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CARGO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Um arriscado esporte nacional 
 

Os leigos sempre se medicaram por conta própria, já que de médico e louco todos temos um pouco, mas esse 
problema jamais adquiriu contornos tão preocupantes no Brasil como atualmente. Qualquer farmácia conta hoje com um 
arsenal de armas de guerra para combater doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional. Cerca 
de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se automedicam. A 
indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda “livre” de seus produtos – 
isto é, das vendas realizadas sem receita médica. 

Diante desse quadro, o médico tem o dever de alertar a população para os perigos ocultos em cada remédio, sem 
que, necessariamente, faça junto com essas advertências uma sugestão para que os entusiastas da automedicação 
passem a gastar mais em consultas médicas. Acredito que a maioria das pessoas se automedica por sugestão de amigos, 
leitura, fascinação pelo mundo maravilhoso das drogas “novas” ou simplesmente para tentar manter a juventude. 
Qualquer que seja a causa, os resultados podem ser danosos. 

É comum, por exemplo, que um simples resfriado ou uma gripe banal leve um brasileiro a ingerir doses insuficientes 
ou inadequadas de antibióticos fortíssimos, reservados para infecções graves e com indicação precisa. Quem age assim 
está ensinando bactérias a se tornarem resistentes a antibióticos. Um dia, quando realmente precisar do remédio, este 
não funcionará. E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que 
lhe aplique uma “bomba” na veia, para cortar a gripe pela raiz? Com isso poderá receber na corrente sanguínea soluções 
de glicose, cálcio, vitamina C, produtos aromáticos – tudo isso sem saber dos riscos que corre pela entrada súbita destes 
produtos na sua circulação. 

(MEDEIROS, Geraldo – Veja, 18 dez. 1985.) 

 

01 
“Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se 
automedicam. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda ‘livre’ 
de seus produtos – isto é, da vendas realizadas sem receita médica.” (1º§) O excerto anterior serve como 
A) comprovação de dados concretos sobre a automedicação. 
B) exemplificação das vendas ilegais de remédios controlados. 
C) prova argumentativa do lucro das farmácias não legalizadas. 
D) alerta a respeito da indústria farmacêutica e seus lucros escusos. 
E) citação do arsenal de armas de guerra de produtos farmacêuticos. 
 

02 
Sobre o título do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Chama a atenção, através da palavra “arriscado”, para o tema central do assunto a ser desenvolvido. 
(     ) Possui um tom pejorativo por chamar de esporte o hábito peculiar do brasileiro de se automedicar. 
(     ) Enfatiza que o tema a ser discutido é um esporte que pode ser praticado, mas que contém riscos em sua prática. 
(     ) Tem como estratégia de argumentação comparar com o esporte nacional o hábito perigoso da automedicação. 
(     ) Serve como introdução do tema a ser discutido, porém sem ter uma ligação direta com o tema central do texto. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V, V.  B) F, F, V, V, V.  C) V, V, F, V, F.  D) V, F, F, F, F.  E) F, V, F, V, F. 
 

03 
“E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que lhe aplique uma 
‘bomba’ na veia, para cortar a gripe pela raiz?” (3º§) O excerto anterior contém um exemplo de linguagem 
A) padrão.  B) regional.  C) coloquial.  D) pejorativa.  E) denotativa. 
 

04 
“... reservados para infecções graves e com indicação precisa.” (3º§) A palavra que possui o sentido oposto de “precisa” 
é: 
A) Vaga.  B) Clara.  C) Exata.  D) Resumida.  E) Desnecessária. 
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05 

Analise as frases a seguir. 

I. “... tentar manter a juventude.” 

II. “... passem a gastar mais em consultas médicas.” 

III. – Eles a aplicaram em sua veia. 

Os termos grifados são, respectivamente: 

A) Preposição, pronome e artigo. 

B) Pronome, artigo e preposição. 

C) Preposição, artigo e pronome. 

D) Artigo, preposição e pronome. 

E) Artigo, pronome e preposição. 

 

06 

Em “... mas esse problema jamais adquiriu contornos...” (1º§), a palavra sublinhada tem valor semântico de 

A) modo.   B) oposição.  C) conclusão.  D) concessão.  E) intensidade. 

 

07 

“... doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional.” (1º§) Assinale a alternativa em que o acento 

da crase foi utilizado pela mesma razão da frase anterior. 

A) Ela se automedica às escondidas. 

B) Ele saiu à procura de um médico. 

C) Ninguém se dirigiu àquela farmácia. 

D) O médico se referiu à doença causada pelo mosquito. 

E) Ela sempre tomava seu remédio às oito horas da noite. 

 

08 
Analise os trechos a seguir. 

I. “... destinam-se a pessoas que se automedicam.” (1º§) 

II. “Acredito que a maioria das pessoas...” (2º§) 

III. “É comum, por exemplo, que um simples resfriado...” (3º§) 

IV. “... aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia...” (3º§) 

V. “... sem saber dos riscos que corre...” (3º§) 

Nas frases anteriores o “que” aparece cinco vezes; em três delas é pronome relativo. Assinale-as. 

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

 

09 
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a sua classe gramatical INCORRETAMENTE indicada. 

A) “… e com indicação precisa.” (3º§) – adjetivo 

B) “Quem age assim está ensinando...” (3º§) – conjunção 

C) “Os leigos sempre se medicaram por conta própria, ...” (1º§) – advérbio 

D) “... faça junto com essas advertências...” (2º§) – pronome demonstrativo 

E) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” (1º§) – pronome indefinido 

 

10 
Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, EXCETO: 

A) “Quem age assim...” 

B) “… todos temos um pouco…”  

C) “... precisar do remédio, este não funcionará...” 

D) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” 

E) “... o médico tem o dever de alertar a população...” 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11 
Considerando normas gerais de finanças públicas, planos governamentais e orçamentos públicos, integram a Lei do 
Orçamento: 
I.  Anexo de Metas e Riscos Fiscais. 
II.  Quadro discriminativo da Receita por fontes e respectiva legislação. 
III.  Sumário geral da Receita por fontes e da Despesa por funções do Governo. 
IV.  Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas. 
Estão corretas apenas as alternativas 
A) I e II.   B) II e IV.  C) III e IV.  D) I, II e III.  E) II, III e IV. 
 

12 
Sobre a Receita Pública, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público. 
(     ) Os recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas são Receitas de Capital. 
(     ) O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes 

constituirá item de receita orçamentária. 
(     ) São Receitas Correntes as receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito 

público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, V.  B) V, V, V, V.  C) F, V, F, V.  D) V, F, V, F.  E) F, F, V, V. 
 

13 
Considerando os aspectos a serem observados pelo controle da aplicação dos recursos públicos, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de 

fiscalização serão concedidas subvenções. 
(     ) O valor das subvenções será obrigatoriamente calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados, 

sendo exigidos padrões máximos de eficiência previamente fixados. 
(     ) A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira a empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de 

subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. 
(     ) Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação 

de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de 
origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, V.  B) F, F, V, V.  C) V, F, V, F.  D) V, V, V, F.  E) F, V, V, F. 
 

14 
Considerando conhecimentos básicos sobre execução orçamentária, financeira e contábil, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Entende-se Dívida Ativa Tributária como crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal 

relativa a tributos e respectivos adicionais e multas. 
(     ) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício 

em que forem empenhados, nas respectivas rubricas orçamentárias. 
(     ) Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício. Quando a anulação ocorrer após o encerramento 

do referido exercício, considerar-se-á receita do ano em que se efetivar. 
(     ) As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo 

suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com 
prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente 
poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, 
sempre que possível, a ordem cronológica. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, V.  B) F, F, V, V.  C) V, F, V, F.  D) V, V, F, F.  E) F, V, F, V. 
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15 
Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem às seguintes situações: 
I. Conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes. 
II. Conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado. 
III. Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta. 
IV. Conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão 

de auxílios e subvenções. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) II e III.  C) III e IV.  D) I, II e III.  E) I, II e IV. 
 

16 
Sobre controle na Administração Pública, analise as afirmativas a seguir. 
I. O controle da execução orçamentária compreenderá a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita 

ou a realização da despesa. 
II. No que diz respeito ao Controle Interno, a verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será sempre 

subsequente, ou seja, a posteriori. 
III. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer 

tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos. 
IV. O controle da execução orçamentária compreenderá o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações, a fidelidade 

funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos, e o cumprimento do programa de 
trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) II e IV.  C) III e IV.  D) I, II e III.  E) I, III e IV. 
 

17 
Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 a respeito da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela 

darão ciência ao Poder Legislativo, se assim julgarem necessário, sob pena de responsabilidade solidária. 
(     ) Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou 

ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União, desde que apresentem provas. 
(     ) Compete ao Controle Interno julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo 
Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 
prejuízo ao erário público. 

A sequência está correta em 
A) F, V, V.  B) V, F, V.  C) V, V, F.  D) F, F, F.  E) V, V, V. 
 

18 
Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir. 
I.  As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida 

prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações 
e serviços públicos de saúde. 

II.  É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações referentes às emendas individuais ao projeto 
da LOA, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os 
critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar. 

III.  Quando a transferência obrigatória da União, para a execução da programação correspondente às emendas individuais 
ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida, for destinada a Estados, 
ao Distrito Federal e a Municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base 
de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal definidas 
constitucionalmente. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) III, apenas.  D) I e II, apenas.  E) II e III, apenas. 
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19 
“O orçamento público é um ato que materializa a origem e o montante dos recursos a serem obtidos paralelamente à 
natureza e montante dos dispêndios a serem efetuados, por meio de atividades e projetos, que permitem a obtenção de 
objetivos e o atingimento de metas.”                   (Matias-Pereira, 2006, p. 128.) 
 

Em relação ao Orçamento-Programa, analise as afirmativas a seguir. 
I.  Constitui-se apenas em um documento eminentemente contábil e financeiro, contendo a previsão de receita e fixação 

de despesas para um determinado período, não apresentando preocupação com o planejamento das ações 
governamentais e nem com as efetivas necessidades da comunidade. 

II.  É um documento que evidencia a política econômico-financeira e o programa de trabalho da administração, 
discriminando as despesas segundo sua natureza, dando ênfase aos fins ou objetivos, e não à forma como será gerado 
ou gasto o recurso, de modo a demonstrar em quê e para quê o governo gastará, e também quem será responsável 
pela execução de seus programas. 

III.  Constitui-se em um plano de trabalho expresso, por um conjunto de ações a realizar e pela identificação dos recursos 
necessários à sua realização, podendo ser entendido com a evolução do controle preventivo da administração pública, 
uma vez que sinaliza a sistemática de apropriação e controle de recursos públicos. 

IV.  É um processo operacional de planejamento e orçamento pelo qual cada administrador deve apresentar um pacote 
de decisões e apenas uma justificativa simples da necessidade dos recursos totais solicitados, tendo em vista que não 
é necessária a comprovação sistemática das despesas e nem a verificação da equação de custos e benefícios. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III.  B) I e IV.  C) II e III.  D) II e IV.  E) I, II e III. 
 

20 
“Art. 16. O Sistema de Contabilidade Federal compreende as atividades de registro, de tratamento e de controle das 
operações relativas à administração orçamentária, financeira e patrimonial da União, com vistas à elaboração de 
demonstrações contábeis.”                      (BRASIL, Lei nº 10.180/2001.) 
 

Segundo a referida lei, integra o Sistema de Contabilidade Federal como órgão central a Secretaria 
A) da Receita Federal.      D) Nacional da Juventude. 
B) de Educação Básica.      E) de Desenvolvimento da Cidade. 
C) do Tesouro Nacional. 
 

21 
“Impõe que a estimativa de receitas e a fixação de despesas devem sempre referir-se a um período de tempo limitado 
de tempo. Em conformidade com este princípio, o orçamento deve-se referir a um período determinado ou exercício 
financeiro que, no Brasil, conforme prescrito no art. 34 da Lei nº 4.320/64, coincide com o ano civil, compreendendo o 
período de 1º de janeiro e 31 de dezembro, sendo a vigência da lei orçamentária limitada a um ano-calendário.” O 
conceito apresentado refere-se ao Princípio Orçamentário da: 
A) Unidade.  B) Totalidade.  C) Anualidade.  D) Exclusividade. E) Universalidade. 
 

22 
“São mecanismos de ajustamento orçamentário, empregados para corrigir ou acertar distorções que surgem durante a 
execução do orçamento, quando em determinados níveis de itens programáticos há a evidência de insuficiência de 
recurso, enquanto outros apresentam excesso de disponibilidades ou, ainda, quando não existem especificações que 
definem um projeto ou atividade.”          (ANDRADE, 2013.) 
 

Em relação aos créditos adicionais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Créditos Adicionais Suplementares: destinam-se ao reforço de dotações já existentes, mas que tiveram créditos 

insuficientemente dotados na Lei Orçamentária. 
(     ) Créditos Adicionais Especiais: destinam-se a suprir despesas que não possuem dotação específica prevista na Lei 

Orçamentária. 
(     ) Créditos Adicionais Extraordinários: destinam-se à cobertura de despesas imprevisíveis e urgentes, como guerras e 

calamidades públicas. 
(     ) Créditos Adicionais Suplementares: abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento 

ao Poder Legislativo. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V, F.  B) V, F, V, F.  C) F, F, F, V.  D) F, V, F, V.  E) F, F, V, V. 
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23 
Segundo a Lei nº 10.180/2001, Art. 1º, serão organizadas sob a forma de sistemas as atividades de planejamento e de 
orçamento federal, de administração financeira federal, de contabilidade federal e de controle interno do Poder 
Executivo Federal. Sobre as finalidades do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal. 
(     ) Formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. 
(     ) Formular planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social. 
(     ) Elaborar o orçamento público federal e encaminhá-lo para aprovação pelo Poder Legislativo. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V, F.  B) F, V, V, F.  C) V, F, V, F.  D) F, F, V, V.  E) F, V, V, F. 
 

24 
Os estágios ou etapas da despesa pública têm o objetivo de garantir a qualidade das ações governamentais, além de 
“resguardar a Administração de possíveis erros, fraudes ou desvios, de modo a garantir a transparência [...]” 

(ANDRADE, 2013.) 
 

Constituem-se em etapas ou estágios da despesa pública: 
I. Fixação. 
II. Licitação. 
III. Previsão. 
IV. Liquidação. 
Estão corretas apenas as alternativas 
A) I e III.   B) II e IV.  C) III e IV.  D) I, II e III.  E) I, II e IV. 
 

25 
O § único do artigo 92 da Lei nº 4320/64 determina que “o registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, 
distinguindo-se as despesas processadas das não processadas”. Uma despesa orçamentária processada, classificada 
como restos a pagar, é considerada como aquela que cumpriu os seguintes estágios da despesa: 
A) Autorização e empenho.      D) Autorização, empenho e liquidação. 
B) Empenho, quitação e liquidação.     E) Autorização, empenho, liquidação e quitação. 
C) Quitação, empenho e autorização. 
 

26 
A despesa orçamentária anulada após o encerramento do exercício deverá ser tratada da seguinte forma: 
A) Reverter à dotação original. 
B) Contabilizada em despesas de exercícios anteriores. 
C) Contabilizada na conta redutora da despesa original. 
D) Contabilizada na receita do ano em que se efetivar a anulação. 
E) A despesa orçamentária não pode ser anulada após o encerramento do exercício. 
 

27 
São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de 
Orçamento. Considerando esse conceito apresentado na Lei nº 4.320/64, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os créditos suplementares são destinados a reforço de dotação orçamentária. 
B) Os créditos extraordinários são autorizados por lei e abertos por decreto do executivo. 
C) Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do executivo. 
D) Os créditos adicionais especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 
E) Os recursos resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias são considerados como fonte de 

recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais. 
 

28 
São classificados na dívida flutuante as seguintes obrigações, EXCETO: 
A) Os depósitos.      D) Os serviços da dívida a pagar. 
B) Ao restos a pagar.       E) Os compromissos superiores a 12 meses. 
C) Os débitos de tesouraria. 
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29 
O recebimento de créditos tributários inscritos em dívida ativa será registrado na contabilidade na seguinte 
subcategoria econômica: 
A) Receita Tributária.      D) Outras Receitas Correntes. 
B) Receita Patrimonial.       E) Receita de Créditos Tributários. 
C) Receita de Contribuições. 
 

30 
São estágios da Receita Pública: 
A) Arrecadação, liquidação e quitação.     D) Previsão, arrecadação e recolhimento. 
B) Autorização, previsão e arrecadação.     E) Autorização, arrecadação e liquidação. 
C) Estimativa, arrecadação e liquidação. 
 

31 
A retenção de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, retido na folha de pagamento dos servidores públicos e dos 
pagamentos de prestadores de serviços, realizados nos Estados e Municípios, deverá ser contabilizado: 
A) Na Dívida Fundada.      D) Na Receita Tributária. 
B) Em IRRF a Recolher.      E) Em Obrigações Tributárias a Recolher. 
C) Na Dívida Flutuante. 
 

32 
A classificação da despesa, segundo a sua natureza, compõe-se de: categoria econômica, grupo de natureza da despesa 
e elemento de despesa. Pertencem ao Grupo de Natureza de Despesa: 
A) Outras Despesas Correntes, Investimentos, Material de Consumo. 
B) Vencimentos e Vantagens Fixas, Investimentos, Material de Consumo. 
C) Inversões Financeiras, Amortização da Dívida, Juros e Encargos da Dívida. 
D) Pessoal e Encargos Sociais, Aposentadoria e Reformas, Aplicações Diretas. 
E) Juros sobre a Dívida por Contrato, Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes. 
 

33 
A Administração Pública tem uma série de pontos positivos, que devem ser evidenciados e cujo modelo de atuação 
deve ser extrapolado para áreas e situações mais carentes de uma boa administração. São eles, EXCETO: 
A) Necessidade de um Plano Diretor bem elaborado. 
B) Modelo administrativo focado nos meios e não nos fins. 
C) Atuação descentralizada e baseada em resultados efetivos. 
D) Boa vontade de significativa parte dos funcionários públicos.  
E) Carência e ambiente propício para a realização de serviços públicos.  
 

34 
A administração indireta corresponde à organização administrativa das pessoas jurídicas vinculadas que são criadas 
pelo Estado para com ele comporem a administração pública, auxiliando-o no exercício da atividade administrativa. 
Integram a administração indireta as seguintes entidades vinculadas, EXCETO: 
A) Fundações.       D) Tribunal de Contas da União. 
B) Autarquias.       E) Sociedades de Economia Mista.  
C) Empresas públicas. 
 

35 
“O conjunto de atividades e bens que são exercidos ou colocados à disposição da coletividade, considerando que o 
bem-estar da comunidade é, pois, a organização de todos os seus bens particulares, e não a simples soma dos bens 
individuais, como faz crer o liberalismo, nem a absorção dos bens pelo Estado, como induz o socialismo, residindo a 
missão do Estado nessa tarefa organizadora e coordenadora. O conceito descrito refere-se à Contabilidade 
_______________________, que é uma especialização da Ciência Contábil.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) Pública  B) Bancária   C) Industrial  D) Gerencial  E) Comercial 
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36 
“O Princípio que se afirma, para o ente público, pela autonomia e responsabilização do patrimônio a ele pertencente é 
denominado de Princípio ____________________.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior. 
A) da Entidade       D) da Oportunidade 
B) da Competência       E) do Registro pelo Valor Original 
C) da Continuidade  
 

37 
De acordo com o Princípio da Competência, o enfoque contábil estabelece que as receitas e as despesas devem ser 
incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se 
correlacionarem, independentemente de seu recebimento ou pagamento. Do enfoque contábil resulta a avaliação 
integral e completa do patrimônio público, vez que sua utilização pressupõe o critério de reconhecimento de resultados 
como das receitas quando nasce o crédito tributário mediante lançamento tributário efetuado pelo órgão público seja 
no lançamento direto, como é o caso dos itens a seguir, EXCETO: 
A) IPTU.            D) Autuação fiscal.  
B) IPVA.        E) Taxa de incêndio. 
C) ICMS. 
 

38 
A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece como ente da Federação, EXCETO: 
A) A União.       D) O Distrito Federal.  
B) Cada Estado.       E) Empresas Estatais. 
C) Cada Município. 
 

39 
Considerando a depreciação de um determinado bem, decorrente da perda gradual de valor dos bens pertencentes ao 
ativo permanente, denomina-se: 
A) Custos.  B) Perdas.  C) Gastos.  D) Despesas.  E) Investimentos. 
 

40 
“Considerando os métodos utilizados para a depreciação de bens utilizados na produção, destaca-se o método 
________________, que é amplamente utilizado na prática, considerando sua aceitação pelo Imposto de Renda.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) cole         D) taxas variáveis 
B) linear       E) unidades produzidas 
C) taxas fixas 
 

41 
O Patrimônio Líquido apresenta as reservas que são valores acumulados para uso posterior. De acordo com a Lei das 
Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976), o número de grupos de reservas existentes é de: 
A) 2.         B) 3.   C) 4.   D) 5.    E) 6. 
 

42 
“Nas empresas, os bens destinados à manutenção das suas atividades são classificados no(as) _______________________.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) ativo circulante       D) despesas financeiras 
B) despesas a vencer       E) despesas não operacionais 
C) despesas diferidas  
 

43 
“Uma empresa adquiriu um equipamento para uso próprio no valor de $ 45.000,00. Sendo o valor residual do referido 
bem estimado em $ 5.000,00 e sua vida útil avaliada em 5 anos, a depreciação no período é de _______________ por 
ano.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) $ 5.000,00  B) $ 6.000,00  C) $ 7.000,00  D) $ 8.000,00  E) $ 9.000,00  
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44 
“Uma empresa fez benfeitorias em imóveis de terceiros, o respectivo valor deverá ser classificado na conta de Ativo  
_____________________.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) diferido        D) investimentos 
B) intangível       E) realizável a longo prazo 
C) imobilizado  
 

45 
“Sob a perspectiva do setor público, o Princípio Contábil que se refere ao processo de mensuração e apresentação dos 
componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas é o da _____________________.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Entidade        D) Oportunidade 
B) Prudência        E) Avaliação contábil 
C) Competência 
 

46 
“O(A) ____________________ 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.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Balanço Financeiro       D) Demonstração Contábil 
B) Balanço Patrimonial       E) Demonstração do Resultado Econômico 
C) Balanço Orçamentário 
 

47 
De acordo com os principais conceitos de custos nos órgãos públicos identificados a partir de informações dos 
subsistemas orçamentário e patrimonial, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Objeto de custo. 
2. Sistema de custeio. 
3. Subsistema patrimonial. 
4. Sistema de acumulação. 
(     ) Corresponde à forma como os custos são acumulados e apropriados aos bens e serviços e outros objetos de custos 

e está relacionado ao fluxo físico e real da produção. Os sistemas de acumulação de custos no setor público ocorrem 
por ordem de serviço ou produção e de forma contínua. 

(     ) A dimensão dos produtos e serviços prestados, identificados e mensurados a partir das transações quantitativas e 
qualitativas afetas ao patrimonial da entidade consoante os Princípios de Contabilidade. 

(     ) Associado ao modelo de mensuração e, desse modo, podem ser custeados os diversos agentes de acumulação de 
acordo com diferentes unidades de medida, dependendo das necessidades dos tomadores de decisões. No âmbito 
do sistema de custeio, podem ser utilizadas as seguintes unidades de medida: custo histórico; custo-corrente; custo 
estimado; e, custo padrão. 

(     ) Unidade que se deseja mensurar e avaliar os custos. Os principais objetos de custos são identificados a partir de 
informações dos subsistemas orçamentário e patrimonial. 

A sequência está correta em 
A) 4, 3, 2, 1.  B) 1, 2, 3, 4.  C) 2, 4, 3, 1.  D) 3, 1, 4, 2.  E) 3, 4, 1, 2. 
 

48 
A entidade do setor público deve manter procedimentos uniformes de registros contábeis, por meio de processo 
manual, mecanizado ou eletrônico, em rigorosa ordem cronológica, como suporte às informações. “Os registros 
contábeis e as informações apresentadas devem reconhecer os fenômenos patrimoniais em sua totalidade, não 
podendo ser omitidas quaisquer partes do fato gerador.” O trecho anterior refere-se a qual característica do registro e 
da informação contábil no setor público? 
A) Integridade.        D) Comparabilidade. 
B) Objetividade.       E) Representatividade.  
C) Fidedignidade. 
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49 
Analise as definições a seguir. 
I. Contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial: objetiva a evidenciação do patrimônio da entidade pública. 
II. Contabilidade industrial e de custos: praticada nos estabelecimentos industriais do Estado, mantidos no interesse 

público, como, por exemplo, a Imprensa Oficial, serviços de água, esgoto, transportes, estradas de ferro e demais 
serviços públicos industriais, com autonomia administrativa ou subordinados. 

III. Contabilidade agrícola ou pastoril: praticada nos campos de experimentação e nas fazendas-modelo de propriedade 
do Estado e, da mesma forma que a contabilidade industrial, tem como objetivo apurar o custo da produção. 

IV. Contabilidade gerencial: constitui uma ferramenta importante, com o objetivo de prover a administração com 
informações que não podem estar inseridas na contabilidade geral ou na contabilidade orçamentária, financeira e 
patrimonial, por divergirem dela quanto à classificação, ao critério de acumulação e avaliação e, principalmente, como 
fonte geradora de informações que auxiliem o processo decisório. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.        D) I, II e III, apenas. 
B) II e III, apenas.       E) I, III e IV, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
 

50 
Define-se como Patrimônio Público: 
A) Ativos em que a entidade mesmo sem ter o direito de propriedade detém o controle, os riscos e os benefícios deles 

decorrentes. 
B) Todos os esforços para movimentar e gerir recursos e patrimônio destinados a resolver problemas ou criar condições 

de promoção social.  
C) O ramo da contabilidade que registra, controla e demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e fatos da fazenda 

pública e o patrimônio público e suas variações. 
D) O conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, 

mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, 
presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor 
público e suas obrigações. 

E) Órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito público ou que, possuindo personalidade jurídica de direito privado, 
recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem dinheiros, bens e valores públicos, na execução de suas 
atividades. Equiparam-se, para efeito contábil, as pessoas físicas que recebam subvenção, benefício, ou incentivo, fiscal 
ou creditício, de órgão público. 

 
 

 
 



 

INSTRUÇÕES 

 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, fabricada com material transparente. 

Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e 

devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de consultas à legislação, doutrina, jurisprudência ou 
súmula, manuais, artigos científicos, livros, apostilas, anotações, nem o porte de aparelhos eletrônicos como 
máquina calculadora, agenda eletrônica, bip, telefone celular, walkman, MP3/MP4 player, receptor, notebook, 
palmtop, máquina fotográfica, gravadores, tablet, Ipod, Ipad, pendrive, controle de alarme de carro, relógio de 

qualquer modelo ou similares. Caso o candidato, durante a realização das provas, seja surpreendido portando os 
aparelhos eletrônicos citados, será o fato ocorrido registrado em ata e o candidato ELIMINADO automaticamente do 

processo de seleção. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 

calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao terminarem, os 

candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e 
bebedouros. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas 

(Gabarito). Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o 
candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá levar o Caderno de Questões a partir dos últimos 30 (trinta) minutos destinados à realização das 

provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 

 

- O gabarito oficial das provas objetivas será publicado no Diário da Justiça eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Norte e nos sites do www.idecan.org.br e www.esmarn.tjrn.jus.br, 2 (duas) horas após término da 
prova. 

- O prazo para a interposição dos recursos será de 1 (um) dia útil, contado do primeiro dia útil subsequente à data da 
publicação do resultado objeto do recurso. 

- Os recursos deverão ser apresentados ao IDECAN, via endereço eletrônico www.idecan.org.br, clicando no link 
correspondente à “Interposição de Recurso”, disponível até as 23h59 do último dia recursal. O estudante deverá seguir 
as orientações de envio dispostas no endereço eletrônico. 


