INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE JARU/RO

CONTADOR
Código da Prova

R01 T
TARDE

Verifique se o Código da Prova é o mesmo
do seu cartão de respostas
Duração da prova:

4 horas

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE CORA CORALINA PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO

“Um saber múltiplo não ensina a sabedoria.”

ATENÇÃO
Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de
resposta – A, B, C, D e E.

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.
Por motivo de segurança:
O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova


Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões



O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato



Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!
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Conhecimentos Gerais - Língua
Portuguesa
TEMPOS MODERNOS
Não tendo assistido à inauguração dos bonds
elétricos, deixei de falar neles. Nem sequer entrei em
algum, mais tarde, para receber as impressões da nova
tração e contá-las. Daí o meu silêncio da outra semana.
Anteontem, porém, indo pela Praia da Lapa, em um bond
comum, encontrei um dos elétricos, que descia. Era o
primeiro que estes meus olhos viam andar. (...)
De repente ouvi vozes estranhas, pareceu-me que
eram burros que conversavam, inclinei-me (ia no banco da
frente); eram eles mesmos. Como eu conheço um pouco a
língua dos Houyhnhnms, pelo que dela conta o famoso
Gulliver, não me foi difícil apanhar o diálogo. Bem sei que
cavalo não é burro, mas reconheci que a língua era a
mesma. O burro fala menos, decerto, é talvez o trapista
daquela grande divisão animal, mas fala. Fiquei inclinado e
escutei:
- Tens e não tens razão, respondia o da direita ao da
esquerda.
O da esquerda:
- Desde que a tração elétrica se estenda a todos os
bonds, estamos livres, parece claro.
- Claro parece, mas entre parecer e ser, a diferença é
grande. (...) O bond elétrico apenas nos fará mudar de
senhor.
- De que modo?
- Nós somos bens da companhia. Quando tudo andar
por arames, não somos já precisos, vendem-nos. Passamos
naturalmente às carroças.
- Pela burra de Balaão! exclamou o burro da
esquerda. Nenhuma aposentadoria? Nenhum prêmio?
Nenhum sinal de gratificação? Oh, mas onde está a justiça
deste mundo?
- Passaremos às carroças – continuou o outro
pacificamente – onde a nossa vida será um pouco melhor;
não que nos falte pancada, mas o dono de um burro sabe
mais o que ele lhe custou. Um dia, a velhice, a lazeira,
qualquer cousa que nos torne incapaz restituir-nos-á a
liberdade...
- Enfim!

Contador
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- Ficaremos soltos na rua, por pouco tempo,
arrancando alguma erva que aí deixem crescer para recreio
da vista. Mas que valem duas dentadas de erva, que nem
sempre é viçosa? Enfraqueceremos, a idade ou a lazeira irnos-á matando, até que, para usar esta metáfora humana
– esticaremos a canela. Então teremos a liberdade de
apodrecer. Ao fim de três dias, a vizinhança começa a
notar que o burro cheira mal; conversação e queixumes.
No quarto dia, um vizinho, mais atrevido, corre aos jornais,
conta o fato e pede uma reclamação. No quinto dia sai a
reclamação impressa. No sexto dia, aparece um agente,
verifica a exatidão da notícia; no sétimo, chega uma
carroça, puxada por outro burro, e leva o cadáver.
Seguiu-se uma pausa.
- Tu és lúgubre, disse o burro da esquerda, não
conheces a língua da esperança.
- Pode ser, meu colega; mas a esperança é própria das
espécies fracas, como o homem e o gafanhoto; o burro
distingue-se pela fortaleza sem par. A nossa raça é
essencialmente filosófica. Ao homem que anda sobre dois
pés, e provavelmente a águia, que voa alto, cabe a ciência
da astronomia. Nós nunca seremos astrônomos. Mas a
filosofia é nossa. Todas as tentativas humanas a este
respeito são perfeitas quimeras.
(Machado de Assis, Crônica de 16 de outubro de 1892)

Trapista: relativo à ordem religiosa da Trapa, ramo
beneditino dos cistercienses, fundada em 1140.

Questão 1
Considerando que a Filosofia consiste no estudo de
problemas fundamentais relacionados à existência
humana, depreende-se, no último parágrafo do texto, um
sentimento do autor, em relação ao homem, de:
(A) revolta.
(B) ressentimento.
(C) alienação.
(D) pessimismo.
(E) fraqueza.
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Questão 2

Questão 6

Através da leitura atenta do texto, pode-se afirmar que o
autor:

No trecho “ANTEONTEM, PORÉM, indo PELA PRAIA DA
LAPA, em um bond COMUM...”, as palavras destacadas
pertencem, respectivamente, às seguintes classes
gramaticais:

(A) demonstra ser radicalmente contra os avanços
sucessivos da modernidade.
(B) divulga, em contraponto à evolução tecnológica, a
desumanização da vida através do lamento do burro.
(C) preferia andar de bondes puxados a burro, pois se
interessava pela língua dos Houyhnhnms.
(D) sofre muito com o drama dos animais, pela injustiça
cometida contra eles.
(E) reduz o ser humano ao tamanho do gafanhoto, devido
à incapacidade intelectual do homem.

Questão 3
“Pode ser, MEU COLEGA ...”
A expressão destacada tem a função sintática de:
(A) aposto.
(B) vocativo.
(C) sujeito.
(D) objeto direto.
(E) objeto indireto.

Questão 4
“Não TENDO ASSISTIDO à inauguração dos bonds elétricos,
deixei de falar neles.” A alternativa que apresenta a
mesma regência da expressão verbal destacada é:
(A) O sol despontou às seis horas pontualmente.
(B) Prefiro as cenas de ficção científica moderna.
(C) Paguei as prestações do meu imóvel em dia.
(D) Esqueci a carteira de identidade no consultório.
(E) Todos aspiramos a uma vida livre e próspera.

Questão 5
No trecho “...para receber as impressões da nova tração e
contá-las.”, o termo destacado -las tem a sua análise
morfossintática descrita, COM ACERTO, em:
(A) artigo/objeto indireto.
(B) preposição/sujeito.
(C) pronome oblíquo átono/objeto direto.
(D) pronome oblíquo átono/objeto indireto.
(E) pronome pessoal reto/objeto direto.

Contador

(A) substantivo, conjunção, advérbio, adjetivo
(B) adjetivo, interjeição, locução adjetiva, substantivo
(C) pronome, numeral, locução prepositiva, advérbio
(D) advérbio, conjunção, locução adverbial, adjetivo
(E) conjunção, advérbio, locução pronominal, substantivo

Questão 7
O trecho “O burro fala menos, decerto, é talvez o trapista
daquela divisão animal, mas fala.”, apresenta período:
(A) simples.
(B) composto por coordenação.
(C) composto por subordinação.
(D) composto por coordenação e subordinação.
(E) com oração absoluta.

Questão 8
Na passagem “DESDE QUE a tração elétrica se estenda a
todos os bonds, estamos livres, parece claro.”, a expressão
destacada tem o valor semântico de:
(A) condição.
(B) causa.
(C) concessão.
(D) consequência.
(E) tempo.

Questão 9
Dentre os grupos de palavras apresentados abaixo, a
alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafos
é:
(A) assistido – descia – mesma
(B) impressões – silêncio – praia
(C) arrancar – Gulliver – velhice
(D) burro – trapista – estranhas
(E) inclinado – companhia – carroça
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Questão 10

Conhecimentos Gerais - Raciocínio Lógico

A alternativa abaixo que NÃO obedece ao padrão da
norma culta da língua quanto à concordância é:

Questão 11

(A) No centro cirúrgico ouvia-se as declarações do médico.
(B) Cem por cento da produção agrícola foram vendidas.
(C) Batiam dez horas no relógio da praça principal.
(D) Não havia flores mais belas que as do meu jardim.
(E) Não ficará na empresa, haja vista as intrigas feitas.

Negar que “Marcelo foi correr se e somente se Ligia
estava vestida” equivale a dizer que:
(A) Marcelo foi nadar se e somente se Ligia não estava
vestida.
(B) Ou Marcelo foi nadar ou Ligia estava vestida.
(C) Marcelo foi nadar e Ligia estava vestida.
(D) Marcelo não foi nadar e Ligia não estava vestida.
(E) Marcelo estava vestido e Ligia estava nadando.

Questão 12
No lançamento de 2 dados honestos, a probabilidade de
que a soma das faces superiores seja um número par
maior que 6 é:

(A)

1
.
2

(B)

1
.
4

(C)

1
.
8

(D)

5
.
18

(E)

7
.
18

Questão 13
Dada a seguinte proposição: Eduardo é contador ou Julia é
médica. A sua negação é:
(A) Eduardo não é contador ou Julia não é médica.
(B) Eduardo não é contador, então Julia é médica.
(C) Julia não é médica, então Eduardo é contador.
(D) Eduardo não é contador e Julia não é médica.
(E) Eduardo é contador, se e somente se, Julia não é
médica.

Contador
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Questão 14

Questão 17

O número mínimo necessário de pessoas num grupo para
que se tenha a certeza de que 4 delas façam aniversário no
mesmo mês é:

O número de anagramas que se pode fazer com o conjunto
de letras (C, O, N, T, A, B, E, I, S) é:
(A) 20160.
(B) 40320.
(C) 60480.
(D) 181440.
(E) 362880.

(A) 37.
(B) 36.
(C) 25.
(D) 12.
(E) 4.

Questão 18
Questão 15
Uma quantidade de suplemento alimentar é utilizada por
um grupo de 8 pessoas, durante 15 dias, e cada uma
consome 300g por dia. Duas pessoas foram inseridas nesse
grupo. Cada pessoa poderá consumir de suplemento
alimentar, por 10 dias, a seguinte porção de gramas por
dia:
(A) 240g.
(B) 280g.
(C) 320g.
(D) 360g.
(E) 400g.

valor

do

último

11
3

 ; 3; ;5 ; __  é:
2
2

(A) 6.

(B)

25
.
2

(A) R$ 44,00.
(B) R$ 45,00.
(C) R$ 64,00.
(D) R$ 109,00.
(E) R$ 54,00.

Questão 19

Questão 16
O

Três quilogramas de queijo prato mais três quilogramas de
presunto custam 327 reais. Manuel comprou dois
quilogramas deste mesmo queijo prato e quatro
quilogramas deste mesmo presunto e gastou 346 reais.
Manuel pagou por um quilograma de presunto:

número

da

sequência

A  {x /1  x  30}
Dados os conjuntos: B  {x / x é número primo} ,
C  {x / x é ímpar}
Pode – se afirmar que:
(A) ( A  B)  C  {3,5,7,11,13,17,19, 23, 29} .
(B) ( A  B)  C  {1,3,5,7,11,13,17,19, 23, 29} .
(C) ( A  B)  C  {1,3,5,7,9,11,13,17,19, 23, 29} .
(D) ( A  B)  C  {3,5,7,9,11,13,17,19, 23, 29} .
(E) ( A  B)  C  {3,5,7,11,13,17,19, 21, 29} .

19
(C)
.
2
(D)

27
.
2

(E)

7.

Questão 20
Três amigos montaram uma locadora de carros. Altamiro
entrou com R$ 24.000,00, Valdir com R$ 35.000,00 e
Claudio com R$ 16.000,00. Ao fim de seis meses obtiveram
um lucro de R$ 15.000, que foi dividido entre os três em
partes diretamente proporcionais ao capital que cada um
empregou. O valor que coube a Valdir foi de:
(A) R$ 3200,00.
(B) R$ 4800,00.
(C) R$ 5200,00.
(D) R$ 6000,00.
(E) R$ 7000,00.

Contador
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Conhecimentos Específicos - Informática
Básica
Questão 21
A medida da capacidade de processamento de uma CPU é
expressa em:
(A) Gigabytes.
(B) Megabytes.
(C) Megabits.
(D) Hertz.
(E) Volts.

Questão 22
No Excel a fórmula que retorna à quantidade de dias em
um intervalo de datas é:
(A) data.valor.
(B) dias360.
(C) fraçãoano.
(D) valor.tempo.
(E) Diatrabalho.

Questão 23
O equipamento que recebe, via linha telefônica, o acesso a
internet e disponibiliza conexão para os computadores de
um local, via cabo e/ou wifi, chama-se:
(A) HUB
(B) Interface
(C) Roteador
(D) Switch
(E) Fibre Channel

Questão 24
Se em uma célula do Excel intoduzirmos a função
=PAR(35) , teremos o seguinte valor:
(A) -35
(B) 35
(C) 17,5
(D) -17,5
(E) 36

Contador
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Questão 25
A locação de recursos computacionais de processamento e
armazenamento de dados, em data-centers remotos,
conectados via rede, chama-se:
(A) Computação na nuvem.
(B) On-Line.
(C) Block time.
(D) Computação em tempo real.
(E) Rede Lan.

Questão 26
Dentre os softwares abaixo, aquele que foi desenhado
para o ambiente Linux está na alternativa:
(A) Windows Office
(B) Windows Server
(C) IOS
(D) LibreOffice
(E) Android

Questão 27
A transmissão de dados necessita de proteção e garantia
de origem. Uma ferramenta que provê a garantia de
origem às remessas de informações é:
(A) Criptografia.
(B) Certificado Digital.
(C) Anti Virus.
(D) Firewall.
(E) Switch.

Questão 28
Durante uma edição em MS Word, o profissional de
informática deseja salvar o que foi feito até o momento,
usando o atalho de teclado. Ele deverá usar o comando:
(A) Ctrl + p
(B) Ctrl + x
(C) Ctrl + b
(D) Ctrl + z
(E) Ctrl + s
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Questão 29
Numa planilha Excel a célula C12 contém o texto
“clube de tênis”. O conteúdo retornado na célula C7 se a
mesma contiver a fórmula “=NÚM.CARACT(C12)”, será:

IBADE

Conhecimentos Específicos - Direito
Administrativo e Direito Constitucional
Questão 31

(A) 14
(B) 12
(C) 2
(D) 16
(E) 3

Cláusula pétrea é o dispositivo constitucional imutável, que
não pode ser alterado nem mesmo por proposta de
Emenda à Constituição (PEC). O objetivo é impedir
inovações no ordenamento jurídico sobre assuntos
cruciais. Dentre as cláusulas pétreas contidas no texto
constitucional, destaca-se o(a)(s):

Questão 30

(A) forma federativa de Estado.
(B) voto censitário e periódico.
(C) direitos e garantias coletivos.
(D) alienação de bens públicos pela administração.
(E) distribuição de cargos comissionados no governo.

O PostgreSQL é um banco de dados voltado para a
plataforma:
(A) Windows Server
(B) Windows 7
(C) Android
(D) Linux
(E) IBM Z/OS

Questão 32
Sobre a organização do Estado brasileiro, é correto afirmar
que a criação de novos Municípios ocorre por meio da
edição de uma lei estadual e depende:
(A) de emenda à Constituição de 1988.
(B) da regulamentação dessa lei, via decreto estadual, para
a concretização do seu objetivo.
(C) de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações
dos municípios envolvidos.
(D) de consulta prévia, mediante referendo, às populações
indígenas, ribeirinhas e tradicionais que habitam o local
afetado.
(E) apenas da vontade do legislador municipal.

Questão 33
Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição de 1988, é correto dizer que:
(A) a locomoção no território nacional em tempo de paz
pode ser proibida pela via do habeas corpus.
(B) é possível haver tribunal de exceção, como por
exemplo o tribunal do júri, composto por pessoas do
povo e não por juízes togados.
(C) não está garantido o direito de propriedade, sendo que
quem tem a posse do bem tem presunção de
propriedade do mesmo.
(D) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a
lei estabelecer.
(E) é livre a manifestação do pensamento, sendo a
proteção ao anonimato essencial para sua garantia.

Contador
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Questão 34

Questão 37

“___________ é, juridicamente, a lei fundamental e
suprema de um Estado, contendo as normas referentes à
estruturação do Estado, à formação dos poderes públicos,
forma de governo e aquisição do poder de governar,
distribuição de competências, direitos, garantias e deveres
dos cidadãos”. O documento que completa corretamente a
lacuna acima é:

Quando um ato administrativo negar, limitar ou afetar
direitos ou interesses, deverá haver a indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos. Isto é decorrência direta do
princípio administrativo da:

(A) Constituição.
(B) Lei complementar.
(C) Lei ordinária.
(D) Resolução legislativa.
(E) Decreto presidencial.

Questão 35
As normas estabelecidas na Constituição Federal, na seção
sobre “Fiscalização contábil, financeira e orçamentária”
(artigo 70 e seguintes), aplicam-se, no que couber, à
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de
Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos
Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Sendo
assim, é importante conhecer aspectos desse tipo de
fiscalização na esfera federal, já que podem influenciar no
âmbito estadual ou mesmo municipal. Destarte, sobre o
Tribunal de Contas da União, é correto afirmar que:
(A) é integrado por dez Ministros e possui sede na cidade
do Rio de Janeiro.
(B) seus ministros serão escolhidos exclusivamente pelo
Presidente da República.
(C) só poderá realizar inspeções e auditorias de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, nas unidades administrativas dos três
Poderes, quando autorizado pelo Congresso Nacional.
(D) realiza o controle externo de contas, com auxílio do
Congresso Nacional.
(E) a ele compete apreciar as contas prestadas anualmente
pelo Presidente da República, mediante parecer prévio.

Questão 36
O poder X é aquele que cabe ao chefe do poder Executivo
da União, Estados e Municípios, de editar normas
complementares às leis, para sua fiel execução.
Considerando esta assertiva, X refere-se ao poder
administrativo:

(A) legalidade.
(B) oficialidade.
(C) motivação.
(D) eficiência.
(E) supremacia do interesse público.

Questão 38
A alienação de bens imóveis da Administração Pública
Direta, de regra está subordinada à existência de:
1-interesse público devidamente justificado;
2-avaliação posterior;
3-licitação na modalidade concorrência;
4-autorização legislativa.
Dos itens acima enumerados, estão corretos, apenas:
(A) 1 e 2.
(B) 3 e 4.
(C) 1, 2 e 3.
(D) 1, 3 e 4.
(E) 1, 2, 3 e 4.

Questão 39
Segundo a Lei Orgânica do Município de Jaru, compete
privativamente à Câmara Municipal:
(A) processar e julgar os vereadores por crime comum.
(B) autorizar o Governador a se ausentar do país, qualquer
que seja o período de ausência.
(C) elaborar as leis municipais, as quais deverão ser
ratificadas pela Assembleia Legislativa do Estado antes
de serem promulgadas no âmbito municipal.
(D) fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
inclusive os da administração indireta e fundacional.
(E) emendar a Constituição, promulgar leis e expedir
resoluções legislativas e decretos.

(A) hierárquico.
(B) regulamentar.
(C) de polícia.
(D) disciplinar.
(E) supremo.

Contador
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Questão 40
A Constituição Federal dispõe que são estáveis após três
anos de efetivo exercício os servidores nomeados para
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso
público. Porém, determina que, como condição para a
aquisição da estabilidade, é:
(A) necessária sentença judicial transitada em julgado.
(B) facultativa a avaliação periódica de desempenho, na
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
(C) obrigatória a avaliação periódica de desempenho, na
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
(D) obrigatória a avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade.
(E) facultativa a avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade.

IBADE

Conhecimentos Específicos Conhecimentos na Área de Formação
Questão 41
De acordo com a Resolução CFC nº 972/03 compete,
originariamente, ao CFC apurar e promover o desagravo
público nos casos de:
I. conselheiro federal ou presidente de CRC, quando
ofendidos no exercício das atribuições de seus cargos.
II. ausência de punição ética anterior.
III. portadores da medalha João Lyra.
IV. punição ética anterior transitada em julgado.
Das alternativas acima, estão corretas, apenas:
(A) l e III.
(B) I, II, III.
(C) I, II, IV.
(D) II, III e IV.
(E) I, III e IV.

Questão 42
De conformidade com as Normas Brasileira de
Contabilidade constituem aspectos fundamentais dos
papéis de trabalho do auditor:
(A) objetividade, limpeza e clareza.
(B) completude, obscuridade e limpeza.
(C) objetividade, limpeza e parcialidade.
(D) completude, objetividade e obscuridade.
(E) concisão, limpeza e suficiência.

Questão 43
(Ciclo operacional da auditoria interna)
1 - Programa de trabalho
2 - Monitoramento das recomendações
3 - Planejamento e levantamento do processo
4 - Execução
5 - Relatório de conclusão
Os itens acima enumerados de 1 a 5 estão em desordem
quanto à sequência correta das etapas de auditoria; sendo
assim, a alternativa que contém a ordem correta é:
(A) 3-4-5-2-1.
(B) 1-3-4-5-2.
(C) 3-1-4-5-2.
(D) 2-3-1-4-5.
(E) 2-1-3-4-5.
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Questão 44

Questão 47

Uma empresa possui em seu parque industrial um
maquinário de uso exclusivo e seminovo no valor de 1
milhão de reais. A empresa encerrando suas atividades e a
venda do tal maquinário pelo peso em sucata. Tal registro
de venda realizada devido à descontinuidade da empresa,
afeta o seguinte princípio da contabilidade:

Com base nos itens do quadro, numere a coluna abaixo de
acordo com os conceitos ou descrições.

(A) Entidade.
(B) Continuidade.
(C) Oportunidade.
(D) Prudência.
(E) Registro pelo valor original.

Questão 45
Determinada empresa do segmento de informática
realizou uma importação de mercadorias no valor de
30.000,00. Teve gastos com 3.000,00 com seguros e
também com tributos, levando em consideração que o
imposto de importação não é recuperável no valor de
6.000,00. O ICMS 5.150,00, PIS 400, COFINS 1.100,00
totalizando um valor de 15.400,00. Sendo assim o custo de
aquisição das mercadorias é no valor de:
(A) 36.650,00.
(B) 36.250,00.
(C) 31.500,00.
(D) 39.000,00.
(E) 42.650,00.

Questão 46
Observe os itens abaixo.
I. Patrimônio Líquido = Ativo + Passivo
II. Ativo = Passivo - Patrimônio Líquido
III. Ativo + Patrimônio Líquido = Passivo.
Sobre a representação quantitativa do patrimônio,
equação fundamental do patrimônio, a representação
correta encontra-se na alternativa:
(A) I.
(B) III.
(C) I e III.
(D) II.
(E) II e III.

Contador

1 - O Ativo Financeiro
2 - O Ativo Permanente
3 - O Passivo Financeiro
4 - O Passivo Permanente
5 - Nas contas de compensação
( ) Compreenderá as dívidas fundadas e outros
pagamentos
independente
de
autorização
orçamentária.
( ) Serão registrados os bens, valores, obrigações e
situações não compreendidas nos parágrafos
anteriores e que, imediata ou indiretamente, possam
vir a afetar o patrimônio.
( ) Compreenderá os créditos e valores realizáveis
independentemente de autorização orçamentária e os
valores numerários.
( ) Compreenderá os bens, créditos e valores, cuja
mobilização ou alienação dependa de autorização
legislativa.
( ) Compreenderá as dívidas fundadas e outras que
dependam de autorização legislativa para amortização
ou resgate.
A sequência correta é:
(A) 5-3-2-4-1.
(B) 4-2-1-3-5.
(C) 5-3-2-1-4.
(D) 3-5-1-2-4.
(E) 3-5-2-4-1.

Questão 48
A duração de uma PPA e as duas outras formas de
planejamentos orçamentários que deverão ser elaboradas
nesse mesmo período são, respectivamente:
(A) dois anos PPA, nesse período serão elaboradas uma
LDO e LOA a cada ano.
(B) um ano PPA, nesse período serão elaboradas uma LDO
e LOA a cada ano.
(C) quatro anos PPA, nesse período serão elaboradas uma
LDO e LOA a cada ano.
(D) um ano e seis meses PPA, nesse período serão
elaboradas uma LDO e LOA a cada ano.
(E) três anos PPA, nesse período serão elaboradas uma
LDO e LOA a cada ano.
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Questão 49

Questão 51

Com relação a um lançamento de inversão no diário,
empresa registra um débito na conta que deveria ser
creditada e/ou um crédito na conta que deveria ser
debitada. A correção seria:

O regime contábil adotado pela administração pública é o
regime:

(A) por meio de apenas um lançamento correto.
(B) através da transferência mediante dois lançamentos de
débito ou crédito na conta incorreta em contrapartida
com um lançamento de crédito ou débito na conta
correta, por conseguinte, o valor da conta errada para a
conta correta.
(C) por meio de apenas um estorno do lançamento errado.
(D) através da transferência mediante dois lançamentos de
estorno na conta incorreta em contrapartida com um
lançamento de crédito ou débito na conta correta, por
conseguinte, o valor da conta correta para a conta
errada.
(E) através da transferência mediante um lançamento de
débito ou crédito na conta incorreta em contrapartida
com um lançamento de crédito ou débito na conta
correta, por conseguinte, o valor da conta errada para a
conta correta.

Questão 50
De acordo com a Lei nº 6.404/76, a alternativa correta que
contém o somatório apenas dos bens do ativo é:
(considere os dados abaixo).
Caixa
2.000,00
Bancos Conta Movimento
1.200,00
Contas a Receber
500,00
Empréstimo Concedidos LP
1.000,00
Duplicatas Emitidas
850,00
Adiantamento de Clientes
1.050,00
Equipamentos
650,00
Clientes
3.400,00
Mercadorias
6.200,00
Notas Promissórias Aceitas
3.800,00
Patentes
4.100,00

(A) de competência.
(B) misto.
(C) de caixa.
(D) de caixa para as despesas e de competência para as
receitas.
(E) único.

Questão 52
A Lei de Responsabilidade Fiscal NÃO se aplica às(à/ao):
(A) Fundações.
(B) Autarquias.
(C) Empresa Estatal independente.
(D) Empresas Estatais dependentes.
(E) Ministério Público.

Questão 53
Sabendo que no Sistema Orçamentário é demonstrada a
despesa fixada e a executada e comparada com a receita
prevista e arrecadada, evidenciando assim, o resultado
orçamentário ocorrido no exercício financeiro, podendo
ser apresentado da seguinte forma:
(A) Receita Orçamentária
Resultado Nulo
(B) Receita Orçamentária
Superávit Orçamentário
(C) Receita Orçamentária
Déficit Orçamentário
(D) Receita Orçamentária
Superávit Orçamentário
(E) Receita Orçamentária
Resultado Nulo

≠ Despesa Orçamentária =
≤ Despesa Orçamentária =
≥ Despesa Orçamentária =
> Despesa Orçamentária =
= Despesa Orçamentária ≠

Questão 54
(A) 14.150,00
(B) 9.550,00
(C) 10.600,00
(D) 15.200,00
(E) 13.100,00

A demonstração contábil obrigatória que 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 é:
(A) balanço patrimonial.
(B) balanço orçamentário.
(C) balanço financeiro.
(D) demonstração das variações patrimoniais.
(E) demonstração dos fluxos de caixa.
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Questão 55

Questão 57

De acordo com a Resolução CFC nº 1.133 de 21/11/2008, o
exemplo a seguir traz um tipo de demonstração utilizada
pelo setor público.

Observe os itens a seguir:
I. Perdas estimadas para redução ao valor
recuperável.
II. Ajuste a valor presente.
III. Gastos na emissão de ações.
IV. Deságio a apropriar.
V. Depreciação, exaustão e amortização acumuladas.
VI. Ações em tesouraria.
A alternativa em que consta somente as contas
retificadoras do passivo e do patrimônio líquido é:
(A) II – III – IV – VI.
(B) I – II – III – V.
(C) I – IV – V – VI.
(D) I – III – V – VI.
(E) I – II – V – VI.

Questão 58

Sendo assim, pode-se afirmar que a demonstração contábil
aplicada nesse caso ao Setor Público é:
(A) demonstração das mutações do patrimônio líquido.
(B) balanço orçamentário.
(C) balanço financeiro.
(D) demonstração dos fluxos de caixa.
(E) demonstração das variações patrimoniais.

Questão 56
Em relação aos princípios fundamentais de contabilidade, a
alternativa correta que contém alguns desses princípios é a
seguinte:

Suponhamos que em determinado mês uma empresa do
Lucro Presumido tenha aferido Receita Bruta total no valor
de R$ 200.000,00 sendo que desta, R$ 50.000,00 tenha
sofrido retenção na fonte de PIS, COFINS e CSLL. Sabe-se
que a alíquota aplicada de imposto são:
PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%
CSLL = 1%
Todavia há de se lembrar que houve retenção na fonte em
uma nota no valor de R$ 50.000,00.
Assim haverá a necessidade de se deduzir o valor total dos
tributos dos valores já pagos em forma de retenção na
fonte. Os valores dos tributos a pagar no mês em questão
serão os seguintes:
(A) PIS R$ 972,00, COFINS R$ 4.450,00 e CSLL R$ 1.500,00.
(B) PIS R$ 975,00, COFINS R$ 4.450,00 e CSLL R$ 1.400,00.
(C) PIS R$ 972,00, COFINS R$ 4.500,00 e CSLL R$ 1.400,00.
(D) PIS R$ 975,00, COFINS R$ 4.500,00 e CSLL R$ 1.500,00.
(E) PIS R$ 972,00, COFINS R$ 4.450,00 e CSLL R$ 1.400,00.

(A) impessoalidade e discricionariedade.
(B) eficiência e legalidade.
(C) prudência e oportunidade.
(D) publicidade e discricionariedade.
(E) motivação e discricionariedade.
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Questão 59
Na contabilidade de uma empresa foi feito um registro de
pagamento de duplicatas no valor de 20.000,00 com juros
de 5% e gerou o seguinte lançamento:
D – Duplicatas a Pagar ................... 20.000,00
D – Juros Passivos ........................... 1.000,00
C – Caixa......................................... 21.000,00
Com base na demonstração acima, apresenta a fórmula de
lançamento contábil utilizada foi a seguinte:
(A) 1ª fórmula.
(B) 2ª fórmula.
(C) 3ª fórmula.
(D) 4ª fórmula.
(E) 5ª fórmula .

Questão 60
A Lei de Planejamento Orçamentária, PPAs, LDOs e LOAs
são obrigatoriedade para:
(A) União, Estados, Municípios e Distrito Federal.
(B) União, Municípios, Empresa Pública e Distrito Federal.
(C) Munícipios, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas
(D) União, Estados, Autarquias e Fundações.
(E) União, Autarquias, Fundações e as Sociedades de
Economia Mista.
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