
 

 
 

 

                                   TRIBUNAL DE CONTAS 
                                       ESTADO DO PARÁ 

 

R E F .  E D I T A L  N º 0 1 / 2 0 1 2 -  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  
 

 

        INSTRUÇÕES  
1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do fiscal. 

2. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 

devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

3. Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Não 

esqueça de conferir se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso note alguma divergência, comunique ao fiscal 

imediatamente. 

4. O único documento válido para a correção das provas é a Folha de Respostas, assim como a Versão Definitiva das questões discursivas, por isso 

tenha a máxima atenção no preenchimento da Folha de Respostas e na Transcrição de suas respostas discursivas para a Versão Definitiva. 

5. Deverá ser utilizada caneta esferográfica, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas e para a transcrição da Versão Definitiva 

das respostas discursivas. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da 

Folha de Respostas: 

7. O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser respeitado, não podendo esta ser dobrada, amassada ou rasurada. 

8. Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa assinalada, 

emenda ou rasura, ainda que legível. 

9. A prova deverá ser realizada no prazo de 5h (cinco horas), incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva das 

questões discursivas. É importante controlar seu tempo. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.  

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. O candidato não poderá, em hipótese alguma, 

levar consigo o Caderno de Questões, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas e a Versão Definitiva devidamente 

assinadas. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial.  

11. A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os documentos da sala, além da 

assinatura do termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação. 

13. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido utilizando aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 

carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessório de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro etc. nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, 

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

14. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização das provas. 

15. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

 

ATENÇÃO  

● O Caderno de Questões possui 80 (oitenta) questões objetivas e 02 (duas) questões discursivas numeradas sequencialmente, de acordo com 

o exposto no quadro a seguir: 

QUANTIDADE DE  
QUESTÕES 

MATÉRIA 

01 a 04 Língua Portuguesa 

05 a 08 Controle Externo 

09 a 10 Direito Constitucional Básico 

11 a 15 Direito Administrativo Básico 

16 a 18 Auditoria 

19 a 20 Administração Financeira e Orçamentária Básica 

21 a 80 Conhecimentos Específicos 

81 a 82 Discursiva (Conhecimentos Específicos) 

 

● Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada e a Versão Definitiva, na qual deverão ser preenchidas as respostas das 

questões da prova objetiva e transcritas as respostas das questões discursivas, respectivamente. 

 

 

EDT401  

http://www.aocp.com.br/
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--------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)-----------------------------------------------------------------------  

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 

 

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

RESP. 
               

     

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

RESP. 
               

     

 

QUESTÃO 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

RESP. 
               

     

QUESTÃO 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

RESP. 
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Chaplin e Camões na chuva 
 

 Eduardo Escorel  

1.° Meia hora de chuva moderada foi suficiente para 
alagar a rua Luís de Camões, no centro do Rio. Para ir a 
pé até lá, saindo da Rua da Assembleia, foi preciso 
atravessar a Avenida Rio Branco, seguir pela rua da 
Carioca, dobrar na Ramalho Ortigão, contornar a igreja 
São Francisco de Paula, passar em frente ao Real 
Gabinete Português de Leitura, cruzar a avenida Passos e 
chegar ao nº 68, sede do Centro Municipal de Arte Helio 
Oiticica, instalado em um edifício neoclássico, onde foi 
aberta em 6 de março a exposição Chaplin e sua imagem. 

2.° No caminho, além do aguaceiro, pessoas vindo 
em sentido contrário, ou seguindo na mesma direção, 
mas andando devagar – muitas com dificuldade de seguir 
em linha reta, tornaram o percurso ainda mais difícil. Isso 
sem falar das barracas dos ambulantes ocupando a maior 
parte das calçadas, e dos vendedores apregoando 
guarda-chuvas chineses por dez reais. 

3.° Não ficar encharcado de todo, nem molhar demais 
os pés, requereu paciência – uma parada de meia-hora na 
entrada de uma farmácia no Largo de São Francisco – e 
perícia, buscando proteção debaixo de um pequeno 
guarda-chuva em decomposição. E na chegada, antes de 
poder subir os degraus de entrada do Centro Municipal de 
Arte Helio Oiticica, foi necessário atravessar a estreita e 
alagada Luís de Camões na ponta dos pés. 

4.° Logo na entrada, a falta de sinalização levou a 
perguntar por onde seguir a uma guarda desabada numa 
cadeira. Em tom incompreensível à primeira escuta, ela 
indicou com má vontade, e certo ar de desprezo pela 
desorientação do visitante, a porta em frente como a de 
acesso à exposição e fez a caridade de informar que 
ocupa salas do primeiro e segundo andar. 

5.° Uma primeira suposição provou ser infundada – 
não há interdição para entrar com guarda-chuva e pasta 
molhados, circunstância inédita em locais do gênero 
mundo afora. Outra, ainda menos auspiciosa, também 
caiu por terra. Ao contrário do que imaginara durante a 
travessia aquática do centro da cidade, havia algumas 
pessoas vendo a exposição, por volta de meio-dia, nas 
amplas salas, na pequena rua fora de mão, numa sexta-
feira chuvosa. 

6.° Não eram muitas, mas pareciam interessadas, 
dando impressão de estarem vendo pela primeira vez 
painéis fotográficos e trechos de filmes de Chaplin 
projetados em monitores. 

7.° A modesta exposição não passa disso – uma 
série de painéis e alguns trechos de filmes exibidos em 
monitores –, sendo surpreendente que instituições tão 
respeitáveis, como a Cinemateca de Bologna, por 
exemplo, difundam pelo mundo mostra tão pobre, muito 
aquém, por exemplo, do que é possível ver nas duas 
horas e meia do documentário O Chaplin que Ninguém Viu 
(Unknown Chaplin), de 1983, realizado por Kevin 
Brownlow e David Gill para ser exibido na televisão, e 
disponível em DVD desde 2005. Como introdução a 
Chaplin, mais valeria promover em praça pública sessões 
gratuitas desse documentário. 

8.° O Chaplin que Ninguém Viu inclui imagens da 
coleção particular de Chaplin e demonstra seu 
perfeccionismo através das filmagens dos exaustivos 
ensaios para chegar à gag perfeita, e das várias tomadas 
feitas de uma mesma cena até obter a encenação mais 
eficaz. Nessa época, o custo de produção e do filme 
virgem ainda não haviam tornado proibitivo descobrir 
filmando o que se queria fazer. 

9.° Percorrida a exposição, com decepção crescente 
a cada sala, eis que uma risada distante se fez ouvir, 
parecendo vir do primeiro andar. Voltando sobre os 
próprios passos, descendo a sinuosa escadaria 
monumental com corrimão de madeira envernizada, numa 
das primeiras salas, lá estava a origem do riso: um rapaz 
de fones nos ouvidos, postado diante de um monitor, 
divertindo-se à grande. 

10.° O motivo da alegria era a sequência da luta de 
boxe de Luzes da cidade (1931). Disponível no Youtube, é 
possível comprovar a perenidade do humor chapliniano, 
sem correr o risco de se molhar. 

11.° A exposição Chaplin e sua imagem estará aberta, 
até 29 de abril, no Centro Municipal de Arte Helio Oiticica. 
Para quem não tiver acesso ao Youtube ou não puder ver 
O Chaplin que Ninguém Viu, pode valer a pena. As risadas 
do rapaz comprovam que ressalvas feitas à exposição 
talvez não façam sentido. 

12.° Evitem apenas dias de chuva para não ficarem 
com os pés encharcados. 

Revista Piauí, edição 66. 

 

QUESTÃO 01 

 As orações reduzidas de gerúndio (em destaque no 
texto) são, na ordem em que aparecem,  

(A) subordinada adverbial temporal e adverbial temporal. 
(B) subordinada adjetiva e coordenada aditiva. 
(C) coordenada aditiva e coordenada aditiva. 
(D) subordinada adjetiva e subordinada adjetiva.  
(E) coordenada aditiva e subordinada adverbial temporal. 
 

QUESTÃO 02 

 “Não ficar encharcado de todo, nem molhar demais 
os pés, requereu paciência...” 

 A forma verbal requerer, se conjugada no pretérito 
mais que perfeito, apresentará a seguinte forma: 

(A) requerera. 
(B) requisera. 
(C) requereu. 
(D) requis. 
(E) requeriu. 
 

QUESTÃO 03 

 Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função 
sintática desempenhada pelas expressões a seguir 
(em destaque no texto). 

(A) “à primeira escuta” (parágrafo 4.°) (complemento 
nominal) 

(B) “à exposição” (parágrafo 4.°) (complemento nominal) 
(C) “à gag perfeita” (parágrafo 8.°) (adjunto adverbial) 
(D) “à grande” (parágrafo 9.°) (adjunto adverbial) 
(E) “à exposição” (parágrafo 11.°) (complemento nominal) 
 

QUESTÃO 04 

 Em “...é possível comprovar a perenidade do humor 
chapliniano.”, a oração destacada funciona como 

(A) subordinada substantiva objetiva direta 
(B) subordinada substantiva subjetiva. 
(C) subordinada substantiva predicativa. 
(D) subordinada adverbial condicional. 
(E) subordinada adverbial comparativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XuivBR6kHdM#_blank
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QUESTÃO 05 

 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Os Ministros do Tribunal de 
Contas da União serão escolhidos 

 
I. um terço pelo Presidente da República, com 

aprovação do Senado Federal, sendo dois 
alternadamente dentre auditores e membros 
do Ministério Público junto ao Tribunal, 
indicados em lista tríplice pelo Tribunal, 
segundo os critérios de antiguidade e 
merecimento. 

 
II. dois terços pelo Congresso Nacional. 
 
III. dois terços pelo Presidente da República, 

com aprovação do Senado Federal, sendo 
dois alternadamente dentre auditores e 
membros do Ministério Público junto ao 
Tribunal, indicados em lista tríplice pelo 
Tribunal, segundo os critérios de 
antiguidade e merecimento. 

 
IV. um terço pelo Congresso Nacional. 

 
(A) Apenas I e III.  
(B) Apenas I e II 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 06 

 De acordo com a Constituição Estadual, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 
I. Os Conselheiros, nos casos de crimes 

comuns e nos de responsabilidade, serão 
processados e julgados, originariamente, 
pelo Supremo Tribunal Federal. 

 
II. Os responsáveis pelo controle interno, ao 

tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, dela darão 
ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob 
pena de responsabilidade solidária. 

 
III. Qualquer cidadão, partido político, 

associação ou sindicato é parte legítima 
para, na forma da lei, denunciar 
irregularidades ou ilegalidades perante o 
Tribunal de Contas do Estado. 

 
IV. O Tribunal de Contas do Estado prestará 

suas contas, anualmente, à Assembleia 
Legislativa, no prazo de sessenta dias da 
abertura da sessão legislativa. 

 
(A) Apenas I e III.  
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 07 

 De acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará, a decisão de mérito pela qual o 
Tribunal, manifestando-se quanto à legalidade, 

legitimidade, moralidade, economicidade, eficiência 
e eficácia dos atos administrativos, julga as contas 
regulares, regulares com ressalva ou irregulares, 
denomina-se 

(A) provisória. 
(B) preliminar. 
(C) definitiva. 
(D) terminativa. 
(E) inicial. 
 

QUESTÃO 08 

 De acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 
I. O Tribunal poderá criar Diário Oficial 

Eletrônico disponibilizado em sítio da rede 
mundial de computadores para publicação 
de seus atos, bem como comunicações em 
geral, na forma e condições estabelecidas 
em ato próprio. 

 
II. Ao Tribunal de Contas do Estado são 

reservados os direitos autorais e de 
publicação do Diário Oficial Eletrônico, 
ficando autorizada sua impressão e 
permitida à comercialização. 

 
III. O Tribunal poderá desenvolver sistema 

eletrônico de processos de matéria de sua 
competência por meio de autos, total ou 
parcialmente, digitais, utilizando, 
preferencialmente, a rede mundial de 
computadores e acesso por meio de redes 
internas e externas conforme disposto em 
ato próprio. 

 
IV. Os documentos produzidos eletronicamente 

e juntados aos processos eletrônicos, assim 
como os dados eletrônicos armazenados 
nos bancos de dados do Tribunal com 
garantia da origem e de seu signatário, serão 
considerados originais para todos os efeitos 
legais, na forma estabelecida em ato próprio. 

 
(A) Apenas I, III e IV. 
(B) Apenas II e III.  
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

DD II RR EE II TT OO   CC OO NN SS TT II TT UU CC II OO NN AA LL   

BB ÁÁ SS II CC OO   

 
 

QUESTÃO 09 

 Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre 

(A) seguridade social. 
(B) responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico. 

(C) competência da polícia federal e das polícias rodoviária 
e ferroviária federais. 

(D) diretrizes e bases da educação nacional. 
(E) registros públicos. 
 
 
 
 
 



 

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO –  

          CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

- 5 - 

 

QUESTÃO 10 

 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 
I. O prazo de validade do concurso público 

será de até dois anos, prorrogável uma vez, 
por igual período. 

 
II. Durante o prazo improrrogável previsto no 

edital de convocação, aquele aprovado em 
concurso público de provas ou de provas e 
títulos será convocado com prioridade sobre 
novos concursados para assumir cargo ou 
emprego, na carreira. 

 
III. As funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se 
apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

 
IV. Os vencimentos dos cargos do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário não 
poderão ser superiores aos pagos pelo 
Poder Executivo. 

 
(A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

          DD II RR EE II TT OO   

AA DD MM II NN II SS TT RR AA TT II VV OO   BB ÁÁ SS II CC OO   

 
 

QUESTÃO 11 

 A respeito da Administração Pública na forma 
disposta na Constituição Federal, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

 
I. Os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como 
aos estrangeiros, na forma da lei. 

  
II. O prazo de validade do concurso público 

será de até dois anos, prorrogável uma vez, 
por metade do período. 

 
III. A lei estabelecerá os casos de contratação 

por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional 
interesse público. 

 
IV. É vedada a vinculação ou equiparação de 

quaisquer espécies remuneratórias para o 
efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público.  

 
(A) Apenas II e III.  
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
 
 

QUESTÃO 12 

 São requisitos do ato administrativo: 

(A) competência, finalidade, motivo e objeto. 
(B) competência, finalidade, motivo e legalidade. 
(C) finalidade, motivo, impessoalidade e objeto. 
(D) motivo, legalidade e objeto. 
(E) competência, finalidade, motivo e publicidade. 
 

QUESTÃO 13 

 Assinale o elemento diferenciador entre a 
sociedade de economia mista e a empresa pública. 

(A) natureza da atividade. 
(B) composição do capital. 
(C) patrimônio. 
(D) forma de sujeição ao controle estatal. 
(E) regime jurídico de pessoal. 
 

QUESTÃO 14 

 A respeito da Lei Estadual n. 6474/2002, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. A função de pregoeiro deverá ser exercida 
por servidor público ou militar lotado no órgão ou 
na entidade promotora do certame licitatório. As 
atribuições do pregoeiro incluem, entre outras: 

 
I. o credenciamento dos interessados. 
 
II. o recebimento das propostas de preços e 

dos documentos de habilitação. 
 
III. a abertura dos envelopes das propostas de 

preços, o seu exame e a classificação dos 
proponentes. 

 
IV. a condução dos procedimentos relativos aos 

lances e à escolha da proposta ou do lance 
de menor preço. 

 
(A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 15 

 De acordo com a Lei Estadual n. 5.810/94, a posse em 
cargo público contados da publicação do ato de 
provimento no Diário Oficial do Estado, ocorrerá no 
prazo máximo de 

(A) dez dias prorrogável por mais dez dias a requerimento do 
interessado. 

(B) vinte dias prorrogável por mais dez dias a requerimento do 
interessado. 

(C) trinta dias prorrogável por mais trinta dias a requerimento 
do interessado. 

(D) trinta dias prorrogável por mais quinze dias a 
requerimento do interessado. 

(E) vinte dias prorrogável por mais vinte dias a requerimento 
do interessado. 
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QUESTÃO 16 

 Com relação aos programas de auditoria, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Devem ser revisados apenas no início da fase de 
execução da auditoria. 

(B) São formas escritas de uma série de procedimentos de 
verificação a serem aplicados a elementos 
determinados com a finalidade de obter informações 
adequadas para que o auditor possa formar sua 
opinião. 

(C) É um documento elaborado na fase de planejamento e 
revisado na fase de execução da auditoria. 

(D) As desvantagens dos programas de auditoria quase 
sempre estão ligadas à má preparação do sistema. 
Além disso, existe o risco de que algum procedimento 
não seja aplicado somente porque foi omitido no 
programa. 

(E) Deverá contemplar todas as informações disponíveis e 
necessárias ao desenvolvimento de cada trabalho a ser 
realizado, com vistas a determinar a extensão e 
profundidade deste. 

 

QUESTÃO 17 

 Sobre os papéis de trabalho utilizados pelo auditor, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 

I. Documentam e comprovam a realização dos 
trabalhos. 

 

II. Entre suas finalidades pode se destacar: 
fornecer um registro escrito permanente do 
trabalho efetuado e informações importantes 
com relação ao planejamento contábil, 
financeiro e fiscal. 

 

III. Devem ser arquivados em pastas: pasta 
permanente e pasta corrente. 

 

IV. Os papéis de trabalho devem ser ordenados 
de forma lógica, que facilite o trabalho de 
revisão e localização de informações.  

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas III. 

(D) I, II, III e IV. 

(E) Apenas III e IV. 

 

QUESTÃO 18 

 O planejamento da auditoria pressupõe adequado 
nível de conhecimento sobre as atividades, os 
fatores econômicos, a legislação aplicável e as 
práticas operacionais da entidade e o nível geral de 
competência de sua administração. Acerca do 
planejamento em auditoria, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 

 
I. O planejamento deve considerar todos os 

fatores relevantes na execução dos 
trabalhos. 

 

II. São exemplos de fatores relevantes na 
execução dos trabalhos: o conhecimento 
detalhado das práticas contábeis adotadas 
pela entidade e as alterações procedidas em 
relação ao exercício anterior; o 
conhecimento detalhado do sistema contábil 

e de controles internos da entidade e seu 
grau de confiabilidade. 

 

III. O auditor deve documentar seu 
planejamento geral e preparar programas de 
trabalho por escrito, detalhando o que for 
necessário à compreensão dos 
procedimentos que serão aplicados, em 
termos de natureza, oportunidade e 
extensão. 

 

IV. O planejamento da auditoria envolve a 
definição de estratégia global para o trabalho 
e o desenvolvimento de plano de auditoria. 

 

(A) Apenas I, II e III. 

(B) Apenas II. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) Apenas III. 

(E) Apenas III e IV. 

 
 

AA DD MM II NN II SS TT RR AA ÇÇ ÃÃ OO   FF II NN AA NN CC EE II RR AA     

EE   OO RR ÇÇ AA MM EE NN TT ÁÁ RR II AA   BB ÁÁ SS II CC AA   

 
 

QUESTÃO 19 

 Compete à Secretaria de Orçamento Federal – SOF 
– um conjunto de competências. A seguir são 
apresentadas algumas competências e solicita-se 
que assinale a alternativa que apresenta somente 
competências da Secretaria de Orçamento Federal 
– SOF. 

 
I. Proceder, sem prejuízo da competência 

atribuída a outros órgãos, ao 
acompanhamento da execução 
orçamentária. 

 
II. Avaliação da adequação da estrutura 

programática e mapeamento das alterações 
necessárias. 

 
III. Coordenação do processo de atualização e 

aperfeiçoamento das informações 
constantes do cadastro de ações 
orçamentárias. 

 
IV. Acompanhar e avaliar o comportamento da 

despesa pública e de suas fontes de 
financiamento, bem como desenvolver e 
participar de estudos econômico-fiscais, 
voltados ao aperfeiçoamento do processo de 
alocação de recursos. 

 
V. Estudos de adequação da estrutura 

programática 

 
(A) São competências da Secretaria de Orçamento Federal 

– SOF – apenas os itens I, II e III. 
(B) São competências da Secretaria de Orçamento Federal 

– SOF – apenas os itens II, IV e V. 
(C) São competências da Secretaria de Orçamento Federal 

– SOF – apenas os itens III e V. 
(D) São competências da Secretaria de Orçamento Federal 

– SOF – apenas os itens I, II e V. 
(E) São competências da Secretaria de Orçamento Federal 

– SOF – apenas os itens I e IV. 
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QUESTÃO 20 

 Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. 
 O direito                    tem por objeto a disciplina 

jurídica de toda a atividade financeira do Estado e 
abrange receitas, despesas e créditos públicos. 

(A) Tributário 
(B) Fiscal 
(C) Financeiro 
(D) Público 
(E) Orçamentário  
 

 

CC OO NN HH EE CC II MM EE NN TT OO SS   EE SS PP EE CC ÍÍ FF II CC OO SS   

 
 

QUESTÃO 21 

 Com relação ao conceito, objetivo e finalidade da 
contabilidade, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as aponta as corretas. 

 
I. O objetivo da contabilidade consiste em 

gerar informações para o controle e a 
tomada de decisões. 

 
II. As três finalidades básicas para as quais se 

usa informações contábeis são: 
planejamento, controle e auxílio no processo 
decisório. 

 
III. O objeto de estudo da contabilidade, no seu 

sentido mais amplo da ciência social, é o 
registro contábil e a transferência de 
propriedades. 

 
IV. A contabilidade pode ser conceituada como 

ciência que estuda, registra, controla e 
interpreta os fatos ocorridos no patrimônio 
das entidades com fins lucrativos ou não. 

 
(A) Apenas I, II e IV. 
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 22 

 Sobre o Ativo, assinale a alternativa INCORRETA.  

(A) Ativo é um conjunto de bens e direitos decorrentes de 
transações passadas e com potencialidade de geração 
de caixa. 

(B) Propriedade é um indicativo de legitimidade do ativo da 
empresa e, portanto, a propriedade deve vir 
acompanhada da posse. 

(C) A capacidade de geração de caixa é a característica 
mais importante do ativo. 

(D) Para ser considerado ativo, é necessário que o bem ou 
direito possa trazer benefícios no presente ou no futuro 
para a empresa. 

(E) Uma máquina que esteja totalmente destruída e não 
produzirá mais benefício para a empresa deverá ser 
baixada do imobilizado. 

 

QUESTÃO 23 

 Assinale a alternativa que apresenta apenas contas 
do Passivo circulante. 

(A) Fornecedores, Adiantamento de clientes, Depreciação, 
Ações em tesouraria. 

(B) Provisões fiscais, Juros passivos a transcorrer, 
Duplicatas descontadas, Dividendos a pagar. 

(C) Provisões fiscais, Ações em tesouraria, Juros passivos 
a transcorrer, Provisão para garantias. 

(D) Salários a pagar, Dividendos a pagar, Parcela de curto 
prazo de financiamento, Perdas estimadas para 
créditos de liquidação duvidosa. 

(E) Juros passivos a transcorrer, Dividendos a pagar, 
Ganhos na venda de imobilizado, Duplicatas 
descontadas. 

 

QUESTÃO 24 

 Com relação à DRE (Demonstração do Resultado 
do Exercício), informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 
 
(   ) É elaborada com base no Regime de 

Competência. 
(   ) Não devemos contabilizar na DRE despesas 

que não foram pagas dentro do período em 
que foram consumidas. 

(   ) O IPI e o ICMS aparecem como deduções 
(ajustes) e não como Custos ou Despesas. 

(   ) Uma empresa com prejuízo contábil nunca 
poderá vir a pagar Imposto de Renda. 

(   ) Se as Receitas Financeiras forem maiores 
que as Despesas Financeiras, o montante de 
Despesas Operacionais irá diminuir. 

(   ) Lucro Contábil é a mesma coisa que Lucro 
Tributável. 

 

(A) F – V – V – F – F – V.  
(B) V – F – F – V – F – V. 
(C) F – V – V – F – V – V. 
(D) V – F – V – F – V – F. 
(E) V – F – V – F – V – V. 
 

QUESTÃO 25 

 Sobre provisão, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 
 
I. A entidade tem uma obrigação presente 

(legal ou não formalizada) como resultado de 
um evento passado. 

 
II. São obrigações possíveis, visto que ainda há 

de ser confirmado se a entidade tem ou não 
a obrigação presente. 

 
III. Seja provável que será necessária uma saída 

de recursos que incorporam benefícios 
econômicos para liquidar a obrigação. 

 
IV. Possa ser feita uma estimativa confiável do 

valor da obrigação. 

 
(A) Apenas II, III e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 26 

 No ativo imobilizado de uma empresa, uma 
máquina está registrada por $ 45.000,00. A máquina 
tem vida útil de 10 anos e trabalha 3 turnos. Se a 
empresa adota o método de depreciação linear, 
sem valor residual, e comprova perante a legislação 
que exerce atividades de trabalho por mais de um 
turno, a taxa de depreciação e a despesa de 
depreciação serão de, respectivamente: 

(A) 20% a.a.; $ 9.000,00 ao ano. 
(B) 1,25% a.m.; $ 562,50 ao mês. 
(C) 10% a.a.; $ 4.500,00 ao ano. 
(D) 0,83% a.m.; $ 375,00 ao mês.  
(E) 15% a.a.; $ 6.750,00 ao ano. 
 

QUESTÃO 27 

 Assinale a alternativa que apresenta apenas ativos 
intangíveis sujeitos à amortização. 

(A) Desenvolvimento de software, fundos de comércio, 
máquinas e equipamentos. 

(B) Patentes, marcas, construções, veículos. 
(C) Fundos de comércio, direitos autorais, prédios 

arrendados, veículos alugados. 
(D) Veículos, máquinas e equipamentos, prédios, marcas. 
(E) Desenvolvimento de software, direitos autorais, fundo 

de comércio, patentes. 
 

QUESTÃO 28 

 Quanto aos regimes contábeis, é INCORRETO 
afirmar que 

(A) o Regime de Caixa é um forma simplificada de 
contabilidade sendo aplicado basicamente às 
microempresas ou às entidades sem fins lucrativos, tais 
como igrejas, clubes, sociedades filantrópicas. 

(B) duas regras básicas para a contabilidade pelo regime 
de caixa são: a receita será contabilizada no momento 
de seu recebimento; a despesa será contabilizada no 
momento do pagamento. 

(C) o Regime de competência é universalmente adotado, 
aceito e recomendado pela legislação do Imposto de 
Renda. 

(D) no Regime de competência a receita será contabilizada 
no período em que for gerada, independente do seu 
recebimento. 

(E) pelo Regime de Caixa, o lucro será apurado 
considerando determinado período, normalmente um 
ano, e todas as despesas geradas no período, mesmo 
que ainda não tenham sido pagas, serão subtraídas do 
total das receitas, também geradas no mesmo período, 
mesmo que ainda não tenham sido recebidas. 

 

QUESTÃO 29 

 Os livros utilizados pelas empresas para realizar 
suas escriturações de forma ampla estão 
subdivididos em quatro tipos. Assinale a alternativa 
que apresenta Livros Fiscais e Livros Contábeis, 
respectivamente. 

(A) Registro de Empregados; Livro de Notas Fiscais de 
Prestação de Serviços. 

(B) Registro de Entrada de Mercadorias; Livro de Registro 
de Ações Nominativas. 

(C) Registro de Apuração do ICMS; Livro Caixa. 
(D) Livros de Inspeção do Trabalho; Livro de Registro de 

Duplicatas. 
(E) Livro Caixa; Livro de Entrada de Mercadorias. 
 

QUESTÃO 30 

 Sobre os fatos contábeis, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Fatos contábeis modificativos não produzem efeitos 
sobre o Patrimônio Líquido. 

(B) Fatos contábeis permutativos alteram qualitativamente 
apenas os elementos componentes do Ativo e 
quantitativamente do Patrimônio Líquido. 

(C) Fatos contábeis permutativos alteram apenas os 
elementos componentes do Ativo e Passivo, sem 
alterar quantitativamente o Patrimônio Líquido. 

(D) Fatos contábeis permutativos produzem efeitos sobre o 
Patrimônio Líquido, aumentando-o. 

(E) Fatos contábeis permutativos alteram 
quantitativamente o Patrimônio Líquido. 

 
 

QUESTÃO 31 

 O Balanço Orçamentário, definido pela Lei 
4.320/1964, demonstra as receitas e despesas 
previstas em confronto com as realizadas. Sobre 
essa demonstração, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 
 
I. Em sua estrutura, deve evidenciar as 

receitas e as despesas orçamentárias por 
categoria econômica, confrontar o 
orçamento inicial e as suas alterações com a 
execução, demonstrar o resultado 
orçamentário e discriminar apenas as 
receitas por fonte (espécie). 

 
II. Apresentará as receitas detalhadas por 

categoria econômica, origem e espécie, 
especificando a previsão inicial, a previsão 
atualizada para o exercício, a receita 
realizada e o saldo a realizar. 

 
III. Os valores referentes ao refinanciamento da 

dívida mobiliária e de outras dívidas deverão 
constar, destacadamente, nas despesas 
correntes e de capital. 

 
IV. Em decorrência da utilização do superávit 

financeiro de exercícios anteriores para 
abertura de créditos adicionais, apurado no 
Balanço Orçamentário do exercício anterior 
ao de referência, o Balanço Orçamentário 
demonstrará uma situação de desequilíbrio 
entre a previsão atualizada da receita e a 
dotação atualizada. 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e IV.  
 

QUESTÃO 32 

 Sobre o Balanço Financeiro, definido pela Lei 
4.320/1964, é correto afirmar que 

(A) os recebimentos extraordinários são os ingressos não 
previstos no orçamento como, por exemplo, fianças e 
cauções. 

(B) a destinação ordinária demonstra a movimentação de 
recursos financeiros entre órgãos e entidades da 
administração direta e indireta. 

(C) as transferências financeiras recebidas são processos 
de alocação livre entre a origem e a aplicação dos 
recursos, para atender a quaisquer finalidades. 

(D) o saldo em espécie evidencia os pagamentos que não 
precisam se submeter ao processo de execução 
orçamentária. 

(E) as transferências financeiras concedidas são processos 
de alocação livre entre a origem e a aplicação dos 
recursos, para atender a quaisquer finalidades. 
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QUESTÃO 33 

 Em relação ao Balanço Patrimonial, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa com a sequência correta. 

 
(   ) Ativo: recursos controlados pela entidade 

como resultado de eventos passados e dos 
quais se espera que resultem para a entidade 
benefícios econômicos presentes. 

(   ) Passivo: obrigações futuras da entidade 
decorrentes de eventos presentes. 

(   ) Patrimônio Líquido: valor residual dos ativos 
da entidade depois de deduzidas as contas 
de compensação. 

(   ) É uma demonstração dinâmica pois 
apresenta a posição patrimonial que resulta 
de um determinado período. 

(   ) Contas de compensação: compreende os 
atos que possam vir ou não a afetar o 
patrimônio. 

(   ) A classificação dos elementos patrimoniais 
considera a segregação em ‘circulante’ e 
‘não circulante’, com base em seus atributos 
de conversibilidade e exigibilidade. 

 
(A) F – F – F – F – V – V. 
(B) V – F – V – F – V – F. 
(C) F – V – F – V – F – V. 
(D) V – F – F – F – V – V. 
(E) F – F – V – V – F – F. 
 

QUESTÃO 34 

 Assinale a alternativa INCORRETA sobre a 
Demonstração das Variações Patrimoniais. 

(A) As variações quantitativas são decorrentes de 
transações no setor público que aumentam ou 
diminuem o patrimônio líquido e são divididas em 
variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. 

(B) As variações patrimoniais aumentativas financeiras 
representam o somatório das variações patrimoniais 
com operações financeiras tais como: juros incorridos, 
descontos obtidos, despesas bancárias e correções 
monetárias. 

(C) As transferências recebidas compreendem o somatório 
das variações patrimoniais aumentativas com 
transferência intergovernamentais, transferências 
intragovernamentais, transferências a instituições 
multigovernamentais, transferências a instituições 
privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a 
convênios e transferências ao exterior. 

(D) Variações qualitativas compreendem as variações 
decorrentes das execuções orçamentárias que 
consistem em incorporação e desincorporação de 
ativos, bem como incorporação e desincorporação de 
passivos. 

(E) Desvalorização e perda de ativos compreendem a 
redução de valor recuperável, perdas com alienação e 
perdas involuntárias. 

 

QUESTÃO 35 

 Sobre o Plano de Contas aplicado ao Setor Público, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Atende as necessidades dos Entes da Federação e dos 
demais usuários da informação contábil permitindo a 
geração de dados consistentes para compilação de 
estatísticas e finanças públicas. 

(B) Possibilita a elaboração padronizada das 
demonstrações contábeis, mas não os relatórios 
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

(C) As ‘contas’ possibilitam que sejam determinados os 
custos das operações do governo.  

(D) A estrutura contempla a relação de contas contábeis 
com suas funções, atributos, lançamentos padrões, 
nomenclatura e explicações gerais de uso. 

(E) Permite controlar contabilmente os atos potenciais 
oriundos de contratos, convênios, acordos, ajustes e 
outros instrumentos congêneres. 

 

QUESTÃO 36 

 Conforme o Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público, as contas contábeis são classificadas 
segundo a natureza de informações que 
evidenciam. Sobre as contas que registram, 
processam e evidenciam os fatos financeiros e não 
financeiros relacionados com as variações 
qualitativas e quantitativas do patrimônio público 
analise a assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 
I. Evidenciam contas com informações 

patrimoniais. 
 
II. Evidenciam contas com informações de 

natureza orçamentária. 
 
III. Evidenciam contas com informações de 

natureza típica de controle. 
 
IV. São representadas pelas contas que 

registram aprovação e execução do 
planejamento e orçamento. 

 
(A) Apenas II e III. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas I e IV. 
 

QUESTÃO 37 

 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). A entidade do setor público 
deve manter sistema de informação refletido em 
plano de contas que compreenda: 

 
I. a terminologia de todas as contas e sua 

adequada codificação, natureza e o grau de 
desdobramento, possibilitando os registros 
de valores. 

 
II. a função atribuída a cada uma das contas e o 

funcionamento das contas. Contas 
específicas que possibilitem a apuração de 
custos. 

 
III. a utilização do método das partidas 

dobradas em todos os registros dos atos e 
fatos que afetam ou possam vir a afetar o 
patrimônio das entidades do setor público. 

 
IV. tabela de codificação de registros que 

identifique o tipo de transação, as contas 
envolvidas e a movimentação a débito e a 
crédito. 

 

(A) Apenas II e III. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas I e IV. 
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QUESTÃO 38 

 Quanto ao regime contábil aplicado à contabilidade 
pública, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s). 

 
I. A contabilidade pública adota o regime 

contábil misto, ou seja, regime de caixa para 
as receitas e de competência para as 
despesas. 

 
II. A contabilidade pública adota o regime 

contábil misto, ou seja, regime de 
competência para as receitas e de caixa para 
as despesas. 

 
III. A Lei 4.320/1964 estabelece que pertencem 

ao exercício financeiro apenas as despesas 
nele legalmente empenhadas. 

 
IV. A Lei 4.320/1964 estabelece que pertencem 

ao exercício financeiro apenas as receitas 
nele arrecadadas. 

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e IV. 
 

QUESTÃO 39 

 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). Com a aprovação de um 
orçamento de uma determinada entidade pública e 
a arrecadação de certa receita, os registros 
contábeis, de acordo com o Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público, seriam: 
 
I. Pela previsão da receita no momento da 

aprovação da Lei Orçamentária:  
 D-Previsão unicial de receita;  
 C-Receita a realizar. 
 
II. Pela previsão da receita no momento da 

aprovação da Lei Orçamentária: 
 D-Receita a realizar; 
 C-Receita realizada; 
 D-Controle da disponibilidade de recursos; 
 C-Disponibilidade por destinação de 

recursos. 
 
III. Pelo registro da arrecadação da receita 

durante a execução do orçamento:  
 D-Previsão unicial de receita;  
 C-Receita a realizar. 
 
IV. Pelo registro da arrecadação da receita 

durante a execução do orçamento:  
 D-Receita a realizar; 
 C-Receita realizada; 
 D-Controle da disponibilidade de recursos; 
 C-Disponibilidade por destinação de 

recursos. 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas I e IV. 
(E) Apenas II e IV. 
 
 
 

QUESTÃO 40 

 No que se refere aos registros contábeis na 
Administração Pública, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) Devem atender as regras do Manual Técnico de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 

(B) São efetuados com base, principalmente, na Lei 
4.320/64, do Decreto 93.872/86 e na Lei Complementar 
101/00. 

(C) Devem ser obedecidas as Resoluções editadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade: Princípios 
Fundamentais de Contabilidade Aplicados ao Setor 
Público; Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público. 

(D) A escrituração é realizada com base no método da 
partidas dobradas. 

(E) Adota o regime contábil misto, ou seja, regime de 
competência para as receitas e de caixa para as 
despesas. 

 

QUESTÃO 41 

 Quanto à contabilização dos fatos típicos da 
Administração Pública, é INCORRETO afirmar que 

(A) há três objetos a serem registrados: patrimônio; 
orçamento e atos administrativos. 

(B) os subsistemas de contas são: financeiro, patrimonial, 
orçamentário e de caixa. 

(C) a despesa no enfoque patrimonial deve ser 
reconhecida quando se verificar a redução da situação 
líquida patrimonial. 

(D) a receita no enfoque orçamentário deve ser registrada 
no momento da arrecadação dos recursos financeiros. 

(E) a receita no enfoque patrimonial deve ser reconhecida 
quando se verificar o aumento da situação liquida 
patrimonial. 

 

QUESTÃO 42 

 O reconhecimento do crédito apresenta como 
principal dificuldade a determinação do momento 
de ocorrência do fator gerado. No âmbito da 
atividade tributária pode-se utilizar o momento do 
lançamento como referência para o seu 
reconhecimento, pois é por esse procedimento que, 
EXCETO 

(A) verifica-se a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente. 

(B) determina-se a matéria tributável. 
(C) calcula-se o montante do tributo devido. 
(D) identifica-se o sujeito passivo. 
(E) identifica-se o sujeito ativo. 
 

QUESTÃO 43 

 No que se refere às etapas da receita orçamentária, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) A realização da receita ocorre em três estágios: o 
lançamento, a arrecadação e o recolhimento. 

(B) A execução implica planejar e estimar a arrecadação 
das receitas orçamentárias que constarão na proposta 
orçamentária. 

(C) A arrecadação corresponde à entrega dos recursos 
devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores, 
por meio dos agentes arrecadadores ou instituições 
financeiras autorizadas pelo ente. 

(D) O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita 
observância ao princípio de unidade de tesouraria, 
vedada qualquer fragmentação para criação de caixas 
especiais. 

(E) As etapas da receita orçamentária seguem a ordem de 
ocorrência dos fatores econômicos. 
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QUESTÃO 44 

 Sobre os procedimentos contábeis referentes às 
deduções da receita orçamentária, é INCORRETO 
afirmar que 

(A) o critério geral utilizado para registro da receita 
orçamentária é o da saída de disponibilidades. 

(B) a contabilidade utiliza conta redutora de receita 
orçamentária para evidenciar o fluxo de recursos da 
receita orçamentária bruta até a líquida, em função de 
suas operações econômicas e sociais. 

(C) o processo de restituição consiste na devolução total 
ou parcial de receitas orçamentárias que foram 
recolhidas a maior ou indevidamente. 

(D) se a receita arrecadada possuir parcelas destinadas a 
outros entes a transferência poderá ser registrada 
como dedução de receita ou como despesa 
orçamentária, de acordo com a legislação em vigor. 

(E) a dedução de receita orçamentária é utilizada, por 
exemplo, para recursos que o ente tenha a 
competência de arrecadar mas que pertencem a outro 
ente ou a restituição de tributos recebidos a maior ou 
indevidamente. 

 

QUESTÃO 45 

 O orçamento é o instrumento de planejamento de 
qualquer entidade, pública ou privada, e representa 
o fluxo de ingressos e aplicações de recursos em 
determinado período. Para tanto, em relação à 
despesa orçamentária no setor público, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 
I. É a Lei Orçamentária que fixa a despesa 

autorizada para o exercício financeiro. 
 
II. Pertencem ao exercício financeiro: as 

receitas nele legalmente empenhadas e as 
despesas nele contraídas. 

 
III. A despesa pública é o conjunto de 

dispêndios realizados pelos entes públicos 
para o funcionamento e manutenção dos 
serviços públicos prestados à sociedade. 

 
IV. Para fins contábeis, a despesa orçamentária 

pode ser classificada quanto ao impacto na 
situação líquida em: despesa orçamentária 
efetiva e despesa orçamentária não efetiva. 

 

(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas II e IV. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV. 
 

QUESTÃO 46 

 Quanto às especificações dos elementos de 
despesa, é INCORRETO afirmar que 

(A) aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas são 
despesas orçamentárias com pagamento de inativos 
civis, militares da reserva remunerada e reformados e 
segurados do plano de benefícios da previdência 
social. 

(B) juros sobre dívida por contrato são despesas 
orçamentárias com juros referentes a operações de 
crédito efetivamente contratadas. 

(C) arrendamento mercantil são despesas orçamentárias 
decorrentes da atualização do valor nominal do título 
da dívida pública mobiliária, efetivamente amortizado. 

(D) locação de mão de obra são despesas orçamentárias 
com prestação de serviços por pessoas jurídicas para 

órgãos públicos, como, por exemplo, vigilância 
ostensiva. 

(E) aquisição de móveis são despesas orçamentárias com 
a aquisição de imóveis considerados necessários à 
realização de obras ou para a sua pronta utilização. 

 

QUESTÃO 47 

 Sobre as características do registro e da 
informação contábil no setor público, devendo 
observância aos princípios e às Normas Brasileiras 
Aplicadas ao Setor Público, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) Comparabilidade: os registros e as informações 
contábeis devem possibilitar a análise da situação 
patrimonial de entidades do setor público ao longo do 
tempo e estaticamente, bem como a identificação de 
semelhanças e diferenças dessa situação patrimonial 
com a de outras entidades.  

(B) Compreensibilidade: as informações apresentadas nas 
demonstrações contábeis devem ser entendidas pelos 
usuários. Para esse fim, presume-se que estes já 
tenham conhecimento do ambiente de atuação das 
entidades do setor público. Todavia, as informações 
relevantes sobre temas complexos não devem ser 
excluídas das demonstrações contábeis, mesmo sob o 
pretexto de que são de difícil compreensão pelos 
usuários.  

(C) Confiabilidade: o registro e a informação contábil 
devem reunir requisitos de verdade e de validade que 
possibilitem segurança e credibilidade aos usuários no 
processo de tomada de decisão.  

(D) Fidedignidade: os registros contábeis realizados e as 
informações apresentadas devem representar fielmente 
o fenômeno contábil que lhes deu origem.  

(E) Imparcialidade: os registros contábeis e as informações 
apresentadas devem reconhecer os fenômenos 
patrimoniais em sua totalidade, não podendo ser 
omitidas quaisquer partes do fato gerador. 

 

QUESTÃO 48 

 No que se refere ao reconhecimento e às bases de 
mensuração ou avaliação aplicáveis, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) O patrimônio das entidades do setor público, o 
orçamento, a execução orçamentária e financeira e os 
atos administrativos que provoquem efeitos de caráter 
econômico e financeiro no patrimônio da entidade 
devem ser mensurados ou avaliados monetariamente e 
registrados pela contabilidade.  

(B) Os registros da entidade, desde que estimáveis 
tecnicamente, devem ser efetuados, mesmo na 
hipótese de existir razoável certeza de sua ocorrência.  

(C) Os registros contábeis devem ser realizados e os seus 
efeitos evidenciados nas demonstrações contábeis do 
período com os quais se  relacionam, reconhecidos, 
portanto, pelos respectivos fatos geradores, 
independentemente do momento da execução 
orçamentária.  

(D) As transações no setor público devem ser 
reconhecidas e registradas parcialmente no momento 
em que ocorrerem.  

(E) Os registros contábeis das transações das entidades 
do setor público devem ser efetuados, considerando as 
relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, 
prevalecendo nos conflitos entre elas a essência sobre 
a forma. 
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QUESTÃO 49 

 Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. A divulgação das demonstrações contábeis 
e de suas versões simplificadas é o ato de 
disponibilizá-las para a sociedade e compreende, 
entre outras, as seguintes formas: 

 
I. a publicação na imprensa oficial em qualquer 

das suas modalidades. 
 
II. a remessa aos órgãos de controle interno e 

externo, a associações e a conselhos 
representativos. 

 
III. a disponibilização das Demonstrações 

Contábeis para acesso da sociedade em 
local e prazos indicados. 

 
IV. a disponibilização em meios de comunicação 

eletrônicos de acesso público. 

 
(A) I, II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas I e II estão corretas. 
(C) Apenas II e III estão corretas. 
(D) Apenas III está correta. 
(E) I, II, III e IV estão incorretas. 
 

QUESTÃO 50 

 Sobre os critérios de mensuração e 
reconhecimento da depreciação, amortização e 
exaustão, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 
 
I. Para o registro da depreciação, amortização 

e exaustão devem ser observados os 
seguintes aspectos: obrigatoriedade do seu 
reconhecimento; valor da parcela que deve 
ser reconhecida no resultado como 
decréscimo patrimonial, e, no balanço 
patrimonial, representada em conta redutora 
do respectivo ativo; circunstâncias que 
podem influenciar seu registro.  

 
II. O valor residual e a vida útil econômica de 

um ativo devem ser revisados, pelo menos, 
no final de cada exercício. Quando as 
expectativas diferirem das estimativas 
anteriores, as alterações devem ser 
efetuadas.  

 
III. A depreciação, a amortização e a exaustão 

devem ser reconhecidas até que o valor 
líquido contábil do ativo seja igual ao valor 
residual.   

 
IV. Os seguintes fatores devem ser 

considerados ao se estimar a vida útil 
econômica de um ativo: capacidade de 
geração de benefícios futuros; o desgaste 
físico decorrente de fatores operacionais ou 
não; a obsolescência tecnológica; os limites 
legais ou contratuais sobre o uso ou a 
exploração do ativo. 

 
(A) Apenas I e II estão corretas. 
(B) Apenas II e III estão corretas. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) I, II, III e IV estão corretas. 
(E) I, II, III e IV estão incorretas. 
 
 

QUESTÃO 51 

 Com relação aos insumos da análise das 
demonstrações contábeis, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 
I. Os insumos básicos do processo de análise 

das demonstrações contábeis são os 
relatório contábeis elaborados 
periodicamente pelas empresas. Os 
relatórios contábeis distinguem-se em 
obrigatórios e não obrigatórios. 

 
II. As demonstrações de cada exercício serão 

publicadas com a indicação dos valores 
correspondentes das demonstrações do 
exercício anterior. 

 
III. Os relatórios obrigatórios são definidos pela 

legislação societária sendo mais conhecidos 
por “demonstrações contábeis” ou 
“demonstrações financeiras”. 

 
IV. Os relatórios não obrigatórios fazem parte da 

estrutura básica das demonstrações 
contábeis que devem ser elaboradas e 
divulgadas pelas empresas. 

 
(A) Apenas I, II e IV. 
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) Apenas I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 52 

 Sobre as técnicas de análise das demonstrações 
contábeis, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 
 
I. Os indicadores econômicos e financeiros 

procuram relacionar elementos afins das 
demonstrações contábeis de forma a melhor 
extrair conclusões sobre a situação da 
empresa. 

 
II. A análise vertical identifica a evolução dos 

diversos elementos patrimoniais e de 
resultados ao longo de determinado período 
de tempo. É uma análise temporal do 
crescimento da empresa. 

 
III. A análise horizontal objetiva basicamente o 

estudo das tendências da empresa. O seu 
estudo permite conhecer a estrutura 
financeira e econômica da empresa, ou seja, 
a participação de cada elemento patrimonial 
e de resultados. 

 
IV. O diagrama de índices constitui-se em 

importante instrumento de análise de 
balanços sendo desenvolvido pela 
decomposição dos elementos que exercem 
influências nos índices. 

 
(A) Apenas II e IV. 
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I e IV. 
(E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 53 

 A análise das demonstrações contábeis pode 
atender a diferentes objetivos consoante aos 
interesses de seus vários usuários. Nesse 
processo de avaliação, é INCORRETO afirmar que 

(A) os fornecedores: estão preferencialmente voltados para 
o conhecimento da capacidade de pagamento da 
empresa, ou seja, sua liquidez. 

(B) o governo: análise muito importante à medida que a 
empresa possa melhor conhecer seu mercado e 
comparar sua posição econômico-financeira em 
relação a seu setor de atividade. 

(C) os clientes: as empresas compradoras também avaliam 
as firmas vendedoras em algumas situações, tais como 
quando ocorrer forte dependência de alguns 
fornecedores. 

(D) os intermediários financeiros: basicamente bancos 
comerciais e de investimento constituem-se 
tradicionalmente no principal usuário da análise das 
demonstrações contábeis. 

(E) os atuais e potenciais acionistas: procuram 
prioritariamente identificar o retorno de seus 
investimentos, ou seja, a capacidade que a empresa 
apresenta em gerar lucros e remunerar os recursos 
próprios aportados. 

 

QUESTÃO 54 

 Sobre as análises das demonstrações contábeis, é 
INCORRETO afirmar que 

(A) os relatórios financeiros englobam todas as 
demonstrações contábeis elaboradas pela empresa, e 
servirão de fonte de informações para a análise 
econômico-financeira. 

(B) a aplicação das técnicas de análise horizontal e vertical 
tem por objetivo básico a avaliação das demonstrações 
contábeis pela evolução dos seus valores ao longo do 
tempo (análise vertical) e pela participação relativa de 
cada valor em relação a um total (análise horizontal). 

(C) o estudo da liquidez visa conhecer a capacidade de 
pagamento da empresa, ou seja, suas condições 
financeiras de cobrir no vencimento todos seus 
compromissos passivos assumidos. 

(D) a análise do endividamento avalia basicamente a 
proporção de recursos próprios e de terceiros mantidos 
pela empresa, sua dependência financeira por dívidas 
de curto prazo, a natureza de suas exigibilidades e seu 
risco financeiro. 

(E) a análise da rentabilidade e lucratividade é uma 
avaliação econômica do desempenho da empresa, 
dimensionando o retorno sobre os investimentos 
realizados e a lucratividade apresentada pelas vendas. 

 

QUESTÃO 55 

 Quanto à análise horizontal e vertical, é 
INCORRETO afirmar que 

(A) a análise vertical mostra quanto por cento dos recursos 
totais foi destinado ao Ativo Circulante e quanto ao 
Ativo não Circulante. 

(B) dentro do Ativo Circulante, a análise vertical mostra que 
percentagem de investimento foi destinada a cada um 
dos itens principais, como Estoque e Duplicatas a 
Receber. A comparação dos percentuais da Análise 
Vertical da empresa com os de concorrentes permite 
saber se a alocação dos recursos no Ativo é típica ou 
não para aquele ramo de atividade. 

(C) com a análise vertical sobre o Ativo é possivel 
conhecer a política de investimentos da empresa em 
relação a estoques, duplicatas a receber, imobilizado. 

(D) a análise vertical sobre o Passivo permite visualizar a 
política financeira de obtenção de recursos. 

(E) a análise vertical mostra qual a composição dos 
recursos tomados pela empresa, qual a participação 
dos capitais próprios e de terceiros, qual o percentual 
de capital próprio a curto e longo prazo. 

 

QUESTÃO 56 

 Em relação à análise vertical da DRE - 
Demonstração do Resultado do Exercício analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 
 
I. A análise vertical atinge seu ponto máximo 

de utilidade quando aplicada à 
Demonstração do Resultado. 

 
II. O aumento do percentual de qualquer item 

da Demonstração do Resultado em relação a 
Vendas é indesejável. 

 
III. Na análise vertical o lucro deve ser igualado 

a 100 e todos os demais itens da 
Demonstração do Resultado tem seu 
percentual calculado em relação ao lucro. 

 
IV. A atividade das empresas gira em torno das 

vendas/prestação de serviços. É o montante 
das vendas/prestação de serviços que 
determina o que a empresa pode consumir 
em cada item de despesa. 

 
(A) Apenas I, II e IV. 
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 57 

 A análise e a verificação do Balanço Orçamentário 
têm como objetivo preparar os indicadores que 
servirão de suporte para a avaliação da gestão 
orçamentária. Sobre a análise do Balanço 
Orçamentário, é INCORRETO afirmar que 

(A) o quociente de equilíbrio orçamentário é resultante da 
relação entre a previsão inicial de receita e a dotação 
inicial de despesa, indicando se há equilíbrio entre a 
previsão e a fixação constante na LOA. 

(B) o quociente de execução da receita é resultante da 
relação entre a receita realizada e a previsão 
atualizada da receita, indicando a existência de 
excesso ou falta de arrecadação para a cobertura de 
despesas. 

(C) o quociente de execução da despesa é resultante da 
relação entre a receita realizada e a despesa 
emprenhada, indicando a existência de superávit ou 
déficit. 

(D) o quociente de execução orçamentária corrente é 
resultante da relação entre a receita realizada e a 
despesa empenhada corrente. Esse quociente indica 
se a receita corrente suportou as despesas correntes 
ou se foi necessário utilizar receitas de capital para 
financiar despesas correntes. 

(E) o quoeficiente de desempenho de arrecadação é 
resultante da relação entre a receita realizada e a 
previsão inicial da receita, indicando a existência de 
excesso ou falta de arrecadação para administração 
dos indicadores fiscais. 
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QUESTÃO 58 

 No que se refere à análise e à verificação do 
Balanço Financeiro, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) O quociente do resultado dos saldos financeiros é 
resultante da relação entre o saldo que passa para o 
exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. 

(B) Visa preparar os indicadores que servirão de suporte 
para a avaliação financeira. 

(C) Busca evidenciar os ingressos e dispêndios de 
recursos em um determinado exercício financeiro. 

(D) Uma das formas de cálculo para apurar o resultado 
financeiro do ente público em um determinando 
exercício é calculada da seguinte forma: saldo em 
espécie para o exercício seguinte menos o saldo da 
conta superávit do exercício corrente. 

(E) O quociente orçamentário do resultado financeiro é 
resultante da relação entre o resultado orçamentário e 
a variação do saldo em espécie. 

 

QUESTÃO 59 

 Na análise do Balanço Patrimonial, a avaliação dos 
elementos do Ativo e do Passivo pode ser realizada 
mediante a utilização da análise por quocientes, 
dentre os quais se destacam os índices de liquidez 
e endividamento. Sobre a análise do Balanço 
Patrimonial, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Liquidez imediata: disponibilidades / passivo circulante. 
Indica a capacidade financeira da empresa em honrar 
seus compromissos de curto prazo apenas com suas 
disponibilidades. 

(B) Índice de solvência: (ativo circulante + ativo não 
circulante) / (passivo circulante + passivo não 
circulante). Demonstra se a empresa está em 
condições de fazer frente a suas obrigações e ainda 
apresenta uma situação patrimonial que garanta sua 
sobrevivência no futuro. 

(C) Endividamento geral: passivo circulante / (passivo 
circulante + passivo não circulante). Indica a parcela de 
curto prazo sobre a composição do endividamento 
total. 

(D) Liquidez corrente: ativo circulante/passivo circulante. 
Indica quanto a entidade poderá dispor em recursos a 
curto prazo para pagar suas dívidas circulantes. 

(E) Liquidez seca: (disponibilidades + créditos a curto 
prazo) / passivo circulante. Demonstra quanto a 
entidade poderá dispor de recursos circulantes, sem 
levar em consideração seus itens não monetários para 
fazer face às suas obrigações de curto prazo. 

 

QUESTÃO 60 

 No que se refere à análise da Demonstração das 
Variações Patrimoniais, analise as assertivas e 
assinale alternativa que aponta as corretas. 
 
I. O quociente do resultado das Variações 

Patrimoniais é resultante da relação entre o 
total das variações patrimoniais 
aumentativas e o total das variações 
patrimoniais diminutivas. 

 
II. Deve-se avaliar o resultado patrimonial que é 

afetado tanto por fatos orçamentários quanto 
extraorçamentários, observando os itens 
mais relevantes que interferiram no superávit 
ou déficit patrimonial. 

 
III. A avaliação da gestão, a partir da 

Demonstração das Variações Patrimoniais, 
visa apurar o quanto e de que forma a 
administração influenciou nas alterações 

patrimoniais quantitativas e qualitativas do 
setor público. 

 
IV. O resultado patrimonial é um importante 

indicador de gestão fiscal pelo fato de ser o 
principal item que influencia na evolução do 
patrimônio de um período. 

 
(A) Apenas I, II e IV. 
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 61 

 Sobre o projeto do PPA-Plano Plurianual, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 
 
I. O projeto de PPA (PPPA) é elaborado pela 

Secretaria de Investimentos e Planejamento 
Estratégico (SPI) do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e 
encaminhado ao Congresso Nacional pelo 
Presidente da República, que possui 
exclusividade na iniciativa das leis 
orçamentárias. 

 
II. O projeto de lei deve ser encaminhado ao 

Congresso Nacional até 31 de julho do 
primeiro ano de mandato presidencial, 
devendo vigorar pelos próximos três anos. 

 
III. Recebido pelo Congresso Nacional, o projeto 

inicia a tramitação legislativa. O projeto de 
lei é publicado e encaminhado à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização-CMO. 

 
IV. O parlamentar designado para ser o relator 

do projeto de plano plurianual (PPPA) deve, 
primeiramente, elaborar Relatório Preliminar 
sobre o projeto, o qual, aprovado pela CMO, 
passa a denominar-se Parecer Preliminar. 

 

(A) Apenas I, II e IV. 
(B) Apenas II, III e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 62 

 Sobre as classificações da receita orçamentária, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) As receitas orçamentárias são classificadas segundo 
os seguintes critérios: natureza; indicador de resultado 
primário; e fonte/destinação de recursos. 

(B) Os itens da discriminação da receita serão identificados 
por números de código decimal. Convencionou-se 
chamar esse código de natureza da receita. 

(C) A classificação da receita por natureza é utilizada 
apenas no âmbito dos Estados e Municípios e visa 
identificar a origem do recurso segundo o fato gerador. 

(D) A natureza da receita representa o menor nível de 
detalhamento das informações orçamentárias sobre as 
receitas públicas. 

(E) A classificação numérica é formada por um código 
numérico de 8 dígitos que se subdivide em seis 
categorias: categoria econômica, origem, espécie, 
rubrica, alínea, subalínea. 
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QUESTÃO 63 

 Quanto à classificação da receita por categoria 
econômica, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 
 
I. As receitas orçamentárias classificam-se em 

receitas correntes e receitas de capital. 
 
II. As receitas de capital são arrecadadas 

dentro do exercício e aumentam as 
disponibilidades financeiras do Estado, em 
geral com efeito positivo sobre o Patrimônio 
Líquido. 

 
III. As receitas correntes aumentam as 

disponibilidades financeiras do Estado, mas 
não provocam efeito sobre o Patrimônio 
Líquido. 

 
IV. As receitas correntes constituem 

instrumento para financiar os objetivos 
definidos nos programas e ações 
correspondentes às políticas públicas. 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas I e IV. 
 

QUESTÃO 64 

 Assinale a alternativa INCORRETA sobre a 
classificação por fonte/destinação de recursos. 

(A) Com essa classificação as receitas do Governo Federal 
podem ser divididas em: primárias, não primárias ou 
financeiras. 

(B) Instrumento criado para assegurar que receitas 
vinculadas por lei à finalidade específica sejam 
exclusivamente aplicadas em programas e ações que 
visem à consecução de despesas ou políticas públicas 
associadas a esse objetivo legal. 

(C) Como mecanismo integrador entre a receita e a 
despesa, o código de fonte/destinação de recursos 
exerce duplo papel no processo orçamentário: na 
receita indica o destino de recursos para o 
financiamento de determinadas despesas; na despesa 
identifica a origem dos recursos que estão sendo 
utilizados. 

(D) O mesmo código utilizado para controle das 
destinações da receita também é utilizado na despesa 
para controle das fontes financiadoras. 

(E) A fonte/destinação de recursos possui a finalidade de 
identificar o destino dos recursos arrecadados. 

 

QUESTÃO 65 

 A compreensão do orçamento exige o 
conhecimento de sua estrutura e sua organização, 
implementadas por meio de um sistema de 
classificação estruturado com o propósito de 
atender às exigências de informação demandadas 
por todos os interessados nas questões de 
finanças públicas, como os poderes públicos, as 
organizações públicas e privadas e a sociedade em 
geral. Com relação à classificação das despesas, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 
 
I. A classificação institucional na União reflete 

as estruturas organizacional e administrativa 
e compreende dois níveis hierárquicos: 
órgão orçamentário e unidade orçamentária. 

II. A classificação funcional é formada por 
funções e subfunções. Cada atividade, 
projeto e operação especial identificará a 
função e a subfunção as quais se vinculam. 

 
III. A estrutura programática deve-se ao fato de 

que toda a ação do Governo está estruturada 
em programas orientados para a realização 
dos objetivos estratégicos definidos para o 
período do PPA, ou seja, 3 anos. 

 
IV. Na base de dados do sistema orçamentário, 

o campo que se refere à natureza da despesa 
contém um código composto por seis 
algarismos, sendo eles: 1° categoria 
econômica, 2° natureza da despesa, 3° e 4 ° 
modalidade de aplicação, 5° e 6°elemento de 
despesa. 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Apenas I e IV. 
 

QUESTÃO 66 

 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias-LDO é um instrumento norteador da 
elaboração da Lei Orçamentária Anual. A LDO 
dispõe para cada exercício financeiro sobre 

 
I. as prioridades e metas da Administração 

Pública Federal. 
 
II. a estrutura e organização dos orçamentos. 
 
III. as diretrizes para elaboração e execução dos 

orçamentos da União e suas alterações. 
 
IV. a dívida pública federal. 

 

(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas I e IV. 
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QUESTÃO 67 

 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. A Lei de Responsabilidade 
Fiscal atribuiu à LDO a responsabilidade de tratar 
de matérias, tais como: 

 
I. estabelecimento de metas fiscais e avaliação 

de metas fiscais. 
 
II. fixação de critérios para limitação de 

empenho e movimentação financeira. 
 
III. publicação da avaliação financeira e atuarial 

dos regimes geral de previdência social e o 
próprio dos servidores civis e militares. 

 
IV. avaliação financeira do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador e projeções de longo prazo dos 
benefícios da LOAS. 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 68 

 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. A Lei Complementar 101/2000 
dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual. Para tanto, 
o projeto de lei orçamentária anual, elaborado de 
forma compatível com o plano plurianual, com a lei 
de diretrizes orçamentárias e com as normas desta 
Lei Complementar 
 
I. conterá, em anexo, demonstrativo da 

compatibilidade da programação dos 
orçamentos com os objetivos e metas 
constantes do documento de que trata o § 
1o do art. 4° da Lei 101/2000. 

 
II. será acompanhado do documento a que se 

refere o § 6° do art. 165 da Constituição, bem 
como das medidas de compensação a 
renúncias de receita e ao aumento de 
despesas obrigatórias de caráter continuado. 

 
III. conterá reserva de contingência, cuja forma 

de utilização e montante, definido com base 
na receita corrente líquida, serão 
estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias, destinada ao: atendimento de 
passivos contingentes e outros riscos e 
eventos fiscais imprevistos. 

 
IV. Conterá o resultado do Banco Central do 

Brasil, apurado após a constituição ou 
reversão de reservas. 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 69 

 A LRF determina que no Anexo de Metas Fiscais 
sejam estabelecidas metas anuais, em valores 
correntes e constantes, relativas a receitas, 
despesas, resultados nominal e primário e 
montante da dívida pública, para o exercício a que 

se referirem e para os dois seguintes e conterá, 
ainda, EXCETO 

(A) avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano 
anterior. 

(B) demonstrativo das metas trimestrais e semestrais, 
instruído com memória e metodologia de cálculo que 
justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as 
com as fixadas no exercício anterior, e evidenciando a 
consistência delas com as premissas e os objetivos da 
política econômica estadual. 

(C) evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 
três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos 
recursos obtidos com a alienação de ativos. 

(D)  avaliação da situação financeira e atuarial: do regime 
geral de previdência social e do regime próprio dos 
servidores públicos, além do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador; e dos demais fundos públicos e 
programas estatais de natureza atuarial. 

(E) demonstrativo da estimativa e compensação da 
renúncia de receita e da margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado. 

 

QUESTÃO 70 

 A fim de dar cumprimento ao preceito da LRF, o 
Anexo de Metas Fiscais deve ser composto pelos 
seguintes demonstrativos, EXCETO 

(A) Metas Anuais e avaliação do Cumprimento das Metas 
Fiscais do Exercício Anterior. 

(B) Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas 
Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores. 

(C) Avaliação dos passivos contingentes informando as 
providências a serem tomadas e a margem de 
Expansão das Despesas Financeiras. 

(D) Evolução do Patrimônio Líquido e a Origem e Aplicação 
dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos 

(E) Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS e 
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita. 

 

QUESTÃO 71 

 Sobre os anexos de Riscos Fiscais, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 
I. Os Riscos Orçamentários referem-se à 

possibilidade de as receitas e despesas 
previstas não se realizarem durante a 
execução do Orçamento. 

 
II. Os Riscos Fiscais são classificados em dois 

grupos: Riscos Orçamentários e os Riscos 
da Realização da Receita. 

 
III. Riscos Fiscais é a possibilidade da 

ocorrência de eventos que venham a 
impactar negativamente nas contas públicas. 

 
IV. Os Riscos da Realização da Receita referem-

se a possíveis ocorrências, externas à 
administração, que em se efetivando 
resultarão em aumento do estoque da dívida 
pública.  

 

(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II, III e IV. 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165§6
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QUESTÃO 72 

 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Com relação aos anexos de 
Riscos Fiscais, podemos citar os seguintes casos 
de Riscos Orçamentários: 
 
I. arrecadação de Tributos menor do que a 

prevista no Orçamento. 
 
II. variação das taxas de juros e de câmbio em 

títulos vincendos. 
 
III. restituição de tributos a maior que a prevista 

no Orçamento. 
 
IV. nível de Atividade Econômica, Taxa de 

Inflação e Taxa de Câmbio. 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 73 

 No que se refere ao Orçamento Público, é 
INCORRETO afirmar que 

(A) é um documento legal (aprovado por lei) contendo a 
previsão de receitas e a estimativa de despesas a 
serem realizadas por um Governo em um determinado 
exercício (geralmente um ano). 

(B) o Orçamento evoluiu ao longo da história para um 
conceito de Orçamento-Programa, segundo o qual o 
Orçamento é um documento legal que contém 
programas e ações vinculadas a um processo de 
planejamento público, com objetivos e metas a 
alcançar no exercício. 

(C) o Orçamento Público no Brasil (Orçamento Geral da 
União) inicia-se com um texto elaborado pelo Poder 
Executivo e entregue ao Poder Legislativo para 
discussão, aprovação e conversão em lei. 

(D) despesas públicas podem ser realizadas sem estar 
previamente fixadas no Orçamento. 

(E) é no Orçamento que o cidadão identifica a destinação 
dos recursos que o governo recolhe sob a forma de 
impostos. 

 

QUESTÃO 74 

 A necessidade da análise e compreensão do que 
chamamos de Ciclo Orçamentário, que pode ser 
definido como um processo de caráter contínuo e 
simultâneo, através do qual se, EXCETO 

(A) controla. 
(B) elabora. 
(C) repassa.  
(D) executa. 
(E) aprova. 
 

QUESTÃO 75 

 O ciclo orçamentário envolve um período muito 
maior que o exercício financeiro, uma vez que 
abrange todas as fases do processo orçamentário. 
Sobre as fases do processo orçamentário, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 
 
I. Fase de elaboração da proposta: o Poder 

Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, 
nos prazos estabelecidos pela Constituição 
Federal e nas Leis Orgânicas dos 
Municípios, a Proposta Orçamentária. 

 
II. Discussão e aprovação: compreende a 

tramitação da proposta de orçamento no 
Poder Executivo, onde as estimativas de 
receita são revistas, as alternativas de ação 
são reavaliadas, os programas de trabalho 
são modificados através de emendas, as 
alocações são mais especificamente 
regionalizadas e os parâmetros de execução 
são estabelecidos de maneira formal. 

 
III. Execução e acompanhamento: constitui a 

concretização anual dos objetivos e metas 
determinadas para o setor público, no 
processo de planejamento integrado e 
implica na mobilização de recursos 
humanos, materiais e financeiros. 

 
IV. Controle e avaliação: são produzidos os 

balanços, que serão apreciados e auditados 
pelos órgãos auxiliares do Poder Legislativo 
e as contas julgadas pelo Parlamento. 
Integram também esta fase as avaliações 
realizadas por órgãos técnicos com vista à 
realimentação dos processos de 
planejamento e de programação. 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 76 

 A Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada em 
2000 pelo Congresso Nacional introduziu 
responsabilidades para o administrador público em 
relação aos Orçamentos da União, dos Estados e 
Municípios. Para tanto, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 
 
I. O objetivo de toda política orçamentária é 

corrigir as falhas de mercado e as 
distorções, visando manter a estabilidade, 
melhorar a distribuição de renda, e alocar os 
recursos com mais eficiência. 

 
II. O Orçamento tem a função de regular o 

mercado e coibir abusos, reduzindo falhas 
de mercado e externalidades negativas 
(fatores adversos causados pela produção, 
como poluição, problemas urbanos, etc.).  

 
III. O Governo intervém de várias formas no 

mercado. Por intermédio da política fiscal e 
da política monetária, por exemplo, é 
possível controlar preços, salários, inflação, 
impor choques na oferta ou restringir a 
demanda. 

 
IV. A Política Regulatória envolve o uso de 

medidas legais como decretos, leis, 
portarias, etc., expedidos como alternativa 
para se alocar, distribuir os recursos e 
estabilizar a economia. 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 77 

 O Governo pode provocar orçamentos 
expansionistas ou gerar um orçamento recessivo. 
Sobre as funções consubstanciadas no Orçamento 
Público, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 
 
I. Função alocativa: oferecer bens e serviços 

que não seriam oferecidos pelo mercado ou 
seriam em condições ineficientes e criar 
condições para que bens privados sejam 
oferecidos no mercado pelos produtores, por 
investimentos ou intervenções, corrigir 
imperfeições no sistema de mercado e 
corrigir os efeitos negativos de fatores 
externos. 

 
II. Função distributiva: envolve a administração 

e a geração de receitas, além do 
cumprimento de metas e objetivos 
governamentais no orçamento, utilizado para 
a alocação, distribuição de recursos e 
estabilização da economia. É possível, com a 
função distributiva, aumentar a renda e o PIB 
e aquecer a economia, com uma melhor 
distribuição de renda.  

 
III. Função alocativa: envolve o controle da 

oferta de moeda, da taxa de juros e do 
crédito em geral, para efeito de estabilização 
da economia e influência na decisão de 
produtores e consumidores. Com essa 
função, pode-se controlar a inflação, preços, 
restringir a demanda, etc. 

 
IV. Função distributiva: tornar a sociedade 

menos desigual em termos de renda e 
riqueza, através da tributação e 
transferências financeiras, subsídios, 
incentivos fiscais, alocação de recursos em 
camadas mais pobres da população, etc. 

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

QUESTÃO 78 

 A Proposta Orçamentária será composta de, 
EXCETO 

(A) mensagem contendo a exposição circunstanciada da 
situação econômico-financeira, documentada com 
demonstrações da dívida pública, saldos de créditos 
especiais, restos a pagar e outros compromissos 
financeiros exigíveis. 

(B) projeto de Lei de Orçamento. 
(C) tabelas explicativas das quais, além das estimativas de 

receita e despesa, constarão, em colunas distintas para 
fins de comparação, a receita arrecadada nos últimos 
exercícios, a receita para o exercício em que se 
elabora a proposta e a receita prevista para o exercício 
a que se refere a proposta, além dos mesmos dados 
inerentes às despesas. 

(D) especificação dos programas especiais de trabalho 
custeados por dotações globais. 

(E) tabelas explicativa sobre os componentes patrimoniais 
e com a determinação do agente responsável pela sua 
administração. 

 
 

QUESTÃO 79 

 As atividades relacionadas com a utilização do 
orçamento-programa envolvem, EXCETO 

(A) a comparação da participação das atividades privadas 
na obtenção das metas regionais. 

(B) a realização de estimativas e comparações entre os 
vários programas do governo, em termos de sua 
contribuição para o atingir os objetivos nacionais. 

(C) a determinação de como os objetivos escolhidos 
podem ser alcançados com o mínimo de alocação de 
recurso. 

(D) a projeção das atividades do governo dentro de um 
horizonte temporal adequado. 

(E) a revisão dos objetivos, programas e orçamentos, 
tendo em vista a experiência adquirida e as diferentes 
circunstâncias. 

 

QUESTÃO 80 

 Sobre o orçamento-programa, analise as assertivas 
e assinale a alternativa correta. 
 
I. O orçamento - programa foi introduzido no 

Brasil através da Lei 4320/64.  
 
II. O orçamento-programa pode ser entendido 

como um plano de trabalho, um instrumento 
de planejamento da ação do governo, 
através da identificação dos seus programas 
de trabalho, projetos e atividades, além dos 
estabelecimentos de objetivos e metas a 
serem implementados, bem como a previsão 
dos custos relacionados.  

 
III. A CF/88 implantou definitivamente o 

orçamento-programa no Brasil, ao 
estabelecer a normatização da matéria 
orçamentária através do Plano Plurianual - 
PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - 
LDO e da Lei Orçamentária Anual - LOA, 
ficando evidente o extremo zelo do 
constituinte para com o planejamento das 
ações do governo. 

 
IV. O orçamento de Base-Zero é uma técnica 

utilizada para a confecção do orçamento-
programa, que consiste basicamente em 
uma análise crítica de todos os recursos 
solicitados pelos órgãos governamentais. 

 
(A) I, II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas I e II estão corretas. 
(C) Apenas I e IV estão corretas. 
(D) Apenas III e IV estão corretas. 
(E) I, II, III e IV estão incorretas. 
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PROVA DISCURSIVA – VERSÃO RASCUNHO  

 
 

1. A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos: 
a) o atendimento ao tema proposto na questão; 
b) a clareza de argumentação/senso crítico; 
c) a seletividade de informação; 
d) a criatividade/originalidade; 
e) a utilização da norma padrão da Língua Portuguesa; 
 
2. O profissional terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) caso: 
a) não atenda ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que 

não  determinado pelo Edital de Abertura. 
b) apresente acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
c) redija seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
d) não apresente as questões redigidas na VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;  
e) apresente identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, 

número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos); 
f) apresente sua resposta com extensão inferior a 10 (dez) linhas. 
 
3. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou 

que ultrapassar a extensão máxima de 15 (quinze) linhas para a elaboração da sua resposta. 

 

QUESTÃO 81 

 Descreva o conceito, o objeto e a finalidade da Contabilidade Aplicada ao Setor Público e aponte quais as razões da 
elaboração de um Plano de Contas Aplicado ao Setor Público com abrangência Nacional. 
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QUESTÃO 82 

 Quais as Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/1964? No âmbito da Contabilidade Pública, conceitue e 
apresente a finalidade de cada uma delas. 
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