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PORTUGUÊS
TEXTO I
O disco amarelo iluminou-se. Dois dos automóveis da
frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse.
Na passadeira de peões surgiu o desenho do homem
verde. A gente que esperava começou a atravessar a rua
pisando as faixas brancas pintadas na capa negra do
asfalto, não há nada que menos se pareça com uma
zebra, porém assim lhe chamam. Os automobilistas,
impacientes, com o pé no pedal da embreagem,
mantinham em tensão os carros, avançando, recuando,
como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata.
Os peões já acabaram de passar, mas o sinal de caminho
livre para os carros vai tardar ainda alguns segundos, há
quem sustente que esta demora, aparentemente tão
insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de
semáforos existentes na cidade e pelas mudanças
sucessivas das três cores de cada um, é uma das causas
mais consideráveis dos engorgitamentos da circulação
automóvel, ou engarrafamentos, se quisermos usar o
termo corrente.
O sinal verde acendeu-se enfim, bruscamente os carros
arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado
todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado,
deve haver ali um problema mecânico qualquer, o
acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que
se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico,
blocagem dos travões, falhas do circuito elétrico, se é que
não se acabou simplesmente a gasolina, não seria a
primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de
peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor do
automóvel imobilizado a esbracejar por trás do párabrisas, enquanto os carros atrás dele buzinam frenéticos.
Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a
empurrar o automóvel empanado para onde não fique a
estorvar o trânsito, batem furiosamente nos vidros
fechados, o homem que está lá dentro vira a cabeça pra
eles, a um lado, a outro, vê-se que grita qualquer coisa,
pelos movimentos da boca percebe-se que repete uma
palavra, uma não, duas, assim é realmente, consoante se
vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir
uma porta. Estou cego.
(Saramago, em Ensaio sobre a cegueira, Editora
Companhia das Letras, 1995, págs. 11-12).
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QUESTÃO 1____________________________________ _
O texto é:
a) Narrativo com argumentação convincente.
b) Dissertativo com uso de palavras e expressões de
cunho conotativo.
c) Dissertativo-argumentativo com uso de palavras e
expressões de cunho denotativo.
d) É narrativo com aspectos descritivos.
e) É meramente descritivo.
QUESTÃO 2___________________________________ __
Entre as orações do segundo período do texto ( linhas
1– 3) ocorre uma relação semântica de:
a) Tempo
b) Causa
c) Condição
d) Modo
e) Consequência
QUESTÃO 3__________________________________ ___
Em “ ...mas logo se notou que não tinham arrancado
todos por igual” ( Linhas 21 – 22) O “que” :
a) É conjunção integrante introduzindo uma oração
subordinada substantiva subjetiva.
b) É conjunção integrante introduzindo uma oração
subordinada substantiva objetiva direta.
c) É conjunção integrante introduzindo uma oração
subordinada substantiva predicativa.
d) É pronome relativo introduzindo uma oração
subordinada adjetiva restritiva.
e) É pronome relativo introduzindo uma oração
subordinada adjetiva explicativa.
QUESTÃO 4____________________________________ _
Observe o fragmento: “...deve haver ali um problema
mecânico qualquer”. A flexão verbal está correta, assim
como em:
a) Devem haver pessoas intransigentes na sala.
b) Devem haver problemas mecânicos quaisquer.
c) Deve
ocorrer reuniões extraordinárias naquela
empresa.
d) Devem ocorrer dificuldades durante o trajeto.
e) Deve existir animais silvestres na Chapada.
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QUESTÃO 5____________________________________ _
Dele ( linha 31) e Eles ( linha 36) têm como referente
textual respectivamente:
a) O condutor do automóvel e alguns condutores.
b) O ajuntamento de peões e os vidros fechados.
c) Para-brisas e carros.
d) O automóvel e os peões.
e) Para-brisas e peões.
QUESTÃO 6____________________________________ _
Assinale a alternativa cujas palavras passaram pelo
mesmo processo de formação:
a) Engarrafamentos e corrente
b) Passadeira, nervosos
c) Simplesmente e automóvel
d) Furiosamente e consoante
e) Embreagem, semáforo
QUESTÃO 7___________________________________ __
Deve-se empregar o acento indicador de crase na
alternativa:
a) Você já disse a sua amiga que lhe quero bem?
b) Fui até a praça observar os transeuntes da cidade.
c) Voltarei a casa logo que puder.
d) Ficarei a longa distância do lugar fétido.
e) Eu fiz referência aquele fato que testemunhei.
QUESTÃO 8____________________________________ _
Observe as proposições:
I – Informei-lhe de que era muito tarde para chorar.
II – Avise-o de que o pai o espera.
III – Preveni-lhe contra o ataque das abelhas.
IV – Deus lhe perdoou a falta.
A regência está correta:
a) Em I, II, III e IV
b) Em I, II e III
c) Em II, III e IV
d) Em II e IV
e) Em II apenas

QUESTÃO 10______________________________ ______
Observe os períodos e as ocorrências do “A” neles
destacados:
I - “...há quem sustente que esta demora, aparentemente
tão insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de
semáforos existentes na cidade e pelas mudanças...”
II - “...Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos
a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a
estorvar o trânsito,...”
A respectiva classificação é:
a) Pronome oblíquo átono, artigo definido, artigo
Definido.
b) Artigo definido, artigo definido, artigo definido.
c) Pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono,
Pronome oblíquo Átono.
d) Pronome oblíquo átono, preposição, preposição.
e) Preposição, preposição, preposição.

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES

QUESTÃO 9__________________________________ ___
No período: “ Os automobilistas, impacientes, com o pé
no pedal da embreagem, mantinham em tensão os
carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos
que sentissem vir no ar a chibata”.O fragmento
destacado assinala a figura de linguagem:
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a) Metáfora
b) Prosopopeia
c) Comparação
d) Hipérbole
e) Metonímia

QUESTÃO 11___________________________________ _
Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010), o
município de Cedro (PE) possui uma população de
10.778 habitantes, distribuídos nos 171,64 km² do
território municipal. Assim, é correto afirmar que a
densidade demográfica do município de Cedro (PE) é de:
a) 1.314,60 hab/km²
b) 62,79 hab/km²
c) 80 hab/km²
d) 114,50 hab/km²
e) 1.716,4 hab/km²
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QUESTÃO 12__________________________________ __
No dia 10 de julho de 2011 o Estatuto da Cidade (Lei
10.257/2001) completou 10 anos de vigência. O referido
diploma legal, que regulamenta os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal de 1988, estabelece em seu artigo
41, inciso I, que o Plano Diretor é obrigatório para
cidades:
a) Com menos de 20 mil habitantes
b) Com mais de 50 mil habitantes
c) Com mais de 20 mil habitantes
d) Com mais de 100 mil e menos de 500 mil habitantes
e) Com população entre 10 mil e 100 mil habitantes
QUESTÃO 13___________________________________ _
Pernambuco é o segundo maior estado da Região
Nordeste em população (8.796.448 habitantes), atrás
apenas do estado da Bahia (14.016.906 habitantes).
Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010),
1.744.238 pernambucanos residem em comunidades
classificadas como rurais. Com base nessas informações
podemos afirmar que a taxa de urbanização do estado
de Pernambuco é de:
a) 80,17%
b) 76,5%
c) 84,0%
d) 79,8%
e) 55,6%
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QUESTÃO 14_______________________________ _____
Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao
analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8
Objetivos do Milênio (ODM), que no Brasil são
chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo.

O gráfico acima apresenta a proporção de moradores do
município do Cedro (PE) que se encontravam abaixo da
linha da pobreza e indigência em 2010. São considerados
abaixo da linha da pobreza os que possuem rendimento
per capita menor que 1/2 salário mínimo. No caso da
indigência, este valor será inferior a 1/4 de salário
mínimo.
Os dados anteriores fazem parte dos indicadores que
medem o desempenho dos municípios quanto aos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e referem-se a
qual dos objetivos apresentados a seguir?
a) Educação Básica de qualidade para todos
b) Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente
c) Igualdade entre sexos e valorização da mulher
d) Melhorar a saúde das gestantes
e) Acabar com a fome e a miséria
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QUESTÃO 15__________________________________ __
No dia 7 de junho de 2011, o então Ministro da Casa
Civil, Antônio Palocci, pediu demissão do cargo que
ocupava no governo, após acusações de que teria
multiplicado por 20 o seu patrimônio em quatro anos.
Indique a alternativa na qual consta quem ocupou o
Ministério da Casa Civil da Presidência da República após
a saída do ex- ministro Antônio Palocci.
a) Celso Amorim
b) Gleisi Hoffmann
c) Ideli Salvatti
d) Carlos Lupi
e) Ana Arraes
QUESTÃO 16___________________________________ _
Em 29 de março de 2010, o governo federal lançou a
segunda fase do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC2). Os investimentos do PAC2 estão
organizados em seis grandes eixos. Indique a alternativa
que contenha dois desses eixos de investimento:
a) PAC exportação, PAC energia.
b) PAC comunidade cidadã, PAC educação.
c) PAC habitação, PAC segurança.
d) PAC transportes, PAC industrialização.
e) PAC água e luz para todos, PAC cidade melhor.
QUESTÃO 17________________________________ __
Em maio de 2011, Dominique Strauss-Kahn é detido em
Nova Iorque por acusação de ataque sexual a uma
empregada do hotel onde se encontrava. De qual
organização, após o ocorrido, Dominique Strauss-Kahn
pede demissão do cargo de diretor-gerente?
a) Organização das Nações Unidas (ONU)
b) União Europeia (UE)
c) Organização Mundial do Comércio (OMC)
d) Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)
e) Fundo Monetário Internacional (FMI)
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QUESTÃO 18___________________________________ _
Marque a alternativa em que só constam países que
adotaram a língua portuguesa como oficial.
a) Timor-Leste, Angola e Senegal
b) Cabo Verde, Haiti e Timor-Leste
c) São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique
d) Camarões, Moçambique e Angola
e) Nigéria, Cabo Verde e Guiné-Bissau
QUESTÃO 19__________________________________ __
A Copa das Confederações será realizada entre 15 e 30
de junho de 2013 e servirá como um dos principais
testes para o Brasil receber a Copa do Mundo no ano
seguinte. Em outubro de 2011 foram definidas quatro
sedes e outras poderão ser incluídas dependendo do
andamento das obras nos seus estádios. Quais as
primeiras quatro sedes definidas para a copa das
confederações de 2013?
a) Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e São Paulo
b) Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo
c) Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo
d) Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Rio de Janeiro
e) Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo
QUESTÃO 20_________________________________ ___
Indique o conjunto de países que não fazem parte da
União Européia:
a) Suíça, Ucrânia, Geórgia, Rússia e Noruega
b) Portugal, Dinamarca, Áustria, Eslováquia e França.
c) Espanha, Romênia, Bélgica, Eslovênia e Alemanha
d) Suécia, Finlândia, Bulgária, Letônia e Grécia
e) Itália, Hungria, Polônia, Lituânia e Irlanda
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21__________________________________ __
Considere as seguintes proposições acerca das espécies
de inconstitucionalidade e assinale a alternativa
incorreta:
a) Segundo a doutrina, a inconstitucionalidade por ação
dar-se por vício formal, por vício material e por decoro
parlamentar.
b) Entende-se por inconstitucionalidade formal orgânica
quando da inobservância da competência legislativa para
a elaboração do ato.
c) O vício formal decorre de afronta ao devido processo
legal de formalização do ato normativo.
d) A doutrina atribuiu à inconstitucionalidade material a
expressão
nomodinâmica,
enquanto
a
inconstitucionalidade formal nomoestática.
e) A inconstitucionalidade material expressa
uma
impossibilidade de conteúdo, substantiva entre a lei ou
ato normativo e a Constituição.
QUESTÃO 22___________________________________ _
O patrimônio de uma empresa, composto de bens de
uso – R$ 30.000,00; estoques de mercadorias –
R$
20.000,00; clientes – R$ 5.000,00; dinheiro em caixa – R$
3.000,00 e dívidas a pagar de R$ 15.000,00 permite-nos
afirmar que o ativo, o passivo e o patrimônio líquido
desta empresa é, respectivamente, de R$:
a) 53.000,00; 15.000,00; 38.000,00
b) 30.000,00; 3.000,00; 33.000,00
c) 73.000,00; 73.000,00; zero
d) 50.000,00; 15.000,00; 35.000,00
e) 58.000,00; 15.000,00; 43.000,00
QUESTÃO 23___________________________________ _
As informações a seguir dizem respeito ao balanço
patrimonial resumido de uma empresa no final de
determinado ano.
Caixa: R$ 200,00
Ativo permanente líquido: R$ 500,00
Contas a receber: R$ 300,00
Exigível a longo prazo: R$ 200,00
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Estoques: R$ 300,00
Salários a pagar: R$ 150,00
Contas a pagar: R$ 50,00
Realizável a longo prazo: R$ 100,00
O valor do Patrimônio Líquido dessa empresa, em reais,
é:
a) 400,00
b) 1.400,00
c) 350,00
d) 1.000,00
e) 2.800,00
QUESTÃO 24___________________________________ _
A empresa FÊNIX, operou no mês dezembro/2008 as
seguintes transações:
DATA

TRANSAÇÃO

01

Iniciou as suas atividades com um Capital de R$ 500.000,00
totalmente depositado em conta bancária aberta pela empresa
no Banco do Brasil S/A.

05

Comprou Estoque de mercadorias a prazo por R$ 100.000,00.

10

Fez um Empréstimo Bancário no valor de R$ 300.000,
totalmente depositado em conta bancária, que será liquidado
em jan./2012.

15

Comprou máquinas para a fábrica, à vista, utilizando cheque
bancário no valor de R$ 150.000.

16

Transferiu R$ 50.000,00 da conta banco para o caixa.

20

Vendeu todo o seu estoque de mercadorias a vista, com
recebimento em dinheiro, por R$ 150.000,00

Após a escrituração de todos os fatos acima, pode-se
afirmar que o patrimônio da empresa em questão
apresentou a seguinte situação:
a) Ativo = R$ 900.000,00; Passivo = R$ 600.000,00 e
Patrimônio Líquido = R$ 300.000,00
b) Ativo = R$ 950.000,00; Passivo = R$ 400.000,00 e
Patrimônio Líquido = R$ 550.000,00
c) Ativo = R$ 900.000,00; Passivo = R$ 400.000,00 e
Patrimônio Líquido = R$ 500.000,00
d) Ativo = R$ 600.00,00; Passivo = R$ 100.000,00 e
Patrimônio Líquido = R$ 500.000,00
e) Ativo = R$ 500.000,00; Passivo = zero e Patrimônio
Líquido = R$ 500.000,00
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d) Livro razão e diário
e) Livro diário e livro caixa
QUESTÃO 25_________________________________ ___
Difundido por Luca Paccioli em 1494. É complementado
por diversos livros, ou diversos atores e determina que a
cada valor de crédito deverá ser registrado um débito de
igual valor. Pode-se afirmar que estas informações
dizem respeito ao seguinte método de escrituração:
a) Unigrafia ou partida simples
b) Digrafia ou partida dobrada
c) Partidas mistas
d) Partidas unilaterais
e) Utilizado somente para empresas de seguro e de
previdência social
QUESTÃO 26___________________________________ _
Qual das alternativas a seguir diz respeito ao Sistema de
Escrituração Financeiro:
a) Constituído pelos elementos patrimoniais
b) Para instituições públicas
c) Responsabilidades oriundas de garantias
d) Movimento das disponibilidades
e) Registra direitos e deveres decorrentes de contratos
QUESTÃO 27___________________________________ _
“A primeira providência a ser adotada para o
encerramento do exercício é a elaboração de um
demonstrativo. Consiste na relação de todas as contas
utilizadas durante o exercício, segundo o saldo
apresentado no momento do encerramento, Devedor ou
Credor.” O demonstrativo a que o texto se refere é:
a) A demonstração do resultado do exercício
b) O balanço patrimonial
c) A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados
d) A demonstração de origens e aplicações dos recursos
e) O balancete de verificação

QUESTÃO 29___________________________________ _
Suponha-se que a Companhia Gama tenha tido as
seguintes operações no período de 20X1:
1.Iniciou a atividade com R$ 50.000 em dinheiro no Caixa,
que é equivalente a seu Capital.
2.Teve receita no período de R$ 80.000; R$ 35.000 foram
a vista e o restante a prazo.
3.As Despesas de Salários atingiram o valor de R$ 24.000
e foram totalmente pagas.
4.Das despesas com material de consumo (todo o
material consumido no período), R$ 15.000 foram pagos e
R$ 8.000 serão liquidados no futuro.
5.Teve receita no período de R$22.000; R$ 5.000 foram a
vista e o restante a prazo.
Após a apuração do resultado do exercício, pode-se
afirmar que a conta lucros acumulados apresentará o
valor de:
a) R$ 55.000,00
b) R$ 59.000,00
c) R$ 78.000,00
d) R$ 46.000,00
e) R$ 38.000,00
QUESTÃO 30___________________________________ _
A Lei da Reponsabilidade Fiscal foi um esforço no
sentido de estimular a responsabilidade fiscal dos
governantes. Acerca dessa lei pode-se afirmar que:
a) Estabeleceu regras para limitar gastos e manipulações
nas despesas
b) Não estabeleceu regras para limitar gastos e
manipulações nas despesas
c) Os gastos e despesas passaram a não ter necessidade
de serem apresentados
d) Entrou em vigor em 1964
e) Não afetou o comportamento dos administradores

QUESTÃO 28___________________________________ _
“É um livro cronológico e obrigatório, e como tal será
sujeito às formalidades legais extrínsecas e intrínsecas.
Não pode conter emendas, entrelinhas ou rasuras. É
destinado a registrar todas as operações comerciais.”
Estas informações dizem respeito ao:
a) Livro razão
b) Livro diário
c) Livro caixa
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QUESTÃO 31
Acerca do Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI), julgue os itens a
seguir:
I.É um sistema de processamento, execução e controle
financeiro do governo federal.
II.Permite a escrituração contábil das operações através
do uso de eventos.
III.Foi implantado em 1993 e não há padronização
nenhuma nos eventos.
IV.Representou uma evolução por padronizar os
procedimentos
contábeis,
pelo
controle
da
movimentação, pela racionalização dos gastos e
transparência.
Com base nos itens acima, pode-se afirmar que:
a) Somente o item I está correto
b) Os itens I, II e IV estão corretos
c) Somente o item II está correto
d) Os itens II, III e IV estão corretos
e) Todos os itens estão corretos
QUESTÃO 32
Baseado na Lei 4320 analise as afirmativas a seguir:
I. Está atualizada e inclusive ainda apresenta conceitos
amplamente usados nos dias atuais.
II. Divide a contabilidade em sistema orçamentário,
financeiro, de compensação e patrimonial.
III. É a base da contabilidade pública, apesar de ser uma
legislação mais patrimonial e financeira.
IV. Está defasada e apresenta conceitos que não são mais
usados.
Com base nos itens acima pode-se afirmar que:
a) Os itens II, III e IV estão corretos
b) Os itens I e II estão corretos
c) Somente o item III está correto
d) Todos os itens estão corretos
e) Os itens I, II e III estão corretos
QUESTÃO 33
Licitação é o procedimento administrativo para
contratação de serviços ou aquisição de produtos pelos
entes da Administração Pública direta ou indireta. No
Brasil, para licitações por entidades que façam uso da
verba pública, o processo é regulado pela lei nº 8666/93.
O ordenamento brasileiro, em sua Constituição Federal
de 1988 (art. 37, inciso XXI), determinou a
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obrigatoriedade da licitação para todas as aquisições de
bens e contratações de serviços e obras, bem como para
alienação de bens, realizados pela Administração no
exercício de suas funções. É composto de diversos
procedimentos que têm como meta os princípios
constitucionais. (Fonte: Wikipédia)
Assinale a alternativa que apresenta alguns destes
princípios:
a) Precaução, materialidade, legalidade
b) Legalidade, isonomia, impessoalidade
c) Prudência, isonomia, objetividade
d) Publicidade, objetividade, prudência
e) Moralidade, materialidade, entidade
QUESTÃO 34
Conta é a expressão qualitativa e quantitativa de fatos
de mesma natureza, evidenciando a composição,
variação e estado do patrimônio, bem como de bens,
direitos, obrigações e situações nele não compreendidas,
mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo.
A estrutura conceitual do plano de contas será baseada
na teoria patrimonialista visando a evidenciação dos
elementos patrimoniais, a compreensão da composição
patrimonial e a demonstração de todos os bens, direitos
e obrigações da entidade. Na Contabilidade Aplicada ao
Setor Público as contas contábeis são classificadas
segundo a natureza das informações que evidenciam:
contas com informações de natureza patrimonial, contas
com informações de natureza orçamentária, contas com
informações de natureza típica de controle.
Assinale a alternativa que traz a definição referente a
contas com Informações de natureza orçamentária:
a) Representadas pelas contas que integram o Ativo.
b) Representadas pelas contas que integram o Passivo,
Patrimônio Líquido, Variações Patrimoniais Diminutivas
(VPD) e Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA).
c) Representadas pelas contas não caracterizadas como
contas patrimoniais, que tenham função precípua de
controle seja para fins de elaboração de informações
gerenciais específicas, acompanhamento de rotinas,
elaboração de procedimentos de consistência contábil ou
para registrar atos que não ensejaram registros nas
contas patrimoniais, mas que potencialmente possam vir
a afetar o patrimônio.
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d) Representadas pelas contas que registram aprovação e
execução do planejamento e orçamento, inclusive Restos
a Pagar.
e) Representam a situação estática, ou seja, o patrimônio,
os elementos ativos e passivos, que são os bens, direitos,
obrigações com terceiros e o patrimônio líquido.
QUESTÃO 35
Receita Pública é todo recolhimento de bens aos cofres
públicos. Classificam-se quanto a natureza em:
a) Orçamentária e extra-orçamentária.
b) Federal, estadual e municipal.
c) Derivada e originária.
d) Receitas correntes e receitas de capital.
e) Receitas efetivas e receitas por mutação patrimonial.
QUESTÃO 36
A dívida pública significa o conjunto de compromissos,
de curto ou longo prazos, assumidos pelo Estado com
terceiros. A classificação se dá segundo a Lei 4.320/64
em: Dívida Flutuante e Dívida Fundada. Assinale a opção
que traz informações acerca da dívida flutuante:
a) Compreende os compromissos de exigibilidade
superior a 12 (doze) meses, contraídos para atender a
desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e
serviços públicos.
b) A lei 4.320/64 estabelece, ainda, que a dívida será
escriturada com individuação e especificações que
permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos
empréstimos, bem como os respectivos serviços de
amortização e juros.
c) Compreende somente os restos a pagar.
d) Compreende os restos a pagar, os serviços da dívida a
pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.
e) Compreende somente as dívidas a pagar.
QUESTÃO 37
É o período temporal em que ocorrem as operações
contábeis/financeiras dos entes públicos. Embora as
operações orçamentárias e extra-orçamentárias das
entidades públicas se desenrolam de forma contínua,
existe a necessidade de se delimitar as operações em
períodos temporais. Essa delimitação se convenciona
chamar de:
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a) Exercício financeiro
b) Entidade contábil
c) Continuidade
d) Princípio da prudência
e) Razonete
QUESTÃO 38
As entidades do setor público devem manter
procedimentos uniformes de registros contábeis, por
meio de processo manual, mecanizado ou eletrônico, em
rigorosa ordem cronológica, como suporte às
informações.
Associe corretamente as características do registro e da
informação contábil:
I. Uniformidade
II. Confiabilidade
III. Comparabilidade
IV. Imparcialidade
(
) Os registros contábeis e as informações devem
observar critérios padronizados e contínuos de
identificação, classificação, mensuração, avaliação e
evidenciação, de modo que fiquem compatíveis, mesmo
que geradas por diferentes entidades.
(
) Os registros contábeis devem ser realizados e as
informações devem ser apresentadas de modo a não
privilegiar interesses específicos e particulares de agentes
e/ou entidades.
(
) 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.
(
) 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.
Após fazer a devida associação, assinale a alternativa
que apresenta a sequência correta:
a) IV, II, I e III
b) I, IV, III e II
c) II, I, IV e III
d) III, I, IV e II
e) I, IV, II e III
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QUESTÃO 39
Acerca da Lei da Responsabilidade Fiscal, na qual teve
como relator o senador amazonense Jefferson Peres,
analise os itens seguir:

Imagem: Senador Jefferson Peres
Fonte: google imagens

I. É uma lei brasileira que tenta impor o controle dos
gastos de estados e municípios, condicionado à
capacidade de arrecadação de tributos desses entes
políticos. Tal medida foi justificada pelo costume, na
política brasileira, de gestores promoverem obras de
grande porte no final de seus mandatos, deixando a conta
para seus sucessores.
II. A lei obriga que as finanças sejam apresentadas
detalhadamente ao Tribunal de Contas (da União, do
Estado ou dos Municípios). Tais órgãos podem aprovar as
contas ou não. Em caso das contas serem rejeitadas, será
instaurada investigação em relação ao Poder Executivo
em questão, podendo resultar em multas ou mesmo na
proibição de tentar disputar novas eleições.
III. Criado durante o governo de Lula, a Lei da
Responsabilidade Fiscal provocou uma mudança
substancial na maneira como é conduzida a gestão
financeira dos três níveis de governo.
IV. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação
planejada e transparente e uma prevenção de riscos e
correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas.
V. Embora seja o Poder Legislativo o principal agente
responsável pelas finanças públicas e, por isso, o foco da
Lei de Responsabilidade Fiscal, os Poderes Executivo e
Judiciário também são submetidos à referida norma.
Com base nas afirmações acima é correto afirmar que:
a) Todos os itens estão corretos
b) I, II e IV estão corretos
c) II, III, IV estão corretos
d) somente os itens I e II estão corretos
e) III, IV e V estão corretos
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QUESTÃO 40
Assinale a alternativa que apresenta os principais títulos
de crédito:
a) Razonete, cheque, nota promissória, demonstração do
valor agregado.
b) Nota promissória, duplicata, razonete, demonstração
do resultado do exercício, demonstração de lucros ou
prejuízos acumulados.
c) Nota promissória, cheque, letra de câmbio, duplicata
d) Nota promissória, cheque, demonstração da origem e
aplicação dos recursos.
e) Duplicata, cheque, demonstração do fluxo de caixa,
balanço do resultado econômico.

________________________________
Assinatura do Candidato
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