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VERIFIQUE SE ESTE CADERNO 

 

- Corresponde a sua opção de cargo 

 

INSTRUÇÕES  
 

- Contém 40 questões objetivas, numeradas de 1 a 40. 

- Contém o tema da Prova Discursiva - Redação e o espaço destinado ao rascunho.  

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno. 

Não serão aceitas reclamações posteriores. 

Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. 

Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu. 
 

VOCÊ DEVE: 

- Procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu. 

- Marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A C   D E 

 

- Fazer a Prova Discursiva - Redação, usando para rascunho o espaço a ela reservado 

 

ATENÇÃO: 

 

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta. 

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 

- Responda a todas as questões. 

- Em nenhuma hipótese o rascunho da Redação será considerado na correção. 

- Não será permitido o uso de quaisquer outras folhas de papel para rascunho da Prova Discursiva - Redação. 

- Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

- Você terá 3h30min para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas. 

- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas e a Folha de Resposta 

da Prova Discursiva - Redação. 

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
PORTUGUÊS 

 

Atenção: As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto 

que segue. 

 

O assassino era o escriba 

 

Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito 

inexistente. 

Um pleonasmo, o principal predicado de sua vida, 

regular como um paradigma da 1ª conjugação. 

Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, 

ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito 

assindético de nos torturar com um aposto. 

Casou com uma regência. 

Foi infeliz. 

Era possessivo como um pronome. 

E ela era bitransitiva. 

Tentou ir para os EUA. 

Não deu. 

Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. 

A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, 

conectivos e agentes da passiva o tempo todo. 

Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. 

 

Paulo Leminski. Caprichos e relaxos. São Paulo: 

Brasiliense,1983. p.144 

 

 

1. Sobre o texto em questão é correto afirmar que: 

 

(A) Sua principal intenção é provocar efeito de humor 

fazendo trocadilhos com elementos da sintaxe e da 

semântica da língua portuguesa. 

(B) Autor quer explicar o que acontece na língua 

portuguesa através da utilização dos termos 

gramaticais. 

(C) As referências gramaticais do texto permitem que se 

conclua que o autor desconhece o assunto. 

(D) Texto é propriamente confessional sobre um 

assassinato e uma declaração do eu-lírico que se 

sente culpado ao matar seu professor. 

(E) Trata-se de um poema emotivo, que retrata bem o tipo 

de informação referencial: uma aula desinteressante 

que critica a alienação da análise sintática e que se 

deve ao fato da não contextualização dos conteúdos. 

 
2. O texto ‘O assassino era o escriba’ é um poema. 

Apresenta suspense e mistério típicos de uma narrativa 
policial. Nele, o poeta cria um narrador em primeira pessoa que 
descreve, nos sete primeiros versos, um sujeito. Do oitavo ao 
décimo sexto verso, o narrador resume os fracassos desse 
sujeito. Do ponto de vista de tais reflexões e da releitura do 
poema, considera-se que a alternativa correta é: 
 

I. O professor/personagem é apresentado como um 
profissional reflexivo, que compreende o ensino da língua 
portuguesa como algo bem próximo do português que se 
usa no dia a dia. 
II. O último verso esclarece o epílogo da história de 
suspense, a partir da recomposição do desenlace: o 
assassino é o aluno, a vítima é o professor, a arma do 
crime é um objeto. 
III. O professor, na perspectiva do aluno, é visto 

positivamente como um profissional preocupado com o 
ensino da teoria gramatical, pois oferece a esse aluno a 
meta-língua, em forma de conceitos, regras, exceções. 
 
Está correta, apenas: 

 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) Nenhuma das alternativas. 
(E) Todas as alternativas 

 

 
3. No verso “E ela era bitransitiva", podemos afirmar que o 

autor faz alusão à transitividade dos verbos, ou seja, à 
necessidade de complementos ou não para o entendimento 
completo de um verbo, ao mesmo tempo em que sugere uma 
vida dupla da personagem. Sobre a transitividade dos verbos, 
pode-se dizer que: 

 
 I. Há verbos intransitivos, transitivos diretos e indiretos. 

II. Verbos transitivos diretos complementam seu sentido 
com objetos diretos, ou seja, objetos sem preposição. 

III. Verbos transitivos indiretos complementam seu sentido 
com objetos indiretos, ou seja, objetos com preposição. 

IV. Verbos bitransitivos complementam seu sentido com 
objetos diretos e indiretos. 

(A) I, II, III e IV estão corretas; 
(B) Somente I, II e III estão corretas; 
(C) Somente I, II e IV estão corretas; 
(D) Somente I, III e IV estão corretas; 
(E) Somente II, III e IV estão corretas. 

 

 
4. O sujeito compõe o chamado termo essencial da oração. 

Recebe essa classificação em razão de sua importância para o 
enunciado, embora, mesmo que contraditório, possam existir 
orações sem sujeito. Na frase: “Acharam um artigo indefinido 
em sua bagagem”, o sujeito dessa oração é: 

 

(A) Simples; 

(B) Sujeito composto e anteposto ao verbo; 

(C) Sujeito elíptico; 

(D) Sujeito indeterminado; 

(E) Sujeito composto posposto ao verbo. 
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5. A análise sintática é a parte da gramática que estuda a função e 

a ligação de cada elemento que forma um período. Sendo assim, 
qual a função sintática de “um artigo indefinido” no verso 13? 
 

(A) Objeto indireto; 

(B) Objeto direto; 

(C) Complemento nominal; 

(D) Objeto direto preposicionado; 

(E) Núcleo do objeto. 

 

 
9. Segundo a acentuação gráfica das palavras, a regra geral 

que acentua as palavras em destaque: dúvida, análise e 
sintática, é a mesma que ocorre nas palavras: 
 

(A) Assindético, partículas, exército; 

(B) Colégio, exército, automóvel; 

(C) Útil, colégio, cárcere; 

(D) Colégio, automóvel, cárcere; 

(E) Assindético, exército, útil. 

 

 

6. Ainda sobre a análise sintática e morfológica das orações do 

poema, podemos afirmar que: 
 
(A) A expressão “Meu professor de análise sintática” é um 

sujeito composto, formado por cinco vocábulos de 
classificações morfológicas diversas; 

(B) No título, o sujeito é “o escriba”, pois ele era o 
assassino; 

(C) No verso 13, a expressão “em sua bagagem”, é um 
adjunto adverbial de lugar, indicando onde acharam 
um artigo indefinido; 

(D) sinal de dois pontos utilizado no quinto verso é 
utilizado para enumerar as dúvidas do professor; 

(E) No primeiro verso, a palavra “Meu” é um pronome 
possessivo e a palavra “possessivo”, no verso 09, é 
um substantivo. 

 

 
10. A concordância é a relação estabelecida de forma 

harmônica entre os termos da oração, seja em número, pessoa 
ou gênero. Nas orações a seguir, todas estão corretas, exceto: 
 

(A) Segundo os dados, os alunos são bastante 

inteligentes. 

(B) Para emagrecer, devemos sempre ingerir menos 

carboidratos. 

(C) Maria e Cláudia compraram vestido e blusa lindo. 

(D) Envio-lhe anexas a esta receita as fotos que vão 

enfeitá-la. 

(E) Todos os celulares da loja foram roubados. 

 
7. O  final do poema, o autor utiliza a expressão “agentes da 

passiva” referindo-se às vozes verbais. Já no último verso do 

texto, “Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça” 

podemos observar a utilização da voz: 

 

(A) Reflexiva, pois o verbo é pronominal. 

(B) Ativa, pois o sujeito (narrador) é quem pratica a ação 

de matar o professor. 

(C) Passiva, visto que o professor foi morto pelo sujeito 

(narrador). 

(D) Reflexiva, já que o sujeito praticou a ação contra si 

mesmo. 

(E) Passiva analítica, pois está claro que o agente da 

passiva é o professor. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

11. A Intranet é uma rede de computadores, que disponibiliza 

um conjunto de serviços análogo à Internet, também baseada 

na pilha de protocolos TCP/IP. Porém, é restrita a um local 

físico, ou seja, é uma rede fechada, interna e exclusiva. Se por 

acaso um colaborador tiver que acessá-la de casa, deverá 

estabelecer uma conexão segura do seu computador de casa à 

intranet da empresa. Para isso ele deverá estabelecer um 

(uma):  

(A) Firewall 

(B) DNS 

(C) LAN 

(D) VPN 

      (E) Captcha  

 
8. Podemos dizer que segundo a análise sintática da frase: “Foi 

infeliz”, a classificação do sujeito, o tipo de predicado e a 
função sintática de infeliz é: 
 

(A) Sujeito elíptico (ele), predicado nominal, predicativo do 

sujeito; 

(B) Sujeito simples, predicado nominal, complemento 

verbal; 

(C) Sujeito indeterminado, predicado verbal, complemento 

nominal; 

(D) Sujeito composto, predicado verbo-nominal, 

complemento verbo-nominal; 

(E) Sujeito simples, predicado verbal, predicativo do 

verbo. 

 
12. Na versão mais recente do Programa de navegação 

Google Chrome, ao clicar com o botão direito do mouse sobre 
uma guia do programa e selecionar a opção Fixar guia, na lista 
exibida, será possível: 

(A) Criar um ícone no canto superior esquerdo do 
navegador, o qual permitirá o acesso direto à página 
exibida. 

(B) Criar na área de trabalho do computador um ícone de 
atalho, o qual, ao ser selecionado, abrirá a página 
exibida. 

(C) Transformar a guia do navegador em uma nova janela. 
(D) Adicionar a página exibida pela guia à lista de páginas 

favoritas. 
(E) Duplicar a guia aberta, criando-se, assim, uma cópia 

da página exibida.  
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13. Leia as afirmativas a seguir: 

 

I. Fórmulas são operações matemáticas desconhecidas e 

raramente utilizadas em planilhas eletrônicas. 

 

II. O Microsoft Word 2010 é um programa de processamento 

de texto, projetado para ajudar o usuário a criar, organizar 

e escrever os documentos com mais eficiência. O Word 

também inclui ferramentas de edição e revisão para que o 

usuário possa colaborar com outras pessoas. 

 

III. Um editor de texto é um aplicativo de edição de 

arquivos/ficheiros de texto,  frequentemente equipados 

com sistemas operacionais ou pacotes de desenvolvimento 

de hardware, e pode ser usado para alterar arquivos de 

configuração e linguagem de programação de código fonte. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

(A) A afirmativa I e III são verdadeiras. 

(B) A afirmativa I e III são falsas e a II é verdadeira 

(C) A afirmativa I é verdadeira  e a II é falsa. 

(D) Todas as alternativas são falsas. 

(E)  Todas as alternativas são verdadeiras 

 
15. A Microsoft Office é um pacote com diversos aplicativos 

para usos diversos. Entre os programas que compõem esse 
famoso pacote, destaca-se o Excel (planilha de cálculo), 
Observe o gráfico abaixo criado com a planilha eletrônica 
Microsoft Excel 2010 e  analise as proposições a seguir. 

 

 
 
I. Ao selecionar o gráfico acima, clique em Ferramentas do 
gráfico e na guia Layout para alterar o título e a legenda do 
gráfico. 
II. Para modificar os limites mínimo e máximo e a unidade 
principal do eixo vertical do gráfico acima, deve-se clicar 
no Eixo vertical, na opção Formatar Eixo Vertical. 
III. Para criar o gráfico acima, deve-se selecionar as 
colunas que contêm os dados, clicar na guia Inserir, no 
grupo Gráficos, escolher o Gráfico 2D, Coluna Agrupada. 
IV. O gráfico acima pode ser salvo como modelo para que 
possa ser usado como base para outros gráficos. Para 
isso, clique no gráfico que deseja salvar como um modelo. 
Na guia Design, no grupo Tipo, clique em Salvar como 
Gráfico Modelo. 
V. O estilo do gráfico acima pode ser modificado na guia 
Design, grupo Estilos de Gráfico. 
 
Estão corretas apenas: 
 
(A) II, IV e V. 
(B) II, III e V. 
(C) I, II e III. 
(D) I, III e IV. 
(E) I. III e V. 
 

 
14. As Mídias Sociais (também conhecidas como Redes 

Sociais) são sites e aplicativos que permitem a conexão, 

interação e compartilhamento de conteúdos entre os usuários.  

As mídias sociais mais populares atualmente são Facebook, 

Youtube, Instagram e WhatsApp. São canais importantíssimos 

para uma estratégia de Marketing Digital. 

 

Assinale a alternativa abaixo que retrata uma Rede Social 

baseada em imagens e outra de caráter profissional: 

 
(A) Google+ e Youtube 

(B) Instagram e Linkedin 

(C) Twitter e Instagram 

(D) Linkedin e Google+ 

(E) e) Youtube e Instagram 

 

 
TRIBUNAL DE CONTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

16. O Art. 71 da Constituição descreve que o controle externo, 

a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete 

dentre outras atribuições: 

I. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente 

da República, mediante parecer prévio. 

II. Julgar as contas dos administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 

administração direta e indireta, incluídas as fundações e 

sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 

Federal. 

III. Fiscalizar as contas nacionais das empresas 

supranacionais de cujo capital social a União não tenha 

nenhuma participação, de forma direta ou indireta, nos 

termos do tratado constitutivo. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 
(A) A afirmativa I e III são verdadeiras. 
(B) A afirmativa I e II são falsas e a III é verdadeira. 
(C) A afirmativa I e II são verdadeiras e a III é falsa. 
(D)  Todas as alternativas são falsas. 
(E)  Todas as alternativas são verdadeiras. 
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17. O Tribunal de Contas da União é integrado por nove 

Ministros, tem sede no Distrito Federal, possui quadro 

próprio de pessoal e tem jurisdição em todo o território 

nacional, exercendo, no que couber, as atribuições 

previstas no art. 96. Para a efetivação da nomeação dos 

Ministros  existem alguns requisitos que são exigidos. 

Marque a alternativa  que apresenta um requisito que não 

condiz com os requisitos para  o cargo. 

 
 

(A) Mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 

cinco anos de idade. 

(B) Idoneidade moral e reputação ilibada. 

(C) Participação política e identidade partidária. 

(D) Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, 

econômicos e financeiros ou de administração 

pública. 

(E) Mais de dez anos de exercício de função ou de 

efetiva atividade profissional que exija os 

conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e 

financeiros ou de administração pública. 

 

20. A respeito do Poder Legislativo e da fiscalização contábil, 

financeira e orçamentária, assinale a opção correta. 

(A) Se determinada comissão parlamentar de inquérito 

determinar a indisponibilidade de bens do investigado 

até o término das investigações, essa comissão 

extrapolará o âmbito de suas atribuições 

constitucionais. 

(B) Compete ao Congresso Nacional, mediante sanção do 

Presidente da República, dispor sobre a concessão e 

a renovação de concessão de emissoras de rádio e 

televisão. 

(C) Compete exclusivamente ao Congresso Nacional 

dispor sobre planos e programas nacionais, regionais 

e setoriais de desenvolvimento. 

(D) Ocorrendo situação de urgência e relevância em 

período próximo às eleições, o presidente da 

República poderá editar medida provisória que tenha 

por objeto direito eleitoral. 

(E) Caso seja constatada irregularidade de natureza 

contábil em contrato celebrado pelo poder público 

federal, o Tribunal de Contas da União deverá sustar o 

contrato imediatamente, a fim de evitar lesão ao 

erário. 

 

18. No tocante à fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária, segundo a Constituição Federal, o controle 

externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 

com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal 

encaminhará relatório de suas atividades ao 

(A) Congresso Nacional, semestralmente. 

(B) Supremo Tribunal Federal, semestralmente. 

(C) Supremo Tribunal Federal, trimestral e 

anualmente. 

(D) Congresso Nacional, trimestral e anualmente. 

(E) Superior Tribunal de Justiça, semestralmente. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. Em relação ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
– PCASP, assinale a alternativa incorreta: 

 
(A) Um dos objetivos do Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público - PCASP é distinguir os registros de natureza de 
informação patrimonial, orçamentária e de controle. 

 
(B) Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP 

permite o registro de informações relacionadas ao curso 
dos serviços públicos. 

 
(C) As Contas de Informações com Natureza Patrimonial do 

PCASP são as contas que registram, processam e 
evidenciam os fatos financeiros e não financeiros 
relacionados a variações qualitativas e quantitativas do 
patrimônio público, representadas pelas contas que 
integram o Ativo, o Passivo, o Patrimônio Líquido, as 
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) e as Variações 
Patrimoniais Aumentativas (VPA). 

 
(D) PCASP permite o detalhamento das contas contábeis, a 

partir do nível mínimo estabelecido pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, de modo que possa ser adequado às 
peculiaridades de cada ente. 

 
(E) O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP é 

uso obrigatório por todos os poderes nas três esferas de 
governo, entretanto é facultativo o seu uso apenas as 
entidades da administração indireta, por exemplo, uma 
autarquia. 

 

19. Segundo o que dispõem, expressamente, as normas 

constitucionais que tratam do Tribunal de Contas da 

União, as decisões do Tribunal de que resulte imputação 

de débito ou multa 

(A) Devem reverter o valor arrecadado em favor do 
próprio Tribunal. 

(B) Serão registradas em livro próprio e deverão 
aguardar o respectivo pagamento por cinco anos. 

(C) Serão objeto de cobrança e arrecadação pelo 
Ministério Público do Tribunal. 

(D) Terão eficácia de título executivo. 

(E) Devem ser exigidas por meio de processo judicial 
perante o Tribunal Regional Federal. 



Prova de Ciências Contábeis 

 

6 
                           Prova de Ciências Contábeis 

 

 

 

 

22. O registro contábil deve ser feito pelo método das partidas 

dobradas e os lançamentos devem debitar e creditar 

contas que apresentem a mesma natureza de informação. 

Em se tratando de lançamento de natureza orçamentária, 

quando o fato gerador ocorrer simultaneamente à 

liquidação da despesa, não é obrigatório o uso da conta: 

 

(A) Crédito empenhado a liquidar. 
(B) Crédito empenhado liquidado a pagar. 
(C) Crédito empenhado em liquidação. 
(D) Crédito disponível. 
(E) Crédito empenhado a liquidar 

 

25. Em relação ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 

– PCASP, assinale a alternativa incorreta: 

(A) Um dos objetivos do Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público - PCASP é distinguir os registros de natureza de 

informação patrimonial, orçamentária e de controle. 

(B) Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP 

permite o registro de informações relacionadas ao curso 

dos serviços públicos. 

(C) As Contas de Informações com Natureza Patrimonial do 

PCASP são as contas que registram, processam e 

evidenciam os fatos financeiros e não financeiros 

relacionados a variações qualitativas e quantitativas do 

patrimônio público, representadas pelas contas que 

integram o Ativo, o Passivo, o Patrimônio Líquido, as 

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) e as Variações 

Patrimoniais Aumentativas (VPA). 

(D) PCASP permite o detalhamento das contas contábeis, a 

partir do nível mínimo estabelecido pela Secretaria do 

Tesouro Nacional, de modo que possa ser adequado às 

peculiaridades de cada ente. 

(E) O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP é 

uso obrigatório por todos os poderes nas três esferas de 

governo, entretanto é facultativo o seu uso apenas as 

entidades da administração indireta, por exemplo, uma 

autarquia. 

23. Analise as alternativas abaixo tendo por base a legislação 

aplicável sobre a mensuração dos elementos das 

demonstrações contábeis. Marque a alternativa correta. 

(A) A mensuração pode não estar em conformidade com a 

incerteza que caracteriza o ambiente em que a 

entidade está inserida no contexto do segmento da 

economia. 

(B) A estrutura conceitual reconhece que os elementos 

patrimoniais podem ser reconhecidos pelo custo 

histórico, custo corrente, valor realizável ou valor 

presente. 

(C) As avaliações e mensuração dos elementos 

patrimoniais, eventualmente são ligadas ao fluxo de 

futuros benefícios econômicos e não são realizadas 

com base na evidência disponível quando as 

demonstrações contábeis são disponibilizadas. 

(D) A mensuração dos elementos das demonstrações 

contábeis depende da liquidação da obrigação e 

somente consiste na verificação dos documentos 

comprobatórios que o credor apresenta, não tendo por 

base os títulos de crédito e nota promissória. 

(E) No que tange a mensuração para que um item do 

patrimônio possua as características de ativo, passivo, 

receita ou despesa, e, para atender aos critérios para 

reconhecimento, não há necessidade de divulgação 

em notas explicativas, quando as informações são 

obscuras. 

   

26. O Município de Rio Alegria considera 01 de janeiro de 20X1 

como a data do fato gerador do IPTU (imposto predial e 
territorial urbano). Assim o registro a ser feito quanto ao 
reconhecimento do direito com relação à natureza da 
informação patrimonial será: 
 

(A) D 1.1.1.1 Caixa e equivalentes de caixa em moeda 
nacional (F) 
C 1.1.2.1 Créditos tributários a receber (P) 

 
 

(B) D 1.1.2.1 Créditos tributários a receber (P) 
C 1.1.1.1 Caixa e equivalentes de caixa em moeda 
nacional (F) 

 
 

(C) D 4.1.1.2 Imposto sobre patrimônio e a renda 
C 1.1.2.1 Créditos tributários a receber (P) 

 
 

(D) D 1.1.4.1 Créditos tributários a receber (F) 
C 4.1.1.2 Imposto sobre patrimônio e a renda 

 
 

(E) D 1.1.2.1 Créditos tributários a receber (P) 
C 4.1.1.2 Imposto sobre patrimônio e a renda 

24. Com relação aos princípios contábeis, sob as perspectivas 

do Setor Público, a base indispensável à integridade e à 

fidedignidade dos processos de reconhecimento, 

mensuração e evidenciação da informação contábil, dos 

atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio 

da entidade pública, observadas as Normas Brasileiras de 

Contabilidade aplicadas ao Setor Público, refere-se ao 

princípio da 

(A) Oportunidade. 

(B) Entidade. 

(C) Continuidade. 

(D) Competência. 

(E) Integridade. 
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27. Demonstração contábil representa a técnica contábil que 

evidencia, em período determinado, as informações sobre os 

resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, 

econômica, financeira e física do patrimônio de entidades do 

setor público e suas mutações. Na demonstração das 

Variações Patrimoniais, as transações no setor público que 

alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o 

patrimônio líquido, são chamadas de: 

 

(A) Seletivas. 

(B) De compensação. 

(C) Intragovernamentais. 

(D) Extra-orçamentárias. 

(E) Qualitativas. 

29. Sobre os requisitos de qualidade um relatório de auditoria, 

elegidos pelo Tribunal de Contas da União para a auditoria no 

setor público, marque a alternativa que associa corretamente o 

requisito e sua conceituação. 

 

(A) CLAREZA – Expor apenas aquilo que tem importância 

dentro do contexto e que deve ser levado em 

consideração em face dos objetivos da auditoria. 

(B) EXATIDÃO – Apresentar as necessárias evidências 

para sustentar seus achados, conclusões e propostas, 

procurando não deixar espaços para contra-

argumentações. 

(C) COMPLETUDE – Produzir textos de fácil 

compreensão. 

(D) RELEVÂNCIA – Apresentar de forma imparcial 

evidências suficientes e apropriadas para apoiar os 

achados. 

(E) OBJETIVIDADE – Cumprir o prazo para a elaboração 

do relatório sem comprometer a qualidade, para que 

ele possa ser útil a quem cabe tomar as providências 

necessárias.  

28. A classificação dos títulos e valores mobiliários nas 

categorias “títulos para negociação", “títulos disponíveis para 

venda" ou “títulos mantidos até o vencimento" define o 

tratamento contábil desses títulos. 

Uma instituição financeira adquiriu títulos de renda fixa com o 

propósito de serem ativa e frequentemente negociados. De 

acordo com o Plano Contábil das Instituições do Sistema 

Financeiro Nacional – COSIF, tais títulos deverão ser 

classificados na categoria: 

 

(A) Títulos disponíveis para venda, e devem ser ajustados 

pelos rendimentos produzidos em contrapartida à conta 

destacada do patrimônio líquido; 

(B) Títulos disponíveis para venda, e devem ser ajustados pelo 

valor de mercado, no mínimo, por ocasião dos balancetes 

e balanços, computando-se a valorização ou a 

desvalorização em contrapartida à conta destacada do 

patrimônio líquido; 

(C) Títulos para negociação, e devem ser ajustados pelo valor 

de mercado, no mínimo, por ocasião dos balancetes e 

balanços, computando-se a valorização ou a 

desvalorização em contrapartida à conta destacada do 

patrimônio líquido; 

(D) Títulos disponíveis para venda, e devem ser ajustados pelo 

valor de mercado, no mínimo, por ocasião dos balancetes 

e balanços, computando-se a valorização ou a 

desvalorização em contrapartida à adequada conta de 

receita ou despesa, no resultado do período; 

(E) Títulos para negociação, e devem ser ajustados pelo valor 

de mercado, no mínimo, por ocasião dos balancetes e 

balanços, computando-se a valorização ou a 

desvalorização em contrapartida à adequada conta de 

receita ou despesa, no resultado do período 

30. Quando um fenômeno contábil resultar em decréscimo nos 

benefícios econômicos futuros, relacionado com o decréscimo 

de um ativo ou o aumento de um passivo, e puder ser 

mensurado com confiabilidade, deve ser reconhecido como: 

 

(A) Ativo.  

(B) Despesa. 

(C) Passivo. 

(D) Receita. 

(E) Patrimônio líquido 

 

31. Com relação à Redução ao Valor Recuperável de Ativos, 

pode-se afirmar que: 

(A) A esta técnica estão sujeitos à aplicação desse 
processo todos os ativos sem qualquer tipo de 
exceção. 

(B) É esse tipo de procedimento aplicável somente aos 
ativos intangíveis e aos ativos resultantes de 
Contratos de Construção. 

(C) Apenas aos ativos resultantes de Contratos de 
Construção e aqueles sujeitos à aplicação do valor 
justo como os ativos biológicos são passíveis da 
aplicação dessa redução. 

(D) Tem como objetivo assegurar que os ativos não 
estejam registrados contabilmente por valor maior do 
que o passível de ser recuperado por uso ou venda. 

(E) Não é aplicada aos imobilizados em razão dos 
mesmos já estarem sujeitos à depreciação, 
amortização ou a exaustão que cobrem possíveis 
divergências no valor de custo do ativo e o seu valor 
recuperável. 
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32. Julgue as alternativas a seguir: 

 

I. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita 
extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa 
orçamentária. 

II. O Balanço Orçamentário demonstrará a receita e a despesa 
orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de 
natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em 
espécie provenientes do exercício anterior, e os que se 
transferem para o exercício seguinte. 

III. O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e 
outras que dependam de autorização legislativa para 
amortização ou resgate. 

IV. As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e 
valores em espécie serão levadas à conta patrimonial. 

 

Marque a alternativa correta: 

(A) I e II estão incorretos 

(B) I e III estão incorretos 

(C) I e IV estão incorretos 

(D) II e III estão incorretos 

(E) II e IV estão incorretos 

34. Em relação aos passivos contingentes das entidades do 

setor público, o procedimento contábil exigido é que eles 

sejam 

 

(A) Reduzidos do saldo das disponibilidades no balanço 
patrimonial. 

(B) Reconhecidos em contas patrimoniais. 
(C) Divulgados em notas explicativas sempre que a 

probabilidade de saída de recursos no futuro for 
considerada remota. 

(D) Registrados em contas de controle sempre que a 
probabilidade de saída de recursos no futuro for 
considerada provável. 

(E) Registrados em contas de controle e também 
divulgados em notas explicativas sempre que a 
probabilidade de saída de recursos no futuro não for 
considerada remota. 

 

35. Em 31/07/2018, um contribuinte pagou, em uma das 

instituições financeiras autorizadas pelo ente público 

municipal a quem era devedor, o valor do principal do Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza –  ISS, conforme 

especificado no documento de arrecadação. Sendo assim, 

em 31/07/2018 houve 

(A) Recolhimento de uma receita orçamentária corrente. 

(B) Lançamento de uma receita orçamentária de capital. 

(C) A arrecadação de uma receita orçamentária 

corrente. 

(D) Lançamento de uma receita orçamentária corrente. 

(E) A arrecadação de uma receita orçamentária de 

capital. 

33. Entre os procedimentos contábeis específicos do Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, estão as operações de 

crédito. Assinalar a alternativa que demonstra somente 

operações de crédito contratuais: 

 

(A) Emissão de títulos mobiliários, arrendamento mercanti 
financeiro, aquisição financiada de bens, recebimento 
antecipado de valores provenientes da venda a termo 
de bens e serviços. 

(B) Mútuo financeiro, arrendamento mercantil financeiro 
emissão de títulos mobiliários, recebimento antecipado 
de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços. 

(C) Mútuo financeiro, arrendamento mercantil financeiro 
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado 
de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços. 

(D) Mútuo financeiro, emissão de títulos mobiliários 
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado 
de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços. 

(E) Mútuo financeiro, arrendamento mercantil financeiro 
aquisição financiada de bens, emissão de títulos 
mobiliários. 

 

. 

36. A Lei n. 10.028/00 incluiu no Título XI do Código Penal, o 

Capítulo IV – Dos crimes contra as finanças públicas. Sobre 
esses crimes, assinale a afirmativa incorreta. 

 

(A) A Lei n. 10.028 não poderá retroagir para alcançar fatos 
praticados antes de sua entrada em vigor, em respeito 
ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais 
gravosa.   

(B) A Lei n. 10.028 é pluriofensiva, tendo em vista que são 
inúmeros os bens jurídicos protegidos, como as 
finanças públicas, probidade administrativa e gestão 
fiscal responsável.   

(C) O crime de ordenação de despesa não autorizada pode 
ser praticado na modalidade dolosa ou culposa.   

(D) Tipifica crime contra as finanças públicas ordenar, 
autorizar ou executar ato que acarrete aumento de 
despesa total com pessoal, nos 180 dias anteriores ao 
final do mandato ou legislatura.   

(E) O crime de contratação de operação de crédito – 
“Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, 
interno ou externo, sem prévia autorização legislativa” – 
pode ser classificado como crime próprio.   
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37. Considere a situação a seguir: 

 

De acordo com os procedimentos contábeis patrimoniais, esse 

bem será evidenciado no grupo “ativo não circulante" do 

demonstrativo denominado de 

(A) Balanço orçamentário do ano X8. 

(B) Demonstração de resultados do exercício do ano X8. 

(C) Demonstração dos fluxos de caixa do ano X7. 

(D) Balanço patrimonial do ano X7. 

(E) Balanço demosntrativo do ano X7 

 

40. A Lei de Responsabilidade Fiscal direciona-se à eliminação 

e contenção do déficit público. O período proibitivo para o 

titular de poder ou órgão contrair obrigação de despesa que 

não possa ser cumprida integralmente dentro do mandato, 

ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, 

sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, refere-se: 

(A) Aos últimos dois quadrimestres do mandato. 

(B) Ao último semestre do mandato. 

(C) Ao último trimestre do mandato. 

(D) Aos últimos 180 dias do mandato. 

(E) Aos últimos 30 dias do mandato. 

 

PROVA DISSERTATIVA-REDAÇÃO 

 

Atenção: 

 

A redação deverá ter a extensão mínima de 20 linhas e 

máxima de 30 linhas. 

 

Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato 

será considerado na correção da redação pela banca 

examinadora.  

 

A doação de órgãos é um ato pelo qual manifestamos a 

vontade de doar uma ou mais partes do nosso corpo para 

ajudar no tratamento de outras pessoas.  O transplante de 

órgãos é uma das maiores descobertas médicas 

desenvolvidas ao longo do século XX. O primeiro semestre 

de 2017 apresentou um aumento significativo no número de 

doadores de órgãos no Brasil. O período teve 15,7% mais 

doadores se comparado ao mesmo período de 2016. O 

crescimento segue duas tendências opostas verificadas na 

última década. Uma, que as doações estão subindo. A 

segunda, que a recusa dos familiares dos possíveis doadores 

continua sendo o principal entrave para que esse crescimento 

seja ainda maior. Apesar da melhora nos indicadores, 

milhares de brasileiros ainda morrem enquanto esperam por 

um órgão no país. No primeiro semestre de 2017, 1.158 

pessoas morreram na fila de espera. Com base nos 

conhecimentos ao longo de sua formação, redija um texto 

dissertativo-argumentativo, o texto deve conter no mínimo 20 

(vinte) linhas e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, de forma 

coesa e coerente, que contenha um título, utilizando-se da 

norma padrão da linguagem, defendendo seu ponto de vista 

acerca da importância doação de órgãos no Brasil. 

38. A Receita Pública deverá percorrer estágios, que são 

respectivamente: 

(A) Orçamentação; (2) recebimento; e (3) distribuição; 

(B) Orçamentação; (2) Destinação; e (3) Recolhimento; 

(C) Previsão; (2) Orçamentação; e (3) Recolhimento; ou 

(D) Previsão; (2) Lançamento; e (3) Arrecadação e 

Recolhimento. 

(E) Fixação; (2) Empenho; (3) Liquidação. 

 

39. Com base no Direito Financeiro, é INCORRETO afirmar-

se que: 

(A) A Lei do Orçamento Monetário é editada anualmente 
pelo Poder Executivo. 

(B) A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as 
metas e prioridades da administração pública, 
incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subsequente e sinalizará a feitura da Lei 
Orçamentária Anual. 

(C) Os orçamentos públicos, em atendimento ao princípio 
da universalidade, devem conter todas as receitas e 
despesas de qualquer procedência, ou destino, 
inclusive a dos Fundos, empréstimos e subsídios. 

(D) Os orçamentos públicos, em atendimento ao princípio 
da especialidade, devem discriminar e especificar os 
créditos, os órgãos a que se vinculam e o tempo em 
que se deve realizar a despesa pública. 

(E) Qualquer investimento cuja execução ultrapasse um 
exercício financeiro deverá ser incluído no Plano 
Plurianual. 

 

 


