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Português 

TEXTO 1 
 

A criança e o velho 

 
(1) Embora menos de duas semanas separem o Dia 

do Idoso do Dia da Criança, a distância da 

representatividade, da atenção e da comemoração entre as 

datas é hemisférica.  

(2) Para começar, os presentes. Em busca de agradar 

e encantar a molecada não se poupa o talão de cheques, 

mesmo que borrachudos (batem no caixa e voltam ao 

portador). São bonequinhas que dançam o “tcham”, jogos 

eletrônicos sanguinários com gráficos “maraviwonderfuls”. 

O importante é agradar, despertar um belo sorriso e garantir 

alguns dias de sossego aos pais. 

(3) O presente para o velho é diferente. Em realidade, 

para que presente se ele já teve tudo ao longo do tempo? 

“Dá um talco. A vovó adora andar cheirosa.” “O vovô não 

gosta de nada. Aquela caixa de lenço do ano retrasado, ele 

nem abriu.”  

(4) Ok, deixe-se a complexidade e o consumismo de 

lado. O que importa é a lembrança e o carinho manifestado 

com a presença no dia especial!   

(5) Visitar uma criança é sempre um prazer. Catar 

aquele pingo de gente no colo, abraçar, fazer juras de amor 

eterno, fazer “guti-guti”, tirar mil retratos em poses 

inimagináveis. E o danado corre para todos os lados, 

derruba da mesa a panela de macarronada com carne 

moída e a família toda cai em gargalhada com a esperteza 

do herdeiro, que é pura energia e já está na sala puxando o 

rabo do cachorro. 

(6) Ir à casa da tia octogenária envolve maior 

organização, tempo e disposição. Ela já não concatena as 

ideias direito, reclama de dores nos quartos, nas costas e 

em quaisquer outros cômodos do corpo. Tia velha não 

gosta de fotografia, porque sempre sai muito feia, então 

ninguém nem se lembra de levar a Rolleiflex ou mesmo 

pedir um “olha o passarinho” para registrar o momento e 

postar no “Face”. 

(7) Com as crianças, a torcida é para que logo 

comecem a falar, mas com os velhos a esperança costuma 

ser forte para fecharem boca. A palavra da criança é 

bonitinha, mimosa, encantadora. O verbo do idoso é 

cafona, ultrapassado e repetitivo.  

(8) Incrível como um mesmo “serumano” pode ser 

protagonista de experiências de representatividade tão 

antagônicas no curso de sua história. De pequeno 

merecedor de absoluta proteção e carinho ao idoso em 

abandono, pouco festejado e raramente respeitado. 

(9) O velho, para ser querido e enturmado, tem de 

guardar em si um pouco da aura de infante. Simplesmente 

ser velho e levar o cotidiano da forma que bem entender 

pode abrir caminho à intolerância. Já a criança que 

manifesta cedo traços de adulto, de velho, “vai ser muito 

inteligente” e, provavelmente, terá um futuro brilhante. Vai 

entender… 

(10) Mas o que me deixa mesmo de boca aberta são 

essas atuais correntes de pensamento que almejam 

encurtar a infância e postergar a velhice. Para elas, menino 

com 12 anos que faça feiura e barbaridades, várias delas 

geradas pela própria sociedade, tem de ser ensinado no 

cárcere. 

(11) Em outra vertente, defende-se que é pouco para 

alguém ser considerado idoso aos 60. Toca trabalhar, pegar 

fila, ter obrigações chatas até os 70, 75. É bom para a 

Previdência, para a economia, e para quem pode. Quem 

não pode que dê seu jeito.  

(12) Não está fácil desempenhar papel de gente nesse 

mundo. Felicidades às crianças, felicidades aos velhos!  
 

Jairo Marques. Disponível em: 
http://assimcomovoce.blogfolha.uol.com.br/2013/10/09/a-crianca-e-

o-velho. Acesso em 09/10/2013. Adaptado. 

 

01. Sabemos que a língua varia, e são diversos os fatores 
que atuam no processo de variação. Nessa 
perspectiva e no contexto do Texto 1, assinale a 
alternativa correta. 

A) No título, a expressão “o velho”, cujo sentido 
varia bastante, faz referência a uma pessoa 
determinada. 

B) No segundo parágrafo, o termo “molecada” é 
ofensivo, devido ao sentido pejorativo que tem 
atualmente. 

C) A expressão “postar no Face” é de uso recente, e 
está relacionada ao universo das redes sociais 
virtuais.    

D) “Infante”, que é variação de “criança”, é termo 
utilizado preferencialmente em situações 
cotidianas informais. 

E) Ao utilizar o termo “serumano”, o autor recorreu a 
uma das variedades populares da nossa língua. 

02. Na defesa de seu ponto de vista, o autor do Texto 1 
apresenta como principal argumento o de que: 

A) o Dia do Idoso e o Dia da Criança deveriam ser 
comemorados em datas mais distanciadas. 

B) as pessoas não devem ser consideradas idosas 
aos 60 anos de idade, mas, sim após os 70 ou 
75. 

C) é importante cultivar o hábito de dar presentes, 
quer seja para crianças, quer seja para idosos.   

D) comemorações pelo Dia do Idoso e Dia da Criança 
servem apenas para aumentar o consumismo. 

E) aos idosos, diferentemente das crianças, faltam 
respeito e consideração, em nossa sociedade. 
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03. Acerca de alguns elementos da textualidade, analise 
as proposições abaixo. 

1) No 2º parágrafo, o recurso de apresentar um 
segmento entre parênteses revela a intenção do 
autor de deixar claro, para o leitor, o sentido de 
um termo. 

2) Para compreender o sentido de “bonequinhas 
que dançam o ‘tcham’” (2º parágrafo), o leitor 
deve valer-se, sobretudo, de seu conhecimento 
de mundo. 

3) No 5º parágrafo, o termo “criança” é retomado 
por meio de outros termos e expressões, como 
“aquele pingo de gente”, “o danado” e “o 
herdeiro”. 

4) Ao utilizar a expressão “vai entender...” (9º 
parágrafo), o autor pretendeu “convocar” o leitor, 
por meio de um segmento no imperativo, a 
compreender com precisão as ideias que estava 
transmitindo.  

 Estão corretas: 

A) 1 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

04. “Embora menos de duas semanas separem o Dia do 
Idoso do Dia da Criança, a distância da 
representatividade, da atenção e da comemoração 
entre as datas é hemisférica.” O segmento sublinhado 
introduz, nesse trecho, uma relação semântica de: 

A) concessão. 
B) causa. 
C) tempo. 
D) condição. 
E) comparação. 

05. “Mas o que me deixa mesmo de boca aberta são 
essas atuais correntes de pensamento que almejam 
encurtar a infância e postergar a velhice.” No 
segmento destacado, o autor do Texto 1 utiliza 
linguagem conotativa com a intenção de expressar:  

A) temor. 
B) susto. 
C) raiva. 
D) estupefação. 
E) rebeldia. 

06. No 8º parágrafo, o autor traz para o texto a ideia de 
“experiências antagônicas”. O sentido mais 
aproximado dessa ideia é o de: 

A) experiências frustrantes. 
B) experiências memoráveis. 
C) experiências inter-relacionadas. 
D) experiências similares. 
E) experiências opostas. 

 
 
 

07. Considerando alguns aspectos sintáticos do Texto 1, 
analise as proposições apresentadas a seguir. 

1) No trecho: “Em busca de agradar e encantar a 
molecada não se poupa o talão de cheques” (2º 
parágrafo), a expressão destacada funciona 
como um conectivo indicador de finalidade. 

2) No trecho: “O que importa é a lembrança e o 
carinho manifestado com a presença no dia 
especial!” (4º parágrafo), o termo sublinhado está 
concordando com “lembrança” e “carinho”, o que 
justifica sua forma no masculino singular. 

3) No trecho: “e a família toda cai em gargalhada 
com a esperteza do herdeiro, que é pura energia 
e já está na sala puxando o rabo do cachorro.” 

(5º parágrafo), o segmento destacado tem valor 
restritivo.  

4) No trecho: “Não está fácil desempenhar papel de 
gente nesse mundo.” (12º parágrafo), o segmento 

destacado desempenha a função sintática de 
sujeito.  

 
         Está(ão) correta(s): 
 

A) 1 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 2, apenas. 
D) 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

08. Na construção do Texto 1, seu autor utiliza palavras 
como “inimagináveis” (5º parágrafo) e “intolerância” (9º 
parágrafo). Ambas são formadas por prefixo que tem o 
mesmo valor do prefixo presente em: 

A) importante. 
B) ingerir. 
C) imbatível. 
D) inferência. 
E) irritado. 

09. No Texto 1, o autor utiliza aspas com diferentes 
propósitos. Por exemplo, no 3º parágrafo, as aspas 
são utilizadas para indicar: 

A) acepções pouco usuais das palavras.   
B) emprego de palavras criadas pelo autor.  
C) a pretensão de enfatizar alguns termos. 
D) as falas das pessoas, em discurso direto. 
E) mudança no nível de formalidade do texto. 
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TEXTO 2 

 

 
Disponível em: 

http://odiariodeumamaeespecial.blogspot.com.br/2013_04_01_arch
ive.html. Acesso em 18/10/2013.  

10. No Texto 2 se defende, principalmente, que: 

A) as datas entre o Dia da Criança e o Dia do Idoso 
sejam coincidentes. 

B) pessoas de diferentes idades recebam 
tratamento igualitário. 

C) as comemorações para idosos e crianças, em 
seu dia, sejam semelhantes.  

D) o estilo de vida dos idosos seja o mesmo do dos 
jovens. 

E) os idosos consigam manter sua aparência como 

a dos jovens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

11. Maria comprou três esferas de vidro para enfeitar sua 
casa, uma azul, outra branca e a terceira amarela. Ela 
nos informou que o volume da esfera azul é 8 vezes 
maior que o volume da esfera branca e que a 
diferença entre o raio da esfera azul e o raio da esfera 
amarela é igual ao raio da esfera branca. Então é 
correto afirmar que: 

A) O raio a esfera branca é duas vezes menor que o 
raio da esfera amarela. 

B) Os raios das esferas branca e amarela são 
iguais. 

C) As três esferas têm raios diferentes entre si. 
D) O raio da esfera azul é 8 vezes maior que o raio 

da esfera branca. 
E) A soma dos volumes da esfera branca e da 

esfera amarela é igual ao volume da esfera azul. 

12. Considere a seguinte equação: 

       
 

 
    

 
Seja    a menor solução positiva para a equação 

acima e    a segunda menor solução da mesma 

equação. Então a razão       é: 
 

A) 1/2. 
B) 4/3. 
C) 9/5. 
D) 9/2. 
E) 7/3. 

13. Considere a seguinte igualdade: 

    
    
   
   

    

 
          Então é correto afirmar que: 

 

A)   não é um número inteiro. 

B)   é maior que 2. 

C) Não existe   que satisfaça a equação. 

D)   é par. 

E)   é positivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=AiCw16UJ7f77AM&tbnid=YANdD2ldxamQ-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://odiariodeumamaeespecial.blogspot.com/2013_04_01_archive.html&ei=kzphUriSOs_B4APb3YGwAQ&bvm=bv.54176721,d.eWU&psig=AFQjCNHBl40VT5yFBodSFx-AKyYl9BQSNg&ust=1382189273385373
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Fatos da Atualidade 

14. O advento da globalização, fenômeno presente em 
diversas áreas sociais, provocou modificações no 
modo de vida das pessoas, interferindo inclusive na 
cultura da nação. Considerando o atual processo 
vivido pela sociedade brasileira no contexto da 
globalização, é possível afirmar que: 

A) a cultura nacional está em decadência pela perda 
dos valores morais tradicionais inerentes ao povo 
brasileiro. 

B) a cultura popular vive um momento de 
ressignificação, sob influência da cultura de 
massa, com a transformação de algumas de suas 
práticas e consequente adaptação a novas 
formas. 

C) as expressões culturais modernas são uma nova 
e inusitada forma de criação nacional com 
elementos exclusivamente importados. 

D) a cultura brasileira está em fase de reorganização 
pela descoberta de suas raízes internacionais. 

E) a cultura global incorporou os principais 
elementos da cultura brasileira naquilo que é 
mais genuinamente nacional, tal como a dança e 
a culinária nacional.  

15. A cidadania é resultante de um processo de 
conquistas onde várias formas de expressão da 
vontade popular surgem como modo de participação 
nos rumos da sociedade. No Brasil, considerando sua 
história, podemos apontar os seguintes momentos que 
expressam tais conquistas: 

A) crescimento das manifestações de rua; 
diminuição do analfabetismo funcional; 
surgimento da nova classe média nacional. 

B) luta pelo fim do preconceito racial; criação das 
ouvidorias federais; utilização das pichações em 
monumentos públicos. 

C) voto universal; aumento da participação da 
mulher no campo político; possibilidade de 
apresentação de emendas populares à 
constituição. 

D) conquista do reconhecimento da paternidade 
legal na forma de registro civil; plebiscito popular 
sobre impeachment presidencial; lei do acesso à 
moradia popular. 

E) aprovação da lei de moradia popular como direito 
de todos; enfrentamento da repressão policial às 
manifestações sociais; lei de acesso ao ensino 
superior pelo sistema de cotas sociais. 

 

 

 

 

 

Conhecimentos Gerais de 
Arapiraca 

16. O povoado de Arapiraca foi fundado em 1848, mas a 
conquista da emancipação política só ocorreu em 
1924, após vários anos de lutas lideradas pelo coronel 
Esperidião Rodrigues da Silva. A data de emancipação 
ficou marcada na história da cidade e todos os anos é 
comemorada no dia: 

A) 2 de fevereiro. 
B) 1º de maio. 
C) 30 de maio. 
D) 30 de outubro. 
E) 15 de novembro. 

17. Durante o mês de fevereiro, a padroeira de Arapiraca 
recebe diversas homenagens de seus fiéis, que 
realizam festas, procissões e até uma cavalgada 
realizada por romeiros, cujo trajeto se inicia em 
Arapiraca e vai até a cidade de: 

A) Bom Conselho/PE. 
B) Canindé de São Francisco/SE. 
C) Penedo/AL. 
D) Pesqueira/PE. 
E) Taquaritinga do Norte/PE. 

 

18. Em 2012, a cidade ganhou uma obra com o intuito 
inovador de atrair os jovens, principalmente para o 
ensino de Ciências. Que espaço é esse? 

A) Academia Arapiraquense de Letras e Artes. 
B) Arapiraquinhas. 
C) Biblioteca Pública. 
D) Museu Zezito. 
E) Planetário. 

19. A Festa de Nossa Senhora do Bom Conselho é 
considerada a maior manifestação popular de fé da 
Região Agreste de Alagoas. O sentimento de 
solidariedade e confraternização toma conta dos fiéis, 
que realizam procissões, novenas e romarias. Sobre a 
festa, responda: a que época remonta essa tradição 
religiosa?  

A) Final do século XVIII. 
B) Meados do século XIX. 
C) Final do século XIX. 
D) Início do século XX. 
E) Final do século XX. 
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20. A história da feira livre de Arapiraca se confunde com a do município. Na década de 1960, em meio ao auge do ciclo 
fumageiro, a feira chegou a ser uma das três maiores do Nordeste. Hoje a feira já não tem a mesma força e, depois de 
acumular problemas, foi relocada pelo poder municipal. Sobre a feira livre de Arapiraca, é correto afirmar que: 

A) após a relocação, a tradicional feira de arapiraca, voltou a ganhar novamente cada vez mais força.  
B) o surgimento da feira livre de Arapiraca se deu junto ao desenvolvimento da cultura fumageira na região. 
C) para uma melhor organização do trânsito, a feira tradicional foi transferida da segunda-feira para o sábado. 
D) assim como a feira, o comércio formal da cidade também enfrentou um declínio com o fim do ciclo fumageiro. 
E) com o enfraquecimento da tradicional feira, formaram-se diversas outras espalhadas em vários bairros da cidade. 

 
 

Conhecimentos Específicos 

21. Conforme determina a Estrutura Conceitual da Norma Brasileira de Contabilidade as demonstrações contábeis são mais 
comumente elaboradas segundo modelo baseado no: 

A) valor de mercado. 
B) custo histórico. 
C) valor justo. 
D) custo corrigido. 
E) custo médio. 

22. Assinale a alternativa que contém uma receita orçamentária efetiva. 

A) Recebimento de dívida ativa. 

B) Lançamento do IPTU. 

C) Recebimento de imóvel por doação. 
D) Arrecadação de contribuição de melhoria. 
E) Recebimento de empréstimo contratado. 

23. Assinale a alternativa que contém uma despesa orçamentária efetiva. 

A) Aquisição de merenda escolar. 
B) Compra de veículo 
C) Pagamento de amortização da dívida. 
D) Construção de escolas. 
E) Aquisição de equipamentos para hospital 

 
Com base nos dados abaixo, responda as questões de 24 a 32: 
 

Durante o exercício de X1, a Prefeitura de Arapiraca teve a previsão e a execução orçamentária e de outras receitas e 

despesas da forma abaixo. 
 

Discriminação da Receita Previsão Execução 

Receita de Tributos 10.000  11.000  
Contribuição para Iluminação Pública   1.000   800  
Taxas de Licença 200   250  
Operações de Crédito por Antecipação de Receita 500   500  
Recebimento da Dívida Ativa 300   300  
Juros de Aplicações Financeiras 200   200  

Garantia de Contratos em Dinheiro 100   100  

Desconto em Folha para o Sindicato 400   400  
 

Discriminação da Despesa  Previsão   Execução  

Despesa de Pessoal   5.850    6.300  
Compra de Merenda Escolar   2.000    1.500  

Juros de Antecipação de Receita    50     50  

Amortização de Antecipação de Receita 500   500  

Devolução da Garantia 100   100  
Contratação de Consultoria 800   800  
Aquisição de Ambulância   2.000    2.000  
Aquisição de Carteiras Escolares   1.400    1.400  

Informações Adicionais: 
a) O saldo das disponibilidades do Exercício Anterior era de $ 1.000; b) Todas as despesas orçamentárias foram empenhadas, liquidadas e 
pagas; c) As dotações com necessidade de suplementação foram atendidas com a abertura de créditos suplementares, utilizando a fonte 
excesso de arrecadação. 
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24. Qual o Resultado Orçamentário da Prefeitura de 
Arapiraca em X1? 

A) $ 450. 
B) $ 500. 
C) $ 850. 
D) $ 400. 
E) $ 800. 

25. Qual o total da Receita Orçamentária Arrecadada pela 
Prefeitura de Arapiraca em X1? 

A) $ 12.700. 
B) $ 12.550. 
C) $ 13.550. 
D) $ 11.550. 
E) $ 11.700. 

26. Qual o Resultado de Previsão da Prefeitura de 
Arapiraca em X1? 

A) $ -450. 
B) $ -50. 
C) $ -850. 
D) $ -400. 
E) $ -350. 

27. Qual o total da Despesa Orçamentária Liquidada da 
Prefeitura de Arapiraca em X?: 

A) $ 12.700. 
B) $ 12.100. 
C) $ 12.050. 
D) $ 13.200 
E) $ 12.650. 

28. Qual o Resultado da Receita Orçamentária da 
Prefeitura de Arapiraca em X1? 

A) $ 850. 
B) $ 900. 
C) $ 800. 
D) $ 400. 
E) $ 650. 

29. Qual o saldo das Disponibilidades Finais da Prefeitura 
de Arapiraca em X1? 

A) $ 1.000. 
B) $ 1.760. 
C) $ 1.900. 
D) $ 1.560. 
E) $ 2.320. 

30. Qual o Resultado da Despesa Orçamentária da 
Prefeitura de Arapiraca em X1? 

A) $ 450. 
B) $ 500. 
C) $ 50. 
D) $ 750. 
E) $ 700. 

 
 
 
 

31. Qual o montante das Despesas Extraorçamentárias 
pagas pela Prefeitura de Arapiraca em X1? 

A) $ 500. 
B) $ 600. 
C) $ 300. 
D) $ 100. 
E) $ 400. 

32. Qual o montante das Receitas Extras orçamentárias 
recebidas pela Prefeitura de Arapiraca em X1? 

A) $ 1.000. 
B) $ 700. 
C) $ 800. 
D) $ 600. 
E) $ 900. 

33. Tendo por base o que determina as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
o regime que deve ser aplicado para reconhecimento 
das Receitas e Despesas é: 

A) Caixa para as Receitas e Despesas. 
B) Caixa para as Despesas e Competência para 

Receitas. 
C) Competência para as Receitas e Despesas. 
D) Misto. 
E) Caixa para as Receitas e Competência para 

Despesas. 

34. Assinale a alternativa que não representa a finalidade 
da Estrutura Conceitual das Normas Brasileiras de 
Contabilidade. 

A) Dar suporte ao desenvolvimento de novas 
normas, interpretações e comunicados técnicos e 
à revisão dos já existentes, quando necessário. 

B) Auxiliar os responsáveis pela elaboração das 
demonstrações contábeis na aplicação das 
normas, interpretações e comunicados técnicos e 
no tratamento de assuntos que ainda não tenham 
sido objeto desses documentos. 

C) Proporcionar aos interessados informações sobre 
o enfoque adotado na formulação das normas, 
das interpretações e dos comunicados técnicos. 

D) Auxiliar os auditores internos a formar sua 
opinião sobre a conformidade das demonstrações 
contábeis com as normas, interpretações e 
comunicados técnicos. 

E) Dar suporte à promoção da harmonização das 
regulações, das normas contábeis e dos 
procedimentos relacionados à apresentação das 
demonstrações contábeis, provendo uma base 
para a redução do número de tratamentos 
contábeis alternativos, permitidos pelas normas, 
interpretações e comunicados técnicos. 

35. Identifique abaixo a despesa orçamentária. 

A) Variação cambial de juros. 
B) Recebimento de doação de bem. 
C) Provisão para devedores duvidosos. 
D) Pagamento de restos a pagar. 
E) Empenho por estimativa da despesa de pessoal. 
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36. A definição sobre a integridade e a fidedignidade 
dizem respeito à necessidade de as variações serem 
reconhecidas na sua totalidade, independentemente 
do cumprimento das formalidades legais para sua 
ocorrência, visando ao completo atendimento da 
essência sobre a forma, dizem respeito ao princípio 
contábil: 

A) da entidade. 
B) da competência. 
C) do valor original. 
D) da prudência. 
E) da oportunidade. 

37. Analise as afirmativas abaixo. 

1) A receita orçamentária efetiva quando arrecada é 
registrada nos sistemas orçamentário, financeiro 
e patrimonial. 

2) A despesa orçamentária efetiva quando arrecada 
é registrada nos sistemas orçamentário, 
financeiro e patrimonial. 

3) Os restos a pagar quando inscritos são 
registrados nos sistemas orçamentário, financeiro 
e patrimonial,  

 

         Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2, apenas. 
E) 1 e 3, apenas. 

38. Indique a alternativa que não representa um exemplo 
das responsabilidades que devem ter a administração 
da entidade e seu conselho de administração, no 
cumprimento de suas responsabilidades no uso dos 
recursos da entidade, conforme estabelece a Estrutura 
Conceitual das Normas Brasileiras de Contabilidade. 

A) Proteção de recursos da entidade. 
B) Garantia de que a entidade tem cumprido as leis. 
C) Informações sobre a aplicação de recursos, 

independentemente dos riscos. 
D) Cumprimento das disposições contratuais 

vigentes. 
E) Garantia de que a entidade tem cumprido a 

regulação. 

39. A definição sobre a autonomia patrimonial que tem 
origem na destinação social do patrimônio e a 
responsabilização pela obrigatoriedade da prestação 
de contas pelos agentes públicos caracteriza o 
princípio contábil: 

A) da entidade. 
B) da competência. 
C) do valor original. 
D) da prudência. 
E) da oportunidade. 

 
 
 
 
 

40. No Balanço Patrimonial quando um bem ou direito 
estiver disponível para realização imediata ou até doze 
meses após a data das demonstrações contábeis, 
deve ser classificado no: 

A) circulante. 
B) disponível. 
C) intangível. 
D) não circulante. 
E) permanente. 

41. No modelo de Balanço Patrimonial do Setor Público, 
definido no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 
Público da STN, os estoques devem ser classificados 
no: 

A) Ativo Circulante. 
B) Patrimônio Líquido. 
C) Ativo Não Circulante. 
D) Ativo Permanente. 
E) Passivo Não Circulante. 

42. Dentre as obrigações do ente público em disponibilizar 
a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a 
informações referentes a despesa, indique aquela que 
não é exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A) O número do correspondente processo. 
B) O bem fornecido ou o serviço prestado. 
C) A pessoa física ou jurídica beneficiária do 

pagamento. 
D) O procedimento licitatório realizado, quando for o 

caso. 
E) O número do empenho 

43. O lançamento contábil que debita caixa e equivalentes 
de caixa em moeda nacional e credita empréstimos a 
curto prazo – externo, representa: 

A) recebimento de um empréstimo em moeda 
estrangeira. 

B) pagamento de um empréstimo em moeda 
estrangeira. 

C) reconhecimento da dívida  de um empréstimo em 
moeda estrangeira. 

D) provisão de pagamento de um empréstimo em 
moeda estrangeira. 

E) contratação de um empréstimo em moeda 
estrangeira. 

44. O Balanço Financeiro de uma entidade pública que 
registra os restos a pagar cancelados provoca uma 
variação: 

A) Aumentativa na Receita Extraorçamentária. 
B) Diminutiva na Despesa Extraorçamentária. 
C) Aumentativa na Despesa Orçamentária. 
D) Diminutiva nas Disponibilidades. 
E) Aumentativa na Despesa Extraorçamentária. 

 
 
 
 



 

Concurso Público – PREFEITURA DE ARAPIRACA / CARGO: Técnico em Contabilidade / TIPO 1 

9 

 
 

45. O lançamento que debita créditos tributários a receber 
(P) e credita impostos sobre patrimônio e a renda 
representa: 

A) o recebimento de um tributo. 
B) o pagamento de um tributo. 
C) o reconhecimento de um tributo a receber. 
D) a adoção do regime de caixa da receita tributária. 
E) a baixa de um tributo arrecadado. 

46. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
entende-se por transferência voluntária a entrega de 
recursos correntes ou de capital a outro ente da 
Federação, não se enquadrando: 

A) cooperação. 
B) auxílio. 
C) assistência financeira. 
D) transferência de fundos constitucionais. 
E) assistência técnica. 

47. Indique a alternativa que representa um fenômeno 
registrado no Balanço Orçamentário. 

A) Provisão de empréstimos. 
B) Pagamento de despesas. 
C) Reconhecimento da despesa financeira. 
D) Previsão da receita. 
E) Ingressos financeiros. 

48. Indique a alternativa que representa uma receita 
orçamentária. 

A) Lançamento de IPTU. 
B) Recebimento de empréstimos contratados. 
C) Variação Monetária de Aplicações Financeiras. 
D) Reconhecimento de juros de aplicação. 
E) variação positiva de reservas monetárias. 

49. Identifique abaixo uma variação independente de 
execução orçamentária: 

A) recebimento de um tributo. 
B) pagamento de restos a pagar. 
C) doação de um bem. 
D) empenho de despesas. 
E) liquidação de despesa. 

50. O lançamento contábil que debita Bens móveis (P) e 
credita fornecedores e contas a pagar nacionais a 
curto prazo (F), representa: 

A) empenho da compra de um bem móvel. 
B) recebimento de um bem móvel adquirido. 
C) baixa de um bem móvel. 
D) pagamento da compra de um bem móvel. 
E) reconhecimento de uma dívida pela compra de 

um bem móvel. 




