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T É C N I C O  E M  C O N T A B I L I D A D ET É C N I C O  E M  C O N T A B I L I D A D E

      INSTRUÇÕES 

1.	 Este	Caderno	de	Questões	não	deve	ser	folheado	antes	da	autorização	do	fiscal.
2.	 Na	Folha	de	Respostas,	realize	a	conferência	de	seu	nome	completo,	do	número	de	seu	documento	e	do	número	de	sua	inscrição.	As	divergências	devem	

ser	comunicadas	ao	fiscal	para	as	devidas	providências.
3.	 Após	ser	autorizado	pelo	fiscal,	verifique	se	o	Caderno	de	Questões	está	completo,	sem	falhas	de	impressão	e	se	a	numeração	está	correta.	Não	esqueça	

de	conferir	se	sua	prova	corresponde	ao	cargo	para	o	qual	você	se	inscreveu.	Caso	note	alguma	divergência,	comunique	ao	fiscal	imediatamente.
4.	 O	único	documento	válido	para	a	correção	das	provas	é	a	Folha	de	Respostas,	por	isso	tenha	a	máxima	atenção	no		seu	preenchimento,	visto	que	a	

marcação	da	Folha	de	Respostas	é	de	sua	inteira	responsabilidade.
5.	 Deverá	ser	utilizada	caneta	esferográfica	transparente,	com	tinta	de	cor	azul	ou	preta	na	marcação	da	Folha	de	Respostas.
6.	 Leia	atentamente	cada	questão	da	prova	e	assinale,	na	Folha	de	Respostas,	a	opção	que	a	responda	corretamente.	Exemplo	correto	da	marcação	da	

Folha de Respostas:
7.	 O	limite	dos	campos	de	marcação	da	Folha	de	Respostas	deverá	ser	respeitado,	não	podendo	essa	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.
8. O candidato deverá marcar na Folha de Respostas o número que corresponde à sua prova.
9.	 Será	atribuída	nota	0	(zero),	na	correção	da	Folha	de	Respostas,	às	questões	não	assinaladas,	que	apresentarem	mais	de	uma	alternativa	assinalada,	

emenda	ou	rasura,	ainda	que	legível.
10.	 A	prova	deverá	ser	realizada	no	prazo	de	4h	(quatro	horas),	incluindo	a	marcação	da	Folha	de	Respostas,	é	importante	controlar	seu	tempo.	O	candidato	

poderá	anotar	o	gabarito	no	verso	da	capa	da	prova	e	levar	consigo.	
11.	 Você	somente	poderá	deixar	definitivamente	a	sala	de	prova	após	60	(sessenta)	minutos	de	seu	início.	Somente	será	possível	levar	o	caderno	de	questões	

após	decorridas	4h	(quatro	horas)	do	início	da	prova,	sendo	necessário,	obrigatoriamente,	devolver	ao	fiscal	a	Folha	de	Respostas	assinada.	As	provas	
estarão	disponibilizadas	no	site	da	AOCP	(www.aocp.com.br),	a	partir	da	divulgação	do	Gabarito	Preliminar.	

12.	 A	retirada	da	sala	de	prova	dos	03	(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente	e	após	a	conferência	de	todos	os	documentos	da	sala,	além	da	
assinatura	do	termo	de	fechamento.

13.	 Durante	a	prova,	não	será	permitida	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos,	nem	a	utilização	de	máquinas	calculadoras	e/ou	
similares,	livros,	anotações,	réguas	de	cálculo,	impressos	ou	qualquer	outro	material	de	consulta,	inclusive	códigos	e/ou	legislação.

14. Será	eliminado	do	concurso	público	o	candidato	que,	durante	a	realização	das	provas,	for	surpreendido	utilizando:	a)	aparelhos	eletrônicos,	máquinas	
calculadoras,	MP3,	MP4,	telefone	celular,	tablets,	notebook,	gravador,	máquina	fotográfica,	controle	de	alarme	de	carro	e/ou	qualquer	aparelho	similar;		b)	
livros,	anotações,	réguas	de	cálculo,	dicionários,	códigos	e/ou	legislação,	impressos	que	não	sejam	expressamente	permitidos	ou	qualquer	outro	material	
de	consulta;	c)	relógio	de	qualquer	espécie,	óculos	escuros	ou	quaisquer	acessórios	de	chapelaria,	tais	como	chapéu,	boné,	gorro,	etc. 

15.	 Incorrerá,	também,	na	eliminação	do	candidato,	caso,	durante	a	realização	das	provas,	qualquer	equipamento	eletrônico	venha	a	emitir	ruídos,	mesmo	
que	devidamente	acondicionado	no	envelope	de	guarda	de	pertences.

16.	 Qualquer	tentativa	de	fraude,	se	descoberta,	implicará	em	imediata	denúncia	à	autoridade	competente,	que	tomará	as	medidas	cabíveis,	inclusive	com	
prisão	em	flagrante	dos	envolvidos.

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

R E F .  E D I T A L  N º 0 1 / 2 0 1 3  -  C O N C U R S O  P Ú B L I C O

ATENÇÃO 
●	 O	Caderno	de	questões	possui	50	(cinquenta)	questões	objetivas	numeradas	sequencialmente,	de	acordo	com	o	exposto	no	quadro	a	seguir:

●	 Será	entregue,	pelo	fiscal,	a	Folha	de	Respostas	personalizada,	na	qual	deverão	ser	transcritas	as	respostas	das	questões	da	prova	objetiva.

ATENÇÃO CANDIDATO! 
MARQUE NA FOLHA DE RESPOSTAS O NÚMERO CORRESPONDENTE À SUA PROVA

 NÚMERO DE QUESTÕES MATÉRIA

Língua Portuguesa

Informática

Conhecimentos Gerais

 01 a 10

11 a 15

16 a 20

Conhecimentos Específicos 21 a 50

C A R G O :C A R G O :

N Í V E L  T É C N I C O
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O	gabarito	oficial	preliminar	e	o	caderno	de	questões	da	prova	objetiva	estarão	disponíveis	no	
endereço	eletrônico	www.aocp.com.br		no	dia	seguinte	à	aplicação	da	prova.

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Questão

Resp.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

21 22 23 24 25

46 47 48 49 50
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PROVA 013
Cargo: Técnico em Contabilidade

gente e o mundo era diferente, não havia uma câmera 
de TV em cada banheiro para saber se havia água na 
torneira.

11.§ Somos bons em explosões em piques como o 
Carnaval. Se o mundo pegasse fogo, e os povos de todas 
as nações buscassem refúgio aqui, nos dois primeiros 
dias seríamos impecáveis, abrigaríamos a todos com 
generosidade e alegria. No terceiro começaríamos a 
sacanear os gringos.

12.§ No caso específico da Olimpíada, antecedida 
por uma Copa do Mundo, sabemos que as coisas não 
estão arrumadas. Alojamentos, acessos, transportes, 
aeroportos e, sobretudo, estádios e pistas de atletismo 
estão não apenas atrasados, mas atrasadíssimos.

13.§ A Fifa e o Comitê Olímpico passaram meses 
cobrando mais agilidade do governo brasileiro, 
especialistas internacionais já estiveram mais 
pessimistas, mas volta e meia uma comissão oficial faz a 
inspeção rotineira e para não criar caso com o governo, 
admite que tudo é possível, inclusive, que tudo dê certo.

14.§ Apesar de mau brasileiro, desprezando o 
otimismo próprio e o dos outros, acredito que não 
daremos um vexame monumental, mas continuaremos 
longe do futuro que nos foi prometido e no qual a maioria 
do povo acredita.

15.§ Na Copa do Mundo de 1998, na França, ouvi 
muitos comentários dos jornalistas que cobriam o 
evento. Já se discutia a possibilidade de o Brasil sediar 
uma das próximas Copas. A opinião mais ou menos geral 
era a necessidade de derrubar o Maracanã inteiro para 
colocá-lo em igualdade com o estádio de Saint-Denis, 
palco principal dos jogos daquele ano. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/
carlosheitorcony/2013/05/1279730-o-mau-brasileiro.shtml

A expressão “sobretudo” (12.§) funciona como 
realce de

(A)	 “estádios	e	pistas	de	atletismo”.	
(B)	 “Olimpíada”
(C)	 “Copa	do	Mundo”.
(D)	 “coisas”.	
(E)	 “Alojamentos,	acessos,	transportes,	aeroportos”.	

QUESTÃO 01

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Atenção! Não ESQUEÇA de marcar o número correspondente à sua prova na Folha de 
Respostas.

O mau brasileiro

1.§  Ainda não me motivei o suficiente para a 
campanha da Olimpíada de 2016. Como todo pessimista, 
acho que não vai dar certo. O Rio aguentou bravamente a 
barra da Eco-92: o evento era de menor duração e menos 
gente.

2.§ Tivemos dezenas de chefes de Estado, reis e 
muitos turistas, apesar de alguns problemas com a 
infraestrutura, demos conta do recado, sobretudo no 
item da segurança: a criminalidade baixou a quase zero, 
devido, sobretudo, à colaboração das Forças Armadas.

3.§ Tantos anos depois, continuamos com os mesmos 
problemas na infraestrutura: bons alojamentos, boa 
segurança, bons hospitais para os casos de emergência. 
Não creio que haja dinheiro nem tempo para a construção 
de vilas olímpicas, novas vias de acesso, estádios e 
instalações para as diversas modalidades de esporte.

4.§ Tampouco acredito que o nosso futuro dependa 
de uma Olimpíada. Estamos jogando para frente essa 
coisa nebulosa e nem sempre provável que é o futuro tão 
prometido e louvado antecipadamente. Acreditávamos 
que só teríamos o respeito do mundo depois de ter 
ganho uma Copa do Mundo. Ganhamos cinco -- nem por 
isso nossos méritos e glórias receberam consagração 
universal.

5.§ Houve também o caso de Frank Sinatra. Passamos 
duas décadas esperando pelos seus olhos azuis com 
histérica obstinação, nada seríamos como nação e povo 
enquanto não ouvíssemos de corpo presente “The Girl 
from Ipanema” cantada pela Voz.

6.§ Pois Sinatra cantou para 150 mil pessoas no 
Maracanã, foi beijado pelo Beijoqueiro, deu uma bicicleta 
para um guri, prometendo pagar-lhe os estudos. Veio, 
disse adeus e foi embora -- como naquela cantiga de 
roda. Continuamos na mesma, com nossos problemas e 
esperanças.

7.§ Até o papa veio, e Madonna e Paul McCartney, os 
Rolling Stones -- não era por aqui que o futuro se abriria 
a nosso favor. Essa turma costuma ir a todos os lugares. 
Bem verdade que a Olimpíada representa investimentos 
que transcendem o espaço da competição e ficam.

8.§ Há também a questão da imagem. Durante um mês, 
desde os preparativos até a cerimônia de encerramento, 
de alguma forma o mundo tomaria conhecimento de 
nossa existência e de nossas infinitas possibilidades.

9.§ Não sei não. Pior do que não ter Olimpíada é 
ter uma olimpíada chinfrim, mal organizada como a de 
Atlanta. Hitler conseguiu empolgar aqueles anos que 
antecederam a Segunda Guerra Mundial porque, entre 
outras coisas, promoveu uma Olimpíada monumental, 
histórica, tão histórica que um negro americano (Owens) 
derrotou os arianos.

10.§ Tenho dúvidas sobre a capacidade nacional 
de aguentar duas semanas organizadamente, sem dar 
vexame. A taça Jules Rimet de 1950 reuniu bem menos 
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Cargo: Técnico em Contabilidade

PROVA 01

“Se o mundo pegasse fogo, e os povos de todas as 
nações buscassem refúgio aqui, nos dois primeiros 
dias seríamos impecáveis, abrigaríamos a todos 
com generosidade e alegria.” (11.§). As formas 
verbais destacadas estão, respectivamente, no

(A)	 futuro	do	pretérito	e	no	futuro	do	pretérito.
(B)	 imperfeito	do	subjuntivo	e	no	futuro	do	pretérito.
(C)	 imperfeito	do	subjuntivo	e	no	imperfeito	do	subjuntivo.
(D)	 imperfeito	 do	 subjuntivo	 e	 no	 pretérito	 imperfeito	 do	

indicativo.
(E)	 pretérito	 imperfeito	 do	 indicativo	 e	 no	 futuro	 do	

pretérito.

A expressão “volta e meia” (13.§) funciona, 
sintaticamente, como

(A)	 conjunção	subordinada.
(B)	 adjunto	adverbial.
(C)	 pronome	relativo.
(D)	 adjunto	adnominal.
(E)	 sujeito	oracional.

“Somos bons em explosões em piques como o 
Carnaval. Se o mundo pegasse fogo, e os povos de 
todas as nações buscassem refúgio aqui, nos dois 
primeiros dias seriamos impecáveis, abrigaríamos 
a todos com generosidade e alegria. No terceiro 
começaríamos a sacanear os gringos.” (11.§) O 
conteúdo do fragmento revela que, nos primeiros 
dois dias, os brasileiros seriam

(A)	 tranquilos.
(B)	 astutos.
(C)	 acolhedores.
(D)	 sacanas.
(E)	 traiçoeiros.

Quanto à estrutura e à organização do texto e de seus 
parágrafos, assinale o agrupamento de parágrafos 
que NÃO poderia ser utilizado de acordo com o 
tema apresentado.

(A)	 5.§	e	6.§.
(B)	 3.§	e	4.§.
(C)	 10.§	e	11.§.
(D)	 1.§	e	2.§.
(E)	 7.§	e	8.§.

Em “Essa turma costuma ir a todos os lugares.” 
(7.§) é uma argumento utilizado pelo autor para

(A)	 desconstruir	a	ideia	de	que	visitas	ilustres	e	realização	
de	eventos	resultam	em	respeito	pelo	Brasil.	

(B)	 menosprezar	 a	 imagem	 de	 pessoas	 famosas	 e	 os	
shows	por	elas	realizados	em	grandes	países.

(C)	 acrescentar	 um	argumento	 a	 favor	 da	 realização	 de	
grandes	eventos	no	Brasil	e	no	exterior.

(D)	 ressaltar	a	importância	de	se	fazerem	mais	shows	no	
Brasil	para	obter	maior	respeito	mundial.

(E)	 desmistificar	a	ideia	de	que	realizar	eventos	de	grande	
monta	não	é	importante	para	país	algum.	

A partir das expressões destacadas em “mal 
organizada” (9.§) e em “mau brasileiro” (14.§), 
assinale a alternativa construída corretamente. 

(A)	 A	pobreza	é	um	mau	que	persiste	no	Brasil.
(B)	 Os	males	não	entrarão	no	Reino	dos	Céus.
(C)	 Mau	entrou	e	José	já	levou	bronca	da	esposa.
(D)	 João	é	mal	tratado	pela	esposa	diariamente.
(E)	 Ele	é	mau	intencionado	com	a	namorada.

“Houve também o caso de Frank Sinatra. Passamos 
duas décadas esperando pelos seus olhos azuis 
com histérica obstinação, nada seríamos como 
nação e povo enquanto não ouvíssemos de corpo 
presente “The Girl from Ipanema” cantada pela 
Voz.” (5.§). 
A expressão “enquanto” expressa, no contexto, 
uma relação semântica de

(A)	 causa.
(B)	 concessão.
(C)	 condição.
(D)	 comparação.
(E)	 consecução.

“Apesar de mau brasileiro, desprezando o otimismo 
próprio e o dos outros, acredito que não daremos 
um vexame monumental, mas continuaremos 
longe do futuro que nos foi prometido e no qual a 
maioria do povo acredita.” (14.§).
A expressão destacada funciona como

(A)	 sujeito.
(B)	 complemento	nominal.
(C)	 objeto	direto.
(D)	 agente	da	passiva.
(E)	 objeto	indireto.

Assinale a alternativa cuja expressão em destaque 
NÃO teve seu sentido analisado de forma correta.

(A)	 “inclusive”	(13.§)	(acréscimo)
(B)	 “Já”	(15.§)	(tempo)
(C)	 “Ainda”	(1.§)	(acréscimo)
(D)	 “para”	(13.§)	(finalidade)
(E)	 “Até”	(7.§)	(inclusão)

*    *    *

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03
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PROVA 015
Cargo: Técnico em Contabilidade

Considerando o Microsoft Excel 2010 (instalação 
padrão português – Brasil), assinale a alternativa 

que descreve corretamente a função do recurso 

Formatação Condicional                    .      
 

(A)	 Realça	células,	enfatiza	valores	incomuns	e	visualiza	
dados	utilizando	barras	de	dados,	escala	de	cores	e	
conjunto	de	ícones	baseados	em	critérios	específicos.

(B)	 Formata	 rapidamente	 uma	 célula	 utilizando	 um	 dos	
estilos	predefinidos.

(C)	 Testa	diversos	valores	para	as	fórmulas	na	planilha.
(D)	 Converte	um	intervalo	de	células	em	tabela.
(E)	 Gera	gráficos	de	colunas	ou	linhas	conforme	a	seleção	

das	células.

Com relação à Guia Exibição do processador de 
texto Microsoft Word 2010 (instalação padrão 
português – Brasil), analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 

I. Exibir as Réguas usadas para medir e 
alinhar objetos no documento. 

II. Alterar as páginas entre layout Retrato e 
Paisagem.

III. Exibir imagem de um arquivo para 
impressão no documento.

IV. Exibe gráfico para ilustrar e comparar 
dados.

V. Colocar todas as janelas no programa lado 
a lado na tela.

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

Qual é a combinação de teclas de atalho utilizadas 
no Windows que abre o menu de projeção dando 
opções ao usuário como: Somente computador; 
Duplicar; Estender e Somente Projetor?
Obs.: Considere o Sistema Operacional Windows 
7 Ultimate (instalação padrão português – Brasil).
O caractere + é usado apenas para interpretação.

(A)	 Windows	+	M
(B)	 Windows	+	P

(C)	 Alt	+	R
(D)	 Windows	+	Shifit	+	M
(E)	 Alt	+	Ctrl	+	P

Considerando a rede mundial de computadores, a 
Internet, assinale a alternativa correta.

(A)	 Upload	 significa	 literalmente	 “baixar”.	 Este	
procedimento	 permite	 obter	 um	 arquivo	 de	 um	
computador	 remoto,	 disponível	 na	 rede,	 para	 o	 seu	
computador.

(B)	 HTML	é	uma	linguagem	de	marcação	para	codificar	a	
informação	de	modo	que	possa	ser	exibida	em	uma	
pequena	quantidade	de	dispositivos.

(C)	 O	TCP/IP	é	um	conjunto	de	protocolos	de	comunicação	
entre	computadores	em	rede.

(D)	 Hyperlink	é	o	protocolo	de	identificação	e	transferência	
de	documentos	na	Internet	e	Intranet.

(E)	 Um	 Browser	 é	 um	 usuário	 que	 interage	 com	
documentos	HTML	(linguagem	de	internet)	hospedado	
em	um	servidor	Web.

Em relação a conceitos de organização e 
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 
programas, assinale a alternativa correta.
Obs.: Considere o Sistema Operacional Windows 
7 Ultimate (instalação padrão português – Brasil).

(A)	 Na	pasta	Vídeos,	somente	é	possível	salvar	arquivos	
do	tipo	vídeo.

(B)	 Ao	 salvar	 um	 arquivo,	 o	 usuário	 poderá	 nomear	
este	arquivo	utilizando	qualquer	caractere	do	 idioma	
português,	 assim	 como	qualquer	 tipo	 de	 símbolos	 e	
pontuações.

(C)	 Ao	criar	uma	subpasta	na	pasta	documento,	o	usuário	
não	poderá	mais	excluí-la	somente	poderá	renomeá-
la.

(D)	 Não	 é	 possível	 criar	 uma	 subpasta	 com	 o	 mesmo	
nome	da	pasta	em	que	está	contida.

(E)	 Em	 uma	 mesma	 pasta,	 é	 possível	 salvar	 arquivos	
com	o	mesmo	nome,	desde	que	os	mesmos	tenham	
extensões	diferentes.

*    *    *

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

I N F O R M Á T I C A

Atenção! Não ESQUEÇA de marcar o número correspondente à sua prova na Folha de 
Respostas.
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PROVA 016
Cargo: Técnico em Contabilidade

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

C O N H E C I M E N T O S  G E R A I S

QUESTÃO 16

Atenção! Não ESQUEÇA de marcar o número correspondente à sua prova na Folha de 
Respostas.

O Estado de Sergipe está localizado no meio da 
costa brasileira em uma região privilegiada, onde 
se concentra uma diversidade paisagística e 
cultural que impressiona, possui 163 Km de praias 
margeadas por dunas e uma Orla considerada 
entre as mais belas do País, além de belas cidades 
históricas tombadas pelo Patrimônio Histórico 
Nacional. Nesse sentido, qual dos pontos turísticos 
a seguir NÃO pertence ao Estado de Sergipe?

(A)	 Praia	do	Saco.
(B)	 Farol	da	Barra.
(C)	 Laranjeiras.
(D)	 Orla	de	Atalaia.
(E)	 São	Cristóvão.

Segundo dados do Governo, a economia do 
Estado do Sergipe tem a participação de 0,6% do 
produto interno bruto nacional, sendo composto 
de agropecuária, indústria e serviços. Nesse 
sentido, assinale a alternativa que apresenta a 
principal atividade agrícola realizada no Estado.

(A)	 Cana-de-açucar.
(B)	 Soja.	
(C)	 Coco.
(D)	 Milho.
(E)	 Cacau.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
O Projeto ____________, foi criado em 1980 com 
a finalidade de proteger da extinção as cinco 
espécies de tartarugas que utilizam o litoral 
brasileiro para se alimentar e se reproduzir. Em 
2002 foi criado o primeiro Oceanário do nordeste 
brasileiro no município de Aracajú, Estado de 
Sergipe, administrado pelo referido Projeto. Com 
a capacidade de receber até 300 visitantes ao 
mesmo tempo, o oceanário reúne cerca de 70 
espécies diferentes, expostas em 18 aquários e 4 
tanques, onde os visitantes, através de palestras, 
mostras de vídeos e aulas, aprendem sobre o 
ecossistema do litoral sergipano e conhecem as 
diferentes espécies de animais marinhos.

(A)	 Greenpeace.
(B)	 Brasil	Mar.
(C)	 Tamar.
(D)	 SOS	Animais
(E)	 Mar	Azul.

A Copa do Mundo FIFA 2014 será a vigésima 
edição do evento e terá como país-anfitrião o 
Brasil, a competição será realizada entre os meses 
de junho e julho de 2014 e será realizada em doze 
cidades sede. Nesse sentido, assinale a alternativa 
que NÃO apresenta uma cidade sede determinada 
pela FIFA.

(A)	 Belo	Horizonte.
(B)	 Salvador.
(C)	 Curitiba.
(D)	 Fortaleza.
(E)	 Florianópolis.

Todos os anos, no mês de janeiro, ocorre uma das 
maiores prévias carnavalescas do Brasil, o evento 
reúne milhares de pessoas ao longo da extensão 
da Avenida Beira Mar na capital do Estado do 
Sergipe, Aracaju. Qual o nome desse evento?

(A)	 Micareta.
(B)	 Forró	Caju.
(C)	 Arasamba.
(D)	 Pré-caju.
(E)	 Aracaju	Fest.

*    *    * 
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Qual classificação também chamada departamental 
é, provavelmente, a mais antiga das classificações 
da despesa orçamentária? 

(A)	 Classificação	Social.
(B)	 Classificação	Tributária.
(C)	 Classificação	Institucional.
(D)	 Classificação	Originária.
(E)	 Classificação	Patrimonial.

Como é estruturado o balanço orçamentário? 
(A)	 De	forma	a	evidenciar	a	movimentação	financeira	das	

entidades	do	setor	público	no	período	a	que	se	refere.
(B)	 De	 forma	 a	 evidenciar	 a	 integração	 entre	 o	

planejamento	e	a	execução	orçamentária.
(C)	 De	forma	a	evidenciar	as	vinculações	legais,	tais	como	

nas	áreas	da	saúde,	educação	e	previdência	social.
(D)	 De	 forma	 a	 evidenciar	 o	 resultado	 do	 período	

segregado	 dos	 resultados	 acumulados	 de	 períodos	
anteriores.

(E)	 De	 forma	 a	 evidenciar	 os	 ativos	 para	 realização	
imediata.

O que tem por objetivo esclarecer a aplicação das 
Normas Brasileiras de Contabilidade, definindo 
regras e procedimentos a serem aplicados em 
situações, transações ou atividades específicas, 
sem alterar a substância dessas normas? 

(A)	 Interpretação	técnica.
(B)	 Levantamento	de	balanços.
(C)	 Demonstrações	contábeis.
(D)	 Correção	cambial	e	monetária.
(E)	 Controle	interno.

Qual princípio contábil refere-se ao processo de 
mensuração e apresentação dos componentes 
patrimoniais para produzir informações íntegras e 
tempestivas? Marcar a alternativa correta.

(A)	 Princípio	da	Relevância.
(B)	 Princípio	da	Materialidade.
(C)	 Princípio	da	Controladoria.
(D)	 Princípio	da	Entidade.
(E)	 Princípio	da	Oportunidade.

De acordo com suas finalidades, os programas 
estão compreendidos em dois grupos. Assinale 
a alternativa que apresenta corretamente esses 
grupos.

(A)	 Orçamento	e	planejamento.
(B)	 Econômico	 e	 evolutivo	 conceituando	 o	 orçamento	

público.

(C)	 Tradicional	e	de	modernização	orçamentária.
(D)	 Finalísticos	 e	 de	 apoio	 às	 políticas	 públicas	 e	 áreas	

especiais.
(E)	 Integrador	 e	 de	 fontes	 de	 recursos	 do	 tesouro	 e	

condicionados	de	exercícios	anteriores.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta.

(   ) É no orçamento que o cidadão identifica 
a destinação dos recursos que o governo 
recolhe sob a forma de impostos.

(   ) Nenhuma despesa pública pode ser 
realizada sem estar fixada no orçamento.

(   ) A constituição determina que o orçamento 
deva ser votado e aprovado até o final de 
cada mês.

(   ) A lei orçamentária anual é elaborada para 
possibilitar a concretização das situações 
planejadas no Plano Plurianual.

(A)	 V	–	F	–	F	–	V.	
(B)	 F	–	V	–	F	–	F.	
(C)	 V	–	F	–	V	–	F.	
(D)	 F	–	V	–	V	–	V.	
(E)	 V	–	V	–	F	–	V.	

Por quem é feito a previsão e fixação do Orçamento 
Público? 

(A)	 Pelos	administradores	do	governo.
(B)	 Pelos	auditores	em	trabalho.
(C)	 Pelo	poder	legislativo.
(D)	 Pelo	poder	judiciário.
(E)	 Pelo	poder	executivo.

Onde deve ser fundamentada a etapa de execução 
do orçamento? 

(A)	 Na	programação.
(B)	 No	ciclo	orçamentário.
(C)	 No	plano	plurianual.
(D)	 Nos	regimes	orçamentários.
(E)	 Nos	princípios	orçamentários.

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

Atenção! Não ESQUEÇA de marcar o número correspondente à sua prova na Folha de 
Respostas.

QUESTÃO 28
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O que define as metas e prioridades do governo 
para o ano seguinte, orienta a elaboração da lei 
orçamentária anual, dispõe sobre alterações na 
legislação tributária e estabelece a política das 
agências de desenvolvimento? 

(A)	 As	emendas	constitucionais.
(B)	 A	lei	de	orçamento	anual.
(C)	 A	lei	de	responsabilidade	fiscal.
(D)	 A	lei	de	diretrizes	orçamentárias.
(E)	 O	plano	plurianual.

Como pode ser chamada a classificação funcional? 
(A)	 Classificação	essencial	à	justiça.
(B)	 Classificação	para	os	cidadãos.
(C)	 Classificação	de	gestão	ambiental.
(D)	 Classificação	de	organização	agrária.
(E)	 Classificação	de	desporto	e	lazer.

No balanço orçamentário, onde deverá ser 
apresentada a identificação das receitas e 
despesas intraorçamentárias, quando necessária? 

(A)	 Em	relatórios	orçamentários.
(B)	 Nos	relatórios	periciais.
(C)	 Nos	conselhos	de	contas.
(D)	 Nos	documentos	públicos.
(E)	 Em	notas	explicativas.

Assinale a alternativa que apresenta as duas 
categorias econômicas que a receita orçamentária 
pode ser classificada.

(A)	 Políticas	e	administrativas.
(B)	 Universais	e	anuais.
(C)	 Orçamentárias	e	financeiras.
(D)	 Compensação	e	patrimonial.
(E)	 Correntes	e	de	Capital.

De acordo com a classificação funcional 
programática, assinale a alternativa que 
corresponde à  definição a seguir.
“Um instrumento de programação para alcançar 
os objetivos de um programa, envolvendo um 
conjunto de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente, necessárias à manutenção 
da ação do governo”.

(A)	 Programa.
(B)	 Projeto.
(C)	 Atividade.
(D)	 Função.
(E)	 Planejamento.

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
princípio orçamentário.

(A)	 Anualidade.	
(B)	 Unidade.	

(C)	 Objetividade.
(D)	 Universalidade.	
(E)	 Equilíbrio.	

Assinale a alternativa que corresponde à definição 
a seguir referente à classificação orçamentária.
“É o instrumento de organização da ação 
governamental visando a concretização dos 
objetivos pretendidos, sendo mensurado por 
indicadores estabelecidos no plano plurianual”.

(A)	 Projeto.
(B)	 Programa.
(C)	 Atividade.
(D)	 Operações	especiais.
(E)	 Órgão.	

Qual dos princípios contábeis foi revogado? 
(A)	 Entidade.	
(B)	 Continuidade.
(C)	 Atualização	monetária.
(D)	 Competência.
(E)	 Prudência.

Qual é o tipo de despesa cuja realização depende 
de autorização legislativa, é a que integra o 
orçamento, despesa discriminada e fixada no 
orçamento público?

(A)	 Despesa	econômica.
(B)	 Despesa	orçamentária.
(C)	 Despesas	financeiras.
(D)	 Despesas	aplicadas.
(E)	 Despesas	institucionais.

O que demonstrará a receita e a despesa 
orçamentárias bem como os recebimentos e 
os pagamentos de natureza extraorçamentária, 
conjugados com os saldos em espécies 
provenientes do exercício anterior, e os que se 
transferem para o exercício seguinte? 

(A)	 Balanço	financeiro.
(B)	 Demonstração	das	variações	patrimoniais.
(C)	 Escrituração	contábil.
(D)	 Contabilidade	pública.
(E)	 Orçamento	público.

Como são classificadas as normas brasileiras de 
contabilidade? 

(A)	 Diretas	e	indiretas.
(B)	 Analíticas	e	sintéticas.
(C)	 Variáveis	e	similares.
(D)	 Profissionais	e	técnicas.
(E)	 Externas	e	internas.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

QUESTÃO 29
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Assinale a alternativa que evidencia o que 
corresponde à responsabilidade pelo planejamento 
e execução de certos projetos e atividades e que 
possui competência para autorizar despesa e/ou 
empenhar.

(A)	 Cada	unidade	orçamentária.
(B)	 A	universalidade	pública.
(C)	 Cada	incorporação	legislativa.
(D)	 A	discriminação	política	econômica.
(E)	 As	operações	de	crédito	legislativa.

O que constituem as importâncias relativas a 
tributos, multas e créditos da Fazenda Pública, 
lançados, mas não cobrados ou não recebidos 
no prazo de vencimento, a partir da data de sua 
inscrição? 

(A)	 Dívida	corrente.
(B)	 Dívida	fundada.
(C)	 Dívida	interna.
(D)	 Dívida	ativa.
(E)	 Dívida	financeira.

Entendem-se por grupos de natureza de despesa, 
a agregação de elementos de despesa que 
apresentam as mesmas características quanto ao 
objeto gasto. Dessa forma, assinale a alternativa 
que apresenta o correto significado de amortização 
da dívida.

(A)	 Despesas	 com	 pagamento	 de	 juros,	 comissões	 e	
outros	 encargos	 de	 operações	 de	 crédito	 internas	 e	
externas	 contratadas,	 bem	 como	 da	 dívida	 pública	
mobiliária.

(B)	 Despesas	 realizadas	 mediante	 transferência	 de	
recursos	 financeiros	 a	 entidades	 sem	 fins	 lucrativos	
que	não	tenham	vínculo	com	a	administração	pública.

(C)	 Despesas	 com	 o	 pagamento	 e/ou	 refinanciamento	
do	 principal	 e	 da	 atualização	 monetária	 ou	 cambial	
da	 dívida	 pública	 interna	 e	 externa,	 contratual	 ou	
mobiliária.

(D)	 Despesas	 realizadas	 mediante	 transferência	 de	
recursos	 financeiros	 a	 entidade	 nacionais	 criadas	 e	
mantidas	por	dois	ou	mais	entes	da	Federação.

(E)	 Despesas	com	o	planejamento	e	a	execução	de	obras	
e	 com	 a	 aquisição	 de	 instalações,	 equipamentos	 e	
material	permanente.

O que indicará as Demonstrações das Variações 
Patrimoniais? 

(A)	 A	relação	entre	receita	realizada	e	despesa	paga.
(B)	 O	quociente	de	utilização	do	superávit	financeiro.
(C)	 O	resultado	patrimonial	do	exercício.
(D)	 O	quociente	financeiro	real	da	execução	orçamentária.
(E)	 A	relação	entre	a	previsão	inicial	da	receita	e	a	dotação	

inicial	da	despesa.

Em qual tipo de balanço devem ser demonstrados 
os “movimentos do exercício”, isto é, a somatória 
das operações realizadas durante o exercício, e não 
o saldo das contas. Os únicos saldos são os das 
disponibilidades existentes do exercício anterior e 
as que passam para o exercício seguinte? 

(A)	 Financeiro.	
(B)	 Patrimonial.	
(C)	 Extraorçamentário.
(D)	 Público.	
(E)	 Orçamentário.

“É fornecer as bases para a apresentação de 
dados e estatísticas sobre os gastos públicos 
nos principais segmentos em que atuam as 
organizações do Estado”.
Assinale a alternativa que apresenta qual 
classificação representa a finalidade do texto 
acima.

(A)	 Classificação	sistematizada.
(B)	 Classificação	periódica.
(C)	 Classificação	rotineira.
(D)	 Classificação	funcional.
(E)	 Classificação	com	escopo.

Qual é o órgão que edita as normas brasileiras de 
contabilidade? 

(A)	 CVM
(B)	 CFC
(C)	 IBRACOM
(D)	 CRC
(E)	 CPA

Que fase do orçamento público, compreende a 
fixação de objetivos concretos para o período 
considerado, bem como o cálculo dos recursos 
humanos, materiais e financeiros, necessários 
a sua materialização e concretização, em 
conformidade com o disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias? 

(A)	 A	fase	de	estudo.
(B)	 A	fase	de	elaboração.
(C)	 A	fase	de	aprovação.
(D)	 A	fase	de	execução.
(E)	 A	fase	de	avaliação.

No que consistem as alterações verificadas no 
patrimônio? 

(A)	 Variações	econômicas	e	financeiras.
(B)	 Variações	contábeis	e	de	capitais.
(C)	 Variações	da	moeda	e	monetária.
(D)	 Variações	quantitativas	e	qualitativas.
(E)	 Variações	orçamentárias	e	administrativas.

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 44

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

www.pciconcursos.com.br
 




10
Cargo: Técnico em Contabilidade

PROVA 01

Qual princípio contábil determina que os efeitos das 
transações e outros eventos sejam reconhecidos 
nos períodos a que se referem, independentemente 
do recebimento ou pagamento? 

(A)	 Princípio	da	competência.
(B)	 Princípio	da	atualização	monetária.
(C)	 Princípio	do	custo	corrente.
(D)	 Princípio	do	valor	realizável.
(E)	 Princípio	do	registro	pelo	valor	original.

O critério funcional da classificação de despesas 
possui duas categorias. Assinale a alternativa que 
apresenta as duas categorias.

(A)	 Classificatória	e	eliminatória.
(B)	 Identificadora	e	verificadora.
(C)	 Comparativa	e	originária.
(D)	 Analítica	e	sintética.
(E)	 Função	e	subfunção.

*    *    *

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

LEMBRETE

Não ESQUEÇA de marcar o número 
correspondente à sua prova na Folha 

de Respostas.
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