
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Processo Seletivo Nº 003/2019 

Edital 125/2019 

PROVA OBJETIVA 

ANALISTA CONTÁBIL 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio  depois de decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG  

 

13-10-2019 - Tarde 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o trecho do l ivro A urgência do pre-
sente , de Israel Klabin, para responder às questões 
de 01 a 05.  

O Amazonas é um rio de vários nomes: nasce no 
Peru como Vilcanota, vai  serpenteando a mata e mu-
da para Ucaiali, Urubamba e Marañon. No Peru, os 
quéchuas, povo descendentes dos Incas, se referem 
ao Amazonas como “deus que fala”, tão forte é o 
estrondo das águas em seus despenhadeiros.  

O maior rio do mundo em extensão e em vazão 
de água contribui com cerca de um quinto da desca r-
ga mundial das águas continentais nos oceanos. Es-
se volume de água é tão grande que interfere nas 
condições de temperatura e salinidade dos oceanos 
por centenas de quilômetros, afetando o sistema cl i-
mático regional. [... ]  

Existe um estado de equilíbrio dinâmico entre a 
vegetação e o clima na Amazônia. A atmosfera ama-
zônica contém imensas quantidades de vapor d´água, 
e metade desse vapor é proveniente da evapotransp i-
ração; a outra metade vem do Oceano Atlân tico. O 
fluxo de vapor segue, assim, o ano inteiro na direção 
Leste-Oeste. 

A floresta recicla o vapor d´água, aumenta o seu 
tempo de permanência na região. Quanto mais água 
disponível, mais vegetação pode se desenvolver. 
Quando a floresta é derrubada, rompe-se esse dese-
quilíbrio, e boa parte do vapor d´água escapa do 
sistema. O clima torna-se mais seco, e a quantidade 
de chuva diminui. Qualquer interferência humana 
deve levar em conta esse fato fundamental. A flore s-
ta não é simples consequência do clima, mas o atual 
equilíbrio do clima é modelado pela floresta.  

Por sua localização equatorial, a duração do dia 
e a quantidade de energia solar permanecem prat i-
camente constantes durante todo o ano. Uma cara c-
terística importante do cl ima da Amazônia é, porta n-
to, a isotermia. Há apenas uma pequena variação de 
temperatura ao longo do ano.  

A alta umidade faz com que os processos de de-
composição sejam acelerados. As folhas e árvores 
que caem e os animais que morrem são rapidamente 
decompostos por micro-organismos ao estado bruto 
de nutrientes inorgânicos, voltando a ser aproveit a-
dos pela vegetação que cresce. É vida alimentando 
vida. 

A Amazônia depende da floresta em pé. Tudo é 
um mecanismo interl igado: composição do solo, ba-
lanço hídrico-energético e, consequentemente , o 
clima. A Amazônia nunca poderá ser celeiro do mun-
do por causa da baixa ferti l idade do seu solo e pela 
rápida degradação do equilíbrio ecológico após a 
destruição da floresta.  

(KLABIN,  Is rael .  A urgência do presente :  biograf ia da crise 
ambiental .  Rio de Janeiro: Elsevier,  2011.  p .  103-105)  

 Segundo o texto,  01.

(A) embora o rio Amazonas receba vários no-
mes, ele é conhecido, na maioria dos lugares 
por onde passa, por “deus que fala”.  

(B) cerca de 60% do vapor que compõe a atmos-
fera amazônica é proveniente da evapo-
transpiração.  

(C) as características da floresta amazônica são 
consequências diretas do clima da região.  

(D) a isotermia no clima da Amazônia está rel a-
cionada a localização equatorial da floresta.  

 “A Amazônia nunca poderá ser celeiro do mundo”. 02.
Uma das característ icas da floresta, conforme 
apresentado no texto, que justif ica essa afirm a-
ção está descrita em:  

(A) O fluxo de vapor segue o ano inteiro na dire-
ção Leste-Oeste.  

(B) A floresta aumenta tempo de permanência de 
vapores na região.  

(C) Baixa ferti l idade do seu solo.  
(D) A alta umidade faz com que os processos de 

decomposição sejam acelerados.  

 Das alternativas que se seguem, assinale aquela 03.
que admite a transposição para a voz passiva.  

(A) “A Amazônia depende da floresta em pé”.  
(B) “A floresta recicla o vapor d´água”.  
(C) “A floresta não é  simples consequência do 

clima”.  
(D) “Há apenas uma pequena variação de tempe-

ratura ao longo do ano”.  

 Depreende-se do texto que o termo “isotermia”, 04.
conforme o contexto empregado, significa:  

(A) temperatura com grande variação.  
(B) temperatura baixa o ano todo, sem exceção. 
(C) temperatura exclusivamente alta e clima se-

co. 
(D) temperatura que se mantém ao longo de um 

período. 

 Marque a alternativa que substituição da conjun-05.
ção “mas” (em destaque no quarto parágrafo) não  
altera o sentido original.  

(A) pois o atual equilíbrio do clima é modelado 
pela floresta.  

(B) uma vez que o atual equilíbrio do clima é 
modelado pela floresta.  

(C) Logo, o atual equilíbrio do clima é modelado 
pela floresta.  

(D) todavia o atual equilíbrio do clima é modela-
do pela floresta.  

MATEMÁTICA 
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 Determine o valor da expressão  06.
(-5)0 + (-12) :  (-4) - 16. 

(A) -12. 
(B) -14. 
(C) -9. 
(D) 15. 

 Todos os lados de um quadrado foram reduzidos 07.
em 12 % e obteve-se uma área igual a 484 cm 2. 
Logo, é correto afirmar que a área original deste 
quadrado, antes da redução, era igual a (cm 2):  

(A) 542. 
(B) 550. 
(C) 625. 
(D) 600. 

 Analise a figura a seguir:  08.

 

A área do retângulo destacado equivale (cm 2) a:  

(A) 6.000. 
(B) 3.600. 
(C) 5.200.  
(D) 4.800. 

 Na sala da professora Helena há 12 meninas e 18 09.
meninos. Ao sortear-se um aluno para ir  à lousa, 
a probabil idade de ser uma menina será de:  

(A) 12/18. 
(B) 18/12. 
(C) 12/30. 
(D) 6/4. 

 O gráfico a seguir apresenta informações sobre o 10.
número de membros em relação a faixa etária de 
uma certa associação de moradores.  

 

(A) O número total de membros é igual a 35.  
(B) A diferença de membros na faixa etária dos 

18 a 29 e acima de 50 anos é superior a 10.  
(C) Mais de 50% dos membros da associação 

são maiores de 40 anos.  
(D) Cinquenta membros da associação estão na 

faixa etária entre 18 a 39 anos.  

CONHECIMENTOS GERAIS 

 Vítima de câncer no estômago faleceu, em 2018, 11.
aos 49 anos, na cidade de São Paulo, o cantor de 
funk Wagner Domingues Costa, era conhecido 
como 

(A) Mr. Catra.  
(B) Buchecha. 
(C) Mc. Guimê. 
(D) Mc. Sapão. 

 No final do ano passado, a aviação brasileira 12.
passava por uma crise, destacando-se a empresa 
Avianca, que entrou com pedido de recuperação 
judicial. Em meio a esse cenário, o presidente Mi-
chel Temer 

(A) sancionou lei orçamentária l iberando verbas 
exclusivamente públicas para o setor.  

(B) decretou estado de emergência, isentando 
empresas do setor de obrigações trabalh is-
tas. 

(C) assinou medida provisória que l iberava es-
trangeiros para assumirem o controle de 
companhias aéreas no país até 100% do ca-
pital. 

(D) restringiu, contrariando o futuro governo, a 
aplicação de capital de empresas estrange i-
ras no setor de aviação até o l imi te de 20%. 

 Em agosto de 2019, a Organização Mundial da 13.
Saúde fez um alerta para o maior surto global de 
____________ desde 2006. O número foi quase 
três vezes maior do que o do mesmo período de 
2018 – na ocasião, foram 129.239 infecções. 
Completa corretamente a lacuna: 

(A) sarampo. 
(B) catapora.  
(C) rubéola.  
(D) Sífi l is.  

 Em meados de 2018, dois países disputavam uma 14.
guerra econômica amplamente divulgada na mí-
dia. O fato ocasionou diversos apelos da maioria 
dos líderes do G20 reunidos, na ocasião, na Ar-
gentina, levando, ass im, a uma trégua. Os dois 
países referidos na informação são:  

(A) Brasil e Estados Unidos.  
(B) Estados Unidos e China.  
(C) China e Coreia do Sul.  
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(D) China e Paraguai.  

 “Mais de US$ 150 bilhões. Essa é a fortuna do 15.
CEO e fundador da Amazon, ________. Com o 
montante, ele se tornou a pessoa mais rica do 
mundo dos últimos tempos –  desde 1982, quando 
a Forbes  lançou sua primeira l ista de bil ionários” 
(Fonte: Adaptado). Completa corretamente a l a-
cuna deixada no texto:  

(A) Bill Gates. 
(B) Mark Zuckerberg.  
(C) Jeff Bezos.  
(D) Mike Krieger.  

CONHECIMENTO DE TARUMÃ 

 Marque a alternativa que apresenta a quantidade 16.
atual de vereadores que compõe a Câmara Mun i-
cipal de Tarumã.  

(A) 9. 
(B) 8. 
(C) 7. 
(D) 6. 

 Em junho de 2019, a Prefeitura Municipal de Ta-17.
rumã, através da lei municipal número 1362/2019 
institui mais um instrumento de comunicação e 
participação do cidadão no aperfeiçoamento dos 
serviços prestados pelo poder executivo à soci e-
dade. Este canal denomina-se: 

(A) Acesso a biblioteca on-line. 
(B) e-Bolsa. 
(C) e-OUV – Sistema de Ouvidoria.  
(D) Procon. 

 Sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico 18.
de Tarumã –  CMDE, assinale a alternativa corre-
ta. 

(A) Foi constituído informalmente, sem a neces-
sidade de lei específica.  

(B) Foi criado em 28 de março de 2018.  
(C) Realiza reuniões semestrais e abertas à pa r-

ticipação da sociedade.  
(D) Seus membros são escolhidos e nomeados 

diretamente pelo Prefeito.  

 A prefeitura de Tarumã, em janeiro de 2019, em 19.
uma ação conjunta da secretaria da Saúde com a 
secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e 
Serviços Urbanos, além das equipes da Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica, realizou uma campa-
nha focada na captura noturna de  

(A) morcegos. 
(B) ratos.  
(C) escorpiões. 
(D) cobras. 

 Das alternativas que se seguem, assinale aquela 20.
que apresenta a data de instituição dos símbolos 
municipais de Tarumã, a saber: o brasão, a ban-
deira e o hino. 

(A) 7 de setembro de 1992.  
(B) 1º de setembro de 1993.  
(C) 21 de agosto de 1994. 
(D) 10 de outubro de 1995. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 A lei 6.404/76 em seu artigo 183 trata da avali a-21.
ção dos elementos do ativo. No balanço, os el e-
mentos do ativo serão avaliados segundo os se-
guintes critérios:  

(A) os direitos que tiverem por objeto mercador i-
as e produtos do comércio da companhia, 
assim como matérias-primas, produtos em 
fabricação e bens em almoxarifado, pelo cus-
to de aquisição ou produção, deduzido de 
provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, 
quando este for inferior.  

(B) as obrigações, encargos e riscos, conhec i-
dos ou calculáveis, inclusive Imposto sobre a 
Renda a pagar com base no resultado do 
exercício, serão computados pelo valor atua-
l izado até a data do balanço. 

(C) será ainda registrado como reserva de cap i-
tal o resultado da correção monetária do ca-
pital realizado, enquanto não-capitalizado.  

(D) as obrigações da companhia, inclusive finan-
ciamentos para aquisição de direitos do ativo 
não circulante, serão classificadas no pass i-
vo circulante, quando se vencerem no exer-
cício seguinte, e no passivo não circulante, 
se tiverem vencimento em prazo maior.  

 De conformidade com o artigo 40 da Lei n. 22.
4.320/64 os créditos adicionais são “autorizações 
de despesa não computadas ou insuficientes do-
tadas na Lei do Orçamento”. Diante deste artigo e 
do artigo 41 os créditos adicionais podem ser 
classificados como: 

I. Suplementares, os destinados ao reforço de dota-
ção orçamentária. 

II. Especiais, os destinados a despesas para as 
quais não haja dotação orçamentária específica. 

III. Extraordinários, os destinados a despesas urgen-
tes e imprevistas, em caso de guerra, comoção 
intestina ou calamidade pública.  

IV. O superávit f inanceiro apurado em balanço patr i-
monial do exercício anterior.  

(A) I e IV estão incorretas.  
(B) Apenas o item I está correto.  
(C) Apenas o item II está correto.  
(D) I, II e II I estão corretos.  
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 Com relação ao subsistema de informações Pa-23.
trimonial da Contabil idade Aplicada ao Setor Pú-
blico assinale a opção correta que melhor descre-
ve esse subsistema. 

(A) Captar, registrar,  processar e evidenciar os 
fatos financeiros relacionados com as vari a-
ções qualitativas e quantitativas do patrimô-
nio público. 

(B) Captar, registrar, processar e evidenciar os 
atos de gestão dos quais seus efeitos pos-
sam produzir modificações no patrimônio da 
entidade do setor público.  

(C) Registrar e processar os custos dos bens e 
serviços, produzidos e ofertados à sociedade 
pela entidade pública.  

(D) Captar, registrar, processar e evidenciar os 
fatos financeiros e não financeiros relaci o-
nados com as variações qualita tivas e quan-
titativas do patrimônio público.  

 
 Assinale a alternativa correta. De acordo com o 24.
artigo 105 da Lei 4.320/64, o balanço patrimonial 
da entidade pública deverá demonstrar:  

(A) O Ativo Financeiro, o Ativo Permanente, o 
Passivo Financeiro e o Passivo Permanente. 

(B) O Ativo, o Passivo e o Patrimônio Líquido . 
(C) O Ativo Financeiro, e o Passivo Financeiro . 
(D) O Ativo Financeiro, o Ativo Permanente, o 

Passivo Financeiro, o Passivo Permanente, o 
Saldo Patrimonial e as Contas de Compen-
sação. 

 As Receitas Públicas podem ser classificadas de 25.
acordo com as seguintes categorias econômicas:  

(A) Receita Correntes e Receitas de Capital  
(B) Receitas Ordinárias e Receita de Capital  
(C) Receitas Correntes e Receitas Extraordiná-

rias 
(D) Receitas Ordinárias e Receitas Extraordiná-

rias 

 O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-  26.
PCASP está dividido em oito classes, a saber: 1 – 
Ativo; 2 – Passivo; 3 –  Variações Patrimoniais 
Diminutivas; 4 – Variações Patrimoniais Aumenta-
tivas; 5 – Controle e Aprovação do Planejamento 
e Orçamento; 6 – Controle e Execução do Plane-
jamento e Orçamento; 7 – Controles Devedores e 
8 – Controles Credores.  

Considerando-se o que estabelece o Manual de 
Contabil idade Aplicada ao Setor Público - MCASP 
sobre as regras de integridade do PCASP, assin a-
le a afirmativa correta em relação aos lançamen-
tos contábeis.  

(A) Lançamentos de natureza orçamentária deb i-
tam e creditam contas das classes 7 e 8, 
apenas. 

(B) Lançamentos de natureza patrimonial deb i-
tam e creditam contas das classes 1, 2 e 7, 
apenas. 

(C) Lançamentos de natureza patrimonial deb i-
tam e creditam contas das classes 1, 2 e 5, 
apenas. 

(D) Lançamentos de natureza orçamentária deb i-
tam e creditam contas das classes 5 e 6, 
apenas. 

 O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – 27.
PCASP distingue a dívida ativa quanto à origem, 
conforme previsto na Lei n.º 4.320/1964: dívida 
ativa tributária e dívida at iva não tributária.  

Considerando-se o que estabelece a Lei n.º 
4.320/64, assinale a opção que contenha apenas 
itens que podem dar origem à inscrição em Dívida 
Ativa Não Tributária.  

(A) Empréstimos compulsór ios, contribuições es-
tabelecidas em lei, multa de qualquer origem 
ou natureza. 

(B) Impostos e taxas.  
(C) Contribuição de melhoria e os respectivos 

adicionais e multas.  
(D) Multas tributárias, custas processuais e pre-

ços de serviços prestados por estabelec i-
mentos públicos. 

 De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual – 28.
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulga-
ção de Informação Contábil de Propósito Geral 
pelas Entidades do Setor Público, as característ i-
cas qualitativas da informação incluída nos rel a-
tórios contábeis de propósito geral são atributos 
que tornam a informação úti l  para os usuários e 
dão suporte ao cumprimento dos objetivos da i n-
formação contábil. Assinale a alternativa que não 
tem relação a uma das características qualitativas 
da informação.  

(A) Razoabil idade se refere ao quão razoável é a 
informação ao usuário na análise dos relató-
rios contábeis.  

(B) A tempestividade, ou seja, ter informação 
disponível para os usuários antes que ela 
perca a sua capacidade de ser úti l  para fins 
de prestação de contas e responsab il ização 
e tomada de decisão.  

(C) A compreensibil idade é a qualidade da in-
formação apresentada, de maneira que cor-
responda às necessidades e à base do co-
nhecimento dos usuários, bem como a 
natureza da informação apresentada.  
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(D) A representação fidedigna deve corresponder 
à representação completa, neutra e l ivre de 
erro material da informação.  

 De acordo com a NBC TSP 04 – Estoque, o valor 29.
realizável líquido deve se r mensurado através:  

(A) da subtração entre preço estimado de venda 
e os custos e os gastos estimados para ocor-
rer a troca, venda ou distribuição.  

(B) da soma entre custo de aquisição e o custo 
de oportunidade na venda.  

(C) da soma entre preço estimado de venda e os 
custos e os gastos estimados para ocorrer a 
troca, venda ou distribuição.  

(D) da subtração entre o custo corrente de repo-
sição e o valor realizável líquido.  

 As despesas do setor público podem ser classif i-30.
cadas como despesas de capital e despesas co r-
rentes. De acordo com a Lei nº 4.320/1964 (art.  
12), as despesas de capital podem ser subdividi-
das em:  

(A) Investimentos e Inversões Financeiras.  
(B) Despesas de custeio, Transferência Corren-

tes e Transferência de Capital.  
(C) Despesas com Pessoal, Juros com a Dívida 

Pública e Transferências Correntes.  
(D) Investimentos, Inversões Financeiras e 

Transferências de Capital .  

 Uma entidade pública foi acionada na justiça do 31.
trabalho por um funcionário inativo, que cobrava 
R$ 15.000,00 referentes ao adicional de Pericul o-
sidade não pago em seu salário. O departamento 
jurídico da entidade analisou a ação judicial e e n-
tendeu que há a possibilidade de perda na just i-
ça. Assinale a alternativa que indica o tratamento 
contábil correto do fato de acordo com a NBC 
TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e At i-
vos Contingentes.  

(A) Constituir provisão para contingências e ev i-
denciar o fato em nota explicativa.  

(B) Constituir provisão para contingências, mas 
não evidenciar o fato em nota explicativa.  

(C) Não constituir provisão para contingências, 
mas evidenciar o fato em nota explicativa.  

(D) Não constituir provisão para contingências e 
nem evidenciar o fato em nota explicativa.  

 De acordo com a NBC TSP 02 – Receita de Tran-32.
sação com Contraprestação, a receita decorrente 
da venda de bens deve ser reconhecida quando 
as seguintes condições tiverem sido satisfeitas, 
com exceção de uma, assinale-a. 

(A) Entidade mantiver envolvimento continuado 
na gestão dos bens vendidos, no que diz 
respeito ao controle dos bens.  

(B) O valor da receita puder ser mensurado con-
fiavelmente. 

(C) For provável que os benefícios econômicos 
ou potencial de serviços associados à tran-
sação fluirão para a entidade.  

(D) A entidade tiver transferido ao comprador to-
dos os riscos e benefícios significativos in e-
rentes à propriedade dos bens.  

 De acordo com a lei 4.320/64 as receitas públicas 33.
podem ser classificadas:  

I. Receita orçamentária: ingressos f inanceiros de 
natureza orçamentária pertencentes ao Estado; a 
serem aplicados em despesas públicas.  

II. Receita orçamentaria: aplicação de recursos f i-
nanceiros na aquisição de serviços e materiais 
para manutenção e aperfeiçoamento dos serviços 
públicos. 

III. Ingresso extraorçamentário: ingresso financeiro 
que não pode ser uti l izado para financiar a des-
pesa pública, equivocadamente chamado de re-
ceita extraorçamentária, porque sendo oriundo de 
fatos permutativos não pode ter o título de rece i-
ta. 

IV. Receita orçamentária: aluguéis, arrendamentos, 
foros, taxas de ocupação, juros de títulos de ren-
da, dividendos.  

(A) I e III estão corretas.  
(B) Apenas o item I está correto.  
(C) Apenas o item III  está correto.  
(D) I, II e IV estão corretos.  

 Podemos conceituar as despesas públicas como:  34.

(A) dotação orçamentária oriundos de fatos pe r-
mutativos. 

(B) recurso de exercício anterior que não pode 
ser aplicado durante o exercício corrente.  

(C) transferências intergovernamentais.  
(D) aplicação de recursos financeiros na aquis i-

ção de serviços e materiais para manutenção 
e aperfeiçoamento dos serviços públicos.  

 A Lei Orçamentária Anual (LOA) é a responsável 35.
pela alocação e distribuição dos recursos elenca-
dos no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretr i-
zes Orçamentárias (LDO), para o ano seguinte a 
sua aprovação. Sua apresentação é realizada pe-
lo chefe do poder executivo federal, estadual ou 
municipal. A sanção da LOA está condicionada a:  

(A) aprovação, pelo respectivo órgão legislativo 
Federal, Estadual ou Municipal, da Lei de D i-
retrizes Orçamentárias (LDO), com base no 
Plano Plurianual (PPA), no segundo semes-
tre do ano anterior a sua vigência.  
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(B) sua análise e aprovação pelo Tribunal de 
Contas Federal, Estadual ou Municipal, no 
primeiro semestre do ano de sua vigência.  

(C) sua análise e aprovação pelo Ministério Pú-
blico, antes de ser colocada em votação em 
plenário no respectivo órgão legislativo Fe-
deral, Estadual ou Municipal.  

(D) aprovação, pelo respectivo órgão legislativo 
Federal, Estadual ou Municipal, da Lei de D i-
retrizes Orçamentárias (LDO), com base no 
Plano Plurianual (PPA), no primeiro semestre 
do ano sua vigência.  

 As prioridades de alocação de recursos da Lei 36.
Orçamentária Anual (LOA) deverão constar:  

(A) no Plano Plurianual (PPA).  
(B) na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).  
(C) no balanço orçamentário do exercício anter i-

or. 
(D) na demonstração das variações patrimoniais 

aprovadas pelo órgão legislativo responsá-
vel. 

 O Relatório Resumido da Execução Orçamentária 37.
(RREO) previsto nos artigos 52 e 53 da Lei Com-
plementar n. 101 (LRF) será publicado até trinta 
dias após o encerramento de cada b imestre é 
composto de: 

(A) balanço orçamentário: demonstrativos da 
execução das receitas, despesas.  

(B) balancete de verificação e dos custos de 
oportunidades e desembolsados.  

(C) balanço de receitas econômicas e ações pú-
blicas. 

(D) resumo das atividades públicas do bimestre 
anterior.  

 O Balancete de Verificação da Empresa Araras 38.
Ltda. em 30-11-X7 apresentava os saldos das se-
guintes contas: Caixa $ 200; Bancos $ 155.000; 
Empréstimos a pagar $112.000; Títulos a pagar 
(LP) $ 2.000; Impostos a Pagar $ 10.000; Forne-
cedores $ 50.000; Instalações $ 130.000; Capital 
$ 220.000; Clientes $ 10.000; Veículos $ 5.000; 
Despesas de Salários $ 80.000; Receita de Serv i-
ços $ 80.000; Despesas de Aluguel $ 20.000; 
equipamentos $ 60.000; Seguros a Vencer $ 
13.800. 

Em dezembro, a empresa realizou as seguintes 
operações: 

1. Compra de mercadorias no valor de $ 300.000, 50% a 
prazo e o restante a vista com cheque; 

2. SERVIÇO PRESTADO no valor de $ 200.000, sendo 
50% a prazo, e o restante a vista em dinheiro; 

3. Pagamento combustível de veículos, $ 5.000 em di-
nheiro; 

4. Pagamento de parte dos empréstimos, $ 10.000 em 
dinheiro; 

5. O contrato de seguros, por um ano foi emitido em 1º-
11-x7 

6. Salários de dezembro a serem pagos em janeiro, $ 
8.000; 

7. Pagamento a fornecedores no valor de $ 50.000 em 
dinheiro; 

8. Pagamento de diversas despesas do mês, no valor de 
$ 1.000 em dinheiro; 

9. Os levantamentos físicos demonstraram a existência 
de mercadorias em estoque no valor de $ 200.000, na 
final do mês;  

(A) O resultado do exercício é de 43.700 . 
(B) O resultado do exercício é de 555.700. 
(C) O resultado do exercício é de 63.700 . 
(D) O resultado do exercício é de 455.700.  

 Os instrumentos de planejamento na administra-39.
ção pública federal são:  

(A) Plano de Prevenção de Riscos Anuais 
(PPRA), Lei de Diretrizes Orçamentarias 
(LDO) e Lei Orçamentaria Anual (LOA). 

(B) Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Or-
çamentarias (LDO) e Lei Orçamentaria Anual 
(LOA). 

(C) Constituição Federal (CF), Lei de Diretrizes 
Orçamentarias (LDO) e Lei Orçamentaria 
Anual (LOA). 

(D) Constituição Federal (CF), Princ ipio Orça-
mentário (PO) e Lei Orçamentaria Anual 
(LOA). 

 Consideram-se Restos a Pagar:  40.

(A) as despesas empenhadas e não pagas até o 
dia 31 de dezembro do exercício distinguin-
do-se as processadas das não processadas.  

(B) as despesas não empenhadas e não pagas 
dentro do exercício vigente.  

(C) as despesas correntes não pagas até o dia 
31 de dezembro do exercício vigente.  

(D) as despesas de juros empenhadas e não pa-
gas dentro do exercício vigente.  

 Os Créditos Adicionais classificam-se em Suple-41.
mentares, Especiais e Extraordinários. Quanto 
aos Créditos Adicionais Suplementares e Espec i-
ais, assinale com verdadeiro ou falso:  

I. Sua uti l ização se dá por autorização em lei e são 
abertos por decreto executivo.  

II. Sua uti l ização se dá através de soli citação do 
Ministro da Fazenda.  

III. A abertura dos créditos suplementares e espec i-
ais dependem da existência de recursos dispon í-
veis para ocorrer a despesa e será precedida de 
exposição justif icativa.  
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IV. A abertura dos créditos suplementares e espec i-
ais dependem da existência de passivos disponí-
veis para ocorrer a despesa e será precedida de 
exposição justif icativa.  

(A) Somente a questão I está correta.  
(B) As questões I e I II estão corretas.  
(C) Somente a questão IV está correta.  
(D) As questões I, II  e III estão erradas.  

 Ciclo Orçamentário corresponde ao período de 42.
tempo em que se processam as atividades típicas 
do orçamento público, desde sua concepção até a 
avaliação final. A sequência de fases ou etapas 
que deve ser cumprida como parte do processo 
orçamentário. As fases do c iclo orçamentário são:  

(A) elaboração, aprovação do executivo, execu-
ção e acompanhamento, controle e avali a-
ção. 

(B) criação do projeto, aprovação administrativa, 
execução e acompanhamento, controle e 
avaliação. 

(C) elaboração, apreciação legislativa, execução 
e acompanhamento, controle e avaliação.  

(D) elaboração, aprovação do executivo, execu-
ção e l iberação das despesas, controle e 
avaliação. 

 Uma fábrica de geladeiras apresentou os segui n-43.
tes gastos durante o mês 03/20XX:  

Itens Saldos 

Aluguel do escritório comercial  R$ 25.000,00 

Comissões sobre vendas  R$ 130.000,00 

Depreciação de máquina  R$ 70.000,00 

ICMS sobre vendas  R$ 250.000,00 

Mão de obra direta  R$ 97.500,00 

Mão de obra indireta  R$ 75.350,00 

Material direto de embalagem utilizado na 
produção  

R$ 20.750,00 

Matéria-prima consumida  R$ 190.600,00 

Aluguel da fábrica – Setor de produção  R$ 50.000,00 

Salário dos vendedores  R$ 10.950,00 

Com base nos saldos apresentados e considerando -
se como objeto de custeio os produtos, o valor total 
dos Custos Indiretos é:  

(A) R$ 243.200,00.  
(B) R$ 125.350,00.  
(C) R$ 214.950,00.  
(D) R$ 920.150,00.  

 O contingenciamento de dotações orçamentárias 44.
se dá por conta de qual fenômeno? 

(A) Insuficiências de receitas.  
(B) Aumento do Superávit primário. 
(C) Flutuação cambial.  
(D) Queda da taxa básica de juros.  

 O artigo Art.  37 da constituição federal diz que 45.
administração pública direta e indireta de qua l-
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Di s-
trito Federal e dos Municípios obedecerá aos s e-
guintes princípios:  

(A) da legitimidade, imparcialidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.  

(B) da improrrogabil idade, publicidade e eficiên-
cia. 

(C) da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
personalidade e eficácia.  

(D) da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.  

 Qual é a função do Tribunal de Contas da União?  46.

(A) Fiscalizar as contas dos administradores pú-
blicos e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos federais, bem como 
as contas de qualquer pessoa que der causa 
a perda, extravio ou outra irregularidade de 
que resulte prejuízo ao erário federal.  

(B) Fiscalizar os Tribunais de Contas do Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios.  

(C) Legislar sobre como deverão ser apresenta-
das as prestações de contas de todos os ó r-
gãos e entidades federais. 

(D) Fiscalizar as contas dos administradores pú-
blicos privados e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos federais, 
bem como as contas de qualquer pessoa que 
der causa a perda, extravio ou outra irregula-
ridade de que resulte prejuízo ao erário fede-
ral. 

 De acordo com a NBC T 16.2 o patrimônio público 47.
é estruturado em três grupos:  

I. Ativos são recursos controlados pela entidade 
como resultado de eventos passados e do qual se 
espera que resultem para a entidade benefícios 
econômicos futuros ou potencial de serviços;  

II. Passivos são obrigações presentes da entidade, 
derivadas de eventos passados, cujos pagamen-
tos se esperam que resultem para a entidade sa í-
das de recursos capazes de gerar benefícios 
econômicos ou potencial de serviços;  

III. Patrimônio Líquido é soma do valor residual dos 
ativos da entidade depois de deduzidos todos 
seus passivos. 

IV. Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos 
da entidade depois de deduzidos todos seus pas-
sivos 

(A) As questões I, II  e IV estão corretas.  
(B) As questões I e I II estão corretas.  
(C) Somente a questão II está correta.  
(D) As questões I, II , III e IV estão corretas.  
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 O que é Suprimento de Fundos? 48.

(A) Adiantamento concedido a servidor, sob cr i-
tério e responsabil idade do Ordenador de 
Despesas, que por sua excepcionalidade não 
possam se subordinar ao processo normal de 
empenho precedido por l icitação ou dispensa 
de l icitação, com prazo certo e de maneira 
comprovada, através de Cartão de Pagamen-
to do Governo Federal.  

(B) É qual o Governo Federal realiza um aporte 
de capital em fundos de pensão e aposenta-
doria que estão próximos de entrar em co-
lapso financeiro.  

(C) Adiantamento concedido a servidor, sob cr i-
tério e responsabil idade do Ordenador de 
Despesas, de maneira não excepcional, com 
prazo indeterminado e sem comprovação, 
através de depósi to bancário direto ao inte-
ressado. 

(D) Adiantamento concedido a fornecedor do 
Governo Federal, com autorização expressa 
do Presidente da Repúbl ica, de caráter ex-
cepcional, com prazo certo e de maneira 
comprovada, através de Cartão de Pagamen-
to do Governo Federal.  

 O  art. 58 da Lei n° 4.320/1964, que trata do o r-49.
çamento público, assim define o empenho:  

(A) O empenho é o pagamento da despesa con-
traída pelo setor público.  

(B) O empenho de despesa é o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Esta-
do obrigação de pagamento pendente ou não 
de implemento de condição.  

(C) Quando é feito o empenho, tem se a l iquida-
ção da receita do setor público.  

(D) O empenho é o instrumento obrigatório nos 
casos de concorrência e de tomada de pre-
ços. 

 Qual é o órgão responsável pela fiscalização das 50.
contas das prefeituras?  

(A)  Tribunal de Contas da União.  
(B) O Tribunal de Contas Estadual ou, caso exi s-

ta, o Tribunal de Contas do Município.  
(C) O Ministério Público Federal em conjunto 

com a Polícia Federal.  
(D) O Ministério Público Estadual.  

 



 

 

 


