
 
 
 
 

                                          
 

 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA: 10/06/2012 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 
 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 

(cinco) opções cada. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, 
tinta preta ou azul escrita grossa. 

 
 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno 

de questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 
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Leia o texto abaixo e responda às questões 01 a 05. 
 

 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

A ciência divertida 
 

Em um ambiente ruidoso e tomado por chips e placas robóticas, o brasileiro Paulo Blikstein, 39 anos, 
produz inventos para a aula de ciências pelos quais passou a ser conhecido e cortejado no meio acadêmico 
mundial. Não são grandes inovações tecnológicas, mas experimentos bastante simples que o colocam em 
posição de destaque.  

Na Universidade Stanford, onde comanda desde 2009 um laboratório com 25 pessoas, Blikstein cria 
maquininhas como um sensor que a criança leva para casa para acoplar à roda da bicicleta. Ele captura e 
armazena dados que serão o ponto de partida para ensinar os conceitos de velocidade, tração e aceleração. 
“Não há outra saída para despertar o interesse pelas ciências senão aproximá-las do dia a dia”, diz Blikstein. 
Seu maior desafio é encontrar soluções que permitam replicar as experiências em grande escala, a preço 
inferior ao de um livro escolar. Formado em engenharia e um dos mais respeitados especialistas em 
tecnologias aplicadas à educação, Blikstein já foi chamado para levar seus experimentos a países como 
Senegal, México, Tailândia e Rússia.  

Atualmente, dez escolas americanas fazem fila para receber laboratórios de alto nível, sob a 
consultoria do brasileiro. Vivendo nos Estados Unidos há doze anos, ele acaba de ser laureado com o 
EarlyCareerAward, da National Science Foundation (NSF), o prêmio de maior prestígio concedido a jovens 
docentes. Em breve começará a treinar sessenta professores para que façam trabalho parecido no Brasil. 
Iniciativa mais do que bem-vinda em país em que as aulas de ciências são tão temidas quanto odiadas. 

 

Renata Betti, Revista Veja, 1º de fevereiro de 2012.p.68.

 
 
 

01. A partir da leitura do primeiro parágrafo, afirma-se que Paulo Blikstein 
 
(A) é um conceituado professor de ciências, capaz de trabalhar em uma sala de aula bastante barulhenta. 
(B) é um cientista conhecido no mundo todo por suas grandes invenções, verdadeiras inovações tecnológicas. 
(C) é um brasileiro conhecido nas universidades do mundo todo por desenvolver experimentos simples e úteis 

ao ensino de ciências. 
(D) é um cientista que busca uma posição de destaque no meio acadêmico desenvolvendo grandes inovações 

tecnológicas. 
(E) é um estudante de ciências que trabalha em um laboratório dedicado ao desenvolvimento de chips e 

robôs. 
 

02. Em “aproximá-las” (linha 08), o pronome destacado refere-se a 
 
(A) soluções (linha 09).     (D)  tecnologias (linha 11). 
(B) experiências (linha 09).    (E)  ciências (linha 08). 
(C) velocidade, tração e aceleração (linha 07). 

 
03. Todas as formas verbais a seguir foram extraídas do texto e estão no mesmo tempo, modo e voz, EXCETO: 

 
(A) permitam (linha 09)     (D)  colocam (linha 03) 
(B) comanda (linha 05)     (E)  captura (linha 06) 
(C) produz (linha 02) 

 
04. O último período do texto (linhas 16 e 17) contém uma comparação entendida da seguinte forma: 

 
(A) As aulas de ciências hoje são menos temidas e odiadas do que no passado. 
(B) As aulas de ciências no Brasil são temidas enquanto, nos Estados Unidos, elas são odiadas. 
(C) As aulas de ciências no Brasil são mais temidas do que odiadas. 
(D) As aulas de ciências no Brasil são igualmente temidas e odiadas. 
(E) As aulas de ciências no Brasil são temidas, mas não odiadas. 

LÍNGUA PORTUGUESA
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05. As palavras abaixo foram extraídas do texto e obedecem à mesma regra de acentuação gráfica, EXCETO: 

 
(A) robóticas (linha 01)     (D)  nível (linha 13) 
(B) tecnológicas (linha 03)    (E)  México (linha 12) 
(C) acadêmico (linha 02) 

 
06. Os pares de palavras abaixo são sinônimos, EXCETO: 

 
(A) docente e educador     (D)  discente e estudante 
(B) latente e evidente     (E)  comovente e enternecedor 
(C) incipiente e rudimentar 

 
07. Marque a opção CORRETA quanto à regência dos verbos “gostar” e “precisar”. 

 
(A) Não gosto desse supermercado porque não tem as coisas que preciso. 
(B) Eu compro tudo que gosto, mesmo quando não preciso. 
(C) Gosto de almoçar em casa, mas preciso tempo para fazer isso. 
(D) Preciso de dinheiro para fazer apenas as coisas que gosto. 
(E) Gosto dessa farmácia porque tem todos os remédios de que preciso. 

 
08. Marque a opção CORRETA quanto à concordância nominal. 

 
(A) Fica proibido a entrada aqui sem a devida autorização. 
(B) Segue anexo os documentos e as fotos que me pediu. 
(C) A maioria dos que vieram chegou atrasada. 
(D) As crianças estavam os mais alegres possíveis quanto à festa. 
(E) Já está incluso a diária e as taxas na conta do hotel. 

 
09. Marque a opção CORRETA quanto ao emprego de pronomes relativos. 

 
(A) Trabalho com um rapaz cujo pai é um exímio alfaiate. 
(B) Estudei muito para o exame, onde espero tirar boa nota. 
(C) Trabalho em uma sala na qual fica à direita de quem entra. 
(D) Ele tem dois irmãos, onde um está desempregado no momento. 
(E) A educação no país precisa melhorar, cujo resultado refletirá em tudo. 

 
10. Após a eleição de Dilma Rousseff, surgiu uma polêmica acerca do seu título: presidente ou presidenta? Marque 

a opção que responde à escolha e que a justifica. 
 

(A) “Presidente” é a forma masculina e “presidenta”, feminina; como se trata de uma mulher, Dilma, deve-se 
usar a forma “presidenta”. 

(B) A língua culta só admite a forma “presidente”, comum aos dois gêneros como todas as palavras derivadas 
do particípio presente latino. 

(C) A língua culta admite as duas formas e a flexão do nome em “–a” se justifica pela concordância com o 
gênero feminino. 

(D) A palavra “presidenta” é aceita pela norma culta, mas causou polêmica porque o país nunca teve mulher à 
sua frente, sempre presidentes homens. 

(E) O gênero feminino aceita as duas formas, presidente ou presidenta, enquanto o masculino só admite a 
forma presidente. 

  



 
 
11. 

 

 
12. 

 

 

 
13. 
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15. 
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(D) O termo worm é usado na informática para designar programas que combatem tipos específicos de vírus 
de computador que costumam se disseminar, criando cópias de si mesmos em outros sistemas e são 
transmitidos por conexão de rede ou por anexos de e-mail. 

(E) Caso um usuário envie uma mensagem de correio eletrônico e deseje que ela não possa ser lida por 
alguém que, por algum meio, a intercepte, ele deve certificar-se de que nenhum processo de criptografia 
seja usado para codificá-la. 

 
17. Sobre as ferramentas antivírus, é CORRETO afirmar que 
 

(A) São recomendadas apenas para redes com mais de 100 estações. 
(B) Dependem de um firewall para funcionarem. 
(C) Podem ser utilizadas independente do uso de proxy e firewall. 
(D) Significa a mesma coisa que firewall e tem as mesmas funções. 
(E) Devem ser instaladas somente nos servidores de rede. 

 
18. Em sistemas de informação, o termo usado para designar “um pacote de software de negócios que permite a 

uma companhia automatizar e integrar a maioria de seus processos de negócios” é: 
 

(A) USB.   (B)  SIC.   (C)  IA.   (D)  ERP.  (E)  SCN. 
 
19. Leia as afirmações abaixo e marque a opção CORRETA. 
 

I. Quando uma conexão de internet está ativada, o dispositivo que se encarrega de estabelecer a 
comunicação física entre o computador e o servidor é o processador. 

II. A ligação entre conjuntos de informações na forma de documentos, textos, imagens, vídeos e sons é uma 
aplicação das propriedades do protocolo TCP. 

III. A internet usa um modelo de rede, baseado em requisições e respostas, denominado cliente-servidor. 
 

(A) Apenas I está correta.    (D)  Apenas I e II estão corretas. 
(B) Apenas II está correta.   (E)  I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas III está correta. 

 
20. Para acessar um serviço de webmail, é necessário: 
 

(A) instalar um servidor WEB.   (D)  instalar um servidor de FTP. 
(B) instalar um servidor de correio POP3.  (E)  instalar um navegador. 
(C) instalar um servidor de correio IMAP. 

 
 
 
 

 
Com base na Estrutura Conceitual do Pronunciamento Conceitual Básico (R1), respondas às questões 21 e 22: 

 
21. As Demonstrações Contábeis, de acordo com a Estrutura Conceitual do Pronunciamento Conceitual Básico 

(R1), são mais comumente elaboradas segundo modelo baseado no: 
 

(A) custo padrão, considerando-se a padronização pré-determinada. 
(B) custo variável. 
(C) custo histórico recuperável e no conceito da manutenção do capital financeiro nominal. 
(D) custeio baseado em atividades. 
(E) custo indireto, mediante estimativas, previsão de comportamento e critérios de rateio. 

 
 

22. Sobre as características qualitativas da informação contábil-financeira útil, julgue as assertivas colocando (F) 
para Falsa ou (V) para Verdadeira nas afirmações abaixo e marque a opção CORRETA: 
 
1 (     ) Uma informação contábil-financeira comparável, compreensível, verificável e tempestiva é uma 

informação melhorada; 
2 (     ) Materialidade e relevância são as características qualitativas fundamentais da informação contábil-

financeira; 
3 (     ) Os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico em palavras e números.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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(A) F-F-F 
(B) F-V-V 
(C) V-F-F 
(D) F-V-F 
(E) V-F-V 

 
 

Com base no CPC 26, responda às questões 23 a 25. 
 
23. Marque a opção CORRETA. 
 

(A) A entidade não deve compensar ativos e passivos ou receitas e despesas, a menos que a compensação 
seja exigida ou permitida por um Pronunciamento Técnico, Interpretação ou Orientação do CPC. 

(B) Na elaboração das demonstrações contábeis, deve a entidade se utilizar do regime de caixa, exceto para 
a Demonstração do Valor Adicionado. 

(C) A entidade deve, ao divulgar informação comparativa, apresentar no mínimo três balanços patrimoniais e 
duas de cada uma das demais demonstrações contábeis. 

(D) As notas explicativas, ou a divulgação das políticas contábeis utilizadas em determinada entidade,  podem 
servir de meio para ratificar políticas contábeis inadequadas. 

(E) Não é necessário que a entidade declare, em suas notas explicativas, a conformidade de suas 
demonstrações com os Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do CPC. 

 
 

24. Quando a apresentação ou a classificação de itens nas demonstrações contábeis forem modificadas, os 
montantes apresentados para fins comparativos devem ser reclassificados, a menos que a reclassificação seja 
impraticável. Quando os montantes apresentados para fins comparativos são reclassificados, a entidade deve 
divulgar 

 
(A) a natureza dos reajustes. 
(B) a grandeza da reclassificação. 
(C) a razão para qualificação. 
(D) a valorização de cada montante reajustado. 
(E) o montante de cada item ou a classe de itens que foram reclassificados. 

 
 

25. O ativo circulante deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios: 
 

(A) Está mantido essencialmente com o propósito de investimento. 
(B) Deve ser liquidado no período de até 24 meses após a data do balanço. 
(C) Espera-se que ele seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do 

ciclo operacional da entidade. 
(D) Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço. 
(E) Está mantido essencialmente com o propósito de alienação. 

 
 

26. Sobre Perícia Contábil, julgue (F) Falsa ou (V) Verdadeira as afirmações abaixo: 
 

1 (     ) O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil têm por limite os próprios objetivos da perícia 
deferida ou contratada; 

2 (     ) A perícia arbitral é aquela exercida sob o controle da lei de arbitragem. Perícia no âmbito estatal é 
executada sob o controle de órgão do Estado, tais como perícia administrativa das Comissões 
Parlamentares de Inquérito, perícia criminal e do Ministério Público. Perícia voluntária é aquela 
contratada espontaneamente pelo interessado ou de comum acordo entre as partes;  

3 (     ) A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnico-científicos destinados a levar à 
instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou constatação 
de um fato, mediante laudo pericial contábil e/ou parecer pericial contábil, em conformidade com as 
normas jurídicas e profissionais e com a legislação específica no que for pertinente. 

 
A sequência CORRETA é: 
 
(A) V-F-V   (B)  F-F-F  (C)   F-V-F  (D)   V-V-F  (E)  V-V-V  
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27. Assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) O perito deve utilizar os meios que lhe são facultados pela legislação e pelas normas concernentes ao 
exercício de sua função, com vistas a instruir o laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil com as 
peças que julgarem necessárias. 

(B) A avaliação é a determinação de valores ou a solução de controvérsia por critério técnico-científico. 
(C) Enquanto o planejamento da perícia é um procedimento prévio abrangente que se propõe a estabelecer 

todas as etapas da perícia, o programa de trabalho é a especificação de cada etapa a ser realizada, 
devendo ser elaborado com base nos quesitos e/ou no objeto da perícia. 

(D) Os documentos dos autos servem como suporte para obtenção das informações necessárias à elaboração 
do planejamento da perícia. 

(E) Quando a perícia exigir a utilização de perícias interdisciplinares ou trabalho de especialistas, estes devem 
estar devidamente registrados em seus conselhos profissionais, quando aplicável, devendo o 
planejamento contemplar tal necessidade. 

 
 

28. Constitui objetivo da perícia contábil: 
 

(A) Definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames a serem realizados, em consonância com o 
objeto da perícia, com os termos constantes da nomeação, dos quesitos ou da proposta de honorários 
oferecida pelo perito. 

(B) Estabelecer o prazo suficiente para solicitar e receber os documentos, bem como para a execução e a 
entrega do trabalho. 

(C) Conhecer a relação dos documentos, coisas ou dados que o perito tenha mencionado em petição de 
honorários judicial ou em contrato. 

(D) Identificar e deferir os quesitos que deverão ser respondidos durante a confecção do laudo pericial, bem 
como indeferir os meramente protelatórios. 

(E) Estabelecer, juntamente com o perito auxiliar, o teor dos termos de diligências que devem ser 
apresentados diretamente à parte ou a seu procurador. 

 
 

29. Com relação ao impedimento, determine a opção CORRETA. 
 

(A) Quando nomeado em juízo, deve o perito esquivar-se de prestar qualquer informação sobre o fato de está 
impedido, pois tal fato é preocupação precípua de cada parte envolvida no processo. 

(B) Quando indicado pela parte e como tal estiver atuando em determinado processo, deve o perito 
despreocupar-se com relação a motivo de impedimento, visto que, de acordo com o Código de Processo 
Civil, motivos de impedimento não se aplicam aos peritos assistentes, embora esteja relacionado na 
Norma Brasileira de Contabilidade PP 01. 

(C) O perito-contador nomeado ou escolhido deve declarar-se impedido quando tiver mantido, nos últimos seis 
anos com alguma das partes, relação de trabalho como empregado, administrador ou colaborador 
assalariado. 

(D) O perito-contador nomeado ou escolhido deve-se declarar impedido quando tiver parente a partir do quinto 
grau, postulando no processo. 

(E) O perito-contador nomeado ou escolhido deve-se declarar impedido quando a matéria em litígio não for de 
sua especialidade. O que se considera impedimento por motivo técnico-científico. 

 
 

30. Assinale a opção CORRETA. 
 

(A) O termo “Zelo” refere-se à obrigação do perito em respeitar os princípios da moral, da ética e do direito, 
atuando com lealdade, idoneidade e honestidade no desempenho de suas atividades, sob pena de 
responder civil, criminal, ética e profissionalmente por seus atos. 

(B) O perito-contador não está obrigado a aceitar o encargo confiado, na condição de perito-contador do juízo, 
não precisando escusar-se nem apresentar razões. 

(C) O termo “Suspeição” para o perito refere-se ao cuidado que ele deve ter, na execução de suas tarefas e 
em relação à sua conduta, documentos, prazos, tratamento dispensado às autoridades, aos integrantes da 
lide e aos demais profissionais, de forma que sua pessoa seja respeitada, seu trabalho levado a bom 
termo e, consequentemente, o laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil dignos de fé pública. 

(D) Quesitos são questionamentos a respeito do fato ou do objeto dúbio, sobre o qual versa a perícia contábil, 
e podem estar presente no início da perícia contábil, no seu desenvolvimento e após o término da perícia, 
quando estes se denominam de quesitos de esclarecimentos. 
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(E) O perito-contador deve apresentar sua proposta de honorários, independentemente de qualquer 
indagação do quantum pelas partes ou seus procuradores, pois só ao perito importa a quantidade de 
horas trabalhadas e como determinar o valor. 
 
 

31. A fraude pode ser caracterizada por 
 

(A) aplicação de práticas contábeis indevidas. 
(B) apropriação indébita de ativos. 
(C) registro de transações comprovadas. 
(D) movimentação de registros ou documentos, sem a alteração dos registros de ativos, passivos e 

resultados. 
(E) classificação tempestiva das transações nos registros contábeis. 

 
 

32. Sobre o controle interno, marque a opção CORRETA. 
 

(A) O controle interno deve ser exercido em todos os níveis da entidade do setor público, compreendendo a 
inobservância às leis, regulamentos e diretrizes estabelecidas. 

(B) Controle interno sob o enfoque contábil compreende o conjunto de recursos, métodos, procedimentos e 
processos adotados pela entidade do setor público, com o fim de dar conformidade ao registro contábil em 
relação ao ato correspondente. 

(C) O controle interno se classifica em imperativo, normatizacional e funcional. 
(D) A estrutura de controle interno compreende monitoramento, medidas de detecção e procedimentos de 

prevenção. 
(E) O auditor deverá avaliar superficialmente o sistema contábil, incluindo o controle interno, sem conceder 

atenção especial às quaisquer outras condições. 
 
 

33. Em relação ao Tribunal de Contas, julgue a opção INCORRETA. 
 

(A) O Tribunal de Contas é o órgão responsável pela fiscalização dos gastos públicos. No âmbito federal, a 
responsabilidade é do Tribunal de Contas da União (TCU) e nos âmbitos municipal e estadual, na maioria 
dos casos, a responsabilidade é dos Tribunais de Contas dos Estados (TCE’s). 

(B) A fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas é chamada de controle externo. Cabe ao Poder 
Legislativo (Senado e Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores) 
exercer esse controle junto aos Poderes Executivo (Governos Federal, Estaduais e Prefeituras Municipais) 
e Judiciário (Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, 
Eleitorais, Tribunais de Justiça dos Estados). 

(C) O Tribunal de Contas é um órgão dependente, que auxilia o Poder Legislativo a exercer o controle 
externo, fiscalizando os gastos dos Poderes Executivo, Judiciário e do próprio Legislativo.  

(D) Apesar de ser um tribunal, o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário. 
(E) Os Tribunais de Contas analisam as contas dos órgãos públicos, de acordo com as suas áreas de 

atuação.  
 
 

34. Classifique em (E) Erro e (F) Fraude os procedimentos abaixo: 
 

1 (     ) Má interpretação de fatos nas Demonstrações Contábeis.  
2 (     ) Omissão de transações nos registros contábeis.  
3 (     ) Incorreta classificação das contas.  
4 (     ) Ato intencional de omissão ou manipulação.  

 
(A) E-E-F-F 
(B) E-F-F-E 
(C) F-E-F-E 
(D) F-F-E-E 
(E) E-F-E-F 

 
 

35. Marque a opção CORRETA que corresponde a um reforço à implementação do controle interno: 
 

(A) Disciplinar a obediência às práticas desenvolvidas pela organização. 
(B) Registrar transações de acordo com instruções genéricas. 
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(C) Identificar diferenças reveladas por confirmações recebidas de terceiros. 
(D) Verificar discrepâncias nos registros contábeis. 
(E) Identificar transações inusitadas no fim ou próximo do fim do exercício. 

 
 
36. São princípios constitucionais explícitos incidentes não apenas sobre os órgãos que integram a estrutura 

central do Estado, incluindo-se aqui os pertencentes aos três Poderes, mas também aos entes que, em nosso 
país, integram a denominada Administração Indireta:  

 
(A) legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
(B) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
(C) legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e periodicidade. 
(D) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e universalidade. 
(E) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e periodicidade. 

 
 
37. Os princípios de contabilidade objetivam declarar e consolidar os altos valores da vida humana e, por isso, são 

considerados pedras angulares e vigas-mestras do sistema. Analise as assertivas abaixo: 
 

I. O Princípio da Entidade se afirma, para o ente público, pela autonomia e responsabilização do patrimônio a 
ele pertencente; 

II. No âmbito da entidade pública, a continuidade está vinculada ao estrito cumprimento da destinação social 
do seu patrimônio, ou seja, a continuidade da entidade ocorre enquanto perdurar sua finalidade; 

III. O Princípio da prudência determina que os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional 
devem ser reconhecidos nos registros contábeis, mediante o ajustamento da expressão formal dos valores 
dos componentes patrimoniais. 

 
Após ter feito a análise das assertivas, marque a opção CORRETA. 
 

(A) Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente os itens II e III estão corretos. 
(C) Todos os itens I, II e III estão corretos. 
(D) Somente os itens I e III estão incorretos. 
(E) Somente os itens II e III estão incorretos. 

 
 
38. Julgue os itens a seguir com V (verdadeiro) ou F (falso). 
 

(    ) O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento de médio prazo do Governo Federal, que 
estabelece, de forma selecionada, os objetivos e as metas da Administração Pública Federal; 

(    ) A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deverá dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, 
disciplinar as transferências de recursos a entidades públicas e privadas e estabelecer limitações à 
expansão de despesas obrigatórias de caráter descontinuado; 

(    ) O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do 
encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período 
da sessão legislativa, tais prazos dizem respeito à União, prevalecendo para Estados, Distrito Federal e 
Municípios o que estiver disposto nas respectivas Constituições e Leis Orgânicas; 

(    ) A Lei Orçamentária Anual (LOA) deverá apresentar as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou 
contratual e respectivas receitas, sendo o refinanciamento da dívida demonstrado de forma separada, 
tanto na LOA como nas leis de créditos adicionais. 

 
Assinale a opção CORRETA. 

 
(A) V, V, F, F 
(B) V, F, V, F 
(C) F, F, V, V 
(D) F, V, F, V 
(E) F, V, V, V 
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39. São princípios orçamentários dentre outros: 
 

(A) Transparência, Competência, Publicidade, Exclusividade. 
(B) Totalidade, Publicidade, Competência, Exclusividade. 
(C) Transparência, Periodicidade, Exclusividade, Universalidade. 
(D) Totalidade, Periodicidade, Exclusividade, Competência. 
(E) Transparência, Periodicidade, Competência, Exclusividade. 

 
 
40. Quanto à contabilidade aplicada ao setor público, marque a opção INCORRETA. 
 

(A) É uma especialização da ciência contábil que objetiva fornecer à administração informações sobre o 
registro, controle e acompanhamento das variações do patrimônio do Estado. 

(B) A contabilidade do setor público evidenciará a situação de todos quantos, de qualquer modo, recebam 
recursos públicos e efetuem despesas relacionadas a estes recursos. 

(C) A função social da contabilidade aplicada ao setor público deve evidenciar informações necessárias à 
tomada de decisões, à prestação de contas e à instrumentalização do controle social. 

(D) As entidades abrangidas pelo campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público devem 
observar as normas e as técnicas próprias da contabilidade patrimonial, nas quais o regime de caixa deve 
prevalecer. 

(E) O sistema contábil representa a estrutura de informações sobre identificação, mensuração, avaliação, 
registro, controle e evidenciação dos atos e dos fatos próprios da administração do patrimônio público. 

 
 
41. O sistema contábil está estruturado nos seguintes subsistemas de informações: 
 

(A) orçamentário, patrimonial, financeiro, compensação. 
(B) orçamentário, financeiro, patrimonial, de custos. 
(C) orçamentário, financeiro, compensação, de custos. 
(D) orçamentário, financeiro, patrimonial, de controle. 
(E) orçamentário, patrimonial, de custos, compensação. 

 
 
42. As receitas públicas podem ser classificadas quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, sendo as 

receitas efetivas as constantes na opção: 
 

(A) receita com impostos, taxas e transferências de capital. 
(B) receita com dividendos, taxas e operações de crédito. 
(C) receitas com amortização de empréstimos. 
(D) receitas com alienação de bens, taxas e transferência de capital. 
(E) receitas com impostos, dividendos e alienação de bens. 

 
 
43. Constituem Ingressos Extra-Orçamentários: 
 

(A) recursos financeiros de caráter temporário que integram a Lei Orçamentária Anual, em que o Estado é 
mero depositário desses recursos, e que constituem passivos exigíveis e cujas restituições não se 
sujeitam à autorização legislativa. 

(B) recursos financeiros de caráter temporário que integram a Lei Orçamentária Anual, em que o Estado é 
mero depositário desses recursos, e que não constituem passivos exigíveis e cujas restituições não se 
sujeitam à autorização legislativa. 

(C) recursos financeiros de caráter temporário que não integram a Lei Orçamentária Anual, em que o Estado é 
mero depositário desses recursos, e que constituem passivos exigíveis e cujas restituições não se 
sujeitam à autorização legislativa. 

(D) recursos financeiros de caráter rotineiro que não integram a Lei Orçamentária Anual, em que o Estado é 
mero depositário desses recursos, e que constituem passivos exigíveis e cujas restituições se sujeitam à 
autorização legislativa. 

(E) recursos financeiros de caráter temporário que integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em que o 
Estado é mero depositário desses recursos, e que constituem passivos inexigíveis e cujas restituições se 
sujeitam à autorização legislativa. 
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44. Sobre despesa pública, analise os itens abaixo. 
 

I. despesa orçamentária é o fluxo derivado da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, 
podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial; 

II. despesa orçamentária efetiva é aquela que, no momento de sua realização, reduz a situação líquida 
patrimonial da entidade. Constitui fato contábil modificativo aumentativo;  

III. a classificação institucional reflete a estrutura de alocação dos créditos orçamentários e está estruturada 
em dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária; 

IV. A classificação funcional segrega as dotações orçamentárias em funções e subfunções, buscando 
responder basicamente à indagação “em que” área de ação governamental a despesa será realizada. 

 
Marque a opção onde todos os itens estão CORRETOS. 
 
(A) I, II e III.  
(B) I, III e IV. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) I, e IV. 
(E) II e IV 

 
 
45. Quanto aos créditos adicionais, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Podem ser suplementares, especiais e extraordinários, sendo que os créditos adicionais especiais e 
extraordinário são abertos por decreto do poder legislativo. 

(B) O crédito suplementar incorpora-se ao orçamento, adicionando-se à dotação orçamentária que deva 
reforçar. 

(C) São autorizações de receitas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária, podendo 
ser abertas por decreto. 

(D) Constituem fontes para abertura de créditos adicionais: o superavit financeiro apurado em balanço 
patrimonial, os provenientes de excesso de arrecadação, exceto o produto de operações de credito 
autorizadas. 

(E) Os recursos objeto de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária que ficarem sem 
destinação não podem ser utilizados como fonte hábil para abertura de créditos adicionais especiais e 
suplementares. 

 
 
46. Sobre as normas e os procedimentos aplicados ao setor público, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) Findo o exercício financeiro, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em 
Restos a Pagar e constituirão a dívida flutuante. 

(B) Os Restos a Pagar Processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios de 
empenho e liquidação e não podem ser cancelados. 

(C) Os Restos a Pagar com prescrição interrompida poderão ser pagos à conta de dotação específica 
consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem 
cronológica. 

(D) Poderá ser concedido suprimento de fundos a responsável por dois suprimentos, a servidor que tenha a 
seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir, salvo quando não houver na repartição outro 
servidor. 

(E) Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, 
formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, dentre outras 
características. 

 
 
47. Analise as informações constantes no Balanço Orçamentário de determinado ente da federação e, a seguir, 

marque a opção CORRETA. 
 

Receita Prevista Arrecadada Despesa Fixada Atualizada 
Corrente 4.879.120.581,00 5.524.428.180,62 Corrente 3.069.108.606,00 4.538.028.320,00
Capital   491.211.410,00  731.765.060,58 Capital 1.315.332.260,00 1.315.332.260,00
Deduções 
da Receita 985.891.125,00 1.064.959.370,70    
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(A) Supondo que, do total das despesas correntes, foram liquidadas 70%, pode-se afirmar que o valor de R$ 
2.148.376.024,00 foi pago. 

(B) Os créditos adicionais correspondem a R$ 986.399.860,00, podendo ser suplementar, especial ou 
extraordinário. 

(C) Das despesas de capital, 80% foram empenhadas e 60% pagas, portanto, as liquidadas equivalem a R$ 
982.114.754,00. 

(D) O Superavit Corrente equivale a R$ R$ 1.468.919.714,00.  
(E) Considerando que das despesas totais 90%, foram empenhadas e 80% liquidadas, as despesas que 

deverão ser inscritas em restos a pagar não processados equivalem a R$ 1.053.604.904,00. 
 
 
48. Quanto à avaliação e à mensuração dos elementos patrimoniais nas entidades do setor público NÃO se pode 

afirmar: 
 

(A) As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda 
estrangeira. 

(B) Os riscos de recebimento de direitos são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou 
anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. 

(C) As provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização para os 
ativos e de reconhecimento para os passivos. 

(D) Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou 
exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de mercado, deduzidos da 
despesa com amortização. 

(E) Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos à 
depreciação, à amortização ou à exaustão sistemática durante esse período, sem prejuízo das exceções 
expressamente consignadas. 

 
 
49. Quanto aos Demonstrativos Contábeis Aplicados ao setor público, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) A análise da Demonstração do Resultado Econômico tem como objetivo determinar, se do ponto de vista 
financeiro, a atividade, programa ou ação da entidade do setor público está gerando deficit, equilíbrio ou 
superávit econômico. 

(B) O Quociente da Atividade Operacional é resultante da relação entre o Caixa Líquido Gerado das 
Operações e o Total da Geração Líquida de Caixa. A interpretação desse quociente indica a parcela da 
geração líquida de caixa pela entidade atribuída às atividades operacionais. 

(C) A Liquidez Corrente, apurada na Demonstração do Resultado Econômico, demonstra quanto a entidade 
poderá dispor em recursos a curto prazo para pagar suas dívidas circulantes. 

(D) A avaliação da gestão, a partir da Demonstração das Variações Patrimoniais, tem o objetivo de apurar o 
quanto e de que forma a administração influenciou nas alterações patrimoniais qualitativas do setor 
público. 

(E) O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Resultado Orçamentário 
(Receita Orçamentária – Despesa Orçamentária) e a Variação do Saldo em Espécie. 

 
 
50. Como principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, 

financeira e patrimonial do Governo Federal, o SIAFI possui como principais objetivos, entre outros: 
 

(A) prover mecanismos adequados ao controle diário da execução organizacional, da eficiência e eficácia dos 
fatos intangíveis ocorridos nos órgãos da Administração Pública. 

(B) permitir o controle da dívida interna e externa, com exceção das transferências negociadas que é de 
responsabilidade do Tribunal de Contas da União. 

(C) integrar e compatibilizar as informações no âmbito do governo federal e não permitir o acompanhamento e 
a avaliação do uso dos recursos públicos. 

(D) permitir que a contabilidade pública seja fonte segura e intempestiva de informações gerenciais destinadas 
a todos os níveis da administração pública federal. 

(E) fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização dos recursos do tesouro 
nacional, por meio da unificação dos recursos de caixa do governo federal. 

 
 

 
 


