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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

UFG

 LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
.    

1   Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam 
gerar    dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2   Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma 
é correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta que julgar correta.

3   O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, 
verifique  se  seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova. 

4   Preencha integralmente um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta 
esferográfica de tinta  AZUL ou PRETA fabricada em material transparente. Dupla marcação implica  anular a questão.

 
5    Esta prova terá a duração de quatro horas, incluídos nesse tempo os avisos, a  coleta de impressão digital e a transcrição 

para o cartão-resposta.

6   Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas horas de seu 
início e  mediante autorização do aplicador de prova. Somente será  permitido levar o caderno de questões após três horas 
do início das provas, desde que permaneça em sala até esse instante. É vedado sair da sala com quaisquer anotações antes 
deste horário.

7   Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do 
material utilizado por eles  e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor suas respectivas 
assinaturas.

8    Ao terminar sua prova entregue, obrigatoriamente, o cartão-resposta ao aplicador de prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

O fantasma do Inferno Azul 

1 Bira, Jair Careca, Rodneyre e Elpídio não se conheciam,
mas tinham em comum uma rápida passagem pelos bancos
escolares  e o jeitinho brasileiro de driblar o desemprego:
viver  de bico.  Foi  em setembro de 1987 que uma oferta
tentadora os uniu.  Na ocasião, correu por toda Goiânia a
necessidade  de  se  contratarem  “chapas”  para  quebrar
paredes,  asfalto,  derrubar  casas  e  remover  objetos.  Em
troca, receberiam salário e mais diárias que, ao fim de uma
semana, representavam o que conseguiam ganhar no mês.
Jair José Pereira, pedreiro, recebeu a proposta na praça A,
no  bairro  de  Campinas,  ponto  de  braçais.  Aceitou  e  na
mesma hora foi posto em uma Kombi branca, sem logotipo.
Ubirajara Rosa de Souza fez o mesmo. Elpídio Evangelista
da  Silva  e  Rodneyre  Ferreira  souberam  por  amigos  das
contratações e apresentaram-se no escritório da Comissão
Nacional  de  Energia  Nuclear  (CNEN) em busca  de  uma
vaga. Os quatro começaram a trabalhar na rua 57, no centro
de Goiânia, foco inicial do maior acidente radiológico do
mundo: o vazamento de pouco mais de 17 g de cloreto de
césio-137, que se encontrava em um aparelho abandonado
no Instituto Goiano de Radioterapia.
2 Os quatro não tinham noção do que era radiação e muito
menos do que era césio. Tampouco foram informados dos
cuidados  necessários  para  a  execução  dos  trabalhos,
inclusive no depósito de lixo radioativo de Abadia, cidade a
20 quilômetros  de Goiânia,  para onde foram transferidos
após  a  limpeza  das  áreas  “quentes”  (de  alto  grau  de
radiação).  A contratação  de  “chapas”  e  a  convocação  de
militares  e  civis  do Consórcio  Rodoviário Intermunicipal
(Crisa),  da  Companhia  de  Limpeza  Urbana  e  até  da
empreiteira Andrade Gutierrez marcavam o início de uma
guerra  surda  para  salvar  Goiânia  do  brilho  azul
fluorescente,  que encantou a  família  de Leide das  Neves
Ferreira. […]
3  Quinze  anos  depois,  Bira,  Jair,  Rodneyre  e  Elpídio
continuam “chapas” em todos os sentidos. Mas não é só a
camaradagem que os une. Eles já apresentam sintomas da
radiação  que  tomaram durante  o  tempo  que  trabalharam
diretamente no acidente. Até 1993, apenas os quatro eram
os encarregados pelo depósito provisório e trabalhavam das
8  às  18h.  Em depoimento,  contaram que  viajaram junto
com  tambores  de  lixo  radioativo,  além  de  colocá-los  e
retirá-los de caminhões e kombis, principalmente quando as
empilhadeiras  quebravam.  De  serventes,  conforme  os
contratos, foram alçados a técnicos da CNEN. A imprensa
registrou inúmeras vezes os braçais vestidos de macacões e
contadores Geiger à mão passeando entre as 13,4 toneladas
de  lixo  radioativo.  Segundo  eles,  uma  farsa.  “Ninguém
sabia que não éramos técnicos. Durante muito tempo, não
havia  restrição  para  nós.  Permanecíamos  em  áreas
controladas  sem  saber  ao  certo  o  tempo  permitido.  As
canetas dosimétricas estouravam com frequência”, ou seja:
atingiam a carga máxima de radiação, revelou Elpídio, que
chegou a chefiar os companheiros em Abadia. Munido de
fotos  suas  e  de  Bira  no  depósito,  publicadas  na  revista
Manchete, ele acusou os técnicos da CNEN de não terem
informado  quais  os  locais  de  maior  radiação  ou  como
utilizar os aparelhos medidores.

4  O  fato  mais  grave  revelado  por  Elpídio  e  confirmado
pelos  outros  três  está  relacionado  à  deterioração  dos
tambores de lixo. “Tirávamos os rejeitos do tambor furado
ou enferrujado e passávamos para outro, manualmente. O
danificado era amassado a marretadas e colocado em uma
caixa  metálica”,  afirma  Elpídio  em  seu  depoimento.
Rodneyre faz coro e acusa o físico Walter Mendes Ferreira
de negligência. Segundo os “chapas”, ele só comparecia ao
depósito provisório para receber equipes de reportagem ou
técnicos internacionais. Fora isso, tratava os problemas que
lá ocorriam pelo rádio. A ordem, em dia de visita, era virar
os  tambores  enferrujados,  remendá-los  e  pintá-los  com
spray amarelo ou cobri-los com lona para que as câmeras
não pudessem filmá-los ou fotografá-los, contaram eles ao
MP. […]
5 Elpídio está no grupo III de tratamento, Rodneyre e Jair
não se enquadram em lugar algum. Bira disse que chegou a
ficar um mês afastado por ter sofrido forte dose de radiação.
Rodneyre e Jair moram em casas humildes na periferia da
capital  e  continuam  vivendo  de  bicos.  Elpídio  pediu
demissão do hotel  em que trabalhava como copeiro  para
cuidar  da  saúde.  Eles  evitam  contar  que  atuaram  no
acidente. “Se a gente fala, tá lascado. Aí é que não arruma
nada mesmo. O pessoal acha que, se a gente adoece, pode
passar pra eles”, diz Jair, que leva a vida “sem pensar muito
nessas coisas”. Jair só lembra do césio quando se dá conta
de que não consegue mais exercer seu ofício de pedreiro.
“Não posso me abaixar para assentar um piso. Sinto muitas
dores no corpo. Dente,  perdi  um monte.  Não sou mais o
mesmo.  Naquele  dia,  eu ainda  brinquei  dizendo que  não
voltava para casa sem o feijão. Se eles tivessem contado o
que era, eu não ia.”
[...]

Disponível em:
<https://istoe.com.br/23768_O+FANTASMA+DO+INFERNO+AZUL/>. Acesso em:

8 out.2017.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O título da reportagem, publicada em 2002 na revista Isto é,
faz referência:

(A) ao  aspecto  azulado  do  pó  liberado  pelo  material
radioativo denominado Césio  ̶  137 no acidente de 1987.

(B) à dor causada pela morte de Leide das Neves que teve
contato direto com o pó radioativo do Césio   ̶   137.

(C) ao preconceito e descaso vividos pelos quatro “chapas”
que  aceitaram  o  trabalho  da  Comissão  Nacional  de
Energia Nuclear (CNEN).

(D) à atitude negligente do físico responsável pela Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN) em relação aos
trabalhadores contratados.
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▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  texto  contém  tanto  palavras  do  registro  informal  do
trabalhador braçal quanto palavras do registro formal do
conhecimento científico. Há palavras desses dois registros
em:

(A) chapa;  lascado;  cloreto  de  césio   ̶ 137;  canetas
dosimétricas.

(B) Kombi;  empilhadeira;  lixo  radioativo;  cloreto  de
césio   ̶  137.

(C) lascado; viver de bico; CNEN; Crisa.

(D) viver  de  bico;  marretadas;  tambores  enferrujados;
spray amarelo.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No terceiro parágrafo lê-se que, “Quinze anos depois, Bira,
Jair, Rodneyre e Elpídio continuam “chapas” em todos os
sentidos”. Quais são esses sentidos?

(A) Trabalhadores braçais sem contrato oficial; amigos de
longa data que compartilham gostos e hobbys.

(B) Trabalhadores  informais;  amigos  unidos  pela
especialização  em manuseio  e  fabricação  de  peças
usadas para revestir ou reforçar dejetos do acidente
radioativo. 

(C) Colegas de trabalho informal; amigos que compartilham
as consequências de terem trabalhado diretamente com
o manuseio dos tambores do lixo radioativo.

(D) Colegas sem trabalho formal; amigos que se reuniram
para denunciar a negligência das autoridades com os
trabalhadores mobilizados no acidente do césio  ̶  137.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No último parágrafo,  encontra-se esta afirmação de Jair:
“Naquele dia, eu ainda brinquei dizendo que não voltava
para casa sem o feijão.” Nesse caso, o emprego da palavra
“feijão” em lugar do vocabulário “alimento” é um recurso
de linguagem denominado

(A) silepse.

(B) metonímia.

(C) catáfora.

(D) elipse.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No quarto parágrafo  lê-se: “A ordem, em dia de visita, era
virar os tambores enferrujados, remendá-los e pintá-los com
spray amarelo ou cobri-los com lona para que as câmeras não
pudessem filmá-los ou fotografá-los”. A sequencia sublinhada
indica

(A) finalidade.

(B) proximidade.

(C) capacidade.

(D) conformidade.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  reportagem  da  Isto  é,  além  de  informar  sobre  as
consequências do acidente radiológico em Goiânia, estrutura-
se sobre a

(A) argumentação, pois busca convencer o leitor de que o
césio  ̶ 137 é tema tabu.

(B) descrição,  já  que  caracteriza  de  forma  detalhada  e
pessoal os fatos ocorridos.

(C) injunção,  estabelecendo  contato  com  o  leitor  e
convocando-o a participar do texto.

(D) exposição,  uma  vez  que  informa  e  esclarece  o  tema
tratado sem transparecer opinião.

Leia o texto abaixo para responder à questão 07.

Disponível em: <http://conversadeportugues.com.br/>. Acesso em: 30 set. 2017.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cartum acima explora e amplia a metáfora “estrada da vida”
com base na

(A) contradição instaurada entre “estrada” e “obras”.

(B) aliteração presente na sequência “estrada”/”obras”.

(C) retomada por elipse de “estrada” em “obras”.

(D) da justaposição entre “estrada da vida” e “em obras”.
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Leia o Texto que segue para responder às questões de 08 a
10.

Dor elegante 
Paulo Leminski

Um homem com uma dor
É muito mais elegante
Caminha assim de lado
Como se chegando atrasado
Chegasse mais adiante

Carrega o peso da dor
Como se portasse medalhas
Uma coroa, um milhão de dólares
Ou coisa que os valha

Ópios, édens, analgésicos
Não me toquem nessa dor
Ela é tudo o que me sobra
Sofrer vai ser a minha última obra

Disponível em: <http://www.revistabula.com/385-15-melhores-poemas-de-paulo-
leminski/>. Acesso em: 11 out. 2017.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  versos  “É”  muito  mais  elegante”  e  “Chegasse  mais
adiante” rimam entre si e constituem a chamada rima rica,
formada por classes gramaticais diferentes. São elas:

(A) substantivo e adjetivo.

(B) adjetivo e advérbio.

(C) advérbio e pronome.

(D) pronome e adjetivo.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na segunda estrofe, omite-se a seguinte expressão do início
do terceiro verso:

(A) como se portasse.

(B) um homem com uma dor.

(C) um homem recusa.

(D) a vida nos trata como.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O poema trata a dor individual como

(A) um trabalho forçado.

(B) um produto do mercado.

(C) uma obra de arte.

(D) uma obra de engenharia.

▬  RASCUNHO   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONTADOR

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Determinada empresa decidiu realizar uma compra a prazo de
Móveis e Utensílios no valor de R$ 20.000,00. Essa transação
comercial é caracterizada como um fato contábil

(A) misto.

(B) modificativo.

(C) permutativo.

(D) quantitativo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conta é o nome técnico que recebe cada um dos elementos
componentes  do  patrimônio.  Esses  componentes  são
considerados de natureza devedora e credora. Dos exemplos
de  contas  mencionados  a  seguir,  quais  são  de  natureza
credora?

(A) Adiantamentos a empregados e fornecedores.

(B) Aplicações financeiras e duplicatas a receber.

(C) Obras de arte e salários a pagar.

(D) Amortização acumulada e adiantamento de clientes.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os saldos das contas de determinada empresa apresentava,
em 31/12/2016, os seguintes valores:

Bancos Conta Movimento 950,00

Receita financeira 4.400,00

Capital Social 10.000,00

Cofins - Receita bruta 6.500,00

Custo das Mercadorias Vendidas 15.000,00

Devolução de Vendas 2.800,00

Duplicatas a Pagar 35.000,00

Duplicatas a Receber 22.000,00

ICMS a Recuperar 6.000,00

ICMS sobre Vendas 8.500,00

Imóveis 12.000,00

Mercadorias 88.000,00

PIS - Receita bruta 1.600,00

Vendas de Mercadorias 45.000,00

Nesse  caso,  o  valor  da  receita  líquida  de  vendas  de
mercadorias, é de

(A) R$ 15.000,00

(B) R$ 25.600,00

(C) R$ 28.400,00

(D) R$ 30.000,00

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De  acordo  com a  NBC TSP –  estrutura  conceitual  –  a
avaliação  da  capacidade  financeira  requer  a  informação
sobre o montante  que deveria ser  recebido na venda do
ativo. Essa informação é fornecida pelo

(A) valor de mercado.

(B) método de mensuração.

(C) custo de reposição.

(D) preço presumido.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 164, parágrafo
2°, estabelece que o Banco Central poderá comprar e vender
títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de
regular a oferta de moeda ou a

(A) demanda do mercado.

(B) procura da moeda.

(C) concessão de títulos.

(D) taxa de juros.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma característica essencial para a existência de passivo é
a  entidade  ter  uma  obrigação  presente.  A liquidação de
uma obrigação presente pode ocorrer por meio de

(A) distribuição aos proprietários da entidade.

(B) redução de ativos na produção.

(C) substituição da obrigação por outra.

(D) manutenção do capital financeiro.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que se refere à auditoria governamental, a finalidade básica
da fiscalização é avaliar a execução dos programas de governo,
elencados  ou  não,  nos  orçamentos  da  União  e  no  Plano
Plurianual. Quais são as formas de executar essa fiscalização?

(A) Integrada e Simplificada.

(B) Direta e Indireta.

(C) Simplificada e Direta.

(D) Indireta e Simplificada.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na auditoria governamental, os papéis de trabalho deverão estar
acondicionados em arquivos do tipo permanente e corrente. Os
papéis de trabalho correntes devem constituir um registro claro e
preciso do serviço executado em cada

(A) período coberto pelos exames.

(B) consulta de interesse da área auditada.

(C) ato legítimo relacionado com o setor examinado.

(D) procedimento de gestão realizado pelo auditado.

Contador_Superior
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  auditoria  governamental,  o  método  de  amostragem é
aplicado como forma de viabilizar a realização de ações de
controle em situações nas quais o objeto alvo se apresenta em
grandes quantidades e/ou distribui-se de maneira pulverizada.
Os métodos de amostragem são classificados em:

(A) multivariado e univariado.

(B) fatorial e não fatorial.

(C) estatístico e aleatório.

(D) probabilístico e não probabilístico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando o Órgão ou Unidade de Controle Interno formar a
opinião  de  que  na  gestão  dos  recursos  públicos  foram
adequadamente  observados  os  princípios  da  legalidade,
legitimidade e economicidade, qual é o tipo de Certificado de
Auditoria a ser emitido?

(A) Certificado de regularidade com ressalvas.

(B) Certificado de gestão plena.

(C) Certificado de regularidade.

(D) Certificado de irregularidade.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dívida pública representada por títulos emitidos pela União,
inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios,
é denominada

(A) fundada.

(B) mobiliária.

(C) fiduciária.

(D) consolidada.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  manual  de  contas  tem  por  finalidade  apresentar
informações detalhadas de cada conta e servir de guia para
que o profissional contábil possa registrar uniformemente
todos os eventos responsáveis pela gestão 

(A) do patrimônio da empresa.

(B) de cada transação financeira da organização.

(C) do investimento da entidade.

(D) de fluxos de caixa da instituição.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A empresa Fácil Ltda., apresentou em 31/12/X0 os saldos
das seguintes contas contábeis:

Contas Saldos

ISS - Impostos sobre Serviços R$ 15.000,00

ICMS sobre Vendas R$ 30.500,00

Despesas Financeiras R$ 8.000,00

Despesas Administrativas R$ 45.000,00

Custo de Serviços Prestados R$ 65.000,00

Custo de Mercadorias Vendidas R$ 90.500,00

Venda de Mercadorias R$ 210.000,00

Contribuição Social sobre o Lucro R$ 30.000,00

Receitas de Serviços Prestados R$ 125.000,00

Provisão para Imposto de Renda R$ 8.400,00

Nesse  caso,  qual  é  o  lucro  bruto  dessa  empresa  em
31/12/X0?

(A) R$ 89.000,00

(B) R$ 134.000,00

(C) R$ 179.500,00

(D) R$ 289.500,00

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A NBC  T  SP  –  estrutura  conceitual  –  preconiza  que  a
distribuição aos proprietários corresponde à saída de recursos
da  entidade  a  título  de distribuição a  partes  externas.  Ela
representa retorno sobre a participação ou a redução dessa
participação no 

(A) orçamento realizado do ente.

(B) fluxo patrimonial da organização. 

(C) caixa único da instituição.

(D) patrimônio líquido da entidade.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  é  a  peça  documental  que  externaliza  a  avaliação
conclusiva do Sistema de Controle Interno sobre a gestão
examinada, para que os autos sejam submetidos à autoridade
ministerial  que deverá pronunciar-se  na forma prevista no
artigo 52, da Lei n.º 8.443/92?

(A) Relatório.

(B) Diploma.

(C) Parecer.

(D) Registro.
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A auditoria  governamental  tem  por  objetivo  primordial
garantir  resultados  operacionais  na  gerência  da  coisa
pública. Qual é a auditoria que objetiva o exame de fatos
ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum
ou  extraordinária,  e  que  são  realizadas  para  atender  à
determinação expressa de autoridade competente?

(A) Auditoria de gestão.

(B) Auditoria especial.

(C) Auditoria de acompanhamento.

(D) Auditoria operacional.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O patrimônio, objeto da contabilidade, é um conjunto de bens,
direitos e obrigações avaliados em moeda e pertencente a uma
pessoa. O montante do patrimônio líquido que é apresentado
no balanço patrimonial depende da mensuração dos

(A) ativos e passivos.

(B) fatos contábeis e administrativos.

(C) benefícios e capital social.

(D) custos históricos e correntes.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  ativos  do  setor  público  que  ensejam  potencial  de
serviços podem ser representados pelos ativos de recreação,
do patrimônio cultural, comunitários, de defesa nacional e
de  outros  que  sejam mantidos  pelos  governos  e  outras
entidades do setor público e que sejam utilizados para a
prestação  de  serviços  a  terceiros.  Tais  serviços  devem
prestar-se

(A) à geração de obrigações presentes.

(B) ao acesso a recursos de bens e serviços.

(C) ao uso de forma irrestrita do potencial de serviços.

(D) ao consumo coletivo e individual.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A finalidade  básica  da  auditoria  governamental  é  a  de
comprovar  a  legalidade e  a legitimidade dos atos  e dos
fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados. A
forma de execução de auditoria que pressupõe a utilização
de indicadores de desempenho e que fundamenta a opinião
do agente executor das ações de controle é a

(A) Integrada.

(B) Centralizada.

(C) Simplificada.

(D) Compartilhada.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As contas  patrimoniais  são utilizadas  para  o registro de
elementos  representativos  de  bens,  direitos,  obrigações,
assim  como  para  aqueles  que  compõem  o  patrimônio
líquido. É exemplo de conta patrimonial

(A) o custo da mercadoria vendida.

(B) o adiantamento a empregado.

(C) o imposto incidente sobre vendas.

(D) o desconto concedido.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  projeto  de  Lei  Orçamentária  será  acompanhado  de
demonstrativo  regionalizado  do  efeito  sobre  as  receitas  e
despesas decorrentes

(A) de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios
de natureza financeira, tributária e creditícia.

(B) das  emendas  orçamentárias  de  natureza  creditícias
aprovadas,  ainda  que  incompatíveis  com  o  Plano
Plurianual.

(C) de diretrizes orçamentárias relativas às revogações de
despesas com o serviço da dívida e subsídios tributários.

(D) das emendas econômicas e dos benefícios relativos às
transferências  de  recursos  a  entidades  públicas  e
privadas.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal –
LRF – são despesas de caráter continuado:

(A) despesas  correntes  e  de  capital  definidas  como
importantes à manutenção dos projetos criados na Lei
de Diretrizes Orçamentárias – LDO – cuja execução
seja igual a dois exercícios.

(B) despesas correntes e de capital destinadas ao custeio
da  máquina  governamental  e  decorrentes  de
determinação da  Lei  de Diretrizes  Orçamentárias  –
LDO – cuja execução seja superior a dois exercícios.

(C) despesas correntes derivadas de lei, medida provisória
ou de ato administrativo normativo que fixe para o
ente  a  obrigação  legal  de  sua  execução  por  um
período superior a dois exercícios.

(D) despesas correntes, oriundas de determinação executiva
e  relativas  à  reestruturação  de  empresas  estatais
dependentes, que fixem para o ente a obrigação legal
de execução por um período igual a dois exercícios.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  conterá  o  Anexo  de
Riscos Fiscais. Nele serão avaliados:

(A) os passivos contingentes e outros riscos capazes de
afetar as contas públicas.

(B) o  montante  e  a  discriminação  do  orçamento  da
seguridade social das empresas estatais.

(C) o  montante  da  despesa  de  capital  e  o  método  de
apuração da receita corrente líquida.

(D) os  passivos  contingentes  derivados  das  vendas  de
bens públicos no exercício.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Despesa  orçamentária  é  toda  transação  que  depende  de
autorização  legislativa,  na  forma  de  consignação  de
dotação  orçamentária,  para  ser  efetivada.  A  dotação
orçamentária é

(A) o conjunto de categorias contábeis e o montante de
recursos que fixam as ações da lei orçamentária.

(B) o  montante  de  recursos  financeiros  alocados  no
crédito orçamentário.

(C) a  norma  estabelecida  para  que  o  ordenador  de
despesa possa liquidar a despesa pública.

(D) o conjunto de categorias institucionais e programáticas
vinculadas às receitas previstas na lei orçamentária.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As metas fiscais destacadas no Anexo de Metas Fiscais da
Lei  de Diretrizes  Orçamentárias  serão apresentadas  pelo
Poder Executivo, em relatórios

(A) bimestrais.

(B) trimestrais.

(C) quadrimestrais.

(D) anuais.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Plano de Contas  Aplicado ao Setor Público (PCASP)
distingue  a  dívida  ativa  quanto  à  origem,  conforme
previsto na Lei n. 4.320/1964 em Dívida Ativa Tributária e
Dívida Ativa não Tributária.  A Dívida Ativa Tributária é
proveniente

(A) dos  créditos  da  Fazenda  Pública,  decorrentes  de
contratos em geral ou de outras obrigações legais.

(B) de  restituição  de  tributos  recebidos  a  maior  ou
indevidamente.

(C) de recursos que o ente tenha a competência de arrecadar,
mas que pertencem a outro ente, de acordo com a lei
vigente.

(D) dos  créditos  da  Fazenda  Pública,  decorrentes  de
obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais
e multas.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Receita  Orçamentária  Efetiva  é  aquela  cujos  ingressos  de
disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro

(A) de  reconhecimento  do  direito  e  nem  constituem
obrigações correspondentes.

(B) de  natureza  financeira,  do  qual  o  Estado  é  mero
agente depositário.

(C) de  exploração  de  atividades  econômicas  pela
Administração Pública.

(D) de natureza econômica, que constituem reconhecimento
do direito por meio da soberania estatal.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Contrato de Concessão é um acordo vinculante entre o
concedente  e  o  concessionário  em que  este  faz  uso  do
ativo da concessão, por um prazo determinado, para prover
serviços públicos,

(A) mediante  pagamento  de  natureza  não  tributária
configurando obrigação contratual, uma vez que é a
receita obtida diretamente dos usuários dos serviços
da concessão.

(B) por  meio  da  gestão  de  serviços  de  grande  vulto,
inviáveis financeira e contabilmente, sem a participação
do Governo, no prazo da concessão.

(C) por intermédio de uma compensação, contraprestação,
tarifa ou ambos, como contrapartida por seus serviços
durante o período da concessão.

(D) por meio da contrapartida e da prestação de serviços
dos  quais  a  Administração  Pública  seja  a  usuária
direta ou indireta, durante o período de concessão.
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  –  LRF  –  ampliou  a
obrigatoriedade  de  transparência  nos  atos  públicos,
envolvendo, além dos planos e das diretrizes orçamentárias, a
elaboração dos orçamentos, e

(A) a execução dos programas,  a aplicação de recursos
públicos em geral e a divulgação de resultados obtidos.

(B) a adoção de política tributária financeira e a ampliação
das  regras  de  execução  visando  à divulgação  de
superávits públicos.

(C) a compensação dos recursos transferidos pela renúncia
de receitas e a geração de despesas de capital com vistas
ao equilíbrio fiscal.

(D) a  obtenção  do  equilíbrio  financeiro  decorrente  da
execução e a avaliação dos projetos orçamentários.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A elaboração de demonstrativo que apresenta e compara a
execução do orçamento com o orçamento previsto é 

(A) o procedimento adotado que tem como característica
o  condicionamento  para  demonstração  do  consumo
de bens públicos pela coletividade.

(B) o mecanismo normalmente utilizado para demonstrar
a conformidade com os requisitos legais relativos às
finanças públicas.

(C) o expediente utilizado para identificar a duplicidade de
funções do planejamento e para demonstrar a gestão das
finanças públicas.

(D) o método por meio do qual os volumes de recursos são
demonstrados, em razão das metas a serem atingidas e
sua conformidade com o plano econômico.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os principais instrumentos para refletir o aspecto patrimonial
da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) são:

(A) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Patrimonial.

(B) o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações
Patrimoniais.

(C) o Balanço Orçamentário e o Balanço Financeiro.

(D) o Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e a Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP), para ser útil como informação contábil, a
informação deve corresponder à representação fidedigna dos
fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar.
A representação fidedigna é alcançada quando a representação
do fenômeno

(A) tem  insumos  avaliativos  e  de  responsabilização
processual.

(B) é classificada e apresentada de maneira clara e sucinta.

(C) tem valor confirmatório, preditivo ou ambos.

(D) é completa, neutra e livre de erro material.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A localização da informação nas demonstrações contábeis
contribui  para  representar  um panorama financeiro  mais
abrangente da entidade. Para as demonstrações contábeis,
a informação exposta é mostrada em 

(A) relatórios de gestão fiscal  e organizada em totais  e
subtotais  numéricos  juntamente  com  as  notas
explicativas.

(B) relatórios de prestação de contas e arquivos enviados
ao  analisador  contábil  do  Tribunal  de  Contas  dos
Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO).

(C) quadros  da  demonstração  apropriada,  enquanto  as
evidências são mencionadas em notas explicativas.

(D) quadros anexos aos Balanços Patrimonial e Financeiro e
as evidências na Demonstração dos Resultados.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em abril de 2017, determinada empresa adquiriu veículos
no valor de R$ 200.000,00. A conta veículos é considerada
na empresa como:

(A) direito a receber de longo prazo.

(B) passivo financeiro de longo prazo.

(C) origem dos recursos.

(D) aplicação dos recursos.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma do conta do ativo:

(A) adiantamento a fornecedores.

(B) adiantamento de clientes.

(C) empréstimos de controladas.

(D) credores por duplicatas.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São contas de saldo devedor:

(A) salários a pagar, juros ativos e fornecedores.

(B) capital  social,  impostos  a  recolher  e  depreciação
acumulada.

(C) impostos a recuperar, juros passivos e caixa.

(D) reserva legal, dividendos a pagar e provisão para créditos
de liquidação duvidosa.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  D (débito)  e  C (crédito)  e  que  na  apuração  do
resultado  do  exercício  de  determinada  empresa  as  receitas
foram maiores que as despesas. Nesse caso a transferência do
resultado do exercício para o Patrimônio Líquido será por meio
do seguinte lançamento:

(A) D-Lucros acumulados e C-Apuração do resultado do
exercício.

(B) D-Apuração  do  resultado  do  exercício  e  C-Lucros
acumulados.

(C) D-Apuração do resultado do exercício e C-Prejuízos
acumulados.

(D) D-Prejuízos acumulados e C-Apuração do resultdo do
exercício.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere que, na apuração do resultado do exercício de
2017, determinada empresa obteve um lucro no valor de
R$  30.000,00.  Antes  da  apuração  do  resultado,  no  seu
Patrimônio Líquido, havia prejuízos acumulados no valor
de R$ 22.500,00. O saldo final que constará no Patrimônio
Líquido da empresa é:

(A) prejuízos acumulados de R$ 22.500,00.

(B) lucros acumulados de R$ 30.000,00.

(C) lucros acumulados de R$ 7.500,00.

(D) prejuízos acumulados de R$ 7.500,00.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Determinada  empresa  possui  disponibilidades  de  R$
8.190,00, imobilizações de R$ 9.810,00 e dívidas a pagar
de  R$ 8.700,00.  No  mês  de  setembro  de  2017 realizou
duas transações: comprou uma máquina por R$ 6.000,00,
pagando 20% de entrada e vendeu um equipamento pelo
valor líquido de R$ 9.000,00, registrando uma perda de R$
2.700,00  neste  imobilizado.  Concluídas  as  operações  e,
devidamente contabilizadas, essa empresa tem

(A) prejuízo de R$ 1.500,00.

(B) passivo a descoberto de R$ 2.700,00.

(C) passivo exigível de R$ 13.500,00.

(D) ativo de R$ 13.800,00.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recebimento de duplicatas no valor de R$ 1.320,00, com
juros de 20%, é considerado um fato

(A) modificativo diminutivo.

(B) misto diminutivo.

(C) modificativo aumentativo.

(D) misto aumentativo.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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