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Português 

TEXTO 1 
 

(1) Na literatura econômica, as teorias que procuram 
entender a relação entre renda e saúde podem ser reunidas 
em dois grupos: o primeiro apresenta uma série de estudos 
que defendem que a renda causa a saúde. Na direção 
oposta, o segundo busca entender como a saúde causa a 
renda. Vejamos, aqui, os principais argumentos dos que se 
posicionam no primeiro grupo. 

(2) Por um lado, defende-se que as pessoas com 
maior renda têm maior possibilidade de adquirir bens e 
serviços de saúde, tais como: consultas médicas, 
medicamentos e planos de saúde. Dessa forma, as 
pessoas mais ricas podem dispor de exames preventivos 
e/ou, quando diagnosticada uma doença, podem ter acesso 
ao tratamento necessário.  

(3) Por esse ponto de vista, o sistema público de 
saúde no Brasil tem fundamental importância na tentativa 
de redução das desigualdades do acesso à saúde. Espera-
se que o SUS, ao melhorar sua qualidade e eficácia, seja 
benéfico a toda a população, principalmente aos mais 
pobres, que são aparentemente os que mais necessitam do 
serviço público de saúde.  

(4) Porém, mesmo supondo eficácia e qualidade do 
SUS, a renda ainda pode continuar tendo influência sobre a 
saúde pelo simples fato de que os pobres têm maior 
probabilidade de sofrer choques negativos na saúde. Por 
exemplo, com um maior nível de renda, as pessoas podem 
adquirir bens básicos, como alimentos e, dessa forma, 
reduzir ou erradicar a desnutrição e/ou a insegurança 
alimentar. Assim, as políticas públicas de transferência de 
renda melhorariam o estado de saúde dos indivíduos mais 
pobres. 

(5) Outro argumento é que a renda afeta a saúde no 
que respeita a boas condições de moradia, acesso à água 
potável e ao esgotamento sanitário. É provável que as 
pessoas mais pobres morem em lugares com condições 
precárias de saneamento básico e que sejam mais 
vulneráveis a doenças, principalmente as crianças. 

(6) Argumenta-se, igualmente, que, mesmo havendo 
bens e serviços públicos de saúde, os pobres algumas vezes 
não têm acesso a estes, já que moram distantes de hospitais, 
sendo muito caro buscar ajuda quando aparecem as 
enfermidades ou, até mesmo, na necessidade de um parto. 
Logo, os pobres têm maior possibilidade de não terem 
acesso a serviços preventivos de saúde e a tratamentos e, 
portanto, de terem saúde precária. Neste caso, destaca-se o 
importante papel do Programa Saúde da Família no que se 
refere às questões mais básicas de saúde. 

(7) Por fim, argumenta-se que as pessoas com maior 
renda têm maior nível de educação e informação e, com 
isso, entendem a necessidade de hábitos saudáveis e 
questões de higiene. A favor desse argumento há inúmeras 
evidências mostrando que um dos principais determinantes 
da saúde infantil é a escolaridade das mães. 

(8) Em suma, há diversos argumentos empregados na 
defesa de que a renda causa a saúde. Mas a causalidade 
também vai na outra direção, isto é, a saúde causa a renda. 
[...] 
 

Anderson Moreira Aristides dos Santos, Paulo de Andrade Jacinto 
e César Augusto Oviedo Tejada. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
41612012000200001. Acesso em 24/10/2013. Adaptado. 

01. Ao escreverem o Texto 1, seus autores pretenderam: 

A) criticar as teorias econômicas que buscam 
explicar a relação existente entre renda e saúde. 

B) defender a importância do SUS na tentativa de 
reduzir as desigualdades do acesso à saúde. 

C) apresentar argumentos que fundamentam certa 
posição sobre a relação saúde x renda. 

D) expor diversos argumentos em defesa da teoria 
de que a saúde causa a renda. 

E) informar aos leitores que há variados pontos de 
vista no que tange à relação entre renda e saúde. 

02. Analise as informações que se apresentam a seguir. 

1) No que se refere à compreensão entre a relação 
que há entre a renda e a saúde, existe, de fato, 
total consenso. 

2) É real a expectativa de que o SUS possa 
melhorar como um todo, a fim de beneficiar a 
população, em especial os mais pobres. 

3) Ainda que o SUS seja um bom sistema de saúde, 
a probabilidade de os pobres sofrerem choques 
negativos na saúde é maior do que a dos ricos.  

4) Diversos estudos evidenciam que o maior nível 
de escolaridade das mães é fator determinante 
para que seus filhos sejam mais saudáveis. 

 

  Dentre as informações dadas, estão presentes no Texto 1: 

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

03. Alguns recursos linguísticos que contribuem para a 
clareza do Texto 1 são: 

1) explicitação, para o leitor, da organização do 
texto, como no seguinte trecho: “Vejamos, aqui, 
os principais argumentos dos que se posicionam 
no primeiro grupo.” (1º parágrafo) 

2) exemplificação, sempre que esclarecedora para o 
leitor, como no seguinte trecho: “as pessoas com 
maior renda têm maior possibilidade de adquirir 
bens e serviços de saúde, tais como: consultas 
médicas, medicamentos e planos de saúde.” (2º 
parágrafo) 

3) emprego de expressões que retomam porções 
anteriores do texto, como no seguinte trecho: 
“Por exemplo, com um maior nível de renda, as 
pessoas podem adquirir bens básicos, como 
alimentos e, dessa forma, reduzir ou erradicar a 
desnutrição e/ou a insegurança alimentar.” (4º 
parágrafo) 

4) uso de conectivos que introduzem segmentos 
conclusivos, como no seguinte trecho: “Logo, os 
pobres têm maior possibilidade de não terem 
acesso a serviços preventivos de saúde e a 
tratamentos e, portanto, de terem saúde 
precária.” (6º parágrafo) 

 Estão corretos: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2 e 3, apenas. 
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04. No trecho: “Porém, mesmo supondo eficácia e 
qualidade do SUS, a renda ainda pode continuar tendo 
influência sobre a saúde pelo simples fato [...].” (4º 
parágrafo), o segmento destacado expressa uma 
relação: 

A) condicional 
B) comparativa. 
C) causal. 
D) concessiva. 
E) consecutiva. 

05. Assinale a alternativa na qual o termo apresentado 
entre parênteses é semanticamente equivalente ao 
termo sublinhado.  

A) Logo, os pobres têm maior possibilidade de terem 
saúde precária (estável). 

B) É provável que as pessoas mais pobres sejam 
mais vulneráveis (suscetíveis) a doenças. 

C) Com um maior nível de renda, as pessoas podem 
reduzir ou erradicar (superar) a desnutrição. 

D) Espera-se que o SUS, ao melhorar sua qualidade 
e eficácia, seja benéfico (acessível) a toda a 
população. 

E) As pessoas mais ricas podem dispor de exames 
preventivos (periódicos). 

06. No que se refere a aspectos do léxico selecionado no 
Texto 1, analise as proposições abaixo. 

1) Com o conectivo utilizado para introduzir o 4º 
parágrafo, os autores sinalizam uma mudança na 
orientação argumentativa do texto.  

2) O 5º parágrafo é introduzido com a expressão 
“outro argumento”, a qual sinaliza que é a 

primeira vez, no texto, que um argumento será 
apresentado. 

3) Com a expressão utilizada para introduzir o 7º 
parágrafo, os autores sinalizam a proximidade da 
conclusão do texto. 

4) A expressão introdutória do 8º parágrafo indica 
que os autores optaram por sintetizar, na 
conclusão, as ideias expostas ao longo do texto. 

 
Está(ão) correta(s): 

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

 
 
 
 
 
 
 

07. “A renda causa a saúde.” / “A saúde causa a renda.” 
Observe, nesses trechos, a mudança de sentidos 
provocada pela alteração na ordem dos elementos. 
Assinale a alternativa na qual a mudança na ordem 
dos elementos destacados também provocou 
alteração no sentido dos enunciados. 

A) • Na direção oposta, o segundo busca entender 
como a saúde causa a renda. 
• O segundo, na direção oposta, busca entender 
como a saúde causa a renda. 

B) • Dessa forma, as pessoas mais ricas podem 
dispor de exames preventivos. 
• Dessa forma, as pessoas ricas podem dispor 
mais de exames preventivos. 

C) • Espera-se que o SUS, ao melhorar sua 
qualidade e eficácia, seja benéfico a toda a 
população. 
• Espera-se que, ao melhorar sua qualidade e 
eficácia, o SUS seja benéfico a toda a população. 

D) • Os pobres têm maior possibilidade de não terem 
acesso a serviços preventivos de saúde e a 
tratamentos e, portanto, de terem saúde precária. 
• Os pobres têm maior possibilidade de não terem 
acesso a serviços preventivos de saúde e a 
tratamentos e de terem, portanto, saúde precária. 

E) • Mesmo supondo eficácia e qualidade do SUS, a 
renda ainda pode continuar tendo influência 
sobre a saúde. 
• Mesmo supondo eficácia e qualidade do SUS, a 
renda pode ainda continuar tendo influência 
sobre a saúde. 

08. Assinale a alternativa em que a concordância obedece 
às regras da norma padrão da língua. 

A) Sempre haverá autores que defendem que a 
renda causa a saúde. 

B) Obviamente, não falta argumentos para defender 
que a renda causa a saúde. 

C) Já fazem muitos anos que se defende que a 
renda causa a saúde. 

D) Tem sido muito convincentes os argumentos a 
favor de que a renda causa a saúde. 

E) Quem de nós ousaremos negar que a renda 
causa a saúde? 

09. A palavra “saúde” não sofreu alteração a partir do 
Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Com 
esse Acordo, também não foi alterada a grafia de: 

A) feiúra. 
B) européia. 
C) extinguir. 
D) vôo. 
E) tranqüilo. 
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TEXTO 2 

 
 
Disponível em: http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-
311X2007000300002&script=sci_arttext. Acesso em 24/10/2013.  

10. O Texto 2 autoriza o leitor a concluir que: 

A) a AIDS tem sido considerada uma doença restrita 
à população negra, sendo prevalente nas 
mulheres. 

B) no Brasil, as mulheres negras têm tido um 
relevante papel na prevenção e no tratamento da 
AIDS.  

C) homens negros são mais imunes à AIDS, quando 
comparados às mulheres da mesma cor. 

D) a discriminação racial é um fator que tem 
excluído muitos negros das conquistas em 
relação à AIDS.  

E) no Brasil, o preconceito contra os negros e os 
portadores de AIDS é considerado crime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fatos da Atualidade 

11. A sociedade brasileira, marcada por um processo 
contraditório e conflituoso em constituição, apresenta 
ao longo da sua história vários momentos de disputas 
sociais. Através de inúmeros movimentos, a sociedade 
vai criando formas de superar suas contradições e 
preconceitos. Dentre essas formas, podemos apontar: 

A) ampliação do financiamento para compra de 
carros populares e franqueamento da abertura de 
negócio para pequenos empresários. 

B) criação de cotas nas universidades públicas e 
reserva de vagas para portadores de deficiência 
e idosos. 

C) aumento da participação feminina nas eleições 
municipais e criação de novos partidos políticos. 

D) fim do preconceito racial com a publicação da Lei 
Maria da Penha e diminuição da maioridade 
penal. 

E) concessão de crédito facilitado para o trabalhador 
abrir seu próprio negócio e ampliação da rede de 
atendimento à saúde popular. 

12. A participação política de diferentes segmentos sociais 
tem crescido na medida em que a sociedade amplia 
sua consciência cidadã e suas formas de ação e de 
pressão. Podemos indicar como situações vividas 
recentemente na sociedade brasileira que confirmam 
essa afirmação os seguintes fatos: 

A) criação de novos partidos voltados para as 
causas sociais e ecológicas e surgimento de 
novas lideranças femininas na cena política. 

B) ampliação da participação popular e rejeição em 
relação aos partidos tradicionais com o aumento 
do número de votos nulos e em branco. 

C) aumento significativo das ações em torno da 
assistência aos mais necessitados e reforma do 
código penal. 

D) uso sistemático das redes sociais como forma de 
protesto político e adequação das leis 
constitucionais à nova realidade social. 

E) manifestações populares de rua e denúncia de 
corrupção entre políticos e agentes públicos. 

 

13. O desenvolvimento da integração entre os países, 
decorrente do processo de globalização, trouxe o 
surgimento de um terceiro mercado, denominado de 
mercado: 

A) nacional. 
B) eletrônico. 
C) econômico. 
D) político. 
E) internacional. 
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14. Com o intenso crescimento da emissão de gases e de 
poeira que vão para a atmosfera, no futuro, esse 
fenômeno ocasionará uma infinidade de modificações 
no espaço natural e, automaticamente, na vida do 
homem. Entre as principais modificações se destacam: 

1) processos de desertificação. 
2) elevação global nos níveis dos oceanos. 
3) períodos de chuvas intensas nas áreas úmidas. 
4) aumento excessivo de espécies da fauna e da 

flora.  
5) uma drástica diminuição de temperatura, 

sobretudo, nos lugares frios. 
 

      Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 2 e 3.  
C) 2, 3 e 5. 
D) 3, 4 e 5. 
E) 4 e 5. 

 

15. Pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos do 
Trabalho e Sociedade (IETS) mostra, pela primeira vez 
em 20 anos, o aumento do número de brasileiros nas 
classes de renda mais alta do país em relação ao da 
classe mais pobre. Essa tendência é um pouco 
resultado de políticas que buscam a diminuição da 
pobreza no país. Analisando esse estudo à luz do 
atual contexto, conclui-se que a migração de classe 
econômica entre as pessoas de renda mediana deve-
se:  

1) a programas oficiais de transferência de renda. 
2) a ampliação de crédito pessoal. 
3) a melhoria do mercado de trabalho. 
4) a conjuntura da política econômica externa. 

 
Estão corretas:  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais de 
Arapiraca 

16. Na luta pela emancipação política de Arapiraca, uma 
personalidade política, que viria a se tornar o primeiro 
prefeito da cidade, liderou essa conquista. Quem era 
essa personalidade? 

A) Agripino Alexandre dos Santos 
B) Esperidião Rodrigues da Silva 
C) Fernandes Lima 
D) Higino Vital da Silva 
E) Manoel André Correia dos Santos 

 

17. Conforme dados do atual Plano Decenal de Arapiraca, 
a dimensão da área territorial do município é de, 
aproximadamente, 

A) 102 km². 
B) 192 km². 
C) 258 km². 
D) 356 km². 
E) 402 km². 

18. Durante o mês de fevereiro, a padroeira de Arapiraca 
recebe diversas homenagens de seus fiéis, que 
realizam festas, procissões e até uma cavalgada.  
Sobre essa cavalgada, identifique, entre as opções 
abaixo, a(s) afirmativa(s) correta(s). 

1) Teve seu início no ano de 2003. 
2) Os cavaleiros e amazonas refazem anualmente a 

trilha feita pelo Coronel Esperidião Rodrigues. 
3) Remonta ao ano de 1982. 
4) Tradicionalmente, os cavaleiros e amazonas 

começam o seu trajeto no dia 1º de fevereiro. 
 
        Está(ão) correta(s), apenas: 

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

19. Arapiraca é uma cidade que também pensa no futuro e 
se planeja para ele. Considerando uma visão de 
futuro, a cidade planeja ações voltadas, sobretudo, 
para: 

A) soluções tecnológicas para a ampliação da 
agricultura. 

B) o desenvolvimento sustentável para a cidade. 
C) o crescimento socioeconômico  do município. 
D) um projeto político para os próximos 21 anos da 

cidade. 
E) parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento da indústria da região. 
 

20. A cidade de Arapiraca possui em seu território diversas 
atividades de exploração de recursos minerais. 
Representa exemplo desse tipo de recurso, já 
explorado na atividade de mineração: 

A) o cobre. 
B) o calcário. 
C) o granito. 
D) a gipsita. 
E) o manganês. 
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Conhecimentos Específicos 

21. Nos termos da Resolução CFC N.º 1.418/12, 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte não 
podem ser constituídas:  

A) sob a forma de sociedade empresária. 
B) sob a forma de sociedade simples. 
C) sob a forma de empresa individual de 

responsabilidade ilimitada. 
D) como empresário, a que se refere o Art. 966 da 

Lei n.º 10.406/02. 
E) caso tenha auferido, no ano calendário anterior, 

receita bruta anual até os limites previstos nos 
incisos I e II do Art. 3º da Lei Complementar n.º 
123/06. 

22. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre 
as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só 
deixará de prevalecer por decisão dos membros da 
Câmara Municipal, por: 

A) metade. 
B) dois terços. 
C) um quarto. 
D) um quinto. 
E) um terço. 

23. Assinale a alternativa que apresenta uma receita de 
capital. 

A) Receita de juros de empréstimos. 
B) Venda de mercadorias. 
C) Rendimentos de aplicações financeiras. 
D) Aluguel de imóveis. 
E) Recebimento de amortização de empréstimos 

concedidos. 

24. O princípio da competência não abrange: 

A) as receitas orçamentárias. 
B) os custos do período da entidade. 
C) os passivos. 
D) os ativos. 
E) as despesas. 

25. Para salvaguardar a sua responsabilidade, o 
profissional da Contabilidade deve obter, nos termos 
da Resolução CFC N.º 1.418/12: 

A) contrato de prestação de serviço. 
B) definição de responsabilidades. 
C) autorização da entidade para escrituração. 
D) carta de responsabilidade da administração da 

entidade para a qual presta serviços. 
E) cumprir as orientações da entidade na qual 

presta serviços. 

26. Os restos a pagar inscritos no exercício financeiro 
serão evidenciados no (a): 

A) Demonstração das Variações do Patrimônio. 
B) Balanço Patrimonial. 
C) Balanço Financeiro. 
D) Demonstração do Fluxo de Caixa. 
E) Balanço Orçamentário. 

 

27. Assinale a alternativa que corresponde a uma receita 
corrente. 

A) contratação de empréstimos. 
B) amortização da dívida. 
C) doações para saneamento básico. 
D) transferências da União para o Bolsa Família. 
E) Investimentos em educação. 

28. A doação de um terreno pela Prefeitura para uma 
empresa que pretende realizar investimentos no 
Município representa na contabilidade pública uma: 

A) Receita Orçamentária. 
B) Variação Patrimonial Passiva. 
C) Despesa Orçamentária. 
D) Obrigação. 
E) Variação Patrimonial Ativa. 

29. Assinale a resposta que corresponde a uma despesa 
corrente. 

A) Pagamento do principal da dívida. 
B) Aquisição de imóveis. 
C) Contratação de consultoria. 
D) Pagamento de prêmios de seguros. 
E) Contração de empréstimos. 

30. Identifique o fenômeno que deve ser reconhecido de 
acordo com o principio da competência. 

A) Arrecadação de impostos. 
B) Depreciação. 
C) Pregão eletrônico. 
D) Pagamento do 13º salário. 
E) Empenho estimativo de despesas 

31. Identifique o procedimento contábil que é aceito na 
legislação contábil brasileira vigente, mas não é aceito 
pelas Normas Internacionais de Contabilidade. 

A) Ativo diferido. 
B) Passivo circulante. 
C) Provisões. 
D) Amortização. 
E) Exaustão. 

32. Conforme estabelece o parágrafo único do art. 48, da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, indique a alternativa 
que não representa instrumento de transparência. 

A) Realização de audiências públicas. 
B) Liberação ao pleno conhecimento e 

acompanhamento da sociedade, a cada trinta 
dias, de informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária. 

C) Adoção de sistema integrado de administração 
financeira. 

D) Projeção da perda nos três exercícios 
subsequentes a sua vigência. 

E) Adoção de controle, que atenda a padrão mínimo 
de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo 
da União. 
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33. Assinale a alternativa que apresenta uma variação patrimonial aumentativa. 

A) Aquisição de bens. 
B) Receita de IPTU. 
C) Alienação de bens. 
D) Recebimento de empréstimos. 
E) Operações de crédito. 

34. Assinale a alternativa que apresenta uma variação patrimonial diminutiva. 

A) Compra de Imóvel. 
B) Contratação de empréstimo. 
C) Pagamento do principal de empréstimos. 
D) Refinanciamento da Dívida. 
E) Aquisição de material de consumo. 

35. As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, tendo em vista suas 
finalidades distintas e necessidades diversas. Governos, órgãos reguladores ou autoridades tributárias, por exemplo, 
podem determinar especificamente exigências para atender a seus próprios interesses. Essas exigências, no entanto, não 
devem afetar as demonstrações contábeis elaboradas segundo a (o): 

A) Lei das Sociedades Anônimas. 
B) Simples Nacional. 
C) Lei nº 4.320/64. 
D) Norma de Estrutura Conceitual. 
E) Normas para Micro e Pequenas Empresas. 

 
Com base nos dados abaixo, responda as questões de 36 a 44. 

Durante o exercício de X1, a Entidade Arapiraca teve a previsão e a execução orçamentária e de outras receitas e despesas 
da forma abaixo. 

Discriminação da Receita Previsão Execução 

Receita de ISS  15.000  16.500  

Receita de IPTU 4.000    2.400  

Taxas de Poder de Polícia 1.000    1.100  

Operações de Crédito por Antecipação de Receita 2.000    3.800  

Recebimento da Dívida Ativa 800  700  

Aluguel de Imóveis 200  220  

Caução Recebida de Terceiros 700  900  

Retenção do INSS sobre serviços prestados 300  300  

 

Discriminação da Despesa Previsão Execução 

Despesa de Pessoal  10.500  10.460  

Aquisição de Material de Consumo 1.500    1.500  

Juros de Antecipação de Receita 200  380  

Amortização de Antecipação de Receita 2.000    3.800  

Devolução de Caução 1.000  600  

Contratação de Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.000    2.000  

Amortização de Empréstimos 3.000    1.000  

Compra de Imóvel 3.800    4.260  
 

Informações Adicionais: 
a) O saldo das disponibilidades do Exercício Anterior era de $ 5.000 
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. 

36. Qual o Resultado Orçamentário da Entidade Ararapiraca em X1? 

A) $ 1.920. 
B) $ 1.000. 
C) $ 1.460. 
D) $ 2.500 
E) $ 1.320. 
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37. Qual o total da Receita Orçamentária Arrecadada pela 
Entidade Ararapiraca em X1? 

A) $ 25.920. 
B) $ 20.920. 
C) $ 22.120. 
D) $ 21.820. 
E) $ 25.020. 

38. Qual o Resultado de Previsão da Entidade Ararapiraca 
em X1? 

A) $ -640. 
B) $ --0-. 
C) $ -480. 
D) $ -160 
E) $ -200. 

39. Qual o total da Despesa Orçamentária Liquidada da 
Entidade Ararapiraca em X1? 

A) $ 24.000. 
B) $ 20.820. 
C) $ 19.600. 
D) $ 21.200 
E) $ 18.600. 

40. Qual o Resultado da Receita Orçamentária da 
Entidade Ararapiraca em X1? 

A) $ 1.920. 
B) $ 1.720. 
C) $ 1.400. 
D) $ 80 
E) $ 2.000. 

41. Qual o saldo das Disponibilidades Finais da Entidade 
Ararapiraca em X1? 

A) $ 5.000. 
B) $ 5.960. 
C) $ 7.080. 
D) $ 6.920. 
E) $ 6.440. 

42. Qual o Resultado da Despesa Orçamentária da 
Entidade Ararapiraca em X1? 

A) $ -0-. 
B) $ 1.400. 
C) $ 1.020. 
D) $ 760. 
E) $ 1.220. 

43. Qual o montante das Despesas Extraorçamentárias 
pagas pela Entidade Ararapiraca em X1? 

A) $ 4.400. 
B) $ 3.800. 
C) $ 3.200. 
D) $ 4.020. 
E) $ 4.100. 

44. Qual o montante das Receitas Extraorçamentárias 
recebidas pela Entidade Ararapiraca em X1? 

A) $ 4.700. 
B) $ 4.100. 
C) $ 5.200. 

D) $ 5.000. 
E) $ 4.300. 

45. Considerando a NBCT SP – 16.10 do Conselho 
Federal de Contabilidade, o ajuste ao valor de 
mercado ou de consenso entre as partes para bens do 
ativo, quando esse for inferior ao valor líquido contábil, 
é denominado de: 

A) Reavaliação. 
B) Avaliação Patrimonial. 
C) Valor a ajustar. 
D) Redução ao Valor Recuperável. 
E) Valor de Mercado. 

46. O pagamento da amortização da dívida decorrente de 
operações de crédito por antecipação de receita 
provoca: 

A) aumento do ativo circulante. 
B) diminuição do passivo circulante. 
C) aumento do passivo não circulante. 
D) diminuição do passivo não circulante. 
E) aumento das disponibilidades. 

47. A demonstração contábil obrigatória que apresenta os 
valores recebidos de terceiros, mas que não 
pertencem ao setor público é denominada:  

A) balanço orçamentário. 
B) demonstração das variações patrimoniais. 
C) balanço patrimonial. 
D) demonstração de fluxo de caixa. 
E) balanço financeiro. 

48. No modelo de Balanço Patrimonial do Setor Público, 
definido no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 
Público da STN, os restos a pagar devem ser 
classificados no: 

A) ativo circulante. 
B) patrimônio líquido. 
C) ativo não circulante. 
D) ativo não circulante. 
E) passivo circulante. 

49. 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. 

50. O recebimento de uma dívida ativa não registrada nos 
anos anteriores provoca, no ano do seu recebimento, 
uma variação: 

A) aumentativa do ativo. 
B) diminutiva da receita. 
C) aumentativa do patrimônio líquido. 
D) diminutiva das despesas. 
E) aumentativa do passivo. 

 




