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  Prova I – Língua Portuguesa   
 20 questões 

 
 

TEXTO 1 
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Um editorial publicado recentemente no British Medical Journal discute de que forma a 

insatisfação no trabalho rouba saúde. 
Um dos autores é Cary Cooper, professor de psicologia da Universidade Lancaster, no Reino 

Unido. Ele faz uma crítica: na batalha contra as doenças cardiovasculares toda a atenção é dedicada 

aos comportamentos sobre os quais as pessoas têm controle direto, como alimentação e atividade 
física. Não basta. 

“Há outros importantes fatores de risco sobre os quais as pessoas têm pouco controle. No topo 

da lista está o trabalho”, afirma Cooper. 

Ao analisar 485 estudos que incluíram 267 mil pessoas, Cooper concluiu que a falta de satisfação 
no trabalho tem forte relação com baixa autoestima, depressão, ansiedade e síndrome de burnout. 

Essa síndrome é uma resposta do organismo ao estresse ocupacional crônico. Os sinais clássicos 

são desmotivação, avaliação negativa de si mesmo, insensibilidade. A pessoa é consumida física e 
emocionalmente. Daí o termo burnout – do inglês burn (queima) e out (para fora, até o fim). 

Situações assim costumam elevar os índices do chamado presenteísmo. O funcionário não falta, 

mas trabalha doente. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos demonstram que as perdas de 
produtividade por depressão e dores sofridas por trabalhadores que não faltam ao trabalho superam 

as perdas de produtividade derivadas do absenteísmo. 

A insatisfação no trabalho é um terreno fértil para a ocorrência de transtornos mentais (entre eles, 

os depressivos). Esses males já são a terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil. Ficam atrás 
apenas dos acidentes e das lesões conhecidas como LER/Dort, o conjunto de doenças provocadas pelo 

esforço repetitivo. Na região sudeste, os transtornos mentais ocupam o segundo lugar. 

É preciso reconhecer quando as coisas não vão bem e interromper o ciclo de sofrimento. O erro 
de muita gente é esperar que a empresa faça isso por ela. Não fará. Tomar as rédeas da carreira e da 

vida é responsabilidade de cada um. 

Ninguém merece um trabalho que não faça sentido para quem o executa. Sentido é algo 
particular, subjetivo. É possível encontrar sentido em qualquer tipo de trabalho – seja ele braçal, 

intelectual, criativo ou não. 
 

SEGATTO, Cristiane. Paixão e saúde. Época. 04/10/2013. Disponível em: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/cristiane-
segatto/noticia/2013/10/bpaixaob-e-saude.html>. Acesso em 06 out. 2013. 

 

01. Segundo Cary Cooper, as doenças cardiovasculares: 
 

A) são a principal causa de afastamento do trabalho. 

B) são suficientemente prevenidas com boa alimentação. 

C) provocam depressão, ansiedade e síndrome de burnout. 

D) podem ser evitadas apenas com a prática de exercícios. 

E) têm como importante fator de risco o estresse ocupacional. 

 
02. O termo "assim" em "Situações assim costumam elevar..." (linha 14): 
 

A) assume sentido de consequência, como "portanto". 

B) é substituível sem alteração de sentido por "então" ou "logo. 

C) refere-se à situação de a pessoa ser consumida física e emocionalmente. 

D) constitui termo com valor conclusivo em relação ao parágrafo anterior. 

E) estabelece uma relação de comparação com a frase seguinte. 

 

03. Conforme o 6º parágrafo, é correto afirmar que: 
 

A) nos EUA, as perdas de produtividade por presenteísmo excedem as causadas por absenteísmo. 

B) nos Estados Unidos, o absenteísmo é muito mais nocivo à produtividade que o presenteísmo. 

C) o presenteísmo nos Estados Unidos superam o absenteísmo nos outros países, como o Brasil. 
D) os Estados Unidos, em comparação com o Brasil, apresentam maior índice de absenteísmo. 

E) os trabalhadores americanos trabalham doentes para não provocar perdas de produtividade. 

 

http://www.bmj.com/content/347/bmj.f4944?view=long&pmid=23929895
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/cristiane-segatto/noticia/2013/10/bpaixaob-e-saude.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/cristiane-segatto/noticia/2013/10/bpaixaob-e-saude.html
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04. Quanto às causas de afastamento do trabalho no Brasil, conforme o texto, é correto afirmar que: 
 

A) a depressão é mais comum que as lesões conhecidas como LER/Dort. 

B) os transtornos depressivos são tão frequentes quanto os acidentes e LER. 

C) os acidentes são menos frequentes que as lesões conhecidas como LER/Dort. 
D) o conjunto de doenças relativas a esforço repetitivo são mais comuns que os acidentes. 

E) os transtornos mentais são menos frequentes que as doenças por esforço repetitivo. 

 

05. Assinale a alternativa cuja trecho constitui uma opinião. 
 

A) "Essa síndrome é uma resposta do organismo ao estresse ocupacional crônico" (linha 11).  

B) "Os sinais clássicos são desmotivação, avaliação negativa de si mesmo..." (linhas 11-12). 

C) "Esses males já são a terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil" (linha 19). 

D) "Na região sudeste, os transtornos mentais ocupam o segundo lugar" (linha 21). 

E) "O erro de muita gente é esperar que a empresa faça isso por ela" (linhas 22-23). 

 
06. Assinale a alternativa que ordena termos do texto do particular para o geral. 
 

A) "trabalho" (25) / "braçal" (linha 26). 

B) "depressão" (linha 10) / "males" (linha 19). 

C) "empresa" (linha 23) / "carreira" (linha 23). 

D) "trabalhadores" (linha 16) / "funcionário" (linha 14). 

E) "presenteísmo" (linha 14) / "absenteísmo" (linha 17). 

 

07.  Assinale a alternativa que resume em um período só, mantendo a relação de sentido original, as frases 
constantes do trecho: "Sentido é algo particular, subjetivo. É possível encontrar sentido em qualquer 

tipo de trabalho – seja ele braçal, intelectual, criativo ou não." (linhas 25-27).  
 

A) Embora sentido seja algo subjetivo, é possível encontrar sentido em qualquer tipo de trabalho. 

B) Como sentido é algo subjetivo, é possível encontrar sentido em qualquer tipo de trabalho. 

C) Sentido é algo subjetivo, apesar de ser possível encontrar sentido em qualquer tipo de trabalho. 

D) O sentido é algo subjetivo, entretanto, é possível encontrar sentido em qualquer tipo de trabalho. 

E) Conquanto sentido seja algo subjetivo, é possível encontrar sentido em qualquer tipo de trabalho.  

 
08. Da leitura do texto, depreende-se que seu objetivo central é: 
 

A) divulgar os resultados de pesquisas feitas por cientistas britânicos. 

B) mostrar os malefícios à saúde provocados  pela insatisfação no trabalho. 

C) alertar os trabalhadores em geral para a perda de produtividade nas empresas. 

D) descrever os sintomas das doenças cardiovasculares e dos transtornos mentais. 

E) incentivar as pessoas à prática de exercícios e consumo de alimentos saudáveis. 

 

09. As vírgulas que isolam a expressão "professor de psicologia da Universidade Lancaster" (linha 03) se 
justificam por tratar-se de: 

 

A) aposto. 

B) vocativo. 

C) adjunto adverbial. 

D) adjunto adnominal. 

E) complemento nominal. 

 

10.  Como autoestima (linha 10), está grafada conforme o Novo Acordo Ortográfico (Decreto Nº. 6.583, de 
29 de setembro de 2008), a palavra: 

 

A) auto-suficiente. 

B) auto-realização. 

C) auto-medicação. 

D) auto-organização. 

E) auto-administração. 
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TEXTO 2 
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Se dedicamos tanto tempo de nossa existência ao trabalho, ele não pode estar confinado ao 

escaninho mental onde guardamos irrelevâncias. O trabalho, qualquer que seja ele, precisa fazer 
sentido para quem o realiza. Trabalho sem sentido é vida sem sentido. 

Uma das boas reflexões [sobre o tema] foi feita pelo professor Edmund Phelps, ganhador do 

Prêmio Nobel de Economia, em entrevista ao meu colega Marcos Coronato. 

Phelps acaba de publicar nos Estados Unidos um livro chamado Mass flourishing 
(Florescimento das massas), ainda sem previsão de lançamento no Brasil. Segundo o autor, cada 

indivíduo que emprega tempo e esforço numa atividade insatisfatória, mesmo que bem remunerada, é 

sintoma de uma sociedade doente. 
Florescimento, segundo Phelps, significa pessoas em trabalhos que deem a elas a oportunidade 

de se envolver em algo e sintonizar suas mentes no que estão fazendo. Trabalhos que ofereçam 

oportunidades, experimentação, projetos de coisas novas. Significa fazer coisas que dão uma sensação 
de recompensa. 

Se o trabalho permite aprimorar capacidades, ele oferece um ganho. Se, com essas habilidades 

aprimoradas, a pessoa chega a um salário melhor, esse é outro ganho. Phelps discorre também sobre 

os ganhos não materiais: a excitação de enfrentar desafios, a superação de obstáculos, a emoção da 
descoberta. 

“Quando alguém é jovem e não tem dinheiro, é natural que pense mais em ganhos materiais. À 

medida que envelhecemos, os ganhos não materiais passam a ressoar profundamente em cada um de 
nós”, disse Phelps a Coronato. 

Acho que já sou suficiente velha para sentir essa necessidade. Não é de hoje que coloco prazer no 

trabalho, liberdade e qualidade de vida acima dos ganhos materiais quando reflito sobre a minha carreira. 
 

SEGATTO, Cristiane. Paixão e saúde. Época. 04/10/2013. Disponível em: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/cristiane-
segatto/noticia/2013/10/bpaixaob-e-saude.html>. Acesso em 06 out. 2013. 

 

11.  Assinale a alternativa que reescreve a oração sublinhada em " Se dedicamos tanto tempo de nossa 
existência ao trabalho, ele não pode estar confinado ao escaninho mental onde guardamos irrelevâncias" 

(linhas 01-02), de modo a não alterar o sentido do período no contexto. 
 

A) Uma vez que dedicamos tanto tempo de nossa existência ao trabalho... 

B) No entanto, dedicamos tanto tempo de nossa existência ao trabalho... 

C) Embora dediquemos tanto tempo de nossa existência ao trabalho,... 

D) Conquanto dedicamos tanto tempo de nossa existência ao trabalho... 

E) Entretanto, dedicamos tanto tempo de nossa existência ao trabalho... 

 
12. De acordo com Phelps, uma sociedade se mostra doente quando: 
 

A) há muita oferta de empregos bem-remunerados. 

B) há pessoas envolvidas em trabalhos sem sentido. 

C) o trabalho vale mais que o tempo com a família.  

D) há excessiva preocupação com qualidade de vida. 

E) os ganhos imateriais superam os ganhos materiais. 

 

13.  Assinale a alternativa em que a palavra tanto recebe mesma classificação morfológica que em " Se 
dedicamos tanto tempo de nossa existência ao trabalho..." (linha 01). 

 

A) Os mais jovens se dedicam tanto a trabalhos insatisfatórios! 

B) Valorizamos tanto o emprego que esquecemos da satisfação. 

C) Tanto os ganhos materiais como os imateriais são importantes. 

D) Quando envelhecemos, não pomos tanto valor em salários altos. 

E) A insatisfação no trabalho prejudica tanto que as pessoas adoecem. 

 

14.  Assinale a alternativa em que o verbo grifado está conjugado no mesmo tempo e modo do verbo em 
"...que deem a elas a oportunidade..." (linha 10). 

 

A) É preciso que as pessoas criem coragem para mudar. 

B) A verdade é que não devem acreditar em tudo que leem. 

C) É natural que os jovens receiem perder um bom salário. 

D) Os estudiosos creem que o trabalho permite aprimorar capacidades. 

E) Algumas pessoas se veem obrigadas a tolerar um trabalho insatisfatório. 

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/cristiane-segatto/noticia/2013/10/bpaixaob-e-saude.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/cristiane-segatto/noticia/2013/10/bpaixaob-e-saude.html
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15. Assinale a alternativa cujo pronome exerce a mesma função sintática que o pronome destacado em 
"...que deem a elas a oportunidade..." (linha 10). 

 

A) Elas procuram satisfação mais que altos salários. 

B) Trabalhos criativos dão prazer a quem os realiza. 

C) Eles é que achavam que ganhos materiais eram importantes. 

D) Os filhos não devem escolher trabalhos para nos agradar. 

E) Segundo ele, o trabalho deve dar uma sensação de recompensa. 

 

16. No trecho: " Significa fazer coisas que dão uma sensação de recompensa" (linhas 12-13), a forma verbal 
grifada se justifica porque o sujeito: 

 

A) está posposto e distante do verbo. 

B) é uma oração reduzida fazer coisas. 

C) é Florescimento (linha 10), elíptico. 

D) está indeterminado no contexto verbal.  

E) é Trabalhos (linha 12), distante do verbo. 

 

17. Na frase "Acho que já sou suficiente velha para sentir essa necessidade" (linha 21), o termo grifado 
funciona sintaticamente como: 

 

A) predicativo. 

B) objeto direto. 

C) adjunto adnominal. 

D) adjunto adverbial. 

E) complemento nominal. 

 

18. Assinale a alternativa cuja palavra apresenta prefixo. 
 

A) indivíduo. 

B) escaninho. 

C) irrelevância. 
D) capacidades. 

E) profundamente.  

 

19.  Assinale a alternativa em que as duas palavras possuem o mesmo número de fonemas. 
 

A) dinheiro / emprega. 

B) segundo /sensação. 

C) qualidade / excitação. 

D) atividade / recompensa. 

E) envelhecemos / lançamento. 

 
20. Assinale a alternativa em a letra destacada representa o mesmo fonema que a letra X em "eXistência". 
 

A) praZer. 

B) Sensação. 

C) refleXões. 

D) ofereÇam. 

E) eXcitação. 
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 Prova II – Conhecimentos Específicos     
 40 questões 

 

21. Assinale a alternativa que apresenta aspectos que devem ser ponderados a fim de evitar perda de 

relevância da informação contábil, ocasionada tanto na produção quanto na divulgação desta. 
 

A) Oportunidade e formalidade. 

B) Oportunidade e materialidade. 

C) Oportunidade e confiabilidade. 

D) Oportunidade e intencionalidade. 

E) Oportunidade e confidencialidade. 
 

22. O Custo histórico é formado por bases de mensuração que ao longo do tempo assumem diferentes 

formas. Assinale a alternativa que apresenta os fatores que causam variações no Custo histórico. 
 

A) Custo específico, Valor realizável, Custo de mercado, Custo corrente e Valor justo.  

B) Valor presente, Valor de mercado, Custo unitário, Atualização monetária e Custo padrão. 

C) Custo corrente, Valor realizável, Valor presente, Valor justo e Atualização monetária. 

D) Custo variável, Custo de reposição, Valor presente, Atualização monetária e Valor realizável. 

E) Atualização monetária, Valor presente, Valor passado, Custo de reposição, e Custo da transformação. 

 
23. Assinale a alternativa que apresenta o termo correspondente à seguinte descrição: “Bens tangíveis ou 

intangíveis adquiridos ou produzidos com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das 

atividades”.  
 

A) Caixa. 

B) Estoques. 

C) Marcas e patentes. 
D) Aplicações financeiras. 

E) Máquinas e Equipamentos. 

 

24. Assinale a alternativa que apresenta o componente patrimonial no qual se registra o capital próprio. 
 

A) Patrimônio Líquido. 

B) Resultado. 

C) Despesas. 

D) Receitas. 

E) Ativo. 

 
25. O registro do pagamento de uma obrigação tributária vem a ser um fato contábil classificado de: 
 

A) Misto. 

B) Descritivo. 
C) Permutativo. 

D) Tempestivo. 

E) Modificativo. 

 

26. Em relação ao Plano de Contas, assinale a alternativa que apresenta o termo que corresponde à seguinte 
descrição: “estabelece a relação da conta com as demais e evidencia como se comporta diretamente 

diante do objeto”. 
 

A) Elenco de contas. 

B) Função das contas. 

C) Codificação das contas. 

D) Funcionamento das contas. 

E) Divisão hierárquica entre as contas. 

 

27. Um investimento avaliado pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP) é reconhecido inicialmente: 
 

A) pelo Custo. 

B) pelo próprio MEP. 

C) pelo Valor realizável. 
D) pelo lucro ou prejuízo do período. 

E) pela variação da parte do investidor. 
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28. Assinale a alternativa que apresenta as características que distinguem os passivos contingentes das 
provisões. 

 

A) Obrigações possíveis com a saída de recursos ainda improvável e estimativa insuficientemente 
confiável; ou obrigações presentes que possam conduzir a uma saída de recursos. 

B) Obrigações possíveis que possam conduzir a uma saída de recursos; ou, obrigações presentes com a 

saída de recursos ainda improvável e estimativa insuficientemente confiável. 

C) Obrigações possíveis que não possam conduzir a uma saída de recursos; ou, obrigações presentes com 

a saída de recursos ainda improvável e estimativa insuficientemente confiável. 
D) Obrigações possíveis que não possam conduzir a uma saída de recursos; ou, obrigações presentes com 

a saída de recursos ainda improvável e estimativa suficientemente confiável. 

E) Obrigações possíveis que possam conduzir a uma saída de recursos; ou, obrigações presentes com a 

saída de recursos provável e estimativa suficientemente confiável. 
 

29. Sabendo-se que a empresa “Indeterminada S/A” apresenta os seguintes saldos: Caixa – 85.000; Capital 

Subscrito – 100.000; e, Capital a integralizar – 15.000, assinale a alternativa que apresenta o saldo da 
conta Capital Social. 

 

A) 85.000 
B) 100.000 

C) 115.000 

D) 185.000 

E) 200.000 

 

30. Assinale a alternativa que apresenta um fato passível de ser classificado na Demonstração do Fluxo de 
Caixa, como Atividade de Financiamento. 

 

A) Aquisição de máquinas. 

B) Pagamento de dividendos. 
C) Recebimento de dividendos. 

D) Juros recebidos de empréstimos. 

E) Pagamento de despesas administrativas. 

 

31. Assinale a alternativa que contém afirmação coerente com a redação do artigo 183 da Lei federal 
6.404/76: “os elementos do ativo decorrente de operações de longo prazo serão ajustados a valor 

presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante”. 
 

A) Tão somente valores realizáveis no curto prazo são avaliados a valor presente. 

B) Apenas os elementos realizáveis no longo prazo são ajustados a valor presente. 

C) Os elementos realizáveis no curto prazo poderão ser ajustados a valor presente. 

D) Sob hipótese alguma, valores realizáveis no curto prazo poderão ser ajustados a valor presente.  

E) Não serão avaliados pelo valor presente os elementos realizáveis no longo prazo nem os de curto prazo. 

 

32. Integram o conjunto de grupos ou contas do Patrimônio Líquido: 
 

A) Capital, Depósitos judiciais e Reservas. 

B) Capital, Reservas e Adiantamento de clientes.  

C) Capital, Ações em tesouraria e Dividendos a pagar. 
D) Capital, Aplicações financeiras e Prejuízos acumulados. 

E) Capital, Ajustes de Avaliação patrimonial e Ações em tesouraria. 

 

33. Considerando que uma determinada ficha de estoque, escriturada pelo método da média ponderada, 

registrava um saldo de 20 unidades de uma mercadoria, ao custo unitário de R$30,00, e foram 
adquiridas 130 unidades ao preço R$ 37,50, calcule o custo da mercadoria vendida de 45 unidades. 

 

A) R$ 1.350,00 

B) R$ 1.457,50 

C) R$ 1,518,75 

D) R$ 1.642,50 

E) R$ 1.687,50 
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34. Assinale a alternativa correta, segundo o parágrafo 1 do artigo 183 da Lei 6.404/76, correspondente à seguinte 
descrição sobre Valor justo: “preço pelo qual possam ser repostos mediante compra no mercado”. 

 

A) Créditos e bens destinados à venda. 
B) Matérias primas e bens em almoxarifado. 

C) Investimentos e bens destinados à venda. 

D) Instrumentos financeiros e investimentos. 

E) Bens imobilizados e instrumentos financeiros.  
 

35. “A perda do valor do capital aplicado na aquisição da propriedade industrial ou comercial e quaisquer 
outras com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo 

legal ou contratualmente limitado”, corresponde a que aspecto da avaliação patrimonial de alguns ativos? 
 

A) Amortização. 

B) Depreciação. 

C) Ajuste a valor de mercado. 

D) Provisão para perdas com Investimentos. 

E) Perdas com créditos de liquidação duvidosa. 
 

36. O Resultado do Exercício abriga, dentre outras contas: 
 

A) As reservas de lucros não distribuídos. 

B) Os empréstimos concedidos a pessoas ligadas. 

C) A participação de acionistas nos lucros da empresa. 
D) A participação de terceiros nos lucros da empresa. 

E) As retenções feitas sobre pagamentos a funcionários e prestadores de serviços. 
 

37. Considerando que a empresa “Desconhecida S/A” apresenta na Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) 

os totais a seguir, qual será o saldo na rubrica Aumento (Redução) de disponibilidades? 
 

- Disponibilidades líquidas geradas/aplicadas pelas (nas) Atividades Operacionais ............. 75.620,00 

- Disponibilidades líquidas geradas/aplicadas pelas (nas) Atividades de Investimentos ....... (12.852,00) 
- Disponibilidades líquidas geradas/aplicadas pelas (nas) Atividades Operacionais .............. 43.228,00 
 

A) R$ 93.493,00. 

B) R$ 105.996,00. 

C) R$ 118.499,00. 

D) R$ 131.700,00. 

E) R$ 144.203,00. 
 

38. Considerando os dados a seguir, assinale a alternativa correta quanto ao valor do Lucro Operacional que 

deverá constar na Demonstração do Resultado do Exercício da empresa “Fictícia S/A”. 
 

- Devolução de Vendas .....................  2.000 
- CMV................................................ 37.000 

- Receita Bruta de Vendas ................ 120.000 

- Impostos sobre vendas .................... 5.950 
- Receitas financeiras ........................ 1.300 

- Despesas com vendas  .................... 8.900 

- Outras Despesas ..............................  2.500 
- Despesas financeiras .......................  870 

- Despesas administrativas ................  1.982 
   

 

A) R$ 63.298 

B) R$ 66.098 

C) R$ 66.698 

D) R$ 64.598 

E) R$ 67.098 
 

39. Em qual grupo patrimonial são classificadas as contas que registram o valor das despesas pagas, mas não 

incorridas? 
 

A) Despesas fixas. 

B) Despesas diversas. 

C) Despesas antecipadas. 

D) Despesas operacionais. 

E) Despesas de manutenção. 
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40. Qual o destino que deve ser dado aos lucros remanescentes após o pagamento dos dividendos 
obrigatórios e distribuição para as diversas reservas de lucros? 

 

A) Pagamento de dividendos. 

B) Pagamento dos tributos. 

C) Formação de provisão. 
D) Liquidação de dívidas. 

E) Reversão de lucro. 

 

41. São demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, vigentes a partir de 2013: 

A) Demonstração do Valor Adicionado e Balanço Orçamentário. 

B) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. 

C) Demonstração das Variações Patrimoniais e Notas Explicativas. 

D) Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e Demonstração do Resultado Econômico. 

E) Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.  

 

42. Sobre o balanço orçamentário, com base nas regras vigentes a partir de 2013, é correto afirmar: 

A) No balanço orçamentário há local próprio para se discriminar o montante de restos a pagar 

processados e não processados, compondo assim o seu montante total.  

B) A comparação entre as colunas despesas liquidadas e as despesas pagas (executadas) fornecem 

informações sobre o montante de restos a pagar não processados inscritos no exercício. 
C) Na coluna da direita, a despesa é discriminada por tipos de créditos, orçamentários e suplementares, especiais 

e extraordinários, além de demonstrar a despesa fixada, executada e as diferenças entre estes montantes. 

D) Demonstrará as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a 

dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas 
liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. 

E) O balanço orçamentário utiliza-se da classe 6, grupo 2: (Orçamento aprovado: previsão da receita e 

fixação da despesa) e a classe 5, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da 

despesa) do PCASP (plano de contas aplicado ao setor público).  
 

43. Sobre o balanço financeiro, com base nas regras vigentes a partir de 2013, é correto afirmar: 

A) Está organizado sobre a seguinte estrutura: receita orçamentária, receita extraorçamentária, saldo do 

exercício anterior, despesa orçamentária, despesa extraorçamentária e saldo para o exercício seguinte.  
B) Não são obrigatórias as comparações de informações entre os exercícios no atual demonstrativo do 

balanço financeiro. 

C) Possibilita mensurar se o disponível é suficiente para pagar as obrigações referentes aos bens e 

serviços adquiridos e contratados e ainda satisfazer os gastos de manutenção. 

D) Caso o ente público resolva agrupar algumas vinculações no grupo chamado de “Outras Vinculações”, 
esse não deverá ultrapassar 20% do total da Receita Orçamentária ou da Despesa Orçamentária.  

E) O registro correto de um convênio realizado entre um município e a União Federal, por exemplo, 

deve ocorrer no item referente a Transferências Financeiras Concedidas, no Balanço publicado pela 

União quando esta se encontrar no polo da instituição concedente. 
 

44. Sobre o Balanço Patrimonial no setor público, com base nas regras vigentes a partir de 2013, é correto afirmar: 

A) No lado do Ativo se encontram o ativo circulante e o não circulante, sendo este composto pelo ativo 

realizável, investimentos, imobilizado e intangível. 

B) Face as mudanças ocorridas na sistemática de apresentação do demonstrativo, foram excluídas as 

informações referentes aos grupos ativo e passivo compensados. 
C) O resultado diferido se compõe de grupo próprio demonstrado no Balanço Patrimonial, à semelhança 

do passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. 

D) o passivo circulante compreende obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a 

longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores a longo prazo, obrigações 
fiscais a longo prazo e demais obrigações a longo prazo. 

E) Os lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração 

direta, autarquias, fundações e fundos devem ser apresentados em conta própria denominada 

Resultados Acumulados que compõe o Patrimônio Líquido.  
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45. A atual estrutura da Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) comporta a seguinte ordem, com 
base nas regras vigentes a partir de 2013.  

A) Variações Patrimoniais Quantitativas, Variações Patrimoniais Diminutivas, Impostos, taxas e 

Contribuições de Melhoria, Contribuições, Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos, 
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, 

Valorização e Ganhos Com Ativos, Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, Variações 

Patrimoniais Aumentativa, Pessoal e Encargos, Benefícios Previdenciários e Assistenciais, Uso de 
Bens, Serviços e Consumo e Serviços de Capital Fixo, Variações Patrimoniais Diminutivas 

Financeiras, Transferências e Delegações Concedidas, Desvalorização e Perda de Ativos, Tributárias, 

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, Resultado Patrimonial do Período. 
 

B) Variações Patrimoniais Quantitativas, Variações Patrimoniais Diminutivas, Impostos, taxas e 

Contribuições de Melhoria, Contribuições, Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos, 

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, 

Valorização e Ganhos Com Ativos, Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, Variações 
Patrimoniais Diminutivas, Pessoal e Encargos, Benefícios Previdenciários e Assistenciais, Uso de 

Bens, Serviços e Consumo e Serviços de Capital Fixo, Variações Patrimoniais Diminutivas 

Financeiras, Transferências e Delegações Concedidas, Desvalorização e Perda de Ativos, Outras 
Variações Patrimoniais Diminutivas, Resultado Patrimonial do Período. 

 

C) Variações Patrimoniais Quantitativas, Variações Patrimoniais Aumentativas, Impostos, taxas e 

Contribuições de Melhoria, Contribuições, Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos, 

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, 
Valorização e Ganhos Com Ativos, Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, Variações 

Patrimoniais Diminutivas, Pessoal e Encargos, Benefícios Previdenciários e Assistenciais, Uso de 

Bens, Serviços e Consumo e Serviços de Capital Fixo, Variações Patrimoniais Diminutivas 
Financeiras, Transferências e Delegações Concedidas, Desvalorização e Perda de Ativos, Tributárias, 

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, Resultado Patrimonial do Período. 
 

D) Variações Patrimoniais Quantitativas, Variações Patrimoniais Diminutivas, Impostos, taxas e 

Contribuições de Melhoria, Contribuições, Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos, 
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, 

Valorização e Ganhos Com Ativos, Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, Variações 

Patrimoniais Diminutivas, Pessoal e Encargos, Benefícios Previdenciários e Assistenciais, Uso de 
Bens, Serviços e Consumo e Serviços de Capital Fixo, Variações Patrimoniais Diminutivas 

Financeiras, Transferências e Delegações Concedidas, Desvalorização e Perda de Ativos, Tributárias, 

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. 
 

E) Variações Patrimoniais Quantitativas, Variações Patrimoniais Aumentativas, Impostos, taxas e 

Contribuições de Melhoria, Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos, Variações Patrimoniais 

Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valorização e Ganhos Com 

Ativos, Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, Variações Patrimoniais Diminutivas, Pessoal e 
Encargos, Benefícios Previdenciários e Assistenciais, Uso de Bens, Serviços e Consumo e Serviços 

de Capital Fixo, Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras, Transferências e Delegações 

Concedidas, Desvalorização e Perda de Ativos, Tributárias, Outras Variações Patrimoniais 
Diminutivas, Resultado Patrimonial do Período. 

 

 

 
 

46. Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida incluindo o 

pagamento dos restos a pagar processados e não processados referentes à amortização e refinanciamento 

da dívida. A presente definição se refere ao seguinte fluxo da Demonstração de Fluxo de Caixa: 

A) Ingressos das Operações. 

B) Ingressos de Investimento. 

C) Desembolsos das Operações. 
D) Desembolsos de Investimento.  

E) Desembolsos de Financiamento. 
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47. Recentemente, determinado órgão da Administração Pública decidiu alienar parcela da sua frota de 
veículos por considerá-la inservível. Realizado o procedimento licitatório, como determina a Lei de 

Licitações (Lei 8666/93), e uma vez vendidos os bens em questão, o resultado dos valores apurados 

deverão compor a Demonstração de Fluxos de Caixa, especificamente em qual fluxo? 

A) Ingressos das Operações. 

B) Ingressos de Investimento. 

C) Desembolsos das Operações. 

D) Desembolsos de Investimento. 

E) Desembolsos de Financiamento.  
 

48. É demonstração contábil aplicada ao setor público obrigatória apenas para os entes que incorporarem as 

empresas estatais dependentes no processo de consolidação das contas: 

A) Notas Explicativas. 

B) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

C) Demonstração do Valor Adicionado. 

D) Demonstração do Resultado Econômico. 

E) Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido. 
 

49. Sobre a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), é correto afirmar: 

A) É exemplo de classe o Ativo Circulante. 

B) É exemplo de Grupo Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional. 

C) Os atributos da conta contábil são: função, funcionamento, natureza do saldo, código, encerramento e 

indicador para cálculo do superávit financeiro. 

D) Os níveis de desdobramento da estrutura básica do PCASP obedecem a seguinte ordem: Classe, 

Título, Subtítulo, Grupo, Subgrupo, Item, Subitem. 
E) Se o reitor da universidade solicitar ao contador informações acerca do orçamento aprovado para a 

instituição, o profissional deverá colher os dados junto à classe 5. 

 

50. No dia 02 de janeiro, o setor encarregado pela contabilidade de determinado órgão público realizou o 
lançamento descrito abaixo em decorrência da ocorrência do fato gerador do tributo. Sabe-se que não 

houve o ingresso dos valores respectivos:  

Lançamento: 

D – Créditos Tributários a Receber      

C – Impostos    
       

Considerando as regras vigentes para o setor público a partir de 2013 e, somente com base no 

lançamento apresentado realizado no subsistema de informações patrimoniais, desconsiderado data, 

valor e histórico, é correto afirmar:  

A) O lançamento está correto. 

B) O lançamento está correto, sendo facultativo, a critério do contador, realizar o registro com vistas a 

melhorar o caráter informativo da contabilidade pública. 
C) O lançamento está correto, mas somente deve ser realizado no momento da arrecadação da receita 

para estar em consonância com o regime de caixa adotado pela receita pública.  

D) O lançamento está errado, pois este tipo de lançamento não é possível de ser realizado devido ao 

caráter estimativo do tributo em questão, o que impossibilita a apuração do valor a ser registrado. 
E) O lançamento está incorreto, pois em contabilidade pública não se realiza registro da receita pelo fato 

gerador, mas pelo regime de caixa, razão pela qual o lançamento somente deve se operar quando a 

receita for arrecadada. 

 
51. O sistema contábil público é estruturado nos seguintes subsistemas, de acordo com o modelo vigente das 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público:  

A) Financeiro, orçamentário, de compensação, de custos. 

B) Financeiro, de custos, de compensação, de informações orçamentárias.  

C) Orçamentário, de informações patrimoniais, financeiro, de compensação, de custos. 

D) De informações patrimoniais, financeiro, de compensação, de informações orçamentárias. 

E) De informações patrimoniais, de custos, de compensação, de informações orçamentárias. 
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52. O lançamento: 

D – Receita a Realizar (6.2.1.1.x.xx.xx) 

C – Receita Realizada (6.2.1.2.x.xx.xx)           

Representa: 

A) Previsão da receita orçamentária. 

B) Ingresso pela arrecadação da receita. 

C) Reconhecimento do crédito orçamentário. 

D) Reconhecimento da receita orçamentária arrecadada. 

E) Ingresso do recurso para controle por fonte, de acordo com a destinação. 
 

53. Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é correto afirmar: 

A) As operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constatado no 

orçamento integram a dívida pública consolidada. 
B) As exigências contidas na LRF para as transferências voluntárias não se referem aos convênios que 

podem ser celebrados entre os entes e/ou entidades públicos. 

C) A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência 

apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros e orçamentários pelo 

regime de caixa. 
D) As operações de crédito por antecipação da receita orçamentária podem ser quitadas no exercício 

seguinte, vez que são classificadas como passivo circulante (atualmente) ou como passivo financeiro 

(classificação antiga). 
E) O relatório resumido da execução orçamentária, publicado até 30 dias após o encerramento de cada 

bimestre, será composto pelo balanço orçamentário, sendo que no caso das despesas, serão 

discriminadas em termos de fixadas e executadas, além de conter coluna própria relativa ao montante 

de créditos orçamentários, suplementares, especiais e extraordinários. 
 

54. Nos moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é correto afirmar: 

A) O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de três anos após a publicação 

desta lei complementar. 

B) A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente posteriores, adotando-se o regime de competência. 
C) Refinanciamento da dívida pública mobiliária é o compromisso de adimplência de obrigação 

financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada. 

D) Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as 

respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em 
constituição ou aumento de capital. 

E) As contas apresentadas pelos chefes dos poderes ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no 

respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e 

apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. 
 

55. Sobre os restos a pagar e com base nas disposições da Lei 43020/64, é correto afirmar: 

A) Integram obrigações da Dívida do órgão público.  

B) Na estrutura do balanço financeiro da Lei 4320/64, representam receita extra-orçamentária como 

contrapartida da despesa a pagar. 
C) A prescrição dos restos a pagar, para fins de pagamento, ocorre em 5 anos. A data de início da 

prescrição deve ser computada a partir da emissão do empenho. 

D) Os empenhos que correm à conta de créditos com vigência plurianual, que não tenham sido 

liquidados, serão computados como restos a pagar ao final da cada ano da vigência do crédito. 
E) A administração recebeu em consignação valores dos servidores que, no prazo devido, não os 

repassou ao legítimo proprietário dos valores consignados. Neste caso, no final do exercício deverá 

inscrever os valores devidos como restos a pagar processados. 
 

56. É exemplo de receita efetiva para setor público: 

A) Operações de Crédito. 

B) Receita patrimonial. 
C) Amortização de empréstimos. 

D) Receita de Alienação de bens. 

E) Operações de Crédito por Antecipação Orçamentária. 
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57. A linguagem tradicional do orçamento tinha por base os tetos financeiros como objeto de despesa: 
pessoal, material, serviços, encargos etc. Essa ênfase nos meios era correta, pois a função orçamentária 

principal era servir de autorização e de parâmetro para a fiscalização. Já a linguagem moderna do 

orçamento expressa as realizações pretendidas (...), isto é, dispondo os “meios” necessários: pessoal, 
material, serviço etc., traduzidos em termos físicos e financeiros. O trecho em referência se adequa a qual 

princípio orçamentário?  

A) Clareza. 

B) Exatidão. 

C) Equilíbrio. 

D) Programação. 
E) Especialização. 

 

58. Acerca do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), 

é correto afirmar: 

A) Estados e Municípios devem cumprir os mesmos prazos disciplinados na Constituição Federal para a 

União para envio dos projetos do PPA, LDO e LOA.       
B) Entende-se conter vício de ilegalidade, portanto, contrário ao princípio da universalidade, em matéria 

orçamentária, lei orçamentária que faz previsão em relação a receitas que ainda pendem, 

eventualmente, de aprovação.  

C) As Leis de Diretrizes Orçamentárias gozam de força normativa suficiente a ensejar o nascimento de 

direitos subjetivos a eventuais interessados na concretização das políticas públicas nela enunciadas, de 
vez que a previsão de despesa, em lei orçamentária, gera direito subjetivo, não precisando ser 

assegurado por via judicial.  

D) Como leis orçamentárias que são, e de iniciativa do chefe do Pode Executivo, uma vez não enviados 
os projetos para análise pelo Poder Legislativo competente, poderá o chefe deste Poder exercer a 

competência residual, ou seja, iniciar projeto de idêntico teor, face o direito assentado na Constituição 

Federal de todo Ente Político (União, Estados, Distrito Federal e Município) possuir seu próprio PPA, 
LDO e LOA. 

E) O fio condutor que une teleologicamente tais atos normativos, e que inspirou o constituinte de 1988 

notadamente à luz do exemplo alemão, consiste na busca pelo planejamento e pela programação na 

atividade financeira do Estado, de modo a concretizar os princípios da economicidade e da eficiência 
na obtenção de receitas e na realização das despesas públicas, indispensáveis à satisfação dos 

interesses sociais por uma Administração Pública guiada pelo moderno paradigma do resultado.  

 
59. Lei orçamentária anual é aprovada mediante: 

A) Lei Ordinária. 
B) Lei Delegada. 

C) Medida Provisória. 

D) Lei Complementar. 

E) Resolução da Comissão Mista de Orçamentos. 

 

60. A codificação (26242 Universidade Federal de Pernambuco) se refere a qual classificação da despesa: 

A) Funcional. 

B) Por Natureza. 

C) Institucional. 

D) Funcional-programática. 
E) Por estrutura programática. 

 

 

  


