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TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
 
01. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, 
consistirá em, exceto: 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou 

no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC). 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei. 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 

 
02. São estágios da receita pública: 

a) Lançamento e arrecadação. 
b) Lançamento, arrecadação e recolhimento. 
c) Lançamento e recolhimento. 
d) Lançamento, arrecadação, recolhimento e registro. 

 
03. O complexo SIAFI é composto: 

a) Pelo SIAFI Operacional, SIAFI Educacional e SIAFI Gerencial. 
b) Pelo SIAFI Orçamentário, SIAFI Financeiro e SIAFI 

Patrimonial. 
c) Pelo SIAFI Operacional, SIAFI Orçamentário e SIAFI 

Regulador. 
d) Pelo SIAFI Operacional, SIAFI Regulador e SIAFI Gerencial. 

 
04. Art. 18 da LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. Na 

concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação 
limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia 
correspondente a: 
a) 2% da avaliação. 
b) 5% da avaliação. 
c) 10% da avaliação. 
d) 15% da avaliação. 

 
05. Podemos afirmar que “Juros Ativos” é o mesmo que: 

a) Despesas de Juros. 
b) Custos Adicionais. 
c) Receitas de Juros. 
d) Juros Passivos. 

 
06. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens 
e serviços comuns, e dá outras providências. 
a) LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. 
b) LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 
c) LEI Nº 6.404, DE 13 DE AGOSTO DE 1976. 
d) LEI Nº 11.220, DE 04 DE SETEMBRO DE 2004. 

 
07. São tipos de classificação orçamentária: 

a) A dos pagamentos, a institucional, a funcional-programática e a 
dos recursos. 

b) A institucional, a funcional, da despesa e da receita. 
c) A funcional, a institucional-programática, da despesa e da 

receita. 
d) A global, a institucional, a geral, da despesa e da receita. 

 
08. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não 

computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. E 
se classificam em, exceto: 
a) Suplementares, os destinados a reforço de dotação 

orçamentária. 
b) Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja 

dotação orçamentária específica. 
c) Específicos, os destinados a despesas para que haja dotação 

orçamentária especifica. 
d) Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e 

imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública. 

 
 

09. Para uso do SIAFI, algumas alternativas de acesso à Rede Serpro 
são possíveis. São exemplos delas, exceto: 
a) Acesso à Intranet do Serpro. 
b) Acesso VPN (Virtual Private Network – Rede Privada Virtual). 
c) Acesso UltraNet. 
d) Acesso seguro pela Internet. 

 
10. Compreende o orçamento de seguridade social:  

a) O orçamento dos seguros públicos. 
b) A assistência médica, a previdência e a assistência social. 
c) O orçamento do INSS. 
d) O orçamento social. 

 
11. A receita classifica-se nas seguintes categorias econômicas: 

Receitas Correntes e Receitas de Capital. Coloque (F) – para Falso 
e (V) – para Verdadeiro. 
(__) Alienação de Bens Móveis e Imóveis = RECEITAS 
CORRENTES. 
(__) Amortização de Empréstimos Concedidos = RECEITAS DE 
CAPITAL. 
(__) Operações de Crédito = RECEITAS DE CAPITAL. 
(__) Contribuições de Melhoria = RECEITAS CORRENTES. 
(__) Receitas de Serviços Industriais= RECEITAS DE CAPITAL. 
a) V; F; V; V; F. 
b) F; V; V; V; F. 
c) V; V; F; F; F. 
d) F; F; F; V; V. 

 
12. Como denominamos a técnica contábil em que a verificação da 

exatidão dos dados contidos nas demonstrações contábeis, por 
meio do exame minucioso dos registros contábeis e dos 
documentos que deram origem a eles: 
a) Análise de Balanços. 
b) Consolidação de Balanços. 
c) Auditoria. 
d) Demonstrações Contábeis. 

 
13. As contas, na contabilidade pública, são escrituradas nos seguintes 

sistemas: 
a) Somente financeiro, patrimonial e compensação. 
b) Somente orçamentário, financeiro e patrimonial. 
c) Somente orçamentário, financeiro e compensação. 
d) Somente orçamentário, financeiro, patrimonial e compensação. 

 
14. Despesas realizadas mediante transferências de recursos 

financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito 
Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta. 
Trata-se de: 
a) Transferências à União. 
b) Transferências a Estados e ao Distrito Federal. 
c) Transferências a Municípios. 
d) Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos. 

 
15. Como chamamos a versão simplificada do livro Razão? 

a) Diário. 
b) Razonete. 
c) Balanço. 
d) Balancete. 

 
16. O Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI 

é o sistema informatizado que registra, controla e contabiliza toda a 
execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Governo 
Federal, em tempo real. Para o usuário ter acesso a dados dos 
“Estados e Municípios”, ele precisa ter que nível de acesso? 
a) Nível 2. 
b) Nível 4. 
c) Nível 6. 
d) Nível 8. 

 
17. Identificam a unidade orçamentária na classificação institucional: 

a) Os dois primeiros algarismos. 
b) Os dois últimos algarismos. 
c) Os três últimos algarismos. 
d) Os três primeiros algarismos. 
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18. O artigo 165 da Constituição Federal, determina que leis de 
iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
a) O controle orçamentário. 
b) Regras orçamentárias. 
c) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 

orçamentos anuais. 
d) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento-

programa. 
 
19. Podemos classificar a contabilidade como pertencente ao grupo das 

ciências: 
a) Naturais. 
b) Matemáticas. 
c) Sociais. 
d) Exatas. 

 
20. O superávit do orçamento corrente resultante do balanceamento dos 

totais das receitas e despesas correntes não constituirá item: 
a) De receita orçamentária. 
b) De receita extra-orçamentária. 
c) De receita. 
d) De resultado. 

 
21. A lei orçamentária anual compreenderá: 

I- O orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus 
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

II- O orçamento de investimento das empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social 
com direito a voto. 

III- O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta 
ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e 
mantidos pelo Poder Público. 

Estão corretas as afirmações: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

 
22. A despesa é classificada em categorias econômicas. Coloque (F) – 

para Falso e (V) – para Verdadeiro. 
(__) Despesas de Custeio = DESPESAS DE CAPITAL. 
(__) Transferências Correntes = DESPESAS CORRENTES. 
(__) Investimentos = DESPESAS CORRENTES. 
(__) Inversões Financeiras = DESPESAS CORRENTES. 
(__) Transferências de Capital = DESPESAS DE CAPITAL. 
A seqüência correta é: 
a) F; V; F; F; V. 
b) V; V; F; V; V. 
c) F; V; V; V; V. 
d) V; V; V; F; V. 

 
23. Temos os seguintes princípios orçamentários, segundo a lei nº. 

4.320/64: 
a) Unidade, universalidade e anualidade. 
b) Competência, prudência e anualidade. 
c) Exclusividade, unidade, universalidade, prudência e 

anualidade. 
d) Unidade, prudência, universalidade e anualidade. 

 
24. São “Bens Móveis”: 

a) Duplicatas a Pagar, Impostos a Pagar e Salários a Pagar. 
b) Mesas, armários e casa. 
c) Prateleiras, computadores e veículos. 
d) Duplicatas, computadores e dinheiro. 

 
25. Consideramos como as etapas do processo de elaboração do 

orçamento-programa: 
a) Previsão, programação, projeto e orçamentação. 
b) Planejamento, programação, projeto e avaliação. 
c) Planejamento, orçamentação, programação e projeto. 
d) Planejamento, programação, projeto e orçamentação. 

 
 
 
 
 
 
 

26. Art. 12 da LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. Nos projetos 
básicos e projetos executivos de obras e serviços serão 
considerados principalmente os seguintes requisitos, exceto: 
a) Prazo de entrega, independente da economia na execução. 
b) Segurança. 
c) Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo 

da durabilidade da obra ou do serviço. 
d) Impacto ambiental. 

 
27. Na Lei de Orçamento a discriminação da despesa far-se-á no 

mínimo por elementos. Para efeito de classificação da despesa, 
considera-se material permanente o de duração superior a: 
a) 6 meses. 
b) I ano. 
c) 2 anos. 
d) 4 anos. 

 
28. Assinale a alternativa incorreta. Art. 33 da LEI Nº 8.666, DE 21 DE 

JUNHO DE 1993. Quando permitida na licitação a participação de 
empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: 
a) Comprovação do compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. 
b) Indicação de no mínimo duas empresas responsáveis pelo 

consórcio que deverão atender às condições de liderança, 
obrigatoriamente fixadas no edital. 

c) Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos 
praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na 
de execução do contrato. 

d) Impedimento de participação de empresa consorciada, na 
mesma licitação, através de mais de um consórcio ou 
isoladamente. 

 
29. Assinale a alternativa incorreta. O balanço patrimonial demonstrará: 

a) O ativo financeiro e o ativo permanente. 
b) As contas de compensação. 
c) O passivo financeiro e o passivo permanente. 
d) Somente o ativo financeiro; o passivo permanente, e o saldo 

patrimonial. 
 
30. Na licitação modalidade de pregão, se outro prazo não estiver fixado 

no edital, o prazo de validade das propostas será de:  
a) 15 dias. 
b) 30 dias. 
c) 45 dias. 
d) 60 dias. 

 
31. As obras “Navio Negreiro” , “O Ateneu” , “Cidades Mortes”  são 

de autoria de, respectivamente: 
a) Castro Alves, Raul Pompéia, Monteiro Lobato. 
b) Graciliano Ramos, Raul Pompéia, Graça Aranha. 
c) Castro Alves, Lima Barreto, Monteiro Lobato. 
d) Graciliano Ramos, Lima Barreto, Graça Aranha. 

 
32. Qual a figura de linguagem presente na frase abaixo? 

Ele explodiu de tanto comer. 
a) Hipérbole. 
b) Metonímia. 
c) Aliteração. 
d) Pleonasmo. 

 
33. Sintaticamente, o termo sublinhado na frase abaixo é: 

Minha tia fez bolos deliciosos . 
a) Adjunto Adverbial. 
b) Adjunto Adnominal. 
c) Aposto. 
d) Vocativo. 

 
34. Analise as assertivas abaixo em relação à concordância: 

I- É preciso coragem. 
II- Hoje são dezesseis de fevereiro. 
III- Ainda meio furiosa, Carol voltou ao trabalho. 

 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente II está incorreta. 
c) Somente III está incorreta. 
d) Todas estão incorretas. 
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35. Complete a frase abaixo com a norma culta da língua e assinale a 
alternativa correta: 
Se _______ ______ nesta comemoração, não haveria tal ______. 
a) Puzéssemos – singelesa – exagero. 
b) Puséssemos – singeleza – ezagero. 
c) Puzéssemos – singeleza – exagero. 
d) Puséssemos – singeleza – exagero. 

 
36. Qual o sinônimo do termo sublinhado na frase abaixo? 

O velho mofino  não tinha família.  
a) Esperançoso. 
b) Grosseiro. 
c) Infeliz. 
d) Esquecido. 

 
37. Assinale a alternativa que apresenta uma proparoxítona, um hiato e 

um dígrafo, respectivamente: 
a) Ótimo – ruim – águia.  
b) Úmido – China – ascensorista. 
c) Planeta – náusea – excesso. 
d) Anzol – país – refúgio. 

 
38. Transpondo-se para a voz passiva a frase abaixo, tem-se: 

Ele comprara um apartamento na praia. 
a) Ele havia comprado um apartamento na praia. 
b) Fora comprado um apartamento na praia. 
c) Comprou-se um apartamento na praia. 
d) Um apartamento na praia foi comprado. 

 

39. O número de soluções inteiras do sistema 






≤+−
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532

2 xx

x
 é: 

a) 2. 
b) 3. 
c) 1. 
d) 4. 
 

40. A equação algébrica 3x 4 + 2x 3 - 13 x 2 - 8x + 4 = 0 admite 2 e -1 
como raízes. As demais raízes dessa equação são: 

a) -3; 
2

1
. 

b) 2; 3. 

c) 1; - 
2

1
. 

d) -2; 
3

1
. 

 
41. A água de um reservatório na forma de paralelepípedo retângulo 

com 40 m de comprimento e 30 m de largura atingia a altura de 20 
m. Com a falta de chuvas e o forte calor 4.800.000 ℓ de água do 
reservatório evaporaram. A água restante no reservatório atinge a 
altura de: 
a) 12 m. 
b) 18 m. 
c) 14 m. 
d) 16 m. 
 

42. Em geral, empresas públicas ou privadas utilizam códigos para 
protocolar a entrada e a saída de documentos e processos. 
Considere que se deseja gerar códigos cujos caracteres pertençam 
ao conjunto de 26 letras de um alfabeto, que possui apenas cinco 
vogais. Se a empresa decidiu não usar as cinco vogais em seus 
códigos, que podem ter 2, 3 ou 4 letras, sendo permitida a repetição 
dos caracteres, então é possível obter, quantos códigos distintos? 
a) 123.486. 
b) 143.640. 
c) 194.481. 
d) 204.183. 
 
 
 
 

43. De um grupo de trezentos estudantes, cento e vinte estão 
matriculados em Francês, cento e sessenta em Inglês e sessenta, 
não estão matriculados nem em Inglês, nem em Francês. Seleciona-
se ao acaso um dos trezentos estudantes. A probabilidade de que o 
estudante selecionado seja matriculado em pelo menos uma dessas 
disciplinas (isto é, em Inglês ou Francês) é igual a: 

a) 
9

8
. 

b) 
3

2
. 

c) 
5

4
. 

d) 
6

5
. 

 
44. Em um depósito devem ser acondicionados caixas em forma de 

cubo medindo externamente 40 cm de aresta ou lado da face. 
Considerando que se arrumaram as caixas face a face formando 
uma base retangular de 8 por 25 caixas e sempre com 10 caixas de 
altura, obtenha o volume do paralelepípedo formado, admitindo que 
as caixas se encaixam ao lado e em cima das outras perfeitamente, 
sem perda de espaço. 
a) 420 kℓ. 
b) 350 kg. 
c) 280 m³. 
d) 128 m³. 
 

45. Os três lados de um triângulo retângulo formam uma P.A., cuja 
razão é 8. Achar as medidas dos três lados. 
a) 24; 32; 40. 
b) 26; 39; 65. 
c) 20; 30; 50. 
d) 16; 24; 40. 
 

46. Assinale a alternativa que contém um nome de um famoso industrial 
brasileiro, pioneiro na industrialização de nosso país: 
a) José Bonifácio. 
b) Rui Barbosa. 
c) Joaquim José da Silva Xavier. 
d) As alternativas a, b e c estão incorretas. 

 

47. A anexação do Acre ao território brasileiro se deu quando o 
responsável pela política externa do governo brasileiro era: 
a) José do Patrocínio. 
b) Duque de Caxias. 
c) Barão do Rio Branco. 
d) As alternativas a, b e c estão incorretas. 

 

48. A energia nuclear gerada no Brasil tem suas usinas no Estado de: 
a) São Paulo. 
b) Rio de Janeiro. 
c) Bahia. 
d) Espírito Santo. 

 

49. O Brasil importa grande quantidade de trigo de qual país sul-
americano? 
a) Bolívia. 
b) Paraguai. 
c) Argentina. 
d) Colômbia. 

 

50. O maior produtor de soja do Brasil, também é governador de um 
Estado brasileiro. Seu nome é: 
a) José Serra. 
b) Edison Lobão. 
c) Roberto Requião. 
d) Blairo Maggi. 

 
 

 




