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Você pode visualizar este teste, mas se isto fosse uma tentativa real, você seria bloqueado
porque:
Atualmente este questionário não está disponível.

Informação

LÍNGUA PORTUGUESA

Informação

Texto 1

Questão 1
Ainda não respondida
Não avaliada

Sobre a compreensão textual da charge acima, podemos verificar que:
a.

A expressão “mais uma” indica que são várias as vantagens do uso da máscara.

b. A personagem anda com máscara para que o ex não a reconheça.
c.

O ex não reconheceu a personagem por outros motivos, não pelo uso da máscara.

d. A personagem demonstra insatisfação por não ser reconhecida pelo ex.
e.

Caso trocássemos a preposição “mais uma vantagem em usar” por “mais uma vantagem de usar”, não manteríamos o
mesmo sentido da oração.

Questão 2
Ainda não respondida
Não avaliada

Ao analisar a colocação pronominal do pronome átono “me” no segundo balão, pode-se afirmar que:
a.

Ocorreu a ênclise por exigência do verbo.

b. Ocorreu a próclise por exigência do sujeito oculto “eu”.
c.

Ocorreu mesóclise por exigência do sujeito da oração “ele”.

d. Ocorreu a próclise devido à presença do advérbio de negação “não”.
e.

Ocorreu a próclise de modo facultativo.

Informação

Texto 2

Como existência de OVNIs passou a ser levada mais a sério pelos EUA.
Em meio a recentes declarações de militares, agentes de inteligência e políticos democratas e republicanos sobre o que chamam de
fenômenos aéreos não identificados (UAP, na sigla em inglês), vem crescendo a expectativa pela divulgação nas próximas semanas
de um relatório detalhando o que o governo americano sabe a respeito desses fenômenos.
Na quinta-feira (3/6), o jornal The New York Times e outros veículos da imprensa americana anteciparam que, segundo fontes
anônimas dos serviços de inteligência, uma versão confidencial do relatório indica que não foram encontradas evidências de
"atividade alienígena", mas também não exclui essa possibilidade de maneira definitiva.
O documento foi elaborado após a análise de mais de 120 episódios nas últimas duas décadas em que pilotos militares - a maioria
deles americanos, mas também alguns de outros países - observaram objetos não identificados durante seus voos.
Segundo as fontes entrevistadas pelo New York Times, a maioria desses casos "não tem origem em nenhuma tecnologia avançada do
governo americano". Isso indicaria que esses objetos não são parte de algum programa secreto do governo.
Mas o documento não oferece explicação sobre o que seriam esses objetos. Uma das possibilidades citadas por fontes da imprensa
americana é a de que pelo menos alguns deles sejam tecnologia experimental de países rivais, como China ou Rússia.
A versão final do relatório deverá ser apresentada em 25 de junho. Apesar de ser divulgado ao público, o documento provavelmente
terá um anexo ainda confidencial, por motivos de segurança nacional.

Adaptado de: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57366959>;. Acesso em: 8 jun. 2021.

Questão 3
Ainda não respondida
Não avaliada

Considerando as afirmações a seguir, assinale a única alternativa correta.
a.

O relatório mencionado indica que foram encontradas evidências de "atividade alienígena" de forma definitiva.

b. O documento esclarece que os objetos não identificados são, na verdade, tecnologia experimental de países rivais.
c.

Segundo as fontes entrevistadas, os objetos não são parte de um programa secreto do governo americano.

d. O relatório esclarece a origem dos objetos não identificados com base em episódios que aconteceram somente com pilotos
americanos.
e.

O relatório final que virá a público, provavelmente não terá qualquer confidencialidade.

Informação

Texto 3
“O documento foi elaborado após a análise de mais de 120 episódios nas últimas duas décadas em que pilotos militares - a maioria
deles americanos, mas também alguns de outros países - observaram objetos não identificados durante seus voos.”

Questão 4
Ainda não respondida
Não avaliada

De acordo com o trecho em destaque, analise as seguintes assertivas sobre as funções morfossintáticas do texto e assinale a
incorreta:
a.

A locução verbal “foi elaborado” é composta pelo verbo auxiliar foi mais o verbo principal elaborado, na forma nominal
particípio.

b. Em “mas também alguns de outros países” a palavra em destaque é pronome indefinido.
c.

O substantivo documento funciona como sujeito da oração, sendo acompanhado pelo O, seu complemento nominal.

d. “Observaram objetos não identificados durante seus voos.” O verbo destacado encontra-se no pretérito perfeito.
e.

“Observaram objetos não identificados durante seus voos.” O verbo em destaque é transitivo direto.

Questão 5
Ainda não respondida
Não avaliada

A ortografia oficial, trata hoje, de algumas alterações significativas quanto à acentuação, acréscimo de algumas letras que vieram
compor o nosso alfabeto, a extinção total do trema, entre outras mudanças. Ainda no trecho acima citado, podemos perceber que a
palavra “voos” está:
a.

Grafada de forma errada, segundo o novo acordo, pois faltou o acento circunflexo.

b. Grafada de forma correta, pois algumas formas verbais não recebem mais o acento circunflexo.
c.

Grafada corretamente, pois substantivos terminadas com eem ou oo(s) como enjoo e voo perderam o acento circunflexo.

d. Grafada segundo o acento diferencial que passou a ser optativo.
e.

Grafada erroneamente, pois a regra do acento circunflexo permanece nas palavras oxítonas.

Questão 6
Ainda não respondida
Não avaliada

Referente ao uso do acento grave, indicativo de crase, pode-se dizer que:
a.

No primeiro parágrafo, na expressão “Em meio a recentes declarações [...]” o uso da crase é facultativo e o autor optou por
não utilizar.

b. No primeiro parágrafo, na expressão “Em meio a recentes declarações [...]” o A é apenas preposição, por isso não ocorre o
fenômeno crase.
c.

No último parágrafo, em “A versão final do relatório [...]”, não ocorre crase, pois o A é apenas preposição.

d. “Uma das possibilidades citadas por fontes da imprensa americana é a de que pelo menos alguns deles [...]” o A refere-se a
“fontes da imprensa”, por isso não tem acento grave.
e.

Mesmo que a expressão “Em meio a recentes declarações [...]” fosse reescrita “Em meio as recentes declarações [...]”, com o A
no plural, ele permaneceria sem o acento grave.

Questão 7
Ainda não respondida
Não avaliada

Assinale a alternativa em que a pontuação não está empregada conforme a norma-padrão da língua portuguesa.
a.

Hoje de manhã, chegaram as encomendas.

b. Esta casa, cujo dono está viajando, está abandonada.
c.

Meus amigos, estamos começando uma nova etapa!

d. Ao iniciar a aula, todos se apresentaram, falaram sobre seus sonhos e debateram o tema.
e.

Os funcionários, alcaçaram os resultados esperados.

Questão 8
Ainda não respondida
Não avaliada

Assinale a alternativa que apresenta uso inadequado do pronome pessoal:
a.

Fale-me a verdade agora!

b. A partir de hoje, está tudo acabado entre eu e você.
c.

Ele trouxe consigo tudo o que tinha quando fez a mudança.

d. O patrão não lhe deu mais nenhuma chance.
e.

Por favor, traga meus remédios para eu tomar.

Questão 9
Ainda não respondida
Não avaliada

O acordo ortográfico entre os países de língua portuguesa teve como objetivo simplificar as regras ortográficas, unificar a grafia e
aumentar o prestígio social da língua no cenário internacional. Algumas dessas alterações ocorreram no uso do hífen, como no caso
da palavra “extrasseco”. Assinale os termos que seguem a mesma regra da palavra mencionada:
a.

Microssistema; hidroelétrica; autoestrada.

b. Antissemita; autoestrada; microssistema.
c.

Minissaia; extrarregular; hidroelétrica.

d. Antissemita; contrarregra; minissaia.
e.

Hidroelétrica, microssistema, extrarregular.

Questão 10
Ainda não respondida
Não avaliada

Leia o Texto 4, O assassino era o escriba, de Paulo Leminski:

“Meu professor de análise sintática era o tipo do
sujeito inexistente.
Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida,
regular com 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. Melhores poemas. São Paulo: Global, 1997.

Sobre a interpretação do texto, podemos afirmar que:
a.

A terminologia sintática e morfológica, possivelmente reconhecida pelo leitor, concede ao texto um certo tom de humor e
ironia, através do jogo de palavras e o duplo sentido.

b. O eu lírico demonstra por meio da composição do texto o seu desconhecimento gramatical.
c.

Nos primeiros dez versos o eu lírico apresenta seu professor, que, por meio de suas ações, é caracterizado como um
profissional decepcionado e entusiástico com o ensino da língua portuguesa.

d. Entre os versos 8 e 16 o leitor toma consciência de todo o sucesso que norteou a vida do professor.
e.

O professor era um “sujeito inexistente” porque fazia parte da imaginação do aluno.

Informação

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 11
Ainda não respondida
Não avaliada

“A _______ é a aplicação da tecnologia criada na Internet e do conjunto de protocolos de transporte e de aplicação TCP/IP em uma
rede privada, interna a uma empresa. Em uma intranet, não somente a infraestrutura de comunicação é baseada em TCP/IP, mas
também grande quantidade de informações e aplicações são disponibilizadas por meio dos sistemas Web (protocolo HTTP), correio
eletrônico e navegadores (browsers)”
(ABDALLA, Samuel Liló; GUESSE, André. Informática para concursos públicos. São Paulo: Saraiva, 2012)
Assinale a alternativa que completa corretamente a frase anterior:
a.

Extranet

b. Arpanet
c.

Intranet

d. Web
e.

Internet

Questão 12
Ainda não respondida
Não avaliada

Em relação à terminologia usada na rede mundial de computadores, relacione a primeira coluna com a segunda:

1) Antivírus

a) Espinha dorsal de uma rede, geralmente uma infraestrutura de
alta velocidade que interliga várias redes.

2) Arpanet

b) Programa que verifica a presença de vírus no computador e
pode o eliminar da memória da máquina

3) Backbone

c) Rede de computadores criada em 1968 pelo Departamento de
Defesa norte-americano, interligando instituições militares.

4) Correio Eletrônico

d) Termo normalmente aplicado para os programas que permitem
navegar na World Wide Web.

5) Browser

e) Serviço básico de comunicação em redes de computadores. O
processo de troca de mensagens eletrônicas é bastante rápido e
fácil, necessitando apenas de um programa de correio eletrônico e
do endereço eletrônico dos envolvidos.

a.

1a; 2b; 3c; 4d; 5e

b. 1b; 2c; 3a; 4e; 5d
c.

1b; 2a; 3c; 4e; 5d

d. 1c; 2d; 3e; 4a; 5b
e.

1e; 2b; 3a; 4c; 5d

Questão 13
Ainda não respondida
Não avaliada

Julgue os itens seguintes classificando-os com V (verdadeiro) ou F (falso):
I. Uma rede local de computadores que usa o protocolo TCP/IP pode ter a seguinte máscara de rede válida 255.255.255.0.
II. Bridge ou ponte é o termo utilizado para designar um dispositivo que liga duas ou mais redes informáticas, que usam protocolos
distintos ou iguais ou dois segmentos da mesma rede, os quais usam o mesmo protocolo; por exemplo, ethernet ou token ring.
III. Modem é um dispositivo eletrônico que modula um sinal digital em uma onda analógica, pronta a ser transmitida pela linha
telefônica, e que demodula o sinal analógico e o reconverte no formato digital original.
IV. O roteador é primordial para a conexão das redes locais, pois, como o próprio nome diz, ele faz o roteamento dos pacotes que
trafegam na rede.
V. O protocolo WWW é um conjunto de protocolos de comunicação, sendo um dos mais utilizados para a criação de uma
infraestrutura de rede.

a.

VVVVF

b. F F V V V
c.

VVVFF

d. F V F V F
e.

FVVVV

Questão 14
Ainda não respondida
Não avaliada

Sobre o sistema operacional Windows, analise as afirmativas a seguir:
I. Os programas PowerPoint, Mozila, Internet Explorer, Chrome e Front Page são navegadores de Internet compatíveis com os
sistemas operacionais Windows.
II. O Painel de controle permite configurar e personalizar o Microsoft Windows e as configurações do computador, a nível de software
e hardware.
III. Windows Explorer consiste em um gerenciador de arquivos e pastas do sistema Windows, de forma a permitir realizar diversas
opções com os arquivos, entre elas: copiar, excluir, organizar, movimentar, etc.
A(s) seguinte(s) alternativa(s) está(ão) corretas:
a.

I, II, III

b. I, III
c.

I.

d. II, III.
e.

I, II.

Questão 15
Ainda não respondida
Não avaliada

Sobre a organização de arquivos em um computador, assinale a alternativa que completa de forma correta a afirmação a seguir:
“Na Informática, um sistema de arquivos é um conjunto de estruturas _____ e de rotinas, que permitem ao sistema operacional
controlar o acesso ao ____. Diferentes sistemas operacionais utilizam sistemas de arquivos ______.”
a.

remotas - disco - padronizados

b. lógicas - provedor - iguais
c.

lógicas - disco - diferentes

d. físicas - servidor - iguais
e.

híbridas - provedor – diferentes

Informação

TRIBUNAL DE CONTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Questão 16
Ainda não respondida
Não avaliada

Ao tratar da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária, a Constituição Federal em seu art. 71 estabelece que o controle externo,
a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do (a):
a.

Supremo Tribunal Federal.

b. Ministério Público.
c.

Tribunal de Contas da União.

d. Superior Tribunal de Justiça.
e.

Defensoria Pública.

Questão 17
Ainda não respondida
Não avaliada

O artigo 73 da Constituição Federal institui que o Tribunal de Contas da União é integrado por nove Ministros que serão nomeados
dentre brasileiros que satisfaçam, entre outros, o seguinte requisito:
a.

Ter mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade.

b. Ser membro do Ministério Público.
c.

Ser Deputado Federal.

d. Ser ocupante de cargo na administração direita ou indireta.
e.

Ter mandato de Senador.

Questão 18
Ainda não respondida
Não avaliada

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: apoiar o
controle externo no exercício de sua missão institucional. Nesse mister, os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de:
a.

Responsabilidade contratual.

b. Responsabilidade absoluta.
c.

Crime fiscal.

d. Crime de responsabilidade.
e.

Responsabilidade solidária.

Questão 19
Ainda não respondida
Não avaliada

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 73 §2º da Constituição Federal, serão escolhidos:
a.

Apenas pelo Presidente da República.

b. Apenas pelo Congresso Nacional.
c.

Dois terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal.

d. Dois terços pelo Congresso Nacional.
e.

Indicados em lista tríplice pelo Senado Federal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento.

Questão 20
Ainda não respondida
Não avaliada

As competências do controle externo, a cargo do Congresso Nacional, estão previstas no artigo 71 da Constituição Federal. Dentre
essas competências está incluída a de:
a.

Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual.

b. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou
indireta, nos termos do tratado constitutivo.
c.

Verificar a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

d. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
e.

Apoiar a AGU no exercício de sua missão institucional.

Informação

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Questão 21
Ainda não respondida
Não avaliada

De acordo com a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de relatório Contábil- Financeiro – NBC -TG, podemos atribuir as
demonstrações contábeis características que as tornam úteis para seus mais diversos usuários. As Características Qualitativas de
Melhoria são:
a.

comparabilidade, compreensibilidade, relevância, representação fidedigna.

b. comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, compreensibilidade.
c.

compreensibilidade, relevância, comparabilidade, verificabilidade.

d. relevância, materialidade, representação fidedigna, tempestividade.
e.

relevância e representação fidedigna.

Questão 22
Ainda não respondida
Não avaliada

Considerando os conceitos trazidos pela Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de relatório Contábil- Financeiro – NBC TG julgue os itens abaixo e, em seguida assinale a alternativa correta:
I. Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados.
II. A Entidade tem direitos sobre bens corpóreos, tais como imobilizado ou estoques.
III. Um recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos.
IV. Controle vincula um recurso econômico à Entidade, avaliar se existe controle ajuda a identificar o recurso econômico que a
Entidade contabiliza.
Estão corretos os itens:
a.

I e II apenas.

b. I e III apenas.
c.

I, II, III apenas.

d. II e III apenas.
e.

Todas estão erradas.

Questão 23
Ainda não respondida
Não avaliada

Assinale a opção que apresenta uma transação que registre um fato contábil gerador de uma diminuição do Ativo e diminuição do
Passivo, simultaneamente:
a.

Reconhecimento de um ativo contingente.

b. Reconhecimento da depreciação de um bem imóvel.
c.

Pagamento da Duplicata a pagar.

d. Aquisição de mercadorias a prazo.
e.

Aquisição de um terreno à vista.

Questão 24
Ainda não respondida
Não avaliada

A Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de relatório Contábil- Financeiro – NBC -TG traz os elementos reconhecidos nas
demonstrações contábeis onde são quantificados em termos monetários, isso exige a seleção de uma base de mensuração. Sobre as
bases de mensuração relacione os itens a seguir:
I. O custo histórico de ativo quando é adquirido ou criado é o valor dos custos incorridos na aquisição ou criação do ativo,
compreendendo a contraprestação paga para adquirir ou criar o ativo mais custos de transação.
II. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de ativo ou que seria pago pela transferência de passivo em transação
ordenada entre participantes do mercado na data do balanço.
III. O custo corrente de ativo é o custo de ativo equivalente na data de mensuração, compreendendo a contraprestação que seria
paga na data de mensuração mais os custos de transação que seriam incorridos nessa data.
Estão corretos os itens:
a.

I e II apenas.

b. I e III apenas.
c.

I, II, III apenas.

d. II e III apenas.
e.

Todas estão erradas.

Questão 25
Ainda não respondida
Não avaliada

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC – TG sobre as demonstrações contábeis podemos definir como:
I. A segunda parte da DVA deve apresentar de forma detalhada como a riqueza obtida pela entidade foi distribuída. Os principais
componentes dessa distribuição estão apresentados são Pessoal, Impostos, taxas e contribuições Remuneração de capital de terceiros
e Remuneração de capitais próprios.
II. As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira e do desempenho da
entidade. O objetivo das demonstrações contábeis é o de proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira, do
desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações e tomada de
decisões econômicas.
III. Na Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC são consideradas atividades de financiamento pagamentos em caixa para aquisição de
instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures (exceto
aqueles pagamentos referentes a títulos considerados como equivalentes de caixa ou aqueles mantidos para negociação imediata ou
futura):
a.

I e II apenas.

b. I e III apenas.
c.

I, II, III apenas.

d. II e III apenas.
e.

Todas estão erradas.

Questão 26
Ainda não respondida
Não avaliada

Em 31/03/2021, uma Sociedade Empresária contratou um seguro para veículos utilizados em atividades administrativas pelo valor
total de R$ 1.200,00 para vigência de 12 meses a partir da mesma data. O contrato determinava que 10% do prêmio deveria ser pago
à vista e o restante em quatro parcelas iguais, mensais e consecutivas. Conforme o contrato, a Sociedade Empresária pagou os 10%
do prêmio na mesma data de contratação. Considerando-se apenas as informações apresentadas, assinale, entre as opções a seguir,
o lançamento contábil a ser feito pela Sociedade Empresária que reflete o registro dos fatos ocorridos em 31/03/2021.
a.

b.

c.

d.

e.

Questão 27
Ainda não respondida
Não avaliada

Dois amigos resolvem constituir uma sociedade empresária em 09/06/2021, com a subscrição de 100.000 ações de valor nominal de
R$ 2,00 cada uma, Levando em consideração os bens que já possuíam eles integralizaram parte do capital nessa mesma data da
seguinte forma:
25% - Máquinas e Equipamentos
35% - Imóvel
10% - Moeda Corrente
Considerando apenas essas informações podemos afirmar que:
a.

O total do ativo circulante é R$ 200.000

b. O total do passivo circulante é R$ 60.000
c.

O total do patrimônio líquido é R$ 200.000

d. O total do capital integralizado é R$ 60.000
e.

O total do capital a integralizar é R$ 60.000

Informação

De acordo com o balancete abaixo, responda as questões 28, 29 e 30.

Questão 28
Ainda não respondida
Não avaliada

Com base nos dados apresentados e desconsiderando-se os tributos sobre o lucro, o Lucro Bruto do período é de:
a.

R$ 139.750,00

b. R$ 80.650,00
c.

R$ 318.650,00

d. R$ 198.650,00
e.

R$ 120.000,00

Questão 29
Ainda não respondida
Não avaliada

Com base nos dados apresentados e desconsiderando-se os tributos sobre o lucro, o Total do Patrimônio Líquido é de:
a.

R$ 139.750,00

b. R$ 80.650,00
c.

R$ 318.650,00

d. R$ 198.650,00
e.

R$ 120.000,00

Questão 30
Ainda não respondida
Não avaliada

Com base nos dados apresentados e desconsiderando-se os tributos sobre o lucro, o Total do Ativo é de:
a.

R$ 139.750,00

b. R$ 80.650,00
c.

R$ 318.650,00

d. R$ 198.000,00
e.

R$ 120.000,00

Questão 31
Ainda não respondida
Não avaliada

Considerando o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e as Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público assinale a
opção INCORRETA:
a.

O Balanço Orçamentário (BO) demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a
previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou
insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa,
discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as
despesas pagas e o saldo da dotação.

b. O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios
extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício
seguinte.
c.

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial
da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são
registrados em contas de compensação
(natureza de informação de controle).

d. A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou
independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
e.

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) deve ser elaborada pelo método direto e indireto e deve evidenciar as alterações
nas atividades operacionais e de investimento.

Questão 32
Ainda não respondida
Não avaliada

Segundo Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público considera-se realizada
a variação patrimonial aumentativa (VPA), EXCETO:
a.

Nas transações com contribuintes e terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso firme de
efetivá-lo, quer pela ocorrência de um fato gerador de natureza tributária, investidura na propriedade de bens anteriormente
pertencentes à entidade, ou fruição de serviços por esta prestados.

b. Pela geração natural de novos ativos independentemente da intervenção de terceiros.
c.

Pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo.

d. No recebimento efetivo de doações e subvenções.
e.

Quando da extinção, parcial ou total de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de
um ativo de valor igual ou maior.

Questão 33
Ainda não respondida
Não avaliada

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) distingue a dívida ativa quanto à origem e classificação, conforme previsto na
Lei nº 4.320/1964, EXCETO:
a.

O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deve conter, entre outras informações, o nome do devedor e dos corresponsáveis.

b. A dívida inscrita em Dívida Ativa é identificada por um número específico, para sua identificação e acompanhamento do
processo administrativo.
c.

Dívida Ativa Não Tributária é proveniente dos demais créditos da Fazenda Pública, decorrentes de contratos em geral ou de
outras obrigações legais.

d. Dívida ativa é o conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda Pública, recebidos no prazo para
pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após
apuração de incerteza e liquidez.
e.

Dívida Ativa Tributária: é proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas.

Questão 34
Ainda não respondida
Não avaliada

Leia o texto abaixo:
“Tem como a principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e da seguridade social e de investimento do Poder
Público, incluindo os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e as empresas públicas e autarquias”.
a.

PPA - Plano Plurianual.

b. LOA - Lei Orçamentária Anual.
c.

Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d. LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal.
e.

Relatório de Gestão Fiscal

Questão 35
Ainda não respondida
Não avaliada

A despesa que se refere aos limites de gastos, incluídos nas leis orçamentárias com base nas receitas previstas, a serem efetuados
pelas entidades públicas onde a despesa orçamentária insere-se no processo de planejamento e compreende a adoção de medidas
em direção a uma situação idealizada, tendo em vista os recursos disponíveis e observando as diretrizes e prioridades traçadas pelo
governo de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público é:
a.

Recolhimento.

b. Liquidação
c.

Arrecadação.

d. Pagamento.
e.

Fixação.

Questão 36
Ainda não respondida
Não avaliada

Sobre os princípios orçamentários segundo a Lei 4.320/1964, julgue os itens a seguir:
I. EXCLUSIVIDADE: estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Inclusive
sobre a proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei.
II. LEGALIDADE: cabe ao Poder Público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, subordinase aos ditames da lei.
III. UNIVERSALIDADE: determina que a LOA de cada ente federado
deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público.
IV. ORÇAMENTO BRUTO: Obriga registrarem-se receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções.
a.

I está errada.

b. I e III estão erradas.
c.

I, II, IV estão corretas.

d. Todas estão corretas.
e.

Todas estão erradas.

Questão 37
Ainda não respondida
Não avaliada

São consideradas características de Receita de Transação com Contraprestação de acordo com a Norma Brasileira Aplicada ao Setor
Público, EXCETO:
a.

contraprestação é aquela em que a entidade recebe ativos ou serviços ou tem passivos extintos e entrega valor
aproximadamente igual em troca, prioritariamente sob a forma de dinheiro, bens, serviços ou uso de ativos.

b. É exemplo de receita de transação com contraprestação o recebimento de tarifas de telefone e eletricidade pelos Correios
em nome das prestadoras destes serviços.
c.

é provável que benefícios econômicos fluam para a entidade e o valor justo possa ser mensurado.

d. é aquela em que a entidade recebe ativos ou serviços ou tem passivos extintos e em contrapartida entrega valor irrisório ou
nenhum valor em troca. Considera-se, ainda, como transação sem contraprestação, a situação em que a entidade fornece
diretamente alguma compensação em troca de recursos recebidos, mas tal compensação não se aproxima do valor justo dos
recursos recebidos.
e.

a VPA decorrente da transação deve ser reconhecida tomando por base a proporção dos serviços prestados até a data de
apresentação das demonstrações contábeis

Questão 38
Ainda não respondida
Não avaliada

Sobre Restos a pagar na Contabilidade Pública, indique a alternativa ERRADA:
a.

São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou
canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente.

b. A inscrição de restos a pagar deve observar as disponibilidades financeiras e condições da legislação pertinente, de modo a
prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme estabelecido na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).
c.

Despesas liquidadas: consideradas aquelas empenhadas e em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.
63 da Lei nº 4.320/1964.

d. Despesas não liquidadas: aquelas empenhadas, mas que não cumpriram os termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964, que
serão, ao encerramento do exercício, inscritas como restos a pagar não processados;
e.

Os pagamentos liquidados são os pagamentos suspensos e os não liquidados são os pagamentos não suspensos.

Questão 39
Ainda não respondida
Não avaliada

Sobre da Lei Orçamentária Anual é CORRETO afirmar:
I. É um plano de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo Federal, Estadual ou
Municipal ao longo de um período de quatro anos.
II. Tem como a principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e da seguridade social e de investimento do Poder
Público, incluindo os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e as empresas públicas e autarquias.
III. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua
consulta a quantos dela necessitem.
a.

I

b. II
c.

I e II

d. I e III
e.

Todas estão erradas

Questão 40
Ainda não respondida
Não avaliada

Em relação a Provisões, Ativos contingentes e Passivos Contingentes, podemos afirmar:
I. Ativo contingente é um ativo possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou
não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade.
II. Passivo contingente obrigação possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou
não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade.
III. Provisões são obrigações passadas, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade
saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor certo.
a.

I

b. II
c.

I e II

d. I e III
e.

Todas estão erradas

◄ Avisos
Seguir para...

