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Português 
 
Texto 1:  
 
Espantadores de bichos 
 

O ecoturismo é ótimo para a indústria, mas nem 
tanto para aqueles que tenta proteger. Mesmo andando na 
ponta dos pés, os turistas e amantes da natureza acabam 
causando impactos negativos no meio ambiente. 

“Observamos reduções drásticas, de até cinco 
vezes, nas espécies nativas“, disse à NewScientist Adina 
Merelnlender, da Universidade da Califórnia em Berkeley, 
que estudou reservas florestais protegidas no estado.(...) 

A descoberta vai de encontro ao próprio conceito 
de ecoturismo. (...) Algumas espécies, especialmente as 
que costumam ser caçadas, são mais afetadas pelo 
ecoturismo. 

Como conciliar as necessidades dos humanos e 
da vida selvagem? Uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas e que a temporada de humanos seja 
restrita a alguns meses do ano. 

 
(Revista da Semana, agosto de 2008) 

 
01.O texto um apresenta ambigüidade no seguinte trecho: 
 

a) “Observamos reduções drásticas, de até cinco 
vezes, nas espécies nativas’, disse à 
NewScientist Adina Merelnlender, da 
Universidade da Califórnia em Berkeley” 

b) “Uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas e que a temporada de humanos 
seja restrita a alguns meses do ano”. 

c) “O ecoturismo é ótimo para a indústria, mas nem 
tanto para aqueles que tenta proteger”. 

d) “Mesmo andando na ponta dos pés, turistas e 
amantes da natureza acabam causando impactos 
negativos no meio ambiente”. 

e) Todas as alternativas apresentam ambigüidade. 
 

02.Em: “Uma solução, diz a autora do estudo, é assegurar 
que os turistas não saiam das trilhas predeterminadas e 
que a temporada de humanos seja restrita a alguns meses 
do ano.”, podemos perceber alguns problemas de 
textualidade. A melhor maneira de reescrever este trecho 
seria: 
 

a) “Uma solução, é assegurar que os turistas não 
saiam das trilhas predeterminadas e que a 
temporada de humanos seja restrita a alguns 
meses do ano, diz a autora do estudo.” 

b) “Uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas, outra seria que a temporada de 
humanos seja restrita a alguns meses do ano.” 

c) “Uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas até que a temporada de 
humanos seja restrita a alguns meses do ano.” 

d) “Uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas; outra é que a temporada de 
humanos seja restrita a alguns meses do ano.” 

e) “Há uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas e que a temporada de humanos 
seja restrita a alguns meses do ano.” 

 
03.A frase que apresenta desvio da norma culta da língua 
é: 
 

a) A indignação, a raiva, o ódio tomou meu coração. 
b) Cada um de nós devemos assumir isso. 
c) És tu que decides o que fazer nas férias. 
d) Haverá outras oportunidades para conversarmos. 
e) Hão de existir outros meios para solucionar o 

problema. 
 
Texto base para as questões 04 e 05. 
 
“Por que vim? Foi-me dado, ainda no último momento, 
dizer que não, recusar-me a este posto. Perguntaram-me 
se eu queria. Ante a liberdade de escolha, hesitei. Deixei 
que o rumo se consumasse, temi o desvio de linhas 
irremissíveis e querer acumpliciar-me com o destino. E, 
hoje em dia, tenho a certeza: toda a liberdade é fictícia, 
nenhuma escolha é permitida; já então a mão secreta, a 
coisa inferior que nos movimenta pelos caminhos árduos e 
certos, foi ela que me obrigou a aceitar. O mais-fundo de 
mim mesmo não tem pena de mim; e o mais-fundo de 
meus pensamentos nem entende as palavras.” 

 
(João Guimarães Rosa, Estas Estórias) 

 
04.Segundo o texto depreendemos que: 

 
a) O autor não teve direito de escolha a princípio. 
b) O autor queria “driblar” o destino. 
c) O autor entregou-se ao destino por medo de 

escolher. 
d) Para o autor não existe destino. 
e) O autor não aceitava seu destino. 

 
05.Quanto à linguagem do texto podemos dizer: 

 
a) É coloquial, pois o autor dirige-se ao leitor como 

numa conversa. 
b) É técnica, pois atende às normas gramaticais. 
c) É instrucional, pois nos ensina algo sobre a vida. 
d) Pode ser considerada poética, à medida que 

apresenta linguagem figurada e aspecto lírico, 
mesmo não sendo um poema. 

e) É técnica e formal, pois segue a risca as normas 
gramaticais. 

 
06.Não há erro de regência em: 

 
a) Por que não obedecem o chamado dele? 
b) Perdoaram o ladrão. 
c) Avisei-lhe do perigo. 
d) Prefiro fazer do que falar. 
e) Ainda não foi visado o teu passaporte. 

 
07.“Acaba de chegar ao Brasil um medicamento contra 
rinite. O antiinflamatório em spray Nasonex diminui 
sintomas como nariz tampado e coriza. Diferente de outros 
medicamentos, é aplicado uma vez por dia, em doses 
pequenas. Estudos realizados pela Shering-Plough, 
laboratório responsável pelo remédio, mostram que ele 
não apresenta efeitos colaterais, comuns em outros 
medicamentos, como sangramento nasal. ‘O produto é 
indicado para adultos e crianças a partir de 12 anos, mas 
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estuda-se a possibilidade de ele ser usado em crianças 
pequenas’, diz o alergista Wilson Aun, de São Paulo.” 

 
(Isto É) 

 
De acordo com o texto é falso afirmar que: 

 
a) As vantagens do Nasonex em relação aos 

produtos congêneres inexistem. 
b) O Nasonex é um antiinflamatório muito eficaz. 
c) O sangramento nasal é um efeito colateral de 

vários medicamentos que combatem a rinite. 
d) Há medicamentos de combate à rinite que 

precisam ser usados várias vezes por dia. 
e) Ainda não há possibilidade de uso do Nasorex 

em crianças de 0 a 12 anos. 
 
 
Texto para questões 08 e 09. 

 
Desencontrários 

 
Mandei a palavra rimar 
ela não me obedeceu. 
Falou em mar, em céu e em rosa 
em grego, em silêncio  
em prosa. 
Parecia fora de si, 
a sílaba silenciosa. 
 
Mandei a frase sonhar, 
e ela se foi num labirinto.  
Fazer poesia, eu sinto, apenas isso. 
Dar ordens a um exército, 
Para conquistar um império extinto. 

 
(Paulo Leminski) 

 
08.“Fazer poesia, eu sinto, apenas isso”. Sobre este verso 
podemos afirmar: 
 

I. O autor apresenta um conceito de poesia 
segundo o qual para produzi-la basta expressar 
sentimentos. 

II. O autor mostra-se decepcionado com o conceito 
de poesia; isto fica claro pela expressão “apenas 
isso” no fim do verso. 

III. O conceito de poesia expresso no verso tem 
caráter subjetivo. 

 
Estão corretas as alternativas: 
 

a) I, II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II E III. 
e) Todas são falsas. 

 
09.O título do poema, “Descontrários”, constitui um termo 
novo, formado a partir do mesmo processo de formação 
que as seguintes palavras: 

 
a) Girassol e Economista 
b) Irreal e Canadense 
c) Pneu e Sociologia 
d) Arcebispo e Pronome 
e) Fidalgo e Trabalho 

 
 

10.As frases que apresentam desvio da norma culta da 
língua são: 

 
I. Ouvia-se o som estridente dos recos-recos. 
II. A personagem central da trama chama-se 

Guilherme. 
III. Elas revelaram-se verdadeiras anfitrioas. 
IV. O embaixador e sua esposa, a embaixadora, 

estiveram presentes na reunião. 
 

Marque a opção que responde corretamente. 
 

a) I, II, III e IV 
b) I, III e IV 
c) II e III 
d) I e II 
e) I e IV 

 
 
 

Informática   
 
 
11.É um conjunto de chips que acumulam as informações 
enquanto estão sendo processadas, onde toda e qualquer 
informação que estiver sendo processada e todo e 
qualquer programa que esteja sendo executado está na: 
 

a) Memória RAM 
b) Memória cache 
c) Microprocessador 
d) Placa Mãe 
e) Disco Rígido 

 
12.Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s): 
 

(    )  Periféricos de Entrada: São aqueles que fazem 
a informação entrar na CPU, ou seja, tem “mão 
única” do usuário para a CPU. São eles: 
Teclado, Mouse, Câmera, Microfone, Scanner, 
etc. 

(    )  Periféricos de Saída: São os dispositivos que 
permitem que a informação saia da CPU para o 
usuário. Exemplos: Monitor, teclado, Microfone, 
impressora, Caixas de Som, Plotter, Data Show 
(Projetor), entre outros. 

(    )  Periféricos mistos (Entrada e Saída): São 
periféricos de “mão dupla”, ora a informação 
entra na CPU, ora ela sai. Podemos citar: 
Disquete, Disco Rígido, Modem, Placa de 
Rede, e as Memórias (RAM e CACHE). Nestes 
dispositivos, a CPU tem o direito de LER 
(entrada) e GRAVAR (saída). 

(    )  Modem: Permite que o computador se conecte 
a uma rede local (LAN) através de cabos 
específicos, chamados cabos de rede. 

(    )  Placa de Rede: É um periférico que permite a 
conexão com outro computador através de uma 
Rede Dial-up (conexão telefônica) para, por 
exemplo, permitir o acesso à Internet. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 

 
a) V – V – V – F – F  
b) V – F – F – F – V  
c) F – F – V – V – F  
d) V – F – V – F – F  
e) F – V – F – V – V 
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13.Parte mais importante do Windows, através dele 
conseguimos iniciar qualquer aplicação presente no nosso 
computador, como os programas para texto, cálculos, 
desenhos, internet, etc. Trata-se de: 
 

a) Barra de tarefas 
b) Área de notificação 
c) Botão Iniciar 
d) Janela 
e) Ícones 

 
14.Se na área de trabalho selecionar um arquivo e depois 
utilizar a tecla de atalho CTRL+X estamos: 
 

a) Deletando o arquivo 
b) Renomeando um arquivo 
c) Copiando o arquivo 
d) Colando o arquivo 
e) Recortando o arquivo 

 
15.O que acontece com o cursor quando pressionada a 
tecla HOME junto com a tecla CTRL no Word: 
 

a) O cursor salta para o início da palavra que estiver 
na direção em que apontam. 

b) Posiciona o cursor no início do texto (ou seja, 
antes de tudo que já foi digitado). 

c) Posiciona o cursor no final do texto (ou seja, 
depois de tudo o que foi digitado). 

d) Quebra uma página, informando ao programa que 
este passe a escrever na próxima página. 

e) Posiciona o cursor no início da linha atual (ou 
seja, da linha onde o cursor já se encontra). 

 

16.No Word a figura  localizada na barra padrão 
significa: 
 

a) Colunas 
b) Justificar 
c) Centralizar 
d) Alinhar à direita 
e) Alinhar à esquerda 

 
17.São CDs que podem ser gravados diversas vezes. 
Esse tipo de CD pode ser gravado e, quando necessário, 
ser apagado para ser gravado novamente: 
 

a) CD-WCK 
b) CD-RAMIF 
c) CD-ROM 
d) CD-R 
e) CD-RW 

 
18.O comando CLASSIFICAR no Excel permite classificar 
os dados em ordem crescente ou decrescente, pela coluna 
que você selecionar e está localizado na barra de menu: 
 

a) Ferramentas 
b) Formatar 
c) Dados 
d) Inserir 
e) Exibir 

 
 
 

19.No Excel Realiza um auxílio à construção de funções. 
Pode-se construir desde as mais simples funções, até as 
mais complexas: 
 

a) Autosoma 
b) Função 
c) Auto Filtro 
d) Estilo de Moeda 
e) Classificar 

 
20.Para colocar uma caixa de texto no arquivo Word onde 
a barra de desenhos não esteja ativa precisamos clicar no 
menu: 
 

a) Editar 
b) Exibir 
c) Inserir 
d) Formatar 
e) Ferramentas 

 
 

Conhecimentos Específicos  
 
 
21.O Orçamento Público compreende a elaboração e 
execução de quantas leis que, em conjunto, materializam o 
planejamento e a execução das políticas públicas federais. 
 

a) Duas leis 
b) Três leis 
c) Quatro leis 
d) Cinco leis 
e) Seis leis 

 
22.É um principio orçamentário onde cada esfera de 
governo deve possuir apenas um orçamento, 
fundamentado em uma única política orçamentária e 
estruturado uniformemente.  Assim, existe o orçamento da 
União, o de cada Estado e o de cada Município. 
 

a) Princípio da Unidade. 
b) Princípio da Universalidade. 
c) Princípio da Anualidade. 
d) Princípio da Legalidade. 
e) Princípio da Exclusividade. 

 
23.O principio do equilíbrio é: 
 

a) O Orçamento cobre um período limitado. No 
Brasil, este período corresponde ao ano ou 
exercício financeiro, de 01/01 a 31/12. O período 
estabelece um limite de tempo para as 
estimativas de receita e fixação da despesa, ou 
seja, o orçamento deve se realizar no exercício 
que corresponde ao próprio ano fiscal. 

b) O Orçamento deve agregar todas as receitas e 
despesas de toda a administração direta e 
indireta dos Poderes. A Lei orçamentária deve 
incorporar todas as receitas e despesas, ou seja, 
nenhuma instituição pública que receba recursos 
orçamentários ou gerencie recursos federais pode 
ficar de fora do Orçamento. 

c) As despesas autorizadas no Orçamento devem 
ser, sempre que possível, iguais às receitas 
previstas. Não pode haver um desequilíbrio 
acentuado nos gastos. 

d) A receita e despesa constante no Orçamento, 
exceto os descontos constitucionais (ex. 
transferências constitucionais), devem aparecer 



Prefeitura Municipal de Glória do Goitá - PE  
Concurso Público 2008 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 05 - Cargo 23 – Técnico em Contabilidade 
Página 4 de 6 

no Orçamento pelo valor total  ou valor bruto, sem 
deduções de nenhuma espécie.  

e) O Orçamento de um país deve ser sempre 
divulgado quando aprovado e transformado em 
lei. No Brasil, o Orçamento Federal é publicado 
no Diário Oficial da União. 

 
24.Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para (s): 
 

(    )  O Plano Plurianual é um plano de médio prazo, 
através do qual se procura ordenar as ações do 
governo que levem a atingir as metas e objetivos 
fixados para o período de cinco anos ao nível do 
governo federal e quatro anos, em nível de 
governos estaduais e municipais. Nenhum 
investimento cuja execução ultrapasse um 
exercício financeiro poderá ser iniciado sem 
prévia inclusão no plano plurianual, sob pena de 
crime de responsabilidade. 

(    )  Lei de Diretrizes Orçamentárias norteia a 
elaboração do orçamento de forma a adequar às 
diretrizes e objetivos estabelecidos no plano 
plurianual. Define as metas em termos de 
programas. 

(    )  Lei de Orçamentos Anuais orçamento 
propriamente dito. O OGU é composto pelo 
Orçamento Fiscal, Orçamento da Seguridade 
Social e Orçamento de Investimento das 
Empresas Estatais Federais. a) Orçamento 
Fiscal: refere-se aos três poderes e órgãos de 
administração direta e indireta. b) Orçamento de 
Investimento das Empresas Estatais Federais: 
empresas em que o Estado detenha a maioria do 
capital social com direito a voto. c) Orçamento da 
Seguridade Social: entidades a ela vinculadas, 
fundos e fundações mantidas pelo poder público. 

 
A seqüência correta acima é: 

 
a) F – F – F  
b) F – V – F  
c) V – F – V 
d) V – F – F 
e) V – V – V 

 
25.Sobre receita pública analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Em sentido amplo, receita pública é o 
recolhimento de bens aos cofres públicos, sendo 
sinônimo de ingresso e entrada. 

II. Receita orçamentária é aquela devidamente 
discriminada na forma do Anexo nº 3 da Lei nº 
4.320/64 e integra o orçamento público. Sua 
arrecadação depende de autorização legislativa, 
constante na própria lei do orçamento (Lei 
orçamentária anual) e são realizadas através da 
execução orçamentária. 

III. Receitas extra-orçamentárias são aquelas que 
não fazem parte do orçamento público. Sua 
arrecadação não depende de autorização 
legislativa e sua realização não se vincula à 
execução do orçamento. Tais receitas também 
não constituem renda para o Estado uma vez que 
este é apenas depositário de tais valores. 

IV. A Receita patrimonial é um tipo de receita extra- 
orçamentária que são as rendas obtidas pelo 
Estado quando este aplica recursos em inversões 
financeiras, ou as rendas provenientes de bens 
de propriedade do Estado, tais como aluguéis. 

 

Está (estão) correta(s): 
 

a) Apenas a I. 
b) Apenas a II e III. 
c) Apenas a III e IV. 
d) Apenas a I, II e III. 
e) Todas estão corretas. 

 
26.É o ingresso proveniente de rendimentos sobre 
investimentos do ativo permanente, de aplicações de 
disponibilidades em opções de mercado e outros 
rendimentos oriundos de renda de ativos permanentes. 
Essa é uma receita orçamentária chamada: 
 

a) Receita Patrimonial. 
b) Receita Tributaria. 
c) Receita de Contribuições. 
d) Receita Industrial.  
e) Receita de serviços. 

 
27.Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s) sobre os estágios da receita publica. 
 

(    )  Lançamento são a individualização e o 
relacionamento dos contribuintes, discriminando 
a espécie, o valor e o vencimento do tributo de 
cada um. Realizado para os casos de impostos 
diretos (os que recaem sobre a propriedade e a 
renda) e outras receitas que também dependem 
de lançamento prévio (aluguéis, arrendamentos, 
foros, etc.).  

(    )  Arrecadação é o ato pelo qual os agentes 
arrecadadores entregam diariamente o produto 
da arrecadação ao Tesouro Público. É 
importante observar que nenhum agente 
arrecadador pode utilizar o produto da 
arrecadação para realizar pagamentos. Os 
pagamentos devem ser feitos com recursos 
específicos para este fim. 

(    )  Recolhimento é o momento onde os 
contribuintes comparecem perante os agentes 
arrecadadores a fim de liquidarem suas 
obrigações para com o Estado. 

 
A seqüência correta é: 

 
a) V – F – V  
b) V – F – F  
c) F – F – F  
d) V – V – V  
e) F – V – F 

 
28.São estágios da despesa pública são classificados em 
quantas fases: 
 

a) Duas  
b) Três  
c) Quatro  
d) Cinco  
e) Seis  

 
29.Sobre despesas públicas marque a alternativa 
incorreta: 
 

a) As despesas públicas devem ser autorizadas pelo 
Poder legislativo, através do ato administrativo 
chamado orçamento público. Exceção são as 
chamadas despesas extra-orçamentárias. 

b) Despesa Orçamentária é aquela que depende de 
autorização legislativa para ser realizada e que 
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não pode ser efetivada sem a existência de 
crédito orçamentário que a corresponda 
suficientemente. 

c) Constitui despesa extra-orçamentária os 
pagamentos que não dependem de autorização 
legislativa, ou seja, não integram o orçamento 
público. Resumem-se a devolução de valores 
arrecadados sob título de receitas extra-
orçamentárias. 

d) As despesas públicas devem obedecer aos 
seguintes requisitos: utilidade (atender a um 
número significativo de pessoas); legitimidade 
(deve atender uma necessidade pública real); 
discussão pública (deve ser discutida e aprovada 
pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas). 

e) As Despesas de investimentos fazem parte das 
despesas extra-orçamentária onde são despesas 
necessárias ao planejamento e execução de 
obras, aquisição de instalações, equipamentos e 
material permanente, constituição ou aumento de 
capital de empresas que não sejam de caráter 
comercial ou financeiro. 

 
30.Sobre Licitação analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Licitação é o procedimento administrativo formal 
em que a Administração Pública convoca, 
mediante condições estabelecidas em ato próprio 
(edital ou convite), empresas interessadas na 
apresentação de propostas para o oferecimento 
de bens e serviços. 

II. A Licitação objetiva garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia e a selecionar 
a proposta mais vantajosa para a Administração, 
de maneira a assegurar oportunidade igual a 
todos os interessados e possibilitar o 
comparecimento ao certame ao maior número 
possível de concorrentes. 

III. A execução de obras, a prestação de serviços e o 
fornecimento de bens para atendimento de 
necessidades públicas, as alienações e locações 
devem ser contratadas mediante licitações 
públicas, exceto nos casos previstos na Lei nº 
8.666, de 1993, e alterações posteriores. 

IV. O procedimento de Licitação objetiva permitir que 
a Administração não contrate aqueles que 
reúnam as condições necessárias para o 
atendimento do interesse público, não levando em 
consideração aspectos relacionados à 
capacidade técnica e econômico-financeira do 
licitante, à qualidade do produto e ao valor do 
objeto.  

V. Estão sujeitos à regra de licitar, prevista na Lei nº 
8.666, de 1993, além dos órgãos integrantes da 
administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas 
públicas, as sociedades da economia mista e 
demais entidades controladas direta e 
indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 

 
Está (estão) incorreta(s): 
 

a) Apenas a I e II. 
b) Apenas a III e IV. 
c) Apenas a IV. 
d) Apenas a V. 
e) Todas estão incorretas. 

 

31.É a modalidade de licitação em que disputa pelo 
fornecimento de bens e serviços comuns é feita em sessão 
pública. Os licitantes apresentam suas propostas de preço 
por escrito e por lances verbais, independentemente do 
valor estimado da contratação. 
 

a) Pregão  
b) Convite  
c) Tomada de preços 
d) Concorrência  
e) Leilão 

 
32.O plano de Contas normalmente é composto de 
quantos grupos: 
 

a) Dois grupos 
b) Três grupos 
c) Quatro grupos 
d) Cinco grupos 
e) Seis grupos 

 
33.É o conjunto de contas, previamente estabelecido, que 
norteia os trabalhos contábeis de registro de fatos e atos 
inerentes à entidade, além de servir de parâmetro para a 
elaboração das demonstrações contábeis. Seu principal 
objetivo é estabelecer normas de conduta para o registro 
das operações da organização. 
 

a) Material permanente 
b) Balanço patrimonial 
c) Plano de Contas 
d) Demonstração do resultado do exercício 
e) Roteiros de contabilização 

 
34.Sobre os objetivos do SIAFI (Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal) marque a 
alternativa incorreta: 
 

a) Prover mecanismos adequados ao controle 
diário da execução orçamentária, financeira e 
patrimonial aos órgãos da Administração 
Pública. 

b) Fornecer meios para agilizar a programação 
financeira, otimizando a utilização dos recursos 
do Tesouro Nacional, através da unificação dos 
recursos de caixa do Governo Federal. 

c) Padronizar métodos e rotinas de trabalho 
relativas à gestão dos recursos públicos, sem 
implicar rigidez ou restrição a essa atividade, 
uma vez que ele permanece sob total controle 
do ordenador de despesa de cada unidade 
gestora. 

d) Permitir o registro contábil dos balancetes dos 
estados e municípios e de suas supervisionadas. 

e) Permitir que a contabilidade pública não seja 
fonte segura e tempestiva de informações 
gerenciais destinadas a todos os níveis da 
Administração Pública Federal. 

 
35.Ocorre quando as receitas orçamentárias efetivamente 
recebidas são maiores que as receitas orçamentárias 
previstas. Surge de uma diferença positiva entre ambas. 
 

a) Economia Orçamentária 
b) Excesso de Arrecadação 
c) Créditos Adicionais 
d) Receita Prevista  
e) Despesa Prevista 
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36.É a demonstração contábil destinada a evidenciar, 
qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a 
posição patrimonial e financeira da Entidade. As contas 
deverão ser classificadas segundo os elementos do 
patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o 
conhecimento e a análise da situação financeira da 
empresa. 
 

a) Balanço Patrimonial 
b) Balanço Financeiro 
c) Balanço Orçamentário 
d) Plano de Contas 
e) Variações Ppatrimoniais 

 
37.Sobre contabilidade pública marque a alternativa 
incorreta: 
 

a) Define-se Contabilidade Pública como sendo 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. 

b) A contabilidade pública está interessada também 
em todos os atos praticados pelo administrador, 
sejam de natureza orçamentária (previsão da 
receita, fixação da despesa, empenho, 
descentralização de créditos etc.), ou seja, 
meramente administrativos (contratos, 
convênios, acordos, ajustes, avais, fianças, 
valores sob responsabilidade, comodatos de 
bens, etc.) representativos de valores potenciais 
que poderão afetar o patrimônio no futuro. 

c) O objeto de qualquer contabilidade é o 
patrimônio. A contabilidade pública está 
interessada somente no patrimônio e suas 
variações. 

d) A contabilidade pública, além de registrar todos 
os fatos contábeis (modificativos, permutativos e 
mistos), registra os atos potenciais praticados 
pelo administrador, que poderão alterar 
qualitativa e quantitativamente o patrimônio. 

e) O objetivo da Contabilidade Pública é o de 
fornecer aos gestores informações atualizadas e 
exatas para subsidiar as tomadas de decisões, 
aos órgãos de controle interno e externo para o 
cumprimento da legislação e às instituições 
governamentais e particulares informações 
estatísticas e outras de interesse dessas 
instituições.  

 
38.É um documento do SIAFI que registra fatos tanto de 
natureza orçamentária quanto extra-orçamentária, ele é 
utilizado para registro de liquidações de despesa, 
apropriação de obrigações, fatos administrativos dentre 
outros. Ele envolve, portanto, todos os atos de verificação 
e conferência, desde a entrega do material ou a prestação 
do serviço até o reconhecimento da despesa.  
 

a) Nota de Empenho. 
b) Nota de Programação Financeira. 
c) Nota de Dotação. 
d) Nota de Lançamento. 
e) Nota de Movimentação de Crédito. 

 
 
 
 
 
 

39.Apresentada na forma vertical é a demonstração 
contábil destinada a evidenciar, num determinado período, 
as mutações nos resultados acumulados da entidade. 
 

a) Demonstração dos fluxos de caixa. 
b) Demonstração de lucros ou prejuízos 

acumulados. 
c) Demonstração do resultado do exercício. 
d) Demonstração do valor adicionado. 
e) Notas explicativas. 

 
40.Procura evidenciar as origens de recursos que ampliam 
a folga financeira de curto prazo (ou o capital circulante 
líquido, numa linguagem mais técnica) e as aplicações de 
recursos que consomem essa folga. 
 

a) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 
Acumulados – DLPA.  

b) Demonstrações de Mutações do Patrimônio 
Líquido – DMPL. 

c) Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC. 
d) Demonstrações Comparativas. 
e) Demonstração das Origens e Aplicações de 

Recursos – DOAR. 
 
 
 
 

FIM DO CADERNO 
 




