
 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL nº 080/DDPP/2011 
 

CARGO: CONTADOR 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa + 

Conhecimentos Específicos) é de 3 (três) horas, incluindo o tempo destinado ao 
preenchimento do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu número de inscrição, o cargo para o qual se inscreveu e 
demais dados. Transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Verifique no 
cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a 
sequência de questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas 
que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade. 

4. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (de 
“A” a “E”), das quais apenas 1 (uma) é correta. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do 
caderno de prova. 

6. Transcreva com caneta esferográfica transparente, de tinta preta (preferencialmente) ou 
azul, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento 
válido para efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-
resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a). 

7. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 
porte e a utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, 
sendo eliminado do concurso o(a) candidato(a) que descumprir esta determinação.  

8. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá 
entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após as 10h 30min. 

9. Os 3 (três) últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar 
as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente. 

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última 
folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você. 

 
 

___________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 
 
 
 

INSCRIÇÃO 
 
 

 

 
 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
 
 

 

C A R G O 
 

 
 

 LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
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Texto 1 
 

 Durante o século passado, a doutrina da tábula rasa norteou os trabalhos 
de boa parte das ciências sociais e humanidades. A psicologia procurou explicar 
todo pensamento, sentimento e comportamento com alguns mecanismos simples 
de aprendizado. As ciências sociais procuram explicar todos os costumes e 
disposições sociais como um produto da socialização das crianças pela cultura 
circundante: um sistema de palavras, imagens, estereótipos, modelos e 
contingências de recompensa e punição. Uma longa e crescente lista de 
conceitos que pareceriam naturais ao modo de pensar humano (emoções, 
parentesco, os sexos, doença, natureza, o mundo) passou então a ser vista como 
“inventada” ou “socialmente construída”. 
 A tábula rasa também serviu de sagrada escritura para crenças políticas e 
éticas. Segundo a doutrina, toda diferença que vemos entre raças, grupos étnicos, 
sexos e indivíduos provém não de diferenças em sua constituição inata, mas de 
diferenças em suas experiências. Mudando as experiências – reformando o modo 
de criar os filhos, a educação, a mídia e as recompensas sociais – podemos 
mudar a pessoa. Notas baixas, pobreza e comportamento antissocial podem ser 
melhorados; de fato, não fazê-lo é uma irresponsabilidade. Toda discriminação 
com base em características ditas inatas de um sexo ou grupo étnico é 
absolutamente irracional. 
 É consternador pensarmos em nós como enobrecidos conjuntos de molas 
e engrenagens. Máquinas são insensíveis, construídas para ser usadas e 
descartadas; seres humanos têm sensibilidade, possuem dignidade e direitos e 
são infinitamente preciosos. Uma máquina tem algum propósito prosaico, como 
moer grãos ou apontar lápis; um ser humano tem propósitos mais elevados, como 
amor, devoção, boas obras e criação de conhecimento e beleza. O 
comportamento das máquinas é determinado pelas leis da física e da química; o 
comportamento das pessoas é livremente escolhido. Com a escolha vem a 
liberdade e, portanto, o otimismo quanto às nossas possibilidades para o futuro. 
Com a escolha vem também a responsabilidade, o que nos permite sustentar que 
as pessoas têm de responder por suas ações.  
 O filósofo Rousseau não acreditava exatamente numa tábula rasa, mas 
acreditava que o comportamento ruim era produto do aprendizado e socialização. 
As pessoas educadas procuram ser conscientes de seus preconceitos ocultos e 
avaliá-los com base nos fatos e nas sensibilidades dos outros. Na vida pública, 
tentamos julgar as pessoas como indivíduos, e não como espécimes de um sexo 
ou grupo étnico. Tentamos distinguir entre força e direito e assim respeitar 
culturas que são diferentes da nossa. Ocorreu uma revolução no tratamento da 
natureza humana pelos cientistas e estudiosos. 
 Pesquisadores das ciências humanas começaram a dar corpo à hipótese 
de que a mente evoluiu como uma estrutura universal complexa. A ideia de que a 
seleção natural dotou os humanos com uma mente universal complexa recebeu 
apoio de outras áreas. Com tantas capacidades mentais aparecendo em todas as 
culturas humanas, a mente nas crianças já não parece uma massa informe que a 
cultura molda. Do mesmo modo, nossa compreensão de nós mesmos e de 
nossas culturas só pode ser enriquecida pela descoberta de que nossa mente se 
compõe de intrincados circuitos neurais para pensar, sentir e aprender, ao invés 
de tábulas rasas, massas informes ou fantasmas inescrutáveis. 
 
PINKER, Steven. Tábula rasa: a negação contemporânea da natureza humana. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 19-31. [adaptado] 
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01) De acordo com o Texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 

A(   ) o ser humano é moldado pela cultura circundante, e isso é claramente identificado ao longo 
do texto. 

B(   ) na comparação do ser humano com uma máquina, o autor mostra o que nos diferencia 
destas com exemplos fundamentados na ciência. 

C(   ) o autor, assim como Rousseau, acredita que o ser humano é uma tábula rasa, ou seja, 
nasce desprovido de qualquer tipo de conhecimento ou capacidade. 

D(   ) no segundo parágrafo é apresentada a tese central do texto. 

E(   ) a evolução da ciência tem mostrado que o ser humano é dotado de uma mente “universal 
complexa”, a qual não é produto do meio. 

 
 
02) Indique com (V) a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com (F) a(s) falsa(s), de acordo com o 

Texto 1. 
 

(    ) Entre as estratégias argumentativas a que o autor recorre para reforçar seu ponto de vista 
de que os seres humanos não nascem como uma tábula rasa está o uso da expressão 
“pesquisadores das ciências humanas” (linha 39). 

(    ) Somente as ciências humanas, na contemporaneidade, acreditam que a mente humana é 
dotada de uma estrutura universal complexa. 

(    ) O título da obra “Tábula rasa: a negação contemporânea da natureza humana” já marca a 
posição contrária do autor em relação à tese de que o ser humano é moldado pela “cultura 
circundante”. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(   ) V – V – V  

B(   ) V – F – V  

C(   ) F – F – V 

D(   ) F – F – F  

E(   ) F – V – F  

 
 
03) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao Texto 1. 
 

(    ) O autor emprega os termos “inventada” e “socialmente construída” (linha 10) referindo-se ao 
modo como alguns conceitos passaram a ser vistos na doutrina da tábula rasa. 

(    ) A questão da livre escolha (livre-arbítrio) aparece no texto 1 no momento em que o autor 
aponta propriedades que diferenciam as máquinas dos seres humanos.  

(    ) Para o filósofo Rousseau a sociedade é que corrompe os homens. Isso quer dizer que não 
há correlação alguma entre a sua filosofia e a doutrina da tábula rasa.  

(    ) De acordo com a doutrina da tábula rasa, a distinção entre “raças, grupos étnicos, sexos e 
indivíduos” (linhas 12-13) provém do aparato genético dos seres humanos. 

(    ) Segundo o texto, é inadequado pensar na mente das crianças como uma caixa vazia que vai 
sendo preenchida com o convívio em sociedade. 

  

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A(   ) F – V – V – F – F   

B(   ) V – F – F – V – V   

C(   ) F – V – V – F – V   

D(   ) V – V – F – F – V    

E(   ) V – F – F – V – F   
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04) Observe o excerto extraído do Texto 1. 
“Mudando as experiências – reformando o modo de criar os filhos, a educação, a mídia e as 
recompensas sociais – podemos mudar a pessoa. Notas baixas, pobreza e comportamento 
antissocial podem ser melhorados; de fato, não fazê-lo é uma irresponsabilidade.” (linhas 14-
17) 
Leia as afirmativas abaixo. 
 

I. O trecho entre os travessões empregados no excerto serve para explicar melhor o que o autor 
considera por “experiências”. 

II. O sujeito da frase “podemos mudar a pessoa” é classificado como indeterminado. 
III. O pronome lo de “fazê-lo” recupera toda a ideia da frase “Notas baixas, pobreza e 

comportamento antissocial podem ser melhorados”. 
IV. A frase que segue o ponto e vírgula não está subordinada à oração que o antecede. 
 

Assinale a alternativa CORRETA.  
  
A(   ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.  
B(   ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.  
C(   ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  
D(   ) As afirmativas I, II, III e IV são corretas.  
E(   ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
 
 
05) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação aos verbos 

sublinhados nos fragmentos do Texto 1. 
 
(    ) A locução verbal na frase “procurou explicar todo pensamento, sentimento e comportamento 

[...]” (linhas 2-3) sinaliza uma ação futura. 
(    ) Na frase “A tábula rasa também serviu de sagrada escritura para crenças políticas e éticas” 

(linhas 11-12), o verbo está conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo. 
(    ) Na frase “pensarmos em nós como enobrecidos conjuntos de molas e engrenagens” (linhas 

20-21), o verbo está no modo infinitivo sem flexão. 
(    ) Em “ocorreu uma revolução no tratamento da natureza humana pelos cientistas e 

estudiosos” (linhas 37-38), o verbo pode ser substituído por ocorrera. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A(   ) F – V – V – V   
B(   ) F – V – F – F    
C(   ) V – F – F – F   
D(   ) F – V – V – F   
E(   ) V – F – F – V   
 
 
06) Com relação ao excerto do Texto 1, assinale a alternativa CORRETA. 

“Do mesmo modo, nossa compreensão de nós mesmos e de nossas culturas só pode ser 
enriquecida pela descoberta de que nossa mente se compõe de intrincados circuitos neurais 
para pensar, sentir e aprender, ao invés de tábulas rasas, massas informes ou fantasmas 
inescrutáveis.” (linhas 44-47).  
 

A(   ) ao invés de sinaliza uma relação de oposição entre as ideias. 

B(   ) se é uma preposição que acompanha o verbo compor. 

C(   ) só pode ser substituído por também sem alterar o sentido da frase. 

D(   ) ou estabelece uma relação de exclusão mútua entre “massas informes” e “fantasmas 
inescrutáveis”. 

E(   ) nossa tem função sintática de conjunção. 
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07) Indique com (V) a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com (F) a(s) falsa(s), de acordo com o 
Texto 1 e com a norma padrão escrita. 

 

(    ) Se na oração “toda diferença que vemos entre raças, grupos étnicos, sexos e indivíduos 
provém” [...] (linhas 12-13) trocássemos “toda diferença” por as diferenças a grafia da forma 
verbal “provém” não precisaria ser alterada. 

(    ) Na oração “Tentamos distinguir entre força e direito e assim respeitar culturas que são 
diferentes da nossa.” (linhas 36-37) o uso de vírgulas antes e depois do vocábulo assim é 
opcional. 

(    ) O sujeito da oração principal de “Uma longa e crescente lista de conceitos que pareceriam 
naturais ao modo de pensar humano (emoções, parentesco, os sexos, doença, natureza, o 
mundo) passou então a ser vista como „inventada‟ ou „socialmente construída‟.” (Iinhas 7-10) 
é humano. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(   ) F – F – F  
B(   ) F – V – V  
C(   ) F – V – F  
D(   ) V – V – V  
E(   ) F – F – V  
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Texto 2 
 

Saúde virou preconceito: 
Ser saudável é importante. Mas, por trás desse argumento, muita gente esconde um discurso 

preconceituoso que precisa ser combatido. 
 

 
Sou contra a saúde. Mas como alguém pode ser contra algo tão importante? Permita-    

-me começar dizendo que se alguém se sentir mal antes, durante ou depois de ler este artigo, 
deve buscar cuidados médicos. Eu acredito nos germes e em doenças infecciosas. E que as 
pessoas devem usar capacetes quando andam de bicicleta. No que eu não acredito é que as 
pessoas possam usar a saúde como um argumento para camuflar seus preconceitos. Pense em 
uma mãe que alimenta seu recém-nascido com uma mamadeira. A maioria das pessoas olharia 
para ela e diria: “Leite materno seria melhor para a saúde do bebê”. Mas, no fundo no fundo, já 
concluiu: “Ela não é uma boa mãe, por isso não amamenta a criança com seu leite”. 

Da mesma maneira acontece em situações que já não são tão novas, como os fumantes 
forçados a se excluir do grupo e ir para áreas isoladas, enquanto os demais olham para eles e 
pensam que são maus exemplos para os filhos, partindo apenas do fato de fumarem. Classificar 
opiniões desse tipo de moralismo geraria críticas, mas nomeá-las como uma defesa da “saúde” 
permite às pessoas fazer uma série de suposições sobre os outros, protegendo-as dos estigmas 
de preconceituosas e moralistas. No debate recente sobre planos de saúde nos Estados Unidos, 
a palavra saúde não estava só carregada de julgamentos de valor e hierarquias. Falava tanto de 
privilégios quanto falava de bem-estar. Saúde, portanto, é também uma posição ideológica.  

E lembre-se das revistas de saúde a que você tem acesso. A maioria delas permite-se 
usar comentários discutíveis em nome dessa tal saúde. A publicação americana Men’s Health, 
por exemplo, publicou uma matéria que daria instruções para que o homem “desenvolvesse um 
abdome afiado” para “se destacar” e “levar a vizinha para a cama”. Essa linguagem seria 
considerada machista, mas novamente o termo “saúde” permitiu que a revista pregasse que 
certos tipos de corpo são desejáveis, enquanto outros são repugnantes. E que o critério para a 
escolha amorosa e sexual seria unicamente físico. É extremamente necessário que médicos, 
formadores de opinião e políticos discutam os contextos equivocados em que a ideia de saúde 
vem sendo usada. Isso levará a interações sociais mais profundas, produtivas e – por que não? 
– verdadeiramente mais saudáveis para todos nós. 

 
METZEL, Jonathan M. Saúde virou preconceito. Revista Galileu, n. 236, fev. 2011. [adaptado] 
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08) Assinale a alternativa que MELHOR RESUME o Texto 2. 
 
A(   ) O autor é contra o modo como os profissionais da saúde têm tratado dessa temática junto 

ao público em geral. 

B(   ) As revistas de saúde costumam incentivar seus leitores a terem uma postura 
preconceituosa. 

C(   ) O fato de não receber leite materno é fator prejudicial à saúde dos bebês. 

D(   ) O autor é contra a discriminação que sofrem os fumantes, ao serem forçados ao isolamento 
para poder fumar. 

E(   ) O autor critica o fato de as pessoas usarem a defesa da saúde para camuflar certos 
preconceitos e/ou juízos de valor. 

 
 
09) Assinale a alternativa que NÃO ESTÁ CORRETA, de acordo com o Texto 2. 

 

A(   ) O autor faz um alerta a respeito de comportamentos preconceituosos que as pessoas 
podem ter em nome da saúde. 

B(   ) O autor não é contrário à busca pela saúde, uma vez que sugere a procura por médicos, em 
casos de mal-estar, e uma medida de prevenção de acidentes a ciclistas. 

C(   ) As revistas de saúde são elogiadas pelo autor, no que se refere à questão tratada no texto. 

D(   ) O vocábulo acredito em “No que eu não acredito é que as pessoas possam usar a saúde 
como um argumento para camuflar seus preconceitos.” (linhas 4-5) poderia ser substituído 
por aceito, sem grande prejuízo ao sentido do texto. 

E(   ) O uso do adjetivo discutíveis em “A maioria delas permite-se usar comentários discutíveis 
em nome dessa tal saúde” (linhas 17-18) reforça a posição do autor em relação aos 
comportamentos preconceituosos que muitos têm em nome da saúde. 

 

10) Indique com (V) a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com (F) a(s) falsa(s), de acordo com o 
Texto 2 e com a norma padrão escrita. 

 

(    ) A conjunção “portanto” (linha 16) poderia ser substituída, sem prejuízo ao sentido, pela 
conjunção entretanto. 

(    ) Em “permite às pessoas” (linha 13) o uso do acento indicativo de crase justifica-se pois o 
verbo permitir exige preposição. 

(    ) Na oração “[...] os contextos equivocados em que a ideia de saúde vem sendo usada.” 
(linhas 24-25), a preposição “em” poderia ser substituída por onde. 

(    ) Na oração “Classificar opiniões desse tipo de moralismo geraria críticas, mas nomeá-las 
como uma defesa da “saúde” [...] (linhas 11-12), o pronome “-las” refere-se a “críticas”. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(   ) V – F – V – V  

B(   ) V – F – F – V  

C(   ) F – V – V – F  

D(   ) F – V – F – F  

E(   ) F – V – V – V  
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11) Analise as ocorrências do elemento que nos períodos abaixo. 
 
I. “Mas, por trás desse argumento, muita gente esconde um discurso preconceituoso que 

precisa ser combatido” (subtítulo) – O pronome relativo “que” sinaliza uma relação de 
subordinação. 

II. “Permita-me começar dizendo que se alguém se sentir mal antes, durante ou depois de ler 
este artigo, deve buscar cuidados médicos.” (linhas 1-3) – O “que” está coordenando as 
sentenças. 

III. “É extremamente necessário que médicos, formadores de opinião e políticos discutam os 
contextos equivocados em que a ideia de saúde vem sendo usada” (linhas 23-25) – O “que” 
destacado faz parte do complemento direto da frase “é extremamente necessário”. 

 

Assinale a alternativa CORRETA.  
  

A(   ) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  
B(   ) Somente as afirmativas I e II  são verdadeiras.  
C(   ) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.  
D(   ) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.  
E(   ) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
 
 

12) Indique com (V) a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com (F) a(s) falsa(s), de acordo com o 
Texto 2 e com a norma padrão escrita. 

 

(    ) Na norma padrão da língua escrita, a ênclise em “Permita-me começar dizendo que se 
alguém [...]” (linhas 1-2) é obrigatória.  

(    ) Substituindo “por isso” por todavia na frase “Ela não é uma boa mãe, por isso não amamenta 
a criança com seu leite.” (linha 8) o sentido se mantém inalterado. 

(    ) Na sequência “desenvolvesse um abdome afiado” (linhas 19-20) encontramos um verbo no 
presente do modo subjuntivo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(   ) F – F – F  
B(   ) V – F – F  
C(   ) V – V – F  
D(   ) V – V – V 
E(   ) F – F – V  
 
 

13) Considere a função das expressões destacadas em cada frase abaixo: 
 

“[...] Ela não é uma boa mãe, por isso não amamenta a criança com seu leite.” (linha 8) 
“E que as pessoas devem usar capacetes quando andam de bicicleta.” (linhas 3-4) 
“Eu acredito nos germes e em doenças infecciosas.” (linha 3) 
“Classificar opiniões desse tipo de moralismo geraria críticas, mas nomeá-las como uma 
defesa da “saúde” permite às pessoas fazer uma série de suposições sobre os outros [...]” 
(linhas 11-13) 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das relações semânticas, de 
cima para baixo.  

  

A(   ) finalidade / restrição  /  adição  /  adversidade 
B(   ) conclusão  /  adição  /  restrição  /  oposição 
C(   ) alternância / temporalidade  /  restrição / adição 
D(   ) explicação /  finalidade  /  adição  /  comparação 
E(   ) explicação  / temporalidade / adição / adversidade   
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Texto 3 
 

 
Fonte: Ministério da Saúde, disponível em www.saude.gov.br. Acesso em maio de 2011. 

 
14) Com base no Texto 3, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) O verbo da frase “Fale com seus vizinhos” está no modo imperativo. 
B(   ) Na frase “O Brasil conta com você”, o verbo é seguido por um objeto direto. 
C(   ) Em “se você agir”, a partícula se tem função reflexiva como no caso de lavou-se. 
D(   ) O verbo da frase “O Brasil conta com você” está no imperativo. 
E(   ) O pronome seus não tem referência explícita no texto.  
 
 

15) Observe as frases abaixo, elaboradas de acordo com a campanha veiculada no Texto 3. 
 
(    ) Para que essa conscientização ocorra, espera-se que os brasileiros troquem informações 

entre eles, principalmente, entre os vizinhos. 
(    ) Faça parte desse combate e ajude a acabar de vez com essa doença. 
(    ) O Ministério da Saúde lançou, nessa segunda-feira, a campanha contra a dengue. 
(    ) Afinal de contas, se cada um fizer a sua parte, a doença não se proliferará. 
(    ) O objetivo principal é conscientizar a população sobre o perigo dessa doença. 
 

Numere as frases de forma que a sequência obtida constitua um parágrafo coeso e 
coerente. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima 
para baixo.  

   

A(   ) 3,  5,  2,  4,  1 
B(   ) 3,  4,  1,  2,  5 
C(   ) 1,  3,  4,  5,  2 
D(   ) 2,  3,  4,  1,  5 
E(   ) 3,  4,  1,  5,  2  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

Com as informações abaixo, responda às questões 16 e 17. 
 
A Cia. Realengo negocia roupas. Situa-se em um país onde não há inflação e onde não há 
qualquer espécie de tributação. Ela encerra seus exercícios sociais a cada 31 de dezembro. O 
lucro líquido de cada exercício recebe uma única destinação: 10% para dividendos, que sempre 
são pagos no exercício seguinte. 
 
Desde que foi constituída, a Cia. Realengo sempre apurou lucros em todos os seus exercícios 
sociais. Sabe-se que todas as operações efetuadas até 31/dez./09 foram corretamente registradas 
e que foram corretamente preparadas as demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2009. 
 
No início de 2010, a Cia. Realengo contratou um novo contador, não muito experiente. Ele 
registrou as operações de 2010 da Cia. Realengo. No final de 2010, o contador apurou um lucro 
líquido (relativo a 2010). Deste lucro, o contador destinou a parcela para dividendos, registrando a 
dívida no Passivo. 
 
Finalmente, elaborou as demonstrações contábeis relativas ao exercício social que se encerrou 
em 31/dez./10 (o Balanço Patrimonial de 31/dez./10, a Demonstração do Resultado do Exercício 
de 2010, e assim por diante). 
 
No início de 2011, o contador lhe mostra o Balanço Patrimonial de 31/dez./10 e a Demonstração 
do Resultado do Exercício de 2010 da Cia. Realengo, preparados por ele. Os valores globais de 
tais demonstrações são os seguintes: 
 
 

 
BALANÇO PATRIMONIAL (31/DEZ./10)                                  $ 
 

 
    DEM. RESULTADO EXERCÍCIO         
    (2010)                                          $ 
 

 
ATIVO             2.582 

PASSIVO                                        2.084 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    498 

01 Receitas Auferidas                  997 
 
02 Despesas Incorridas                737 
                                                    _____ 
03 Lucro Líquido de 2010             260 
     (01-02) 

 
Total do Ativo  2.582 

 
Total Passivo + Patrimônio Líquido  2.582 

 

Você observa que as demonstrações contábeis preparadas pelo contador inexperiente estão em 
perfeita consonância entre si, inclusive com as relativas ao exercício social que se encerrou em 
31/dez./09. 

Todavia, examinando cuidadosamente todas as operações realizadas pela Cia. Realengo no 
decorrer de 2010, você conclui que: 
a) o valor do Ativo do Balanço Patrimonial de 31/dez./10 (o apresentado pelo contador) está 

errado, pois não foram contabilizados $ 37 de depreciação efetivamente ocorrida durante 
2010. 

b) no valor do Passivo do Balanço Patrimonial de 31/dez./10 (o apresentado pelo contador) não 
está incluída uma dívida de $ 73 relativa ao aluguel do mês de dez./10, que realmente a Cia. 
Realengo ficou devendo. 

Com base nas informações contidas no enunciado, você deve calcular quais são os corretos 
valores que o contador deveria ter apresentado, tanto na Demonstração do Resultado do 
Exercício de 2010 como no Balanço Patrimonial de 31/dez./10 (o publicado). 
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16) Assinale a alternativa CORRETA. 
De posse dos valores corretos, informe os novos valores do Ativo, Passivo e Patrimônio 
Líquido do Balanço Patrimonial de 31/dez./10 da Cia. Realengo. 

 

A (   ) Ativo $ 2.545; Passivo $ 2.157; Patrimônio Líquido $ 388. 

B (   ) Ativo $ 2.582; Passivo $ 2.157; Patrimônio Líquido $ 425. 

C (   ) Ativo $ 2.545; Passivo $ 2.146; Patrimônio Líquido $ 399. 

D (   ) Ativo $ 2.619; Passivo $ 2.172; Patrimônio Líquido $ 447. 

E (   ) Ativo $ 2.472; Passivo $ 2.219; Patrimônio Líquido $ 253. 
 
 

17) Assinale a alternativa CORRETA. 
De posse dos valores corretos, informe os novos valores das receitas auferidas, das despesas 
incorridas e do Lucro Líquido de 2010 da Cia. Realengo. 

 

A (   ) Receitas Auferidas $ 997; Despesas Incorridas $ 774; Lucro Líquido $ 223. 

B (   ) Receitas Auferidas $ 997; Despesas Incorridas $ 847; Lucro Líquido $ 150. 

C (   ) Receitas Auferidas $ 997; Despesas Incorridas $ 810; Lucro Líquido $ 187. 

D (   ) Receitas Auferidas $ 997; Despesas Incorridas $ 701; Lucro Líquido $ 296. 

E (   ) Receitas Auferidas $ 997; Despesas Incorridas $ 773; Lucro Líquido $ 224. 

 
 
18) Assinale a alternativa CORRETA. 

O Balancete de Verificação da Cia. Competência apresenta suas contas e seus respectivos 
saldos em 31/dez./10.  

 

Caixa 200 

Duplicatas a Pagar 400 

Fornecedores 600 

Receita de Serviços 2.800 

Capital Social 1.000 

Bancos Conta Movimento 100 

Despesas Antecipadas 100 

Despesas Gerais 600 

Receitas Financeiras 200 

Material Consumido 400 

Duplicatas a Receber 320 

Despesas com Energia 200 

Impostos Municipais 400 

Juros Obtidos  160 

Juros Incorridos 240 

Lucros Acumulados 200 

Despesas de Salários 400 

Veículos 1.400 

Descontos Concedidos 200 

Móveis e Utensílios 800 

 
Ao encerrar as contas de Resultado, constantes deste Balancete, ele informará que houve, no 
período, um lucro de: 
 

A (   ) 720 

B (   ) 640 

C (   ) 520 

D (   ) 880 

E (   ) 920 
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19) Leia o texto abaixo. 

A Cia. Pioneira é uma empresa prestadora de serviços de limpeza e encerra seus exercícios 
sociais a cada 31 de dezembro. Ela possui diversos clientes, dentre eles algumas outras 
empresas. 

 

O Laboratório Modelo Ltda. também encerra seus exercícios sociais a cada 31 de dezembro. 
Várias das despesas incorridas pelo Laboratório Modelo Ltda. em seus exercícios sociais 
decorrem de terceirizações contratadas por ele. Ou seja, em vez de ele próprio efetuar 
determinadas tarefas, contrata outras firmas. Exemplo disso são alguns exames clínicos que ele 
realiza. Alguns deles são, na verdade, processados por outros laboratórios (quer da própria 
cidade, quer de outros centros maiores). 

Até o final de 2004, toda a limpeza do Laboratório Modelo Ltda. foi realizada por seus 
empregados. Ele vai dispensar tais empregados em 31/dez./04. Motivo: ele recebeu uma proposta 
da Cia. Pioneira para que ela passe a efetuar todas as limpezas a partir de 1º/jan./05. O 
Laboratório Modelo Ltda. sabe que a Cia. Pioneira é uma excelente empresa de serviços de 
limpeza, que seus serviços estão sendo muito procurados por outros clientes e que ela 
praticamente não está aceitando novos clientes, mas decorridas as negociações, a Cia. Pioneira 
aceita o novo cliente. 

A proposta da Cia. Pioneira prevê etapas trimestrais de limpeza: no fim de cada trimestre, o 
Laboratório Modelo Ltda. paga à Cia. Pioneira pelos serviços de limpeza que efetuou no trimestre. 

Em 30/dez./04, o Laboratório Modelo Ltda. resolve contratar a Cia. Pioneira e, na mesma data, a 
ela efetua o pagamento de $ 500, valor relativo aos serviços de limpeza do 1o trimestre de 2005. A 
Cia. Pioneira fica surpresa com a atitude do Laboratório Modelo Ltda. mas, de qualquer forma, 
recebe os $ 500 pagos por ele. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A (   ) Os $ 500 pagos pelo Laboratório Modelo Ltda. devem ser por ele considerados como 
despesa de 2004, em respeito ao princípio contábil da competência. 

B (   ) Os $ 500 recebidos pela Cia. Pioneira devem ser por ela considerados como receita de 
2004, em respeito ao princípio contábil da oportunidade. 

C (   ) Os $ 500 recebidos pela Cia. Pioneira devem ser por ela considerados como receita de 
2004, em respeito ao princípio contábil da competência. 

D (   ) Os $ 500 recebidos pela Cia. Pioneira devem constar no Passivo de seu Balanço 
Patrimonial de 31/dez./04. 

E (   ) Os $ 500 recebidos pelo Laboratório Modelo Ltda. devem constar no Ativo de seu Balanço 
Patrimonial de 31/dez./04. 
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20) Analise as afirmativas abaixo sobre a Resolução CFC 1.203, de 29 de novembro de 2009. 
 
I -  O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por 

parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre 
se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em 
conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. 
 

II -  Risco de detecção é o risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada 
quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante. O risco de detecção é 
uma função dos riscos de distorção relevante e do risco de auditoria.  

III -  O conceito de materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento e na execução da 
auditoria, bem como na avaliação do efeito de distorções identificadas sobre a auditoria e de 
distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstrações contábeis (NBC TA 320 – 
Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria, e NBC TA 450 – Avaliação das 
Distorções Identificadas durante a Auditoria). 

IV -  Risco de auditoria é o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o 
risco de detecção a um nível aceitavelmente baixo não detectem uma distorção existente que 
possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções.  

V -  Estrutura de relatório financeiro aplicável é a estrutura adotada pela administração e, quando 
apropriado, pelos responsáveis pela governança na elaboração das demonstrações 
contábeis, que é aceitável em vista da natureza da entidade e do objetivo das demonstrações 
contábeis, ou que seja exigida por lei ou regulamento.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A (   ) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 

B (   ) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 

C (   ) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 

D (   ) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

E (   ) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 

 
 
21)  Leia o texto abaixo. 

As propostas orçamentárias, encaminhadas pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo, 
podem tratar da LOA – Lei Orçamentária Anual; da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentários, do 
PPA – Plano Plurianual. Especificamente, para a União, depois de serem analisadas por 
Comissão Mista (parlamentares do Senado Federal e da Câmara dos Deputados) e cumprir 
outras formalidades, devem ser votadas e devolvidas ao Poder Executivo até determinada 
data. 

 
Assinale a alternativa CORRETA que contém a data da devolução da proposta orçamentária 
do Poder Legislativo para o Poder Executivo. 

 
A (   ) LOA, até 10 de dezembro. 

B (   ) LDO, até 12 de dezembro. 

C (   ) PPA, até 15 de dezembro. 

D (   ) LOA, até 20 de dezembro. 

E (   ) LDO, até 22 de dezembro. 
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22)  Leia o texto abaixo. 
 Na contabilidade pública, conforme orientado pelo MCASP, parte I, PCO, deve-se provisionar 
as parcelas do 13o salário. Sabe-se que o pagamento deste tipo de despesa não ocorre 
mensalmente, apesar da obrigação do registro de parcela mensal (1/12), como 
reconhecimento do direito do trabalhador ocorrer a cada mês trabalhado.  

 Assinale a alternativa CORRETA que contém as contas pertencentes ao subsistema de 
contas patrimonial, indicadas pelo MCASP, parte I, PCO para a apropriação mensal (1/12 do 
13o salário). 
 

A (   ) D - Ativo – Provisão para 13o Salário 

           C - Variação Ativa – Acréscimo Patrimonial 

B (   ) D - Variação Ativa – Acréscimo Patrimonial 

           C - Passivo – Provisão para 13o salário 

C (   ) D - Variação Passiva – Decréscimo Patrimonial 

      C - Passivo – Provisão para 13o Salário 

D (   ) D - Passivo – Provisão para 13o salário               

           C - Variação Passiva – Decréscimo Patrimonial 

E (   ) D - Ativo – Provisão para 13o salário  

           C - Passivo – Decréscimo Patrimonial 

 
23)  Leia o texto abaixo. 

A LRF impõe limites aos gastos de pessoal que as entidades públicas realizam. O cálculo do 
limite ocorre segundo o que determinam os artigos 19 e 20. Considere que, em um 
determinado período ao qual se aplique a limitação, o montante da despesa com pessoal 
(apurado na forma exigida na LRF) para a esfera de governo União seja de R$ 1.000.000,00 
diante de uma Receita Corrente Líquida de 1.400.000,00 (apurada na forma exigida na LRF).  
Para o Poder Executivo, quais são os limites? 

 

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o limite de alerta a ser emitido pelo Tribunal 
de Contas da União, em atendimento ao disposto no art. 59 da LRF. 

 

A (   ) R$ 617.400,00 

B (   ) R$ 680.400,00 

C (   ) R$ 798.000,00 

D (   ) R$ 515.340,00 

E (   ) R$ 630.000,00 

 

24)  Leia o texto abaixo. 
A LRF impõe limites aos gastos de pessoal que as entidades públicas realizam. O cálculo do 
limite ocorre segundo o que determinam os artigos 19 e 20. Considere que, em um 
determinado período ao qual se aplique a limitação, o montante da despesa com pessoal 
(apurado na forma exigida na LRF) para a esfera de governo União seja de R$ 1.000.000,00 
diante de uma Receita Corrente Líquida de 1.400.000,00 (apurada na forma exigida na LRF).  
Para o Poder Executivo, quais são os limites? 

 

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o limite prudencial, em atendimento ao 
disposto no art. 22 da LRF. 

 

A (   ) R$ 651.700,00 

B (   ) R$ 543.970,00 

C (   ) R$ 718.200,00 

D (   ) R$ 686.000,00 

E (   ) R$ 756.000,00 
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25)  Leia as informações abaixo. 
Na contabilidade pública, conforme orientada pelo MCASP, parte II, PCP, deve-se registrar o 
empenho e a liquidação da despesa. Num exemplo apresenta lançamentos contábeis para o 
caso de aquisição de um veículo, constando, dentre eles: 

 

Lançamento um 

 Código Título da Conta 

D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito disponível 

C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito empenhado a liquidar 

Lançamento dois 

 Código Título da Conta 

D 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por destinação de recursos 

C 8.2.1.1.2.xx.xx Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho 

Lançamento três 

 Código Título da Conta 

D 1.2.3.2.x.xx.xx Bens Móveis (P) 

C 2.1.2.3.x.xx.xx Financiamento a Curto Prazo (F) 

Lançamento quatro 

 Código Título da Conta 

D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito empenhado a liquidar  

C 6.2.2.1.3.02.xx Crédito empenhado em liquidação 

Lançamento cinco 

 Código Título da Conta 

D 6.2.2.1.3.02.xx Crédito empenhado em liquidação  

C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito empenhado liquidado a pagar 

Lançamento seis 

 Código Título da Conta 

D 8.2.1.1.2.xx.xx Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho 

C 8.2.1.1.3.xx.xx  Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por 
liquidação e entradas compensatórias  

 

 
Assinale a alternativa CORRETA que contém a descrição da quantidade de contas e o 
pertencimento nos subsistemas contábeis [MCASP, parte IV, PCASP] envolvidos no registro 
do fato contábil em referência. 

 
 

A (   ) Os lançamentos um e dois registram o empenho e pertencem, respectivamente, à classe 
de contas aprovação do planejamento e orçamento e à classe de contas controles 
devedores. 

B (   ) Os lançamentos um e dois registram o empenho e pertencem, respectivamente, à classe 
de contas execução do planejamento e orçamento, e à classe de contas controles 
credores. 

C (   ) São quatro os lançamentos que registram o empenho: dois pertencem à classe de contas 
aprovação do planejamento e orçamento; dois pertencem à classe de contas controles 
devedores. 

D (   ) Os lançamentos quatro e cinco registram a liquidação e pertencem, respectivamente, à 
classe de contas aprovação do planejamento e orçamento, e à classe de contas execução 
do planejamento e orçamento. 

E (   ) São quatro os lançamentos que registram a liquidação: dois pertencem à classe de contas 
aprovação do planejamento e orçamento; dois pertencem à classe de contas execução do 
planejamento e orçamento. 
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26)  Leia o texto abaixo. 

A LRF impõe limites aos gastos de pessoal que as entidades públicas realizam. O cálculo do 
limite ocorre segundo o que determinam os artigos 19 e 20. Considere que, em um 
determinado período ao qual se aplique a limitação, o montante da despesa com pessoal 
(apurado na forma exigida na LRF) para a esfera de governo União seja de R$ 1.000.000,00 
diante de uma Receita Corrente Líquida de 1.400.000,00 (apurada na forma exigida na LRF).  
Para a União, no geral, quais são os limites? 

 
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o limite máximo, em atendimento ao disposto 
no art. 19 da LRF. 

 
A (   ) R$ 700.000,00 

B (   ) R$ 500.000,00 

C (   ) R$ 600.000,00 

D (   ) R$ 540.000,00 

E (   ) R$ 490.000,00 

 
 
27)  Leia o texto abaixo. 

A respeito dos créditos adicionais pode-se afirmar que eles representam a possibilidade de 
ajustar a execução orçamentária diante do que fora aprovado originalmente quando da 
sanção e promulgação da LOA – Lei Orçamentária Anual. Dentre os créditos adicionais tem-
se um tipo aplicável para uma situação em que a entidade, diante do imprevisto e dos 
estragos causados por forte ventania, tivesse que providenciar recursos em montante 
significativo para reposição dos telhados do Centro Tecnológico. Sabe-se que inexistia 
qualquer indicativo da ocorrência deste fenômeno da natureza (inclusive caracterizado 
legalmente de calamidade pública) e, portanto, não constava dotação orçamentária para tal 
finalidade.  
 

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta a modalidade de crédito adicional típica para 
atender à situação descrita no enunciado desta questão, conforme a Lei n. 4.320/64. 

 
A (   ) Créditos intempestivos. 
B (   ) Créditos suplementares. 
C (   ) Créditos especiais. 
D (   ) Créditos extraordinários. 
E (   ) Créditos excepcionais. 
 
 
28) Leia o texto abaixo. 

Para cobertura de créditos adicionais, o art. 43 da Lei n. 4.320/64 indica quatro fontes de 
cobertura:  
1) excesso de arrecadação; 2) anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de 
créditos adicionais autorizados em lei; e 3) o produto de operações de crédito autorizadas, em 
forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. A quarta fonte, citada na 
versão original da Lei, menciona um determinado tipo de superávit.  
 

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o tipo de superávit descrito, também como 
fonte de cobertura. 

 
A (   ) Superávit patrimonial. 
B (   ) Superávit econômico. 
C (   ) Superávit orçamentário. 
D (   ) Superávit financeiro. 
E (   ) Superávit primário. 
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29) Nas Demonstrações Contábeis que constam no MCASP [Parte V, DCASP] existem outras, 
além das dezessete que originalmente integravam os anexos da Lei Federal n. 4.320/64. 

 
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta a quantidade e a denominação das 
Demonstrações Contábeis incluídas no MCASP [Parte V, DCASP] e que não faziam parte dos 
anexos da Lei n. 4.320/64. 

 
A (   ) São quatro: Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do Resultado Econômico; 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração do Resultado Primário. 
B (   ) São cinco: Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do Resultado Econômico; 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração do Resultado Primário; 
Demonstração do Resultado Nominal. 

C (   ) São duas: Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do Resultado Econômico.  
D (   ) São seis: Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do Resultado Econômico; 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração do Resultado Primário; 
Demonstração do Resultado Nominal; Demonstração dos Passivos Contingentes. 

E (   ) São três: Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do Resultado Econômico; 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

 
 
30)  Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

Para a Demonstração dos Fluxos de Caixa, prevista no MCASP [Parte V, DCASP], qual a 
classificação para a Receita Tributária e para a Receita de Contribuições, na condição de 
ingressos? 

 
A (   ) São, pelo método indireto, classificadas como Originárias e pertencem às Atividades de 

Investimentos. 

B (   ) São, pelo método direto, classificadas como Derivadas e pertencem às Atividades de 
Operações.  

C (   ) São, pelo método direto, classificadas como Originárias e pertencem às Atividades de 
Operações. 

D (   ) São, pelo método indireto, classificadas como Derivadas e pertencem às Atividades de 
Investimentos. 

E (   ) São, pelo método indireto, classificadas como Originárias e pertencem às Atividades de 
Financiamento. 

 
 
31) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

Para a Demonstração dos Fluxos de Caixa, prevista no MCASP [Parte V, DCASP], qual a 
classificação para Pessoal e Outras Despesas Correntes, na condição de desembolsos? 

 
A (   ) São, pelo método indireto, classificadas por função e pertencem às Atividades de 

Investimentos. 

B (   ) São, pelo método direto, classificadas por natureza econômica e pertencem às Atividades 
de Operações. 

C (   ) São, pelo método direto, classificadas por função e pertencem às Atividades de 
Operações. 

D (   ) São, pelo método indireto, classificadas por orgânica e pertencem às Atividades de 
Investimentos. 

E (   ) São, pelo método indireto, classificadas por natureza econômica e pertencem às 
Atividades de Financiamento. 
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32) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna do parágrafo abaixo, a 
respeito dos princípios fundamentais de Contabilidade aplicados ao setor público.  

 
“É importante destacar que, para atender ao Princípio da __________, a contabilidade não 
pode se restringir ao registro dos fatos decorrentes da execução orçamentária, devendo 
registrar tempestivamente todos os fatos que promovam alteração no patrimônio. Essa 
situação é verificada em fatos que não decorrem de previsão e execução do orçamento, 
como, por exemplo, um incêndio ou outra catástrofe qualquer.” 

 
A (   ) Entidade 

B (   ) Competência  

C (   ) Oportunidade 

D (   ) Continuidade  

E (   ) Prudência 

 
 
33)  Leia a informação abaixo. 

A respeito das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público tem-se a 
Norma 16.2, Resolução CFC 1129, de 2008, que estabeleceu cinco subsistemas para o 
sistema contábil: orçamentário, financeiro, patrimonial, custos e compensação. 
Posteriormente, a Resolução CFC 1268, de 2009, reduziu para quatro subsistemas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta a modificação de que trata esta questão. 

 
A (   ) Permaneceram os subsistemas orçamentário, patrimonial, financeiro e compensação e o 

subsistema custos  foi absorvido pelo subsistema patrimonial. 

B (   ) O subsistema compensação foi absorvido pelo subsistema orçamentário e foram mantidos 
os subsistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e custos.  

C (   ) Foram mantidos os subsistemas orçamentário, financeiro, custos e compensação e o 
subsistema patrimonial foi absorvido pelo subsistema financeiro. 

D (   ) O subsistema financeiro foi absorvido pelo subsistema patrimonial e foram mantidos os 
subsistemas orçamentário, patrimonial, custos e compensação.  

E (   ) O subsistema custos foi absorvido pelo subsistema compensação e foram mantidos os 
subsistemas orçamentário, patrimonial e compensação.  

 
 
34)  Assinale a alternativa CORRETA. 
 

Estágio da despesa orçamentária no qual se tem um ato da autoridade competente que cria 
para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. 
O parágrafo acima refere-se a: 

 
A (   ) suprimento de fundos (adiantamento). 

B (   ) empenho. 

C (   ) liquidação.  

D (   ) pagamento. 

E (   ) licitação. 
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35)  Assinale a alternativa CORRETA. 
Consiste na descentralização dos recursos vinculados ao orçamento, recebidos anteriormente 
sob forma de descentralização orçamentária da STN/MF, sendo de competência dos órgãos 
setoriais de programação financeira, que os transfere para outro órgão ou Ministério. 
O parágrafo acima refere-se a: 

 

A (   ) cota. 

B (   ) contingenciamento.  

C (   ) provisão. 

D (   ) repasse.  

E (   ) destaque. 
 
 

36) Leia o texto abaixo. 
Quanto à vigência dos contratos e suas relações com o orçamento público estatal de 
entidades da administração direta, tem sido, no geral, aceito o entendimento de que a validade 
dos contratos fica vinculada aos créditos orçamentários, isto é, ao ano civil. Entretanto, na 
administração pública são comuns algumas exceções. 
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta uma das exceções de que trata esta questão. 

 
A (   ) Projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano 

Plurianual. 

B (   ) Projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas pelo Plano Diretor. 

C (   ) Projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas na LDO.  

D (   ) Projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas na LOA. 

E (   ) Projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano de 
Governo. 

 
 

37) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

Dos valores de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins apurados, a pessoa jurídica submetida 
à incidência não cumulativa poderá descontar créditos, calculados mediante a aplicação das 
alíquotas de 7,6% (Cofins) e 1,65% (Contribuição para o PIS/Pasep), EXCETO sobre: 

 

A (   ) as compras de mercadorias para revenda efetuadas no mês. 

B (   ) os custos e despesas incorridos no mês de energia elétrica. 

C (   ) os valores de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos a pessoas jurídicas. 

D (   ) a contraprestação de operações de arrendamento mercantil pagas a pessoa jurídica. 

E (   ) os valores pagos para pessoas físicas a título de salário. 
 
 

38)  Assinale a alternativa CORRETA. 
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISQN), de competência dos Municípios e 
do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes na Lei 
Complementar n. 116/2003, ainda que eles não se constituam como atividade preponderante 
do prestador. O ISQN incide sobre:  

 

A (   ) as exportações de serviços para o exterior do País. 

B (   ) a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores 
e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem 
como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados. 

C (   ) o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos 
bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito 
realizadas por instituições financeiras. 

D (   ) a prestação de serviços de contabilidade e auditoria. 

E (   ) o fornecimento de mercadorias com incidência do ICMS.  
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39) Leia a informação abaixo. 
Para fins de avaliação do estoque, o gestor de compras de uma determinada entidade, sem 
ter conhecimento dos efeitos na gestão do estoque, superavalia o estoque final dos produtos 
classificados no almoxarifado.  

 
Desta forma, é CORRETO afirmar que o custo/despesa relativo a este produto: 

 
A (   ) diminuirá. 

B (   ) não será afetado. 

C (   ) aumentará. 

D (   ) é um ganho por diferença de inventário. 

E (   ) é uma perda por diferença de inventário. 

 
 
40) Com o advento da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a qual regulou a instituição da 

retenção de Tributos e Contribuições Federais, passou-se ao recolhimento antecipado destes 
tributos, os quais deverão ser retidos diretamente pelo tomador dos serviços, no momento do 
pagamento ou da emissão da nota fiscal ou do recibo do prestador de serviços superiores a 
R$ 5.000,00.  
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta quais tributos e contribuições estão 
obrigados a esta retenção. 

 
A (   ) CSLL, ICMS, e IRPJ. 

B (   ) CSSL, COFINS e PIS. 

C (   ) COFINS, PIS e IPI. 

D (   ) CSLL, IRPJ e ISQN. 

E (   ) ICMS, IPI e ISQN. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 
 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     

 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     
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