Leia estas instruções:
1

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida,
assine no espaço reservado para isso. Caso se identifique em qualquer outro local deste
Caderno, você será eliminado do Concurso.

2

Este Caderno contém 34 questões de Conhecimentos Específicos: quatro discursivas e
trinta de múltipla escolha, respectivamente.
Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se não apresenta

3

imperfeição gráfica que impeça a leitura.
Se você verificar algum problema, comunique-o imediatamente ao Fiscal.

4

Nas questões discursivas, será avaliado, exclusivamente, o que você escrever dentro
do espaço destinado a cada resposta.

5

Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de
pontos.

6

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta.

7

Interpretar

as

questões

faz

parte

da

avaliação;

portanto,

não

adianta

pedir

esclarecimentos aos Fiscais.

8

Utilize, para rascunhos, qualquer espaço em branco deste Caderno e não destaque
nenhuma folha.

9

Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados
para efeito de avaliação.

10

Você dispõe de quatro horas, no máximo, para responder às questões discursivas e de
múltipla escolha e preencher a Folha de Respostas.

11

O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.

12

Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e
este Caderno.

As s inatur a do C andidato: ______________________________________________________

Questões Discursivas
Para responder às questões 1, 2 e 3, considere as operações a seguir.
I

Lançamento da previsão da receita e da fixação da despesa referentes à aprovação do
orçamento da UG, com base na Lei Orçamentária Anual, no valor de R$ 500.000,00
(75% corrente e 25% capital).

II

Empenho, liquidação e pagamento referentes à aquisição de equipamentos de
informática, sem termo de contrato, no valor de R$ 150.000,00.

III

Doação de um veículo, recebido de instituição privada, no valor de R$ 35.000,00.

IV

Empenho, liquidação e pagamento referentes à despesa com pessoal de R$ 50.000,00,
(diária: R$ 15.000,00).

V

Empenho, referente a despesa com serviços de consultoria, no valor de R$ 75.000,00,
constituindo restos a pagar.

VI

Empenho, liquidação e pagamento referentes a despesas de água, luz e telefone, no
valor de R$ 45.000,00.

VII

Crédito adicional de 7.000,00, através de redução orçamentária do pessoal e
suplementado em Prestação de Serviço.

VIII Compra de um veículo no valor de R$ 85.000,00, com pagamento à vista.
IX Arrecadação de receita no valor de R$ 450.000,00.
X

Roubo de um no-break no valor de R$ 20.000,00.

XI

Alienação de bem no valor de R$ 65.000,00.

XII

Operação de crédito no valor de R$ 100.000,00 (dívida fundada).

Questão 1
Identifique, no quadro abaixo, a que sistema pertence cada uma das operações.
Espaço destinado à Resposta

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Fim do espaço destinado à Resposta
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Questão 2
Elabore o balanço orçamentário, o
patrimoniais e o balanço patrimonial.

balanço

financeiro,

a

demonstração

das

variações

Espaço destinado à Resposta

Mais espaço para resposta na folha seguinte.
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Continuação do espaço para resposta à Questão 2

Fim do espaço destinado à Resposta
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Questão 3
Calcule os resultados: orçamento dos exercícios financeiro e patrimonial.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
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Questão 4
Diferencie Plano Plurianual, Lei das Diretrizes Orçamentárias e Lei do Orçamento Anual.
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta
UFRN – Concurso Público 2009 - Contador
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Questões de Múltipla Escolha
01. Considerando-se o resultado
superávit quando a receita

das

autorizações, o Balanço Orçamentário apresentará

A) arrecadada for maior que a despesa orçada.
B) arrecadada for maior que a despesa executada.
C) prevista for maior que a despesa fixada.
D) fixada for menor que a despesa liquidada.

As questões de 02 a 09 devem ser respondidas com base nas informações contidas no
quadro abaixo.
DADOS

VALOR (em R$)

Almoxarifado

25.000,00

Restos a pagar

20.000,00

Saldo em banco

40.000,00

Dívida fundada interna

15.000,00

Receita prevista

100.000,00

Orçamento autorizado

122.000,00

Bens móveis

15.000,00

Receita realizada
Dívida ativa

122.000,00
20.000,00

Despesa realizada

100.000,00

Saldo em caixa

12.000,00

Consignações a recolher

10.000,00

02. O valor do superávit orçamentário verificado foi de
A) R$ 30.000,00.

C) R$ 20.000,00.

B) R$ 22.000,00.

D) R$ 2.000,00.

03. O valor da economia orçamentária foi de
A) R$ 22.000,00.

C) R$ 12.000,00.

B) R$ 30.000,00.

D) R$ 2.000,00.

04. O valor do excesso de arrecadação foi de
A) R$ 10.000,00.

C) R$ 12.000,00.

B) R$ 30.000,00.

D) R$ 22.000,00.

05. O valor do montante do ativo permanente foi de
A) R$ 25.000,00.

C) R$ 15.000,00.

B) R$ 60.000,00.

D) R$ 40.000,00.

06. O valor do montante do ativo financeiro foi de
A) R$ 100.000,00.

C) R$ 52.0000,00.

B) R$ 72.000,00.

D) R$ 30.000,00.
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07. O valor do montante do passivo financeiro foi de
A) R$ 30.000,00.

C) R$ 20.000,00.

B) R$ 10.000,00.

D) R$ 45.000,00.

08. O valor do passivo permanente foi de
A) R$ 45.000,00.

C) R$ 20.000,00.

B) R$ 35.000,00.

D) R$ 15.000,00.

09. O valor do montante da despesa do exercício foi de
A) R$ 10.000,00.

C) R$ 55.000,00.

B) R$ 30.000,00.

D) R$ 100.000,00.

10. De acordo com o art. 2º da Lei 4.320/64, os princípios orçamentários essenciais para a
elaboração e a execução do orçamento público são:
A) unidade, especificação e anuidade.
B) unidade, universalidade e anuidade.
C) anuidade, exclusividade e não-afetação da receita.
D) anuidade, especificação e exclusividade.

11. Numere a coluna da direita em conformidade com a da esquerda.
1. Não afetação das receitas
2. Anualidade
3. Universalidade

(

) Todas as despesas e receitas devem ser incluídas no
orçamento

(

) Todas as despesas e receitas devem estar contidas
numa só Lei Orçamentária

(

) Todas as despesas e receitas estranhas a matéria da
proposta orçamentária, deverão ser vedadas

(

) Todas as despesas e receitas devem ser,
pormenorizadamente, expostas no programa de
custeio e investimento e no plano de cobrança de
tributos, respectivamente

(

) Postula o recolhimento de todos os recursos em uma
caixa única do Tesouro, sem discriminação quanto à
sua destinação

(

) O orçamento deve ter vigência limitada a um período
anual

4. Unidade

5. Exclusividade
6. Especificação

A seqüência correta da numeração da coluna da direita é apresentada na opção:
A) 3 – 4 – 6 – 5 – 1 – 2

C) 3 – 4 – 5 – 6 – 1 – 2

B) 4 – 3 – 5 – 1 – 6 – 2

D) 4 – 3 – 6 – 1 – 5 – 2

12. Na contabilidade pública, a doação de um veículo de uma unidade pública para outra unidade
qualquer gera lançamentos
A) no sistema patrimonial.
B) nos sistemas financeiro e patrimonial.
C) no sistema orçamentário.
D) nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial.

12
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13. Em relação à forma como são elaborados, os orçamentos públicos classificam-se em
A) Legislativo, Executivo e Misto
B) Orçamento Tradicional e Orçamento-Programa.
C) Orçamento Fiscal, Orçamento de Investimento das Empresas Estatais e Orçamento da
Seguridade Social.
D) Periódico e Permanente.

14. Os componentes básicos do Planejamento Governamental são
A) Lei das Diretrizes Orçamentária, Planejamento Tributário e Prestação de Contas.
B) Planejamento Estratégico e Planejamento Tributário.
C) Orçamento e Prestação de Contas.
D) Plano Plurianual, Lei das Diretrizes Orçamentárias e Lei do Orçamento Anual.

15. O Planejamento Operacional é composto pelos instrumentos:
A) Plano Plurianual e Lei das Diretrizes Orçamentárias.
B) Lei das Diretrizes Orçamentárias e Lei do Orçamento Anual.
C) Plano Plurianual, Lei das Diretrizes Orçamentárias e Lei do Orçamento Anual.
D) Lei do Orçamento Anual e Plano Plurianual.

16. Caracterizam-se por
respectivamente,

serem

um

orçamento-programa

e

um

orçamento

tradicional,

A) a previsão de recursos, que é a etapa final do planejamento, e parte da previsão de
recursos para a execução das atividades instituídas.
B) o realce do que se pretende gastar e comprar e a definição dos objetivos a serem
alcançados.
C) o Instrumento de Planejamento e o Programa Administrativo.
D) o destaque das metas, dos objetivos e das intenções do governo e a não-limitação das
metas governamentais aos recursos orçamentários previstos.

17. O orçamento público é elaborado e aprovado, respectivamente, pelos poderes
A) Legislativo e Judiciário.
B) Executivo e Legislativo.
C) Legislativo e Executivo.
D) Executivo e Judiciário.

18. Os créditos adicionais representam autorizações de despesas não computadas ou
insuficientemente adotadas na lei do orçamento. Essa afirmação faz referência,
respectivamente, aos créditos
A) Especial; Suplementares.
B) Suplementares; Especiais e Extraordinários.
C) Suplementares; Extraordinários.
D) Especiais; Suplementares e Extraordinários.
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19. Numere a coluna da direita em conformidade com a da esquerda.
(

) Financiamentos
orçamento.

(

) Transferência do saldo de uma dotação não mais
necessária para outra em que é mais necessário.

3. Anulação parcial ou total (
de dotações orçamentária

) Diferença positiva entre ativo e o passivo financeiro,
apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

(

) Saldos positivos das diferenças, acumulados mês a
mês, entre a arrecadação prevista e a realizada.

1. Superávit Financeiro
2. Excesso de arrecadação

4. Operações de créditos

autorizados

para

suportar

o

A seqüência correta da numeração da coluna da direita é a que é apresentada na opção:
A) 1 – 2 – 3 – 4

C) 3 – 2 – 4 – 1

B) 2 – 4 – 3 – 1

D) 4 – 3 – 1 – 2

20. Na realização de um crédito suplementar ou especial, são utilizados alguns dispositivos, tais
como remanejamento, transferência e transposição.
Define-se remanejamento como movimentação de recursos
A) de projetos e atividades de um mesmo programa, ou entre programas diferentes de uma
mesma unidade, quando se apresentam completamente executados ou quando
cancelados.
B) de um item ou elemento de despesa de uma mesma categoria econômica, ou entre
categorias econômicas diferentes de uma mesma unidade.
C) de um item ou elemento de despesa de uma mesma categoria econômica, de um
programa para outro ou de uma unidade para outra.
D) de um item ou elemento de despesa de uma mesma categoria econômica, de um
programa para outro, ou de uma unidade para outra, quando se apresentam
completamente executados ou quando cancelados.

21. A classificação da receita pode ser feita quanto a aspectos legais, quanto à natureza e
quanto à regularidade.
São exemplos desses três tipos de classificação, respectivamente,
A) orçamentária e extra-orçamentária; ordinária e extraordinárias; corrente e capital.
B) orçamentária e extra-orçamentária; corrente e capital; ordinária e extraordinária.
C) corrente e capital; orçamentária e extra-orçamentária; ordinária e extraordinária.
D) corrente e capital; ordinária e extraordinárias; orçamentária e extra-orçamentária.

22. São exemplos de despesas extra-orçamentárias:
A) Consignações e Alienação de Bens.
B) Operações de créditos e Transferências Correntes.
C) Amortização de Empréstimos e Receita Agropecuária.
D) Caução e Operações por Antecipação de Receita.

23. São exemplos de impostos lançados pela modalidade direta, por declaração e por
homologação, respectivamente:
A) IPTU, ITR, ICMS.
B) IPTU, IR, IPI.
C) IR, ICMS, IPTU.
D) ITR, IR, IPTU.
14
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24. Dentre os estágios da receita, a posição ocupada pela arrecadação é a
A) terceira.

C) quarta.

B) primeira.

D) segunda.

25. A despesa do Estado deve obedecer fundamentalmente aos princípios da
A) legitimidade, oportunidade e uniformidade.
B) utilidade, legalidade e economicidade.
C) especificação, utilidade e economicidade.
D) legalidade, legitimidade e clareza.

26. São consideradas despesas correntes:
A) Amortização de Dívidas e Pagamento de Juros de Dívida.
B) Auxílio-alimentação e Aquisição de instalações.
C) Imóveis já em utilização e Salários.
D) Subvenções e Salários.

27. A contabilização dos restos a pagar é evidenciada
A) pelos sistemas financeiro e patrimonial

C) pelo sistema financeiro.

B) pelo sistema orçamentário.

D) pelos sistemas orçamentário e patrimonial.

28. A escolha das modalidades concorrência, tomada de preço e convite é definida por limite.
Quanto ao limite, a tomada de preço se enquadra
A) entre R$ 150.000,00 e R$ 1.500.000,00, para obras e serviços.
B) acima de R$ 650.000,00, para compras e outros serviços.
C) entre 80.000,01 e R$ 650.000,00, para compras e outros serviços.
D) acima de R$ 150.000,00, para obras e serviços.

29. A única modalidade de licitação na qual os valores não estão limitados é
A) o pregão.

C) a tomada de Preço.

B) o convite.

D) a concorrência.

30. Numere a coluna da direita em conformidade com a da esquerda.
1. Licitação Dispensada

(

) Emergência ou calamidade pública

2. Inexigibilidade de Licitação

(

) Notória especialização

3. Licitação Dispensável

(

) Obras e serviços de engenharia até R$ 15.000,00

(

) Alienação de bens imóveis e móveis

A correlação entre a coluna da direita e a da esquerda esta corretamente indicada na opção:
A) 3 – 3 – 1 – 2
B) 2 – 1 – 3 – 2
C) 1 – 2 – 3 – 1
D) 3 – 2 – 3 – 1
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