o princípio da:
a)
b)
c)
d)
e)

Instantaneidade.
Tempestividade.
Integridade.
Especificação.
Homogeneidade.

33. Análise de balanço - consiste no processo de
transformação
dos
dados
constantes
das
demonstrações financeiras em informações úteis aos
diversos usuários da informação contábil.
(MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balancetes –
Abordagem Básica e Gerencial. 4ª ed. Editora Atlas. Cap. 1.)

Analise as informações seguintes:
AS QUESTÕES 31 E 32 REFEREM-SE
CONTEÚDO ENUNCIADO A SEGUIR.

AO

Entre os instrumentos usados pela Contabilidade, o
Inventário Geral é o mais importante, porque
através dele pode-se apurar o resultado de um
exercício, dispensando qualquer auxílio dos Livros
de Escrituração. Esse resultado assim apurado
será mais exato, correto e certo possível. (Vertes,
1977)
31. Os Inventários classificam-se quanto: aos fins; à
extensão ou amplitude; a periodicidade; ao
aspecto geral.
Analise as informações seguintes:
I.

II.

III.

Inventário de exercício ou de gestão – elaborado
por ocasião do encerramento do exercício,
apuração do resultado e elaboração dos
balanços.
Inventário de constituição ou instalação – para
revelar a realidade patrimonial de instalação da
entidade, ou para iniciar sua escrituração
contábil.
Inventário de liquidação – para proceder ao
encerramento das atividades e à liquidação
patrimonial da entidade.

I. Para uma indústria, o conjunto de contas classificado
no Ativo circulante compreende: Fornecedores,
Caixa, Bancos com Movimento, Estoque.
II. O Ativo Circulante também é conhecido como Capital
de Giro.
III. Ativo Permanente é o mesmo que Ativo Total.
IV. Um empréstimo obtido com prazo de seis anos será
classificado como Realizável a Longo Prazo.
Marque as duas únicas informações que estão
corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

34. Análise de balanço consiste no processo de
transformação
dos
dados
constantes
das
demonstrações financeiras em informações úteis aos
diversos usuários da informação contábil.
(GOUVEIA, Nélson. Contabilidade Básica. Editora Harbra. SãoPaulo. p.
11)

Sobre “Equação Fundamental do Patrimônio”,
analise as informações com V (Verdadeiro) ou F
(Falso). Após análise, marque a série correta.
Passivo X Patrimônio Líquido = Ativo.
Ativo - Passivo = Patrimônio Líquido.
Ativo + Patrimônio Líquido = Passivo.

Marque a (s) informação (ões) referente(s) ao
“Inventário quanto aos fins”:
a)
b)
c)
d)
e)

I apenas.
I e II apenas.
III apenas.
I – II e III.
II apenas
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I e II.
II e III.
III e IV.
II e IV.
I e IV.

a)
b)
c)
d)
e)

V; V; V.
V; V; F.
F; F; V.
F; V; V.
V; F; F.
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35. Princípios de Contabilidade representam a
essência das doutrinas e teorias relativas à
Ciência
da
Contabilidade,
consoante
o
entendimento predominante nos universos
científico e profissional.
(Por: Júlio César Zanluca. Os Princípios de Contabilidade.
06.06.2013.)

Analise as proposições seguintes:
I. Todos os custos e despesas relacionados com
receitas reconhecidas devem ser com elas
confrontados, dentro do período a que se referem.
II. Os custos, despesas e prejuízos devem ser
reconhecidos
contabilmente
quando
são
realizados ou incorridos, independente de terem
sido desembolsados.
III. As receitas e lucros somente devem ser
contabilizados como tais quando estiverem
efetivamente
realizados,
mesmo
que
o
recebimento já tenha ocorrido de forma
antecipada.
Está (ão) corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II apenas.
II e III apenas.
III apenas.
I apenas.
I – II e III.

36. Gestão significa gerenciamento, administração,
onde existe uma instituição, uma empresa, uma
entidade social de pessoas, a ser gerida ou
administrada.
Analise as informações seguintes:
I. O objetivo é de crescimento, estabelecido pela
empresa, através do esforço humano organizado
pelo grupo, com um objetivo especifico. As
instituições podem ser privadas, sociedades de
economia mista, com ou sem fins lucrativos.
II. A gestão é um ramo das ciências humanas porque
tratam com grupo de pessoas, procurando manter
a sinergia entre elas, a estrutura da empresa e os
recursos existentes.
III. A gestão administrativa, além da técnica de
administrar, ainda se utiliza de outros ramos como
o direito, a contabilidade, economia, psicologia,
matemática e estatística a sociologia, a
informática entre outras.
IV. As funções do gestor prendem-se apenas à
liderança de grupo.
Marque APENAS as afirmações corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

I – II e III.
I- III e IV.
II e IV.
III e IV.
II – III e IV.
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37. A classificação da despesa pública depende da
categoria econômica onde está enquadrado o gasto despesa corrente ou de capital; do grupo a que está
enquadrada a despesa - de pessoal, juros da dívida;
da modalidade de aplicação do gasto - se ele é uma
aplicação direta ou uma transferência a outro ente
privado ou público e o elemento da despesa, ou seja,
onde, efetivamente, ocorrerá o gasto - diárias,
salários, material de consumo, etc.
(...)
Empenho – é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigação de
pagamento pendente ou não de implemento de
condição. O empenho da despesa não pode
ultrapassar o crédito recebido. O empenho da
despesa é efetuado mediante um documento
denominado de Nota de Empenho (NE).
(http://www.crcpr.org.br/new/content/portal/contadorPublico/#1.9)

São “Modalidades de empenho”:
I. Empenho ordinário - montante conhecido e
pagamento de uma só vez.
II. Empenho Global – montante conhecido, mas com
pagamento parcelado, como por exemplo, aluguéis,
salários, contratos de prestação de serviços
mensais como vigilância, limpeza, etc.
III. Empenho por estimativa – montante desconhecido,
mas estimável, como por exemplo, despesas com
luz, telefone, etc.
Está (ão) correto(s):
a)
b)
c)
d)
e)

I apenas.
II apenas.
I e III apenas.
I - II e III.
II e III apenas.

38. A Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000,
estabelece normas de finanças públicas voltadas
para responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências.
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm)
(http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-deresponsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00)

CAPÍTULO III - DA RECEITA PÚBLICA - Seção I - Da
Previsão e da Arrecadação
Art. 11. Constituem requisitos essenciais da
responsabilidade na gestão fiscal a instituição,
previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos
da competência constitucional do ente da Federação.
Parágrafo único. É vedada a realização de
transferências voluntárias para o ente que não
observe o disposto no caput, no que se refere
___________.
Marque os dados que completam o sentido do texto.
a)
b)
c)
d)
e)

às taxas.
aos impostos.
às taxas e aos tributos.
aos tributos municipais.
aos tributos estaduais.
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39. Deve-se atentar para o que estabelece a Lei nº.
4.320/64, em seus artigos 35 e 36 – caput, que diz:
“Consideram-se Restos a Pagar as despesas
empenhadas,
mas
não
pagas
até
___________________,
distinguindo-se
as
processadas das não processadas”.
Nesses trechos, a mencionada Lei disciplina o
parâmetro sinalizador a ser utilizado para
mensurar a despesa orçamentária do exercício
financeiro: valores legalmente empenhados.
(Por: Francisco Glauber. Noções de Contabilidade Pública.
ObCursos Editora. P.5.)

Marque os dados que preenchem coerentemente
a lacuna do texto.
a)
b)
c)
d)
e)

o mês de janeiro
o mês de junho
o dia 30 de junho
o mês de dezembro
o dia 31 de dezembro

40. Plano de contas é o conjunto de títulos
previamente definidos, organizados e codificados
com o objetivo de uniformizar o registro contábil
dos atos e fatos públicos.
(PILETTI, Balduino et AL. Contabilidade Geral –Noções de Custos
e Análise de Balanço. Editora Ática. Cap.IV.)

Analise as informações I e II (do Ativo).
I. Contas Caixa e Duplicatas a receber.
II. Representa os bens móveis e imóveis da empresa
não destinados à venda. Subdivide-se em grupos.
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42. Plano Plurianual é um instrumento técnico de
planejamento essencial à política orçamentária do
Estado, vez que orienta a elaboração dos demais
planos e programas do governo, na qual se incluem
as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual,
com período de validade de 4 anos.
MILESKI, Helio Saul. O controle da gestão pública. Editora Revista dos
Tribunais, 2003. São Paulo.)

Analise as informações seguintes:
I. O Plano Plurianual corresponde à apresentação
regionalizada das diretrizes, objetivos e metas
relativas às despesas de capital da Administração
Pública.
II. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), os
Poderes Executivos das 03 (três) esferas deverão
apresentar projeto de lei ao Legislativo, antes da
proposta orçamentária, descrevendo o orçamento
anual das receitas e do gasto público.
III. A LOA deve ser elaborada segundo a técnica do
orçamento-programa,
apresentando
as
ações
hierarquizadas do Estado, indicando os projetos e
atividades das políticas públicas a serem
implementadas no exercício.
Está (ao) correta (s):
a)
b)
c)
d)
e)

I - II e III.
I e II apenas.
I apenas.
II apenas.
I e III apenas.

43. Analise as informações seguintes:
Elas representam, respectivamente:
I.
a)
b)
c)
d)
e)

Exigível a longo prazo e capital.
Imobilizado e Diferido.
Circulante e Permanente.
Capital e Circulante.
Diferido e imobilizado.
II.

41. Há vários livros que encontramos nas empresas,
os quais não são propriamente contábeis e, sim,
fiscais, sociais e, ainda, por necessidade
administrativa.

III.

(MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. Editora Atlas.
São Paulo. Cap. 11. p. 231/2.)

Marque o que não se considera como um dos
“Livros Fiscais obrigatórios exigidos pela
legislação do IR; IPI; ICM e ISS”, Escrituração.
a)
b)
c)
d)
e)

Registro do ICM.
Registro de Entrada de Mercadorias.
Apuração de Lucro Real.
Inventário.
Registro de Atas de Assembleias Gerais.

SEPROD – Serviço de Processamento de Dados

IV.

Superávit Financeiro é a diferença positiva entre o
ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugandose, ainda, os saldos dos créditos adicionais
transferidos e as operações de crédito a eles
vinculadas. (art. 43, § 2, Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964).
Superávit Orçamentário representa o valor da
Receita Executada, que excede a Despesa
Executada.
Déficit Orçamentário é a diferença caracterizada
pela execução da Despesa maior que a Receita
arrecadada num determinado período.
O superávit provém tanto do excesso de
arrecadação, quanto da economia orçamentária.

Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II apenas.
II – III e IV apenas.
II e IV apenas.
I - II e III apenas.
I - II – III e IV.
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44. Análise Econômica e Financeira possibilita
desenvolver
estudos
para
obtenção
e
interpretação de dados do ambiente externo e
interno da empresa, tais como estudos de
mercado, pesquisa e coleta de elementos da
estrutura de custos e das condições internas das
operações.
(Por: Gomes de Matos. Consultores Associados)

Marque o que não representa “Benefício na
Apuração
dos
Resultados
EconômicoFinanceiros” de uma empresa.
a)
b)
c)
d)
e)

Setor financeiro eficiente e seguro.
Diagnóstico econômico-financeiro.
Recursos financeiros planejados e equilibrados.
Informações oportunas e fidedignas.
Resultados econômicos e financeiros melhorados.

45. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, estatui
Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços
da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.
Analise o conteúdo do Art.6º.
Art. 6º. Todas as receitas e despesas constarão da
Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas
quaisquer deduções.

46. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, estatui
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Analise o conteúdo do Art. 9º.
Art. 9º ______ é a receita derivada instituída pelas
entidades de direito publico, compreendendo os
impostos, as taxas e contribuições nos termos da
constituição e das leis vigentes em matéria
financeira, destinando-se o seu produto ao custeio
de atividades gerais ou especificas exercidas por
essas entidades.
Marque a expressão que preenche coerentemente a
lacuna do Art.9º.
a)
b)
c)
d)
e)

Imposto
Tributo.
Taxa.
Ativo.
Superavit.

47. A Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000,
estabelece normas de finanças públicas voltadas
para responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências.
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm)

§ 1º As cotas de receitas que uma entidade pública
deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa,
no orçamento da entidade obrigada à transferência e,
como receita, no orçamento da que as deva receber.

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES –
Art. 2º.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar
entende-se como:

§ 2º “Para cumprimento do disposto no parágrafo
anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados
apurados no balanço do exercício anterior àquele em
que se elaborar a proposta orçamentária do Governo
obrigado à transferência.”

I. Ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito
Federal e cada Município.
II. Empresa controlada: sociedade cuja maioria do
capital social com direito a voto pertença, direta ou
indiretamente, a ente da Federação.
III. Empresa estatal dependente: empresa controlada
que receba do ente controlador recursos financeiros
para pagamento de despesas com pessoal ou de
custeio em geral ou de capital, excluídos, no último
caso, aqueles provenientes de aumento de
participação acionária.
IV. Receita corrente líquida: somatório das receitas
tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e
outras receitas também correntes, deduzidos:

§ 3º Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará
as fontes de recursos que o Poder Executivo fica
autorizado a utilizar para atender à sua cobertura.
§ 4º O produto estimado de operações de crédito e
de alienação de bens imóveis somente se incluirá na
receita quando umas e outras forem especificamente
autorizadas pelo Poder.
Marque APENAS os
coerentes com o Art.6º.
a)
b)
c)
d)
e)

parágrafos

que

§ 1º e § 2º.
§ 1º e § 3º.
§ 2º e § 4º.
§ 3º e § 4º.
§ 1º; § 2º e § 3º.
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estão

o.

Estão em conformidade com o instituído no Art. 2
a)
b)
c)
d)
e)

I e II apenas.
II e III apenas.
I – II e III apenas.
I – II e IV apenas.
I – II - III e IV.
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48. A Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de
2000, estabelece normas de finanças públicas
voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e
dá outras providências.
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm)

CAPÍTULO III - DA RECEITA PÚBLICA - Seção I Da Previsão e da Arrecadação
Art. 11. Constituem requisitos essenciais da
responsabilidade na gestão fiscal a instituição,
previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos
da
competência
constitucional
do
ente
__________________.
Parágrafo único. É vedada a realização de
transferências voluntárias para o ente que não
observe o disposto no caput, no que se refere aos
impostos.
Marque a expressão que completa corretamente a
lacuna do Art.11.
a)
b)
c)
d)
e)

da Federação.
da entidade privada.
da entidade pública.
da entidade pública e da entidade privada.
da empresa estatal.

49. Marque o que representa o objeto de qualquer
Contabilidade.
a)
b)
c)
d)
e)

Receita.
Orçamento.
Patrimônio.
Livro Caixa.
Balanço.

50. Marque o que representa a base dos registros
contábeis.
a)
b)
c)
d)
e)

Razão.
Balancete.
Razonete.
Documentação.
Livro Caixa.
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