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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 01 
 
Leia o fragmento, retirado do livro de Marilena Chauí: Filosofia. 
 

“Dogmatismo é uma atitude muito natural e muito espontânea que temos, desde muito crianças. É 
nossa crença de que o mundo existe e que é exatamente tal como o percebemos. Temos essa crença 
porque somos seres práticos, isto é, nos relacionamos com a realidade como um conjunto de coisas, fatos e 
pessoas que são úteis ou inúteis para nossa sobrevivência.” 
Fonte: CHAUÍ, Marilena. Filosofia. São Paulo: Ática, 2002, p. 94.  

 
O fragmento dá uma definição inicial de dogmatismo. Sobre a atitude dogmática, podemos afirmar que NÃO 
se trata de: 
 

A) um modo de proceder, segundo o qual a pessoa não aceita discussão a respeito do que ela afirma. 
B) uma posição que temos de questionar acerca de tudo que nos rodeia.  
C) um comportamento daquele que acredita que o ser humano tem meios de alcançar a verdade absoluta. 
D) uma postura intelectual fundamentalista.  
E) uma atitude de conduzir-se não se confrontando com a dúvida e não estando sujeito à crítica. 
 
QUESTÃO 02 
 
Em “Temos essa crença porque somos seres práticos”, a palavra destacada estabelece uma conexão lógica 
entre as orações de um período. A opção cujo conectivo destacado está grafado INCORRETAMENTE é: 
 

A) Ninguém falou mal de ninguém porque ninguém falou bem de ninguém. 
B) Estejas atento porque não caias numa cilada. 
C) As praias por que  passamos são maravilhosas.  
D) Os que vieram à festa estavam bem trajados porque a festa significava muito a eles. 
E) Volte outro dia, porque agora não podemos atendê-lo. 
 
QUESTÃO 03 

 
Leia a tirinha d’As Cobras, de Luís Fernando Veríssimo, para fazer as questões propostas: 

 

 
 

Fonte: Tira retirada do site: https://www.google.com/search?tirinhas+de+zero+hora+as+cobras.Fas-cobras-antologia-definitiva.html, em 
25/09/2013. 

 
Toda tira revela, de modo bem humorado, uma crítica a respeito de fatos variados. Esta tira também 
apresenta uma crítica que está nas opções seguintes, com EXCEÇÃO de uma: 
 
A) A mídia escracha, muitas vezes, através de determinados jornais, por meio de imagens chocantes, fatos 

cotidianos, apenas para obter audiência a qualquer preço. 
B) Certos meios de comunicação de massa têm um apelo emocional tão forte sobre determinadas pessoas, 

que chegam a deixá-las desorientadas. 
C) Todos os dias há notícias alarmantes e sensacionalistas em todos os jornais, pois as gazetas 

precisam vender seus exemplares.  
D) Pessoas mais sensíveis podem sentir pânico diante de notícias mais escandalosas de certos jornais. 
E) Alguns meios de difusão de informação, em geral, usam, muitas vezes, meios sensacionalistas para 

veicular suas notícias. 
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O trecho a seguir é um fragmento de Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos. Leia-o para responder 
às questões 04 a 05.  

 
“Fabiano tinha ido à feira da cidade comprar mantimentos. Precisava sal, farinha, feijão e rapaduras. Sinhá 
Vitória pedira além disso uma garrafa de querosene e um corte de chita vermelha. Mas o querosene de seu 
Inácio estava misturado com água, e a chita da amostra era cara demais. 
Fabiano percorreu as lojas, escolhendo o pano, regateando um tostão em côvado, receoso de ser 
enganado. Andava irresoluto, uma longa desconfiança dava-lhe gestos oblíquos. À tarde puxou o dinheiro, 
meio tentado, e logo se arrependeu, certo de que todos os caixeiros furtavam no preço e na medida: 
amarrou as notas na ponta do lenço, meteu-as na algibeira, dirigiu-se à bodega de seu Inácio, onde 
guardara os picuás. 
Aí certificou-se novamente de que o querosene estava batizado e decidiu beber uma pinga, pois sentia 
calor. Seu Inácio trouxe a garrafa de aguardente. Fabiano virou o copo de um trago, cuspiu, limpou os 
beiços à manga, contraiu o rosto. Ia jurar que a cachaça tinha água. Porque seria que seu Inácio botava 
água em tudo?” 
Fonte: RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. São Paulo: Martins, 1974, p. 62. 

 
QUESTÃO 04 
 
Com uma leitura atenta, pode-se inferir do fragmento do romance, que a personagem Fabiano representa: 

A) o medo de ser enganado pelos outros, uma vez que (para ele) estavam sempre tentando roubá-lo.  
B) a insegurança de homens simples diante do mundo e de suas vicissitudes, encontrando na bebida um 

breve alívio. 
C) a angústia que sentem as pessoas que têm pouca ou nenhuma instrução diante de tarefas tão simples 

como comprar algo sem serem enganadas.  
D) o homem do povo, aquele que na hora de efetuar uma simples compra, percebe amargurado que foi 

enganado, pois os produtos estão adulterados.  
E) a dificuldade do brasileiro de classe média que, muitas vezes, precisa pechinchar para conseguir 

que seu pouco dinheiro compre os produtos de que necessita para sobreviver.  
 
QUESTÃO 05 
 
Observe que o texto é uma narrativa, pois conta uma história de que participam personagens envolvidas 
num enredo num determinado tempo e também num espaço. À fala da personagem denominamos discurso, 
o qual pode ser elaborado de diferentes maneiras. O discurso que aparece no trecho “Porque seria que seu 
Inácio botava água em tudo?”, do romance Vidas Secas é o: 
 
A) discurso direto porque se trata de fala direta, sem precisar de travessão. 
B) discurso indireto, ao retratar o pensamento da personagem Fabiano que reproduz uma frase 

interrogativa. 
C) discurso direto e indireto porque se trata de fala direta, com o uso do ponto de interrogação. 
D) discurso indireto livre pois a fala de personagem e o discurso do narrador se fundem num só. 
E) discurso direto em que o pensamento da personagem Fabiano aparece diretamente. 
 
INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 06 
 

Marque a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do texto apresentado a seguir. 
No Windows 7, utilizamos o(a)___________, principalmente, para gerenciar ___________, ___________ e 
___________.  
 

A) Painel de Controle; documentos; o ícone Meu Computador; o modo de exibição de janelas.   
B) Windows Explorer; bibliotecas; pastas; arquivos. 
C) WordPad; programas;  contas de usuários; dispositivos de hardware. 
D) Barra de Tarefas; contas de usuários; propriedades gráficas; o modo de exibição de ícones. 
E) Notepad; data do sistema; hora do sistema; documentos.  
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QUESTÃO 07 
 

Os programas Mozilla Firefox e Internet Explorer são popularmente utilizados como navegadores da 
internet. Considerando a funcionalidade de download de arquivos nesses dois navegores, qual(is) 
afirmativa(s) a seguir está(ão) CORRETA(s): 
 

I. No Internet Explorer Versão 10, a pasta do computador onde é realizado o download é fixa, mas pode ser 
alterada. 
II. No Mozilla Firefox Versão 23, a pasta do computador onde é realizado o download pode ser fixa ou 
dinamicamente escolhida no momento do download. A abordagem escolhida depende da opção 
selecionada no menu “Opções”, aba “Geral”. 
III. No Mozilla Firefox Versão 23 há o recurso “Pausar” durante o download, assim o usuário não precisa 
esperar o download terminar antes de fechar o navegador ou mesmo desligar o computador. 
 

A) Apenas a afirmativa I 
B) Apenas a afirmativa II 
C) Apenas as afirmativas I e III 
D) Apenas as afirmativas II e III 
E) Todas as afirmativas 
 

QUESTÃO 08 
 

Manter um computador pessoal seguro diminui as chances desse computador ser indevidamente utilizado 
para atividades maliciosas, além de prevenir o dono dos riscos envolvidos com o compartilhamento e troca 
de dados e informações. Assim, assinale a afirmativa INCORRETA relacionada aos mecanismos de 
prevenção de programas maliciosos em seu computador: 
 

A) É fundamental manter todos os programas do computador atualizados.  
B) Admite-se manter programas não originais quando os mesmos são instalados por técnicos ou 

empresas de manutenção especializadas. 
C) Remover programas que não são mais utilizados, pois com essa medida, o usuário não corre o risco de 

manter em seu computador uma versão desatualizada de um programa. 
D) Permanecer alerta mesmo ao receber mensagens de e-mail de contatos conhecidos, pois o campo do 

remetente pode ter sido falsificado. 
E) Desabilitar no programa leitor de e-mail a auto-execução de arquivos anexados. 
 

QUESTÃO 09 
 

Quanto aos conhecimentos básicos de computação e microinformática, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Não é recomendado ejetar o pendrive de um computador, quando do término do seu uso, visto que esse 
procedimento leva à perda dos dados armazenados no pendrive. 

B) Uma das desvantagens das impressoras multifuncionais é que elas não possuem modelos que permitem 
impressão a laser. 

C) Na descrição de computador “Processador Intel I3, 500GB de HD e 4GB de RAM”, podemos afirmar que 
esse computador possui 500 GB de memória principal. 

D) A Unidade Central de Processamento (CPU) está contida no gabinete do computador e sua velocidade é 
medida em Megabytes. 

E) As portas USB dos notebooks podem ser utilizadas para conectar dispositivos como mouse e 
câmeras fotográficas. 
 

QUESTÃO 10 
 

O Windows 7 é um sistema operacional criado pela Microsoft. Assumindo que a expressão “Tecla Windows” 
refere-se ao botão do teclado com o símbolo do Windows, assinale abaixo a afirmativa INCORRETA 
relacionada às teclas de atalho sobre o gerenciamento de tarefas e o gerenciamento de janelas: 
 

A) As teclas Ctrl+Shift+Esc são um atalho para abrir o gerenciador de tarefas, semelhante ao atalho 
Ctrl+Alt+Delete. 

B) As teclas “Tecla Windows”+L são um atalho para bloquear o computador ou alternar usuários, pois 
bloqueia seu computador e exibe instantaneamente a tela de logon. 

C) Quando uma janela estiver maximizada as teclas “Tecla Windows”+“Seta Para Baixo” são um 
atalho para minimizar a referida janela. 

D) As teclas “Tecla Windows”+D são um atalho para minimizar as várias janelas abertas de uma vez e 
mostrar a área de trabalho. 

E) As teclas Alt+Tab são um atalho para alternar entre as janelas. 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

QUESTÃO 11 
 
Antônio, servidor público, lotado em Belém, escalado para realizar uma viagem a serviço de sua instituição, 
teve problemas de saúde no dia de seu embarque. Como ele já havia recebido diárias terá de restituí-las 
integralmente no prazo de: 
 
A) 48 (quarenta e oito) horas 
B) 02 (dois) dias. 
C) 05 (cinco) dias. 
D) 10 (dez) dias. 
E) 12 (doze) dias 

 
QUESTÃO 12 

 
As enchentes que assolaram as encostas dos rios atingiram muitas casas de ribeirinhos, levantando a 
urgência na construção de obras públicas, ficando dispensada a licitação. Estas obras deverão ser 
concluídas contando a partir da ocorrência da calamidade ininterruptamente, no prazo máximo de: 
 
A) 30 (trinta) dias. 
B) 180 (cento e oitenta) dias. 
C) 60 (sessenta) dias. 
D) 45 (quarenta e cinco) dias. 
E) 90 (noventa) dias. 
 
QUESTÃO 13 
 
O funcionário deve ter bastante atenção no manuseio com documentos de acesso restrito, com documentos 
sigilosos, que venham trazer prejuízo à administração e ao alcance de seus resultados. De outra forma esse 
manuseio irregular virá de encontro a um dos princípios fundamentais da administração pública: 
 
a) Eficiência. 
b) Legalidade. 
c) Publicidade. 
d) Impessoalidade. 
e) Moralidade. 
 
QUESTÃO 14 
 
Você realizou um trabalho em um órgão que chamamos pessoas jurídicas de direito público. Não exercendo 
atividade comercial ou industrial, mas apenas aquelas relacionadas ao interesse da sociedade. O local em 
que você atua, é, portanto: 
 
A) Fundação. 
B) Empresa pública. 
C) Sociedade de economia mista. 
D) Autarquia. 
E) Associação pública. 
 
QUESTÃO 15 
 

O servidor público em seu ambiente de trabalho deverá estar atento às informações que lhe são 
demandadas, não podendo recusar nem deixar de prestar informações úteis que confundam, nem levantem 
dúvidas sobre a veracidade de seu conteúdo, visando, portanto: 
 

A) Objetividade no atendimento do interesse público. 
B) Observância das formalidades essenciais. 
C) Adequação entre meios e fins. 
D) Atuação segundo normas administrativas. 
E) Adoção de formas simples das normas administrativas. 
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QUESTÃO 16 
 
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio 
probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do 
cargo. O período deste estágio probatório será de: 
 
A) 06 (seis) meses. 
B) 12 (doze) meses. 
C) 90 (noventa) dias. 
D) 36 (trinta e seis) meses. 
E) 24 (vinte e quatro) meses. 
 
QUESTÃO 17 
 
Administração Pública é: 
 
A) O conjunto de órgãos e serviços do Estado para atender interesses públicos e privados. 
B) O sistema pelo qual todos têm assegurada a garantia de seus direitos. 
C) A pessoa jurídica de direito público do Estado e da Nação. 
D) O sistema de gestão dos bens e serviços públicos que permite beneficiar os políticos e seus partidos 

visando ao bem de seus correligionários. 
E) A gestão de bens e interesses da comunidade, visando ao bem comum da coletividade. 
 
QUESTÃO 18 
 
O Processo Administrativo é regulado no âmbito da Administração Pública Federal pela: 
 
A) Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
B) Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. 
C) Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2012. 
D) Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1980. 
E) Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2011. 
 
QUESTÃO 19 
 
Instituições que compõem a Administração Indireta: 
 
A) Governo Federal, Estados e Municípios. 
B) Presidência da República e Ministérios. 
C) Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
D) Governo do Estado e Assembleia Legislativa. 
E) Estados e Municípios. 
 
QUESTÃO 20 
 
O art. 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que a educação escolar compõe-se dos 
seguintes níveis: 
 
A) Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
B) Educação básica, média e superior. 
C) Educação fundamental, média e superior. 
D) Educação básica e educação superior. 
E) Educação fundamental, básica, média, profissional e superior. 
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ESPECÍFICO 
 

QUESTÃO 21 
 

De acordo com a Lei 6.404/76 e respectivas alterações, as notas explicativas às demonstrações financeiras 
devem indicar, EXCETO: 
 

A) Os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de 
depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos 
ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo. 

B) Os investimentos em outras sociedades, quando relevantes. 
C) O aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações. 
D) A taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo. 
E) O saldo das principais contas do subgrupo disponibilidades afim de informar a real situação 

líquida da companhia aos diversos usuários da informação contábil. 
 

QUESTÃO 22 
 

Em relação às demonstrações contábeis e de acordo com a Lei 6.404/76 e respectivas alterações, julgue o 
item INCORRETO. 
 

A) A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) tem por objetivo evidenciar a riqueza criada pela entidade e 
sua distribuição, durante determinado período. 

B) A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) tem por objetivo evidenciar as alterações ocorridas no caixa 
e equivalente de caixa, permitindo aos usuários avaliarem a capacidade de a entidade gerar caixa e 
equivalente de caixa, bem como suas necessidades de liquidez. 

C) A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) tem por fim evidenciar as movimentações 
ocorridas nas contas que compõem o patrimônio líquido, permitindo a verificação da consistência da 
movimentação dos recursos próprios da empresa, em determinado período. 

D) A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) tem por objetivo evidenciar as operações realizadas 
pela empresa, durante o exercício social, de forma destacar o resultado líquido do período (lucro ou 
prejuízo do exercício). 

E) O Balanço Patrimonial tem por finalidade apresentar a posição financeira, patrimonial e 
econômica em determinada data, representando, portanto, uma posição dinâmica do patrimônio 
da entidade. 

 

QUESTÃO 23 
 

Partindo da premissa de que a situação líquida corresponde à diferença entre o ativo e o passivo exigível, 
observe os itens abaixo e julgue o CORRETO. 
 

A) O ativo pode assumir valor positivo, negativo ou nulo. 
B) O passivo pode assumir valor positivo negativo ou nulo. 
C) A situação líquida pode assumir valor positivo, negativo ou nulo. 
D) O ativo pode assumir apenas valor positivo. 
E) O passivo pode assumir apenas valor negativo. 
 

QUESTÃO 24 
 

Julgue os itens a seguir que versam a respeito da evolução conceitual do orçamento e marque a alternativa 
CORRETA. 
 

A) A Constituição Federal de 88 reforçou aplicação do sistema integrado de planejamento e orçamento 
com o advento dos orçamentos plurianuais de investimentos para elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. 

B) O orçamento moderno apresenta-se de forma organizada como um instrumento de autorização 
legislativa e tendo a função principal o controle político. 

C) O sistema orçamentário e o ciclo ampliado da gestão orçamentária e financeira institui o orçamento 
tradicional e tem como base o plano plurianual e a lei anual de diretrizes orçamentárias.  

D) O sistema orçamento francês em sua fase inicial influenciou o orçamento público brasileiro por 
apresentar como requisito o estabelecimento de metas estratégicas, desenvolvimento de medidas 
de desempenho e reportar periodicamente sobre o desempenho do exercício. 

E) O orçamento público é um instrumento de ação estatal na economia que tem como função 
promover ajustamentos na alocação de recursos, na distribuição de renda e manter a 
estabilidade econômica. 
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QUESTÃO 25 
 
O Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento dispõe dos planos operativos anuais, que com base 
nas definições das estratégias e dos planos de médio prazo, estabelecem as metas de curto prazo a cargo 
do setor público, bem como as orientações e regulamentações a serem cumpridas pelo setor privado 
(preços, salários, tributações, créditos, financiamento etc.). Nos planos anuais constam as necessidades 
financeiras, materiais e humanas das diversas metas, distribuídas em cronogramas e no nível especial.  
 
Marque a alternativa que indica os principais planos operativos anuais. 
 
A) Elaboração da proposta orçamentária; discussão, votação e aprovação da lei orçamentária; execução 

financeira; e controle de avaliação da execução orçamentária. 
B) Orçamento econômico; orçamento monetário; orçamento do balanço de pagamento; balanços 

projetados; programas de execução; e orçamento do setor público. 
C) Elaboração da proposta orçamentária; balanço projetado; políticas de desembolso; e orçamento do setor 

público. 
D) Execução orçamentária, execução financeira; e políticas de limitação de empenhos. 
E) Elaboração da proposta orçamentária; discussão, votação e aprovação da lei orçamentária; Execução 

orçamentária, execução financeira; e orçamento do setor público. 

 
QUESTÃO 26 
 
No que se refere ao Processo de Planejamento e Orçamento, no Brasil, a Constituição Federal concebe 
duas modalidades de planos: a primeira envolve os chamados planos de desenvolvimento econômico e 
social. A outra modalidade é o plano plurianual. Observe os itens a seguir e marque a alternativa que 
melhor caracterize o plano plurianual. 
 
A) Resultantes de definições constantes de uma programação de médio prazo que, por sua vez, detalha 

planos de longo prazo. 
B) É desenvolvido a serviço da concepção do Estado intervencionista. 
C) Assume papel determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 
D) Refere-se à discussão, votação e aprovação da lei orçamentária em concordância com a execução 

financeira. 
E) Voltado à programação da administração pública e claramente idealizado como guia quadrienal 

para as autorizações orçamentárias anuais. 

 
QUESTÃO 27 
 
Julgue os itens a seguir e marque a alternativa que MELHOR indica todas as etapas do que se poderia 
denominar processo integrado de planejamento e orçamento. 
 
A) Levantamento do conteúdo integrante do plano plurianual; estabelecimento de forma regionalizada das 

diretrizes objetivos e metas da administração pública federal para as despesas correntes. 
B) Previsão da receita pública; lançamento da receita pública; arrecadação e recolhimento da receita 

pública. 
C) Elaboração da proposta orçamentária anua (LOA); discussão votação e aprovação da lei orçamentária; 

execução orçamentária; e controle e avaliação da execução. 
D) Elaboração e revisão do Plano plurianual; elaboração e revisão de planos e programas; 

elaboração e aprovação da lei de diretrizes orçamentária; elaboração da proposta orçamentária 
anual; discussão e aprovação da lei orçamentária anual; execução orçamentária; controle e 
avaliação da execução orçamentária. 

E) Elaboração da proposta orçamentária anual; discussão e aprovação da lei orçamentária anual; execução 
orçamentária; orçamento público; orçamento econômico; orçamento de balanço de pagamentos; 
balanços projetados; programas de execução e medidas de política econômica; e controle e avaliação da 
execução orçamentária. 
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QUESTÃO 28 
 
A partir do elenco de contas da empresa Açaí & Cia, pode-se dizer que o capital próprio da mesma assume 
o valor de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 199.000,00 
B) 189.000,00 
C) 179.000,00 
D) 169.000,00 
E) 200.000,00 

 
QUESTÃO  29 
 
Dentre as alterações ocorridas na Lei 6.404/76, destaca-se a nova estrutura assumida pelo Balanço 
Patrimonial. A esse respeito, analise os itens abaixo e assinale o INCORRETO. 
 
A) No ativo circulante, serão classificadas as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício 

social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. 
B) No ativo realizável a longo prazo, serão classificados os direitos realizáveis após o término do exercício 

seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas 
ou controladas, a diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem 
negócios usuais na exploração do objeto da companhia. 

C) No ativo imobilizado, serão classificados os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 
manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os 
decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens; 

D) No intangível, serão classificados os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e 
incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive 
o fundo de comércio adquirido. 

E) No passivo circulante, serão classificadas as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para 
aquisição de direitos do ativo não circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo 
não circulante, se tiverem vencimento em prazo maior. 

 
QUESTÃO  30 
 
Dentre as alterações trazidas pela Lei nº 11.637/2007 e MP nº 449/2008, convertida na Lei nº 11.941/2009, 
podemos destacar, EXCETO: 
 
A) Criação do Regime Tributário de Transição (RTT). 
B) A conta do capital social pertencente ao patrimônio líquido passará a discriminar o montante 

subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. 
C) Implantação da apuração do Ajuste a Valor Presente de elementos do ativo e do passivo. 
D) Substituição da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) pela Demonstração dos 

Fluxos de Caixa (DFC) no conjunto das Demonstrações Contábeis obrigatórias. 
E) Alteração da sistemática de contabilização dos prêmios nas emissões de debêntures, anteriormente 

contabilizados em conta de Reserva de Capital. 
 

Caixa 10.000,00 

Duplicatas a receber 6.000,00 

Fornecedores  6.000,00 

Dívidas trabalhistas 4.000,00 

Reserva de lucro 30.000,00 

Reserva de capital 7.500,00 

Imóveis 100.000,00 

Veículos 45.000,00 

Prejuízos Acumulados 20.000,00 

Ações em Tesouraria 16.500,00 

Máquinas e Equipamentos 16.000,00 

Capital a Integralizar 12.000,00 

Móveis e utensílios 9.000,00 

Capital social 200.000,00 

Estoques 13.000,00 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/94124/lei-11637-07
http://www.jusbrasil.com/legislacao/92797/medida-provisoria-449-08
http://www.jusbrasil.com/legislacao/231803/lei-11941-09
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QUESTÃO  31 
 

O planejamento e o orçamento aplicado ao governo federal são desenvolvidos a partir das três leis bases: 
Lei do plano plurianual; Lei de diretrizes orçamentária e Lei orçamentária anual. Entre os itens a seguir 
identifique aquele que relacione o conteúdo da Lei de diretrizes orçamentárias (LDO). 
 

A) As diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes. 

B) Mensagem com a exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, devidamente 
documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante. 

C) Os anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais, cujo primeiro contempla as metas anuais e 
o segundo traz a avaliação sobre os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar 
as contas públicas.  

D) Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de 
metas visadas, decompostas em estimativas do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, 
acompanhadas de justificativas econômica, financeira, social e administrativa. 

E) Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais e quadros 
demonstrativos do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de 
prestação de serviços.  
 

QUESTÃO 32 
 

O contador da empresa Tacacá S.A apresentou o seguinte elenco de contas para análise. 
 

Duplicatas a receber 42.000,00 

Impostos a recolher 15.000,00 

Estoques 30.000,00 

Capital Social 205.000,00 

Caixa 25.000,00 

Fornecedores 36.000,00 

Reserva de capital 33.000,00 

Provisão para devedores duvidosos 12.000,00 

Imóveis 90.000,00 

Aplicações de liquidez imediata 45.000,00 

Duplicatas descontadas 10.000,00 

Reserva de lucro 42.000,00 

Conta Corrente Itaú 55.000,00 

Veículos 32.000,00 

Salários a pagar 26.000,00 

Empréstimos a coligadas 60.000,00 

 
A partir do elenco de contas acima, pode-se afirmar que o grupo ativo circulante apresenta um total de: 
 

A) 185.000,00 
B) 197.000,00 
C) 357.000,00 
D) 177.000,00 
E) 175.000,00 

 
QUESTÃO  33 
 

No que se refere ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI – e os 
seus objetivos, marque a alternativa CORRETA: 
 

A) Prover os órgãos da Administração Pública Federal de mecanismos adequados ao controle diário 
da execução orçamentária, financeira e contábil. 

B) Permitir a programação e o acompanhamento físico-financeiro do orçamento em nível sintético. 
C) Centralizar os registros contábeis dos balancetes da União, dos Estados; dos Municípios e dos órgãos e 

fundos, exceto das entidades supervisionadas. 
D) Inibir o endividamento interno e externo do Governo Federal, bem como as transferências voluntárias. 
E) Sistema centralizado que permite a padronização dos métodos e rotinas de trabalho criando restrições e 

rigidez à gestão dos recursos que estão sob o total controle do ordenador de despesa da cada unidade 
gestora – UG. 
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QUESTÃO 34 
 

O processo orçamentário pode ser apresentado de forma esquemática (estrutural) e, é também denominado 
de ciclo orçamentário, com as seguintes etapas: 
 
A) Elaboração de projetos estratégicos; Elaboração de programas básicos; e Elaboração de programas 

orçamentários. 
B) Elaboração de projetos estratégicos; Elaboração de programas básicos; e controle de avaliação da 

execução orçamentária. 
C) Elaboração de projetos estratégicos; Elaboração da proposta orçamentária; discussão, votação e 

aprovação da lei orçamentária; execução orçamentária; e controle de avaliação da execução 
orçamentária. 

D) Estratégia de desenvolvimento; Planos de Médio prazo; Planos anuais operativos; e execução 
orçamentária. 

E) Elaboração da proposta orçamentária; discussão, votação e aprovação da lei orçamentária; 
execução orçamentária; e controle de avaliação da execução orçamentária. 

 
QUESTÃO 35 
 

Levando em consideração a Lei 6.404/76 e respectivas alterações é CORRETO afirmar: 
 

A) Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da 
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do 
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: Balanço Patrimonial; Demonstração dos 
Lucros ou Prejuízos Acumulados; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração das Origens 
e Aplicações de Recursos ou a Demonstração do Fluxo de Caixa e por fim, se companhia aberta a 
Demonstração do Valor Adicionado. 

B) Todas as companhias de capital aberto passam a ser obrigadas a elaborar e publicar o balancete de 
verificação como demonstração contábil obrigatória, salvo as companhias com capital social inferior a R$ 
2.000.000,00. 

C) Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos 
poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do 
valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como 
"diversas contas" ou "contas-correntes". 

D) A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais) é obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. 

E) Passou a ser opcional para as companhias abertas e fechadas a elaboração das notas explicativas e 
outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação 
patrimonial e dos resultados do exercício. 

 
QUESTÃO 36 
 

Em relação aos critérios de avaliação do ativo e do passivo, julgue os itens abaixo e assinale o 
INCORRETO. 
 

A) No ativo, os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim 
como matérias-primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, serão avaliados pelo custo de 
aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for 
inferior. 

B) No ativo, os direitos classificados no imobilizado, serão avaliados pelo valor justo, deduzido do 
saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão. 

C) No passivo, as obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão convertidas 
em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data do balanço; 

D) No ativo, as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de 
créditos, classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo, serão avaliadas pelo seu valor 
justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda. 

E) No passivo, as obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive Imposto sobre a 
Renda a pagar com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data 
do balanço. 
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QUESTÃO 37 
 

No que se refere ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI – marque 
a alternativa CORRETA: 
 

A) A modalidade de uso “total” compreende o processamento de todos os atos e fatos de determinada 
Unidade pelo SIAFI, excluindo os eventos oriundos de geração de receitas eventuais próprias. 

B) Alguns órgãos da Administração Indireta utilizam o SIAFI para fins de controle financeiro, uma vez 
que a execução financeira é limitada aos créditos autorizados no Orçamento Geral da União, 
permitindo o tratamento dos recursos próprios do órgão. 

C) A modalidade de uso “total” compreende o processamento da contabilidade da Unidade pelo 
SIAFI, constituindo uma base de dados financeiros e contábeis, incluindo-se, também, os 
eventos de controle gerados a partir de orçamento. 

D) Os órgãos da Administração Indireta, que utilizam o SIAFI na modalidade “parcial”, poderão 
substituir a contabilidade tradicional por aquela desenvolvida a partir dos módulos integrados desse 
sistema, não sendo necessário o envio de balancetes para incorporação de dados. 

E) A modalidade de uso “total” permite a identificação de todas as disponibilidades financeiras do 
órgão por meio da Conta Única do Tesouro Nacional, não abrangendo os saldos existentes em 
diversas contas, na rede bancária. 
 

QUESTÃO 38 
 
Julgue os itens a seguir que versam a respeito do Plano de Contas, Tabelas de Eventos e a execução 
orçamentária e financeira e marque a alternativa CORRETA. 
 
A) Uma vez definida a programação financeira de desembolso para o exercício corrente, não poderá mais 

ser alterada, tendo em vista as prioridades anteriormente estabelecidas. 
B) As contas de controles devedores e credores pertencem ao subsistema orçamentário, possuem função 

precípua de controle e evidenciam informações oriundas dos fatos que afetam o patrimônio no exercício 
corrente. 

C) No Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, o subgrupo de contas, terceiro nível, compreende 
o desdobramento dos Grupos, que, por sua vez são desdobramentos nos títulos das contas 
contábeis. 

D) Os créditos adicionais são mecanismos utilizados pela gestão pública somente para os casos de 
viabilizar novas despesas urgentes e imprevisíveis, as quais não haviam ainda dotações previas no 
orçamento. 

E) A variação patrimonial aumentativa é o incremento no benefício econômico durante o período contábil 
sob a forma de entrada de recursos ou aumento do ativo, portanto, figura no plano de contas, logo 
abaixo das contas do ativo. 
 

QUESTÃO 39 
 
A Companhia Marajoara adquiriu uma máquina em 01 de março de 2012, pelo valor de R$ 35.000,00. Foi 
estimada uma vida útil de 10 anos para a referida máquina com valor residual de R$ 5.000,00. O critério de 
depreciação adotado pela companhia é o método linear ou direto. A partir dessas informações é CORRETO 
afirmar: 
 
A) O valor depreciável da máquina em questão é R$ 35.000,00. 
B) Após 12 meses de uso o saldo da conta depreciação acumulada da respectiva máquina é R$ 3.500,00. 
C) Após 15 meses de uso o saldo da conta depreciação acumulada da respectiva máquina é R$ 

3.750,00. 
D) O valor histórico da máquina em questão é R$ 30.000,00. 
E) O encargo de depreciação mensal da referida máquina é R$ 300,00. 
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QUESTÃO 40 
 
Os elementos e as partes principais do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, sucintamente, 
podem ser descritos. A estratégia de desenvolvimento resulta da escolha de certas “grandes alternativas”, 
das quais se espera a contribuição mais eficaz para o desenvolvimento do país. Essas definições se dão, 
especialmente, em termos de planos nacionais de longo prazo e se apoiam em três elementos principais a 
seguir: 
 
A) A formulação de imagem prospectiva; orçamento econômico; e orçamento monetário. 
B) Projetos estratégicos; orçamento econômico; e o orçamento monetário. 
C) A formulação de imagem prospectiva; certos projetos estratégicos; e programas de execução e medidas 

de política econômica. 
D) Enunciado de políticas públicas; orçamento econômico; e orçamento monetário. 
E) A formulação de imagem prospectiva; certos projetos estratégicos; e o enunciado de políticas 

básicas. 
 




