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Cargo/Denominação 

Contador 

Atenção 
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta. 

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta. 

Instruções 

 

Para fazer a prova você usará: 

 este caderno de prova; 

 um cartão-resposta que contém o seu nome, 

número de inscrição e espaço para assinatura. 

 

Verifique, no caderno de prova, se: 

 faltam folhas; 

 a sequência de questões está correta; 

 há imperfeições gráficas que possam causar 

dúvidas. 

 

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 

irregularidade. 

 

Informações importantes 

 

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante 

a realização da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) 

alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). 

Apenas uma delas deverá ser assinalada. 

 A interpretação das questões é parte integrante da 

prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. 

 Não destaque folhas da prova. 

 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno 

de prova completo e o cartão-resposta 

devidamente preenchido e assinado. 
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Conhecimentos Gerais      (20 questões) 

 

Leia o Texto 1 para responder às questões de 

número 1 a 6. 

 

TEXTO 1 

 

Receita arrecada R$ 105 bilhões e bate 

recorde para o mês de abril 

 

Houve uma alta real, com correção da inflação 

pelo IPCA de 0,93%, ante abril do ano passado 

 

A arrecadação de impostos e 

contribuições federais somou R$ 105 884 bilhões 

em abril e bateu recorde para o mês, segundo 

dados divulgados nesta segunda-feira, 26, pela 

Receita Federal. Houve uma alta real, com 

correção da inflação pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 0,93%, 

ante abril do ano passado. Em relação a março 

deste ano, a arrecadação apresentou uma alta 

real de 21,42%.  

O resultado da arrecadação em abril ficou 

dentro do intervalo das previsões dos analistas 

ouvidos pelo AE Projeções, que ia de 102 bilhões 

a R$ 108,1 bilhões, de acordo com as previsões 

de 13 instituições. O valor divulgado pela Receita 

ficou muito próximo da mediana, de R$ 105,800 

bilhões. 

A arrecadação das chamadas receitas 

administradas pela Receita Federal somou R$ 

99,776 bilhões em abril. As demais receitas 

(taxas e contribuições recolhidas por outros 

órgãos) foram de R$ 6,109 bilhões. No 

acumulado do primeiro quadrimestre, o 

pagamento de tributos somou R$ 399,310 

bilhões, com alta real de 1,78% em relação ao 

mesmo período de 2013. Corrigido pelo IPCA, o 

valor da arrecadação nos primeiros quatro 

meses do ano é de R$ 404,058 bilhões e é 

recorde para o período, segundo dados da 

Receita. 

 

GAZETA DO POVO. Receita arrecada R$ 105 bilhões 

e bate recorde para o mês de abril: houve uma alta 

real, com correção da inflação pelo IPCA, de 0,93% 

ante abril do ano passado. Disponível em: < 

http://www.gazetadopovo.com. 

br/economia/conteudo.phtml?tl=1&id=1471520&tit=R

eceita-arrecada-R-105-bilhoes-e-bate-recorde-para-

o-mes-de-abril>. Acesso em: 26 mai. 2014. 

 

 

1- Em que gênero textual se enquadra o Texto 

1? 

A. Resenha. 

B. Crônica. 

C. Narração. 

D. Notícia. 

E. Artigo de opinião. 

 

2- Qual é o objetivo principal do texto? 

A. Informar a população sobre o que é o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). 

B. Chamar atenção para uma arrecadação 

de impostos que surpreendeu as 

previsões dos analistas. 

C. Fazer uma crítica ao sistema tributário 

brasileiro com base na maior arrecadação 

de impostos da história do país, a qual foi 

registrada em abril deste ano. 

D. Divulgar a maior arrecadação de 

impostos no mês de Abril por parte da 

Receita Federal. 

E. Chamar atenção para o valor da 

arrecadação nos primeiros quatro meses 

do ano, que, segundo a Receita Federal, 

é um recorde para o período. 

 

3- “As demais receitas (taxas e contribuições 

recolhidas por outros órgãos) foram de R$ 

6,109 bilhões.” Neste trecho, os parênteses 

foram utilizados para 

A. demarcar no texto o trecho que 

corresponde a uma explicação 
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intercalada acerca daquilo a que o autor 

se refere como “demais receitas”. 

B. introduzir uma explicação sobre os 

órgãos responsáveis pelas arrecadações 

tributárias no Brasil. 

C. marcar o início e o fim de uma oração 

subordinada adjetiva restritiva. 

D. marcar o início e o fim de uma oração 

coordenada. 

E. introduzir uma oração coordenada 

intercalada que tem por objetivo 

esclarecer o que são as “demais receitas” 

mencionadas pelo autor. 

 

4- “O resultado da arrecadação em abril ficou 

dentro do intervalo das previsões dos 

analistas ouvidos pelo AE Projeções”. A 

partir deste trecho do texto, é possível inferir 

que 

A. a arrecadação de R$ 105 884 bilhões em 

abril superou as expectativas. 

B. a arrecadação de impostos do ano ficou 

dentro do previsto. 

C. os R$ 105 884 bilhões em arrecadação 

de impostos no mês de abril estão dentro 

daquilo que era esperado para o mês. 

D. os analistas esperavam que a 

arrecadação de impostos no mês de abril 

de 2014 fosse maior do que a 

arrecadação do mesmo mês do ano 

anterior, mas não contavam com um 

superávit tão grande. 

E. os analistas conseguiram prever 

exatamente qual seria o valor de 

impostos arrecadado no primeiro 

quadrimestre do ano. 

 

5- Em “segundo dados da Receita Federal”, a 

conjunção “segundo” indica ideia de 

A. lugar. 

B. tempo. 

C. concessão. 

D. comparação. 

E. conformidade. 

 

6- “No acumulado do primeiro quadrimestre, o 

pagamento de tributos somou R$ 399,310 

bilhões, com alta real de 1,78% em relação 

ao mesmo período de 2013.” Neste trecho, a 

vírgula após o sintagma “no acumulado do 

primeiro quadrimestre” é necessária para 

A. introduzir uma oração subordinada 

substantiva apositiva. 

B. indicar a presença de uma locução 

adverbial que foi deslocada para o início 

do período, rompendo com a ordem direta 

do discurso. 

C. introduzir um aposto. 

D. indicar a presença de uma oração 

subordinada substantiva apositiva que foi 

deslocada para o início do período, 

rompendo com a ordem direta do 

discurso. 

E. demarcar a presença de um advérbio de 

intensidade que foi deslocado para o 

início do período, rompendo com a ordem 

direta do discurso. 

 

Leia o Texto 2 para responder às questões de 

número 7 a 14. 

 

TEXTO 2 

 

Aquela bola 

 

Na volta do jogo, o pai dirigindo o carro, a 

mãe ao seu lado, o garoto no banco de trás, 

ninguém dizia nada. Finalmente o pai não se 

aguentou e falou: 

- Você não podia ter perdido aquela bola, 

Rogério. 

- Luiz Otávio… – começou a dizer a mãe, 

mas o pai continuou: 

- Foi a bola do jogo. Você não dividiu, 

perdeu a bola e eles fizeram o gol. 

- Deixa o menino, Luiz Otávio. 

- Não. Deixa o menino não. Ele tem que 

aprender que, numa bola dividida como aquela, 

se entra pra rachar. O outro, o loirinho, que é do 

mesmo tamanho dele, dividiu, ficou com a bola, 

fez o passe para o gol e eles ganharam o jogo. 

- O loirinho se chama Rubem. É o melhor 

amigo dele. 

- Não interessa, Margarete. Nessas horas 

não tem amigo. Em bola dividida, não existe 

amigo. 
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- E se ele machucasse o Rubem? 

- E se machucasse? O Rubem teve medo 

de machucar ele? Não teve. Entrou mais 

decidido do que ele na bola, ficou com ela e eles 

ganharam o jogo. 

- Você está dizendo para o seu filho que 

é mais importante ficar com a bola do que não 

machucar um amigo? 

- Estou dizendo que em bola dividida 

ganha quem entra com mais decisão. Amigo ou 

não. 

- Vale rachar a canela de um amigo pra 

ficar com a bola? 

- Vale entrar com firmeza, só isso. Pé de 

ferro. Doa a quem doer. 

- É apenas futebol, Luiz Otávio. 

- Aí é que você se engana. Não é apenas 

futebol. É a vida. Ele tem que aprender que na 

vida dele haverão várias ocasiões em que ele 

terá que dividir a bola pra rachar e…. 

- Haverá – disse Rogério, no banco de 

trás. 

- O quê? 

- Acho que não é “haverão”. É “haverá”. O 

verbo haver não… 

- Ah, agora estão corrigindo meu 

português. Muito bem! Eu não sou apenas o pai 

insensível, que quer ver o filho quebrando pernas 

pra vencer na vida. Também não sei gramática. 

- Luiz Otávio… 

- Pois fiquem sabendo que o que se 

aprende na vida é muito mais importante do que 

o que se aprende na escola. Está me ouvindo, 

Rogério? Um dia você ainda vai agradecer ao 

seu pai por ter lhe ensinado que na vida vence 

quem entra nas divididas pra valer. 

- Como você, Luiz Otávio? 

- O quê? 

- Você dividiu muitas bolas pra subir na 

vida, Luiz Otávio? Não parece, porque não subiu. 

- Ora, Margarete… 

- Conta pro Rogério em quantas divididas 

você entrou na sua vida. Conta por que o Simão 

acabou chefe da sua seção enquanto você 

continuou onde estava. Conta! 

- Margarete… 

- Conta! 

- Eu estava falando em tese… 

VERÍSSIMO, Luis Fernando. Aquela bola. Disponível 

em: < http://contobrasileiro.com.br/?p=2106>. Acesso 

em: 27 mai. 2014. 

 

7- Na crônica de Veríssimo, o pai e a mãe do 

garoto 

A. são personagens que reprovam o esporte 

praticado pelo filho. 

B. entram em consenso sobre a forma como 

o filho deveria ter jogado. 

C. discordam exclusivamente sobre a forma 

como o filho se comportou em campo. 

D. são personagens que só discordam 

quanto ao modo como o filho se comporta 

diante dos amigos. 

E. representam modos diferentes de se ver 

a vida e de se comportar em sociedade. 

 

8- “Está me ouvindo, Rogério?” Nesta 

pergunta, a vírgula é utilizada para 

A. introduzir o nome do emissor da 

pergunta. 

B. marcar a presença do vocativo. 

C. indicar uma hesitação. 

D. indicar que a pergunta é do tipo indireta. 

E. indicar a presença de um hipérbato. 

 

9- Assinale a alternativa que apresenta uma 

informação incorreta em relação ao texto. 

A. Margarete é o nome da mãe do garoto 

que perdeu a disputa de bola. 

B. Luiz Otávio é o nome do pai do garoto que 

ganhou a disputa de bola. 

C. Rogério é o nome do garoto que perdeu a 

bola para o adversário. 

D. Rubem é o nome do garoto loiro. 

E. Rubem é o nome do garoto que ganhou a 

disputa de bola de Rogério. 

 

10- Em “Eu estava falando em tese…”, a 

expressão “em tese” significa  

A. “na prática”. 

B. “no jogo”. 

C. “na vida”. 

D. “hipoteticamente”. 

E. “no esquema tático de um jogo”. 
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11- Em qual das orações abaixo, o verbo “haver” 

foi empregado em desacordo com a 

prescrição gramatical de modo semelhante à 

forma como foi empregado pelo pai do 

garoto? 

A. Nós havíamos combinado o encontro 

antes de você fazer parte da comissão. 

B. Haviam quatro candidatos estudando 

pelos corredores. 

C. Eles já haviam informado que não 

compareceriam à reunião. 

D. Haverá situações que te exigirão maior 

esforço. 

E. Houve dias ruins em sua passagem pela 

Espanha? 

 

12- O garoto corrigiu o pai 

A. porque o verbo “haver” é sempre 

invariável. 

B. porque o verbo “haver” não deve ser 

pluralizado quando indicar tempo 

transcorrido. 

C. porque, quando o verbo “haver” tiver 

sentido de tempo, ele não deve variar em 

número. 

D. porque o verbo “haver” é invariável 

quando tiver sentido de “existir”. 

E. porque o verbo “haver” é invariável 

quando for empregado no futuro do modo 

indicativo. 

 

13- “Conta por que o Simão acabou chefe da sua 

seção enquanto você continuou onde 

estava.” Nesta oração, 

A. “por que” deveria ter sido substituído pela 

forma “porque”, pois não se trata de uma 

pergunta. 

B. falta acento circunflexo no sintagma “por 

que”, o qual deveria ser substituída pelo 

sintagma “por quê”. 

C. “por que” foi utilizado de acordo com a 

prescrição gramatical, uma vez que é 

equivalente a “por qual motivo”. 

D. “por que” foi utilizado de acordo com a 

prescrição gramatical, posto que faz parte 

de uma pergunta indireta, a qual deveria  

 

 

ter sido finalizada por ponto de 

interrogação. 

E. “por que” é um substantivo e, por esta 

razão, é grafado separadamente. 

 

14- Assinale a regra que justifica a presença do 

acento agudo no substantivo próprio 

“Otávio”. 

A. São acentuadas as paroxítonas 

terminadas em “o”. 

B. São acentuadas as paroxítonas 

terminadas em ditongo. 

C. São acentuadas as oxítonas terminadas 

em “o”. 

D. A vogal “i” forma hiato com a vogal “o”. 

E. Todas as proparoxítonas são 

acentuadas. 

 

15- Assinale a alternativa, cuja substituição do 

objeto pelo pronome pessoal do caso 

oblíquo não atende à prescrição gramatical. 

A. José entregou o documento para a 

secretária. José entregou-lhe o 

documento. 

B. Aquele menino não obedece à mãe dele. 

Aquele menino não a obedece. 

C. Irei fazer o bolo. Irei fazê-lo. 

D. Fiz o bolo para você. Fi-lo para você. 

E. Não comprará a casa amanhã. Não a 

comprará amanhã. 

 

16- Assinale a alternativa em que o pronome 

pessoal do caso oblíquo não foi posicionado 

em conformidade com a prescrição 

gramatical. 

A. Deus te abençoe! 

B. Alguém empresta-me uma sombrinha? 

C. Dar-lhe-ei um forte abraço de despedida. 

D. Não me disseram que você estaria 

presente na reunião. 

E. Contrataram-nas para auxiliar na entrega 

das encomendas. 

 

17- Alguns verbos possuem mais de uma 

acepção e, por esta razão, podem ter seu 

padrão de regência alterado. Assinale a 
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única alternativa em que, ao menos uma das 

orações, não atende ao padrão de regência 

prescrito pela gramática normativa. 

A. O professor visou as tarefas dos alunos. 

José visava ao cargo de diretor 

administrativo. 

B. A enfermeira assistiu o doente durante 

toda a sua estadia no hospital. Eu não 

assisti ao filme recomendado pelo 

professor. 

C. Sempre agrada os cachorros quando os 

revê. A apresentação do artista não 

agradou ao público. 

D. Joana aspirou o gás tóxico. Joana não 

aspirava aquele emprego. 

E. Eu não assisto às novelas daquela 

emissora. Jacinto nunca assiste seus 

filhos no momento da tarefa. 

 

18- Relacione as colunas levando com 

consideração os pronomes de tratamento e 

as respectivas personalidades a quem 

fazem referência. Em seguida, assinale a 

alternativa que contém a sequência correta, 

na ordem de cima para baixo.  

 

I. Vossa Magnificência  (    ) Príncipes 

II. Vossa Excelência  (    ) Reis 

III. Vossa Reverendíssima  (    ) Deputados 

IV. Vossa Majestade  (    ) Sacerdotes 

V. Vossa Alteza  (    ) Reitores 

 

A. V; IV; II; III; I. 

B. IV; II; III; I; V. 

C. II; III; I; V; IV. 

D. III; I; V; IV; II. 

E. IV; V; II; III; I. 

 

19- Marque o período que contém uma oração 

subordinada adverbial concessiva. 

A. O prefeito pavimentou a avenida, mas 

não fez uma boa administração. 

B. Embora tenha pavimentado a avenida, o 

prefeito não fez uma boa administração. 

C. Iremos para a praia se não chover. 

D. Quanto mais estudava, mais ganhava 

confiança. 

E. Não houve acréscimo no valor da parcela, 

consequentemente, a dona de casa pode 

quitar a sua dívida. 

 

20- Marque a alternativa em que o acento grave 

foi utilizado desnecessariamente segundo 

as normas gramaticais. 

A. A professora à qual devo meu 

aprendizado se aposentou no ano 

passado. 

B. Ninguém respondeu às minhas 

perguntas. 

C. A reunião acontecerá às oito horas. 

D. Elas se verão novamente daqui à duas 

horas. 

E. À noite, eu estudarei para o concurso. 
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Conhecimentos Específicos     (20 questões) 

21- Conforme lei 6.404/76 alterada pela lei 

11638/2007, o Ativo classifica-se em  

A. ativo circulante e não circulante. 

B. ativo circulante e ativo permanente. 

C. ativo circulante, ativo não circulante e 

ativo diferido. 

D. ativo circulante e ativo diferido. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

Leia o Texto 3 para responder à questão de 

número 22. 

 

TEXTO 3 

 

DEFINIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 

 

A folha de pagamento é um documento de 

emissão obrigatória para efeito de fiscalização 

trabalhista e previdenciária. A empresa é 

obrigada a preparar a folha de pagamento da 

remuneração paga, devida ou creditada a todos 

os empregados a seu serviço. Para sua 

elaboração não existe modelo oficial, ou seja, 

podem ser adotados critérios que melhor 

atendam às necessidades de cada empresa. 

Uma folha de pagamento, por mais simples que 

seja, apresenta pelo menos os seguintes 

elementos: 

- Discriminação do nome dos empregados 

(segurados), indicando cargo, função ou serviço 

prestado; 

- Valor bruto dos salários; 

- Valor da contribuição de Previdência, 

descontado dos salários; 

- Valor liquido que os empregados 

receberão. 

Da folha de pagamento origina-se o recibo 

de pagamento, que indica os dados que 

constaram da folha relativamente a cada um dos 

empregados e a estes é entregue. 

 

SANCHES ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. 

Definição de folha de pagamento. Disponível em: < 

http://www.sanchescontabilidade.com.br/servicos_vie

w.php?id=1>. Acesso em: 30 mai. 2014. 

 

22- Quanto aos aspectos contábeis, a folha de 

pagamento deverá ser contabilizada 

conforme o regime de competência. 

Assinale a alternativa correta: 

A. O valor da folha de pagamento deverá ser 

contabilizado quando ocorrer 

efetivamente o pagamento do valor 

líquido dos salários.  

B. Além dos salários do mês, também 

deverão ser contabilizados no mesmo 

mês os valores referentes às férias 

proporcionais, 1/3 férias proporcionais e 

décimo terceiro proporcional, devendo 

ser também provisionados os encargos 

sociais referentes às provisões de férias, 

1/3 férias e décimo terceiro salário. Tais 

registros deverão ser feitos a débito numa 

conta de despesa ou custo e a crédito 

deverão ser feitos numa conta do passivo 

não circulante.   

C. As provisões calculadas sobre a folha de 

pagamento deverão ser contabilizadas no 

passivo não circulante, pois o empregado 

terá direito de receber tais valores 

somente após cumprir o período 

aquisitivo de tais direitos.  

D. O valor bruto dos salários deverá ser 

contabilizado, a débito, numa conta de 

despesa/custo no mês no qual os 

trabalhadores efetivamente trabalharam e 

a contra partida  deverá ser uma conta do 

passivo circulante. Na mesma data 

também deverão ser contabilizadas a 

débito, numa conta de despesa/custo, o 

valor das provisões de férias 

proporcionais, 1/3 férias proporcionais e 

décimo terceiro proporcional, inclusive os 

respectivos encargos sociais, e em contra 

partida, deverá ser creditada uma conta 

do passivo circulante. 

E. Nenhuma das alternativas está correta. 
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23- Quanto ao registro das despesas, assinale a 

alternativa correta: 

A. As despesas deverão ser registradas 

somente no ato do seu efetivo 

pagamento, em dinheiro ou transferência 

bancária.  

B. As despesas deverão ser registradas 

conforme o regime de competência 

C. As despesas poderão ser registradas 

tanto no momento do seu pagamento ou 

no momento real de sua realização.  

D. As despesas deverão ser registradas no 

grupo “Despesas de exercício seguinte” e 

deverão ser apropriadas como despesas 

quando ocorrerem as respectivas 

receitas.     

E. Nenhuma das alternativas acima está 

correta. 

 

24- São contas do passivo circulante: 

A. Capital social e reservas. 

B. Lucro líquido e fornecedores. 

C. Despesas de exercícios futuros e salários 

a pagar. 

D. Estoque de mercadorias e estoques de 

matéria prima. 

E. Fornecedores e salários a pagar. 

 

25- As receitas de vendas deverão ser 

registradas:  

A. No momento que ocorrer a venda com 

emissão de Nota Fiscal, 

independentemente de ser a vista ou a 

prazo, conforme   o regime de 

competência. 

B. No momento do seu recebimento do valor 

das vendas. 

C. No momento do recebimento do valor 

pelas vendas ou no momento da emissão 

da respectiva Nota Fiscal de venda.  

D. No momento que o cliente receber a 

mercadoria ou produto. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

26- Conforme o regime de competência, assinale 

a alternativa correta:  

A. As despesas deverão ser registradas no 

período no qual efetivamente ocorrem, 

independentemente do seu efetivo 

pagamento. 

B. As receitas deverão ser registradas 

quando do seu efetivo recebimento.  

C. As despesas e receitas deverão ser 

registradas somente no seu efetivo 

pagamento e recebimento, 

respectivamente.  

D. As despesas deverão ser registradas 

somente no momento do seu efetivo 

pagamento.  

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

27- São exemplos de receita: 

A. Venda de mercadorias, prestação de 

serviços e juros passivos. 

B. Venda de mercadorias, prestação de 

serviços e salários do mês. 

C. Venda de mercadorias, prestação de 

serviços e salários a pagar.  

D. Venda de mercadorias, prestação de 

serviços e juros ativos. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

28- São exemplos de contas de resultado: 

A. Receita de venda, despesa de 

manutenção e estoques. 

B. Despesa de salários, salários a pagar, 

receita de juros. 

C. Receita de vendas, despesa de 

manutenção, despesa com publicidade. 

D. Clientes, fornecedores, capital social. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

29- Conforme a Res. CFC 750/93 alterada pela 

Res. CFC 1282/2010, os princípios da 

contabilidade são:  

A. Princípio da entidade, princípio da 

continuidade, princípio da oportunidade, 

principio pelo registro do valor original, 

princípio da competência e princípio da 

prudência.   

B. Princípio da competência, princípio da 

entidade e princípio da essência sobre a 

forma. 

C. Princípio da essência sobre a forma, 

princípio da competência, princípio da 

atualização monetária, princípio da 



Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul – CIRSURES 

 

Fundação Educacional Barriga Verde – FEBAVE  Página 10 de 15 
 

competência e princípio do registro pelo 

valor original. 

D. Princípio da essência sobre a forma, 

princípio do teste de recuperabilidade, 

princípio da competência e princípio da 

atualização monetária.    

E. Nenhuma das alternativas. 

 

30- Quanto ao princípio da entidade, assinale a 

alternativa correta: 

A. Refere-se ao processo de mensuração e 

apresentação dos componentes 

patrimoniais para produzir informações 

íntegras e tempestivas.  

B. Reconhece o Patrimônio como objeto da 

Contabilidade e afirma a autonomia 

patrimonial, a necessidade da 

diferenciação de um Patrimônio particular 

no universo dos patrimônios existentes, 

independentemente de pertencer a uma 

pessoa, um conjunto de pessoas, uma 

sociedade ou instituição de qualquer 

natureza ou finalidade, com ou sem fins 

lucrativos. Por consequência, nesta 

acepção, o Patrimônio não se confunde 

com aqueles dos seus sócios ou 

proprietários, no caso de sociedade ou 

instituição.   

C. Pressupõe que a Entidade continuará em 

operação no futuro e, portanto, a 

mensuração e a apresentação dos 

componentes do Patrimônio levam em 

conta esta circunstância. (Redação dada 

pela Resolução CFC nº. 1.282/10). 

D. As despesas e receitas deverão ser 

registradas no momento de sua 

ocorrência independentemente do seu 

pagamento ou recebimento, 

respectivamente. 

E. Nenhuma das alternativas.  

  

31- Analise as frases abaixo e assinale a 

alternativa que contém a resposta correta. 

I - O que regulamenta as ações de 

governo para cada exercício é o Plano de 

Cargos e Salários identificada como 

Plano Geral e Estratégico Público.  

II - A Lei 4.320/64 estatui normas de 

direito financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal. 

III - A Lei complementar 101/00 de 

04/05/2000: conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal estabelece 

normas de finanças públicas voltadas 

para a gestão fiscal. 

A. Todas as afirmações estão corretas. 

B. Todas as afirmações estão incorretas. 

C. Apenas as afirmações I e II estão 

corretas. 

D. Apenas as afirmações II e III estão 

corretas. 

E. Apenas as afirmações I e III estão 

corretas. 

 

32- Analise as afirmações abaixo   e assinale a 

alternativa que contém a resposta correta. 

I - Os instrumentos do sistema de 

planejamento integrado comumente 

conhecido como Processo de 

Planejamento e Orçamento utilizados no 

Brasil é composto pelo Plano Plurianual, 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de 

Orçamentos anuais. 

II - O Plano Plurianual é uma lei que 

abrangerá os respectivos Poderes da 

União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal, será elaborada no primeiro ano 

de mandato do Poder Executivo e terá 

vigência de quatro anos. 

III - Orçamento é um ato de previsão de 

receita e fixação de despesa, para o 

período de um ano e constitui documento 

fundamental para as finanças dos órgãos 

públicos. 

A. Todas as afirmações estão corretas. 

B. Todas as afirmações estão incorretas. 

C. Apenas as afirmações I e II estão 

corretas. 

D. Apenas as afirmações II e III estão 

corretas. 

E. Apenas as afirmações I e III estão 

corretas. 
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33- Analise as afirmações abaixo e assinale a 

alternativa que contém a resposta correta.  

 I - O Princípio Orçamentário que zela 

manter o equilíbrio entre as Receitas e 

Despesas é também denominado de 

Princípio do Equilíbrio. 

 II - O Ciclo Orçamentário é a sequência 

das etapas desenvolvidas pelo processo 

orçamentário assim consubstanciadas: 

elaboração, estudo e aprovação, 

execução e avaliação. 

III - Em acordo com o princípio da 

Anualidade o qual prevê que os períodos 

do Orçamento sejam diários com metas 

mensais, desta forma pode-se fixar as 

despesas para o mês seguinte com mais 

facilidade, por conta da habitualidade dos 

gastos. 

A. Todas as afirmações estão corretas. 

B. Todas as afirmações estão incorretas. 

C. Apenas as afirmações das letras I e II 

estão corretas. 

D. Apenas as afirmações das letras II e III 

estão corretas. 

E. Apenas as afirmações das letras I e III 

estão corretas. 

 

34- Analise as afirmações abaixo e assinale a 

alternativa que contém a resposta correta.  

I - As receitas orçamentárias classificam-

se em duas categorias econômicas:  

Receita Correntes e Receitas de Capital.   

II - As despesas orçamentárias se 

dividem em duas categorias econômicas: 

Despesas Correntes e Despesas de 

Capital. 

III - Receita Orçamentária está 

consubstanciada no Orçamento Público, 

é aquela que pertence de fato à entidade. 

A. Todas as afirmações estão corretas. 

B. Todas as afirmações estão incorretas. 

C. Apenas as afirmações I e II estão 

corretas. 

D. Apenas as afirmações II e III estão 

corretas. 

E. Apenas as afirmações I e III estão 

corretas. 

 

35- Analise as frases abaixo e assinale a 

alternativa que contém a resposta correta. 

I - Os valores previstos de arrecadação 

das Receitas Extraorçamentárias devem 

ter aprovação pela maioria absoluta do 

Poder Legislativo, e obrigatoriamente 

devem constar no Orçamento das 

Receitas denominadas de Receita Não 

Operacionais ou Extraordinárias. 

II - A Receita Pública está dividida em 

dois grandes grupos: Receita 

Orçamentária e Receita 

Extraorçamentária. 

III - As receitas públicas se caracterizam 

somente pela arrecadação de tributos 

pois esta é a única forma da obtenção de 

recursos e ingressos financeiros nas 

entidades, sendo assim no orçamento 

das receitas somente haverá a previsão 

das receitas inerentes a arrecadação de 

tributos. 

A. Apenas a afirmação III está correta. 

B. Apenas as afirmações I e II estão 

corretas. 

C. Apenas a afirmação I está correta. 

D. Apenas a afirmação II está correta. 

E. As afirmações II e III estão corretas. 

 

36- Analise as afirmações abaixo e assinale a 

alternativa que contém a resposta correta. 

I - Após percorrido o estágio do 

pagamento, poderá ser emitido o 

empenho com a respectiva emissão da 

nota de liquidação total de pagamento 

emitida pelo credor devidamente 

cadastrado e habilitado para realizar 

operações com as Entidades Públicas. 

II - O empenhamento deve ocorrer com a 

correta classificação e baixa dos valores 

previstos de Receita Extraorçamentária.  

III - O empenho é primeiro estágio de 

execução da despesa pública. Para sua 

emissão há de ser observado o limite de 

crédito orçamentário disponível. 

A. Todas as afirmações estão corretas. 

B. Todas as afirmações estão incorretas. 

C. Apenas a afirmação III está correta. 

D. Apenas a afirmação II está correta. 
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E. Apenas a afirmação I está correta. 

 

37- Analise as afirmações abaixo e assinale a 

alternativa que contém a resposta correta.  

I - A liquidação tem por finalidade 

reconhecer ou apurar: a origem e o objeto 

do que se deve pagar, a importância 

exata a ser paga e a quem se deve pagar 

a importância, para extinguir a obrigação 

de pagamento. 

II - Com o pagamento, último estágio de 

execução da despesa orçamentária, a 

despesa orçamentária fica devidamente 

formalizada. 

III - O orçamento é compromissado 

através do empenho, sendo ele o 

instrumento de utilização de créditos 

orçamentários.  

A. Todas as afirmações estão corretas. 

B. Todas as afirmações estão incorretas. 

C. Apenas as afirmações I e III estão 

corretas. 

D. Apenas as afirmações II e III estão 

corretas. 

E. Apenas as afirmações I e II estão 

corretas. 

 

38- Analise as afirmações abaixo e assinale a 

alternativa que contém a resposta correta 

I - O Balanço Patrimonial é o 

demonstrativo que evidencia a posição 

das contas que constituem o Ativo e 

Passivo, apresentando a situação 

estática dos bens direitos e obrigações e 

indicando o valor do saldo Patrimonial 

(positivo ou negativo da entidade). 

II - No Balanço Patrimonial o Ativo Real 

corresponde ao somatório do Ativo 

Financeiro e Ativo Permanente, 

evidenciando as alterações patrimoniais 

ocorridas durante o exercício. 

III - No Balanço Patrimonial o Passivo 

Real corresponde ao somatório do Ativo 

Real deduzido do Passivo Compensado. 

A. Todas as afirmações estão corretas. 

B. Todas as afirmações estão incorretas. 

C. Apenas as afirmações I e III estão 

corretas. 

D. Apenas as afirmações II e III estão 

corretas. 

E. Apenas as afirmações I e II estão 

corretas. 

 

39- Analise as afirmações abaixo   e assinale a 

alternativa que contém a resposta correta 

I - Os sistemas contábeis são assim 

classificados:  sistema público; sistema 

permanente; sistema intra-orçamentário e 

sistema fiscal. 

II - A contabilidade pública adota os 

chamados sistemas contábeis por conta 

da lacuna existente entre déficits e 

anulações precatórias, existentes no 

sistema de escrituração fiscal por conta 

da complexidade da política externa. 

III - Os atos de natureza orçamentária 

estão contidos no Sistema Contábil 

Orçamentário. 

A. Apenas a afirmação I está correta. 

B. Apenas a afirmação II está correta. 

C. Apenas a afirmação III está correta. 

D. Todas as afirmações estão incorretas. 

E. Todas as afirmações estão corretas. 

 

40- Analise as afirmações abaixo e assinale a 

alternativa que contém a resposta correta: 

I - O resultado patrimonial do exercício 

apurado pela Demonstração das 

Variações Patrimoniais será transferido 

para o Balanço Patrimonial, onde passará 

o constituir o saldo patrimonial existente 

no período. 

II - A Demonstração das Variações 

Patrimoniais evidenciará as alterações 

verificadas no Patrimônio, resultantes ou 

independentes da execução 

orçamentária, e indicará o resultado 

patrimonial do exercício. 

III - O Resultado Patrimonial do Exercício 

é apurado pela diferença entre as contas 

de compensação do Ativo Compensado 

deduzido do Saldo Patrimonial existente 

no período. 

A. Todas as afirmações estão corretas. 

B. Todas as afirmações estão incorretas. 
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C. Apenas as afirmações I e III estão 

corretas. 

D. Apenas as afirmações II e III estão 

corretas. 

E. Apenas as afirmações I e II estão 

corretas.           
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