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PREFEITURA MUNICIPAL DE  

RIO GRANDE DA SERRA 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 01/2015 

  
 

 

Cód. 11 – Contador 
 
 
 
 

 
1. Consta da LOM de Rio Grande da Serra que é vedado ao Município:  

 
I- estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 

seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 
público;  

II- recusar fé aos documentos públicos;  
III- criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si;  
IV- exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;  
V- utilizar tributos com efeito de confisco.  
 
São itens corretos e pertinentes à legislação: 
 
A) apenas I, II, III e IV. 
B) apenas II, III e V. 
C) apenas I, II, III e V. 
D) todos os citados. 
 

2. É incorreto afirmar que, dentre as condições para ser candidato a vereador no município é preciso apresentar o seguinte 
requisito: 
  
A) ter nacionalidade brasileira 
B) ter idade mínima de vinte e um anos.  
C) ser alfabetizado. 
D) estar em pleno exercício dos direitos políticos. 
 

3. São de competência do Município os impostos sobre:  
  
I- propriedade predial e territorial urbana; 
II- transmissão, intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de 

direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantias bem como cessão de direitos à sua aquisição. 
III- vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel; 
 
São corretas as afirmações: 
 
A) I e II apenas. 
B) I e III apenas. 
C) I, II e III. 
D) II e III apenas. 
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4. Dentre outros produtos, pertencem ao Município:  
  
I- _____% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade territorial rural relativamente aos 

imóveis situados no Município;  
II- _____% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados 

no território municipal;  
III- _____% do produto da arrecadação o imposto do estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação.   
 
Completam corretamente os claros iniciais das afirmações a sequência (em porcentagem): 
 
A) 50% – 50% – 30% 
B) 25% – 50% – 50% 
C) 50% – 25% – 25% 
D) 50% – 50% – 25% 
 

5. Estabelece a CF/88 que as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: o plano plurianual; as diretrizes 
orçamentárias e; os orçamentos anuais. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá: 
 
A) as metas e prioridades da administração pública federal, exceto as despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

B) as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as receitas de capital para o exercício financeiro 
subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

C) as metas e prioridades da administração pública federal, exceto as despesas e receitas de capital para o exercício 
financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação 
tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

D) as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

 
6. Analise as afirmativas dando valores (V) verdadeiro ou (F) falso, e em seguida assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
 
(   ) As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias poderão ser aprovadas, mesmo quando incompatíveis 

com o plano plurianual. 
(   ) Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem 

despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, 
com prévia e específica autorização legislativa. 

(   ) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos 
adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. 

(   ) O Poder Legislativo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução 
orçamentária. 

 
A) F, V, V, F. 
B) F, F, V, F. 
C) V, F. F, V. 
D) V, V, V, V. 
 

7. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 
 
I- Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da 

lei orçamentária anual. 
II- O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional. 
III- A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada poderá superar a variação do índice de preços 

previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica. 
IV- É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, III e IV, apenas. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) III e IV apenas. 
D) I, II, III e IV. 
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8. Assinale a alternativa que completa corretamente e respectivamente as lacunas. 
 
O ________________________ de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no 
mínimo ___________________ dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os 
estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, ____________ da corrente líquida, e as respectivas 
memórias de cálculo. 
 
A) Poder Executivo / quarenta e cinco / exceto 
B) Poder Legislativo / trinta / inclusive 
C) Poder Executivo / trinta / inclusive 
D) Poder Legislativo / quarenta / exceto 
 

9. A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida, sendo: União: 50%; Estados: 60% e; Municípios: 60%. A repartição dos limites 
na esfera municipal não poderá exceder os percentuais de: 
 
A) 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver e 54% para o Executivo. 
B) 5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver e 55% para o Executivo. 
C) 4% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver e 56% para o Executivo. 
D) 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver e 57% para o Executivo. 
 

10. Analise as afirmativas abaixo dando valores (V) verdadeiro ou (F) falso, e em seguida assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta de cima para baixo. 
 
(   ) São créditos adicionais, as autorizações de despesa computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de 

Orçamento. 
(   ) Os créditos adicionais classificam-se em: suplementares; complementares e; extraordinários. 
(   ) Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa 

disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. 
 
A) V, V, F. 
B) F, V, F. 
C) F, F, F. 
D) F, F, V. 
 

11. Conforme a Resolução CFC nº 750/93, assinale a alternativa que completa corretamente e respectivamente as lacunas. 
 
O Princípio da __________________ refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes 
patrimoniais para produzir informações íntegras e ___________________. 
 
A) Continuidade / tempestivas 
B) Oportunidade / tempestivas 
C) Competência / intempestivas 
D) Entidade / intempestivas 
 

12. Maria José é contadora da empresa WXZ, efetuou e registrou o pagamento da primeira parcela do carro do diretor da 
empresa, como despesa da empresa. Pode-se afirmar que com essa conduta, a contadora não atendeu ao Princípio 
Contábil da: 
 
A) Oportunidade. 
B) Competência. 
C) Entidade. 
D) Prudência. 
 

13. No ativo realizável a longo prazo, pode-se ter como créditos: 
 
I- Créditos com pessoas ligadas. 
II- Empréstimos compulsórios. 
III- Títulos a Receber (após o exercício seguinte). 
 
Indique a alternativa correta. 
 
A) As sentenças I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as sentenças I e II estão corretas. 
C) Apenas a sentença I está correta. 
D) Apenas as sentenças II e III estão corretas.  
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14. Analise as afirmativas dando valores (V) verdadeiro ou (F) falso, e em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
 
(   ) Passivo, é a parte do balanço que representa as dívidas (origens) das empresas. Serão classificadas no Passivo 

das empresas as obrigações de curto e longo prazo, exceto financiamentos para aquisição do ativo permanente. 
(   ) Serão classificadas no Passivo Circulante todas as obrigações vencíveis até o final do exercício seguinte. 
(   ) A Cia aberta poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições 

constantes da escritura e do certificado. A debênture poderá ser conversível em ação nas condições constantes da 
escritura de emissão. 

(   ) Por conservadorismo, as obrigações que não constituem negócios usuais da sociedade com pessoas ligadas 
classificam-se como realizável a longo prazo. 

 
A) V, V, V, F. 
B) F, V, F, V. 
C) V, F, V, F.  
D) F, V, V, V. 
 

15. De acordo com o Código de Ética do Contador, o Profissional da Contabilidade deve, em relação aos colegas, observar 
as seguintes normas de conduta: 
 
I- Abster-se de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras. 
II- Abster-se da aceitação de encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido para preservar a 

dignidade ou os interesses da profissão ou da classe, desde que permaneçam as mesmas condições que ditaram o 
referido procedimento. 

III- Jamais apropriar-se de trabalhos, iniciativas ou de soluções encontradas por colegas, que deles não tenha 
participado, apresentando-os como próprios. 

IV- Evitar desentendimentos com o colega a que vier a substituir no exercício profissional. 
 
Estão corretos os itens: 
 
A) I, III e IV, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) I, II, e III, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
 
 

Analise os registros contábeis abaixo e responda as duas próximas questões. 
 
1- Código da Conta    Título da Conta     Nat. de Informação 

D 2.1.7.5.5.xx.xx   Provisão para repartição   
de créditos a curto prazo –  
Inter OFSS – Município 

C 2.1.5.0.5.xx.xx   Obrigações de repartição 
a outros entes – Inter OFSS  
– Município (F) 

 
2- Código da Conta    Título da Conta     Nat. de Informação 

D 6.2.2.1.1.xx.xx    Crédito disponível    
C 6.2.2.1.3.01.xx    Crédito empenhado a liquidar 

 
3- Código da Conta    Título da Conta     Nat. de Informação 

D 6.2.2.1.3.01.xx    Crédito empenhado a liquidar   
C 6.2.2.1.3.03.xx    Crédito empenhado liquidado a pagar 

 
Fonte dos registros: MCASP 

 
16. Assinale a alternativa correta. 

 
A) O registro contábil número 1 pertence à natureza de informação Orçamentária. 
B) O registro contábil número 1 pertence à natureza de informação Financeira. 
C) O registro contábil número 1 pertence à natureza de informação Patrimonial. 
D) O registro contábil número 2 pertence à natureza de informação Patrimonial. 
 

17. Com relação ao registro número 03 é correto afirmar que: 
 
A) se trata de registro relativo a aumento de receita, e diminuição de caixa. 
B) se trata de um registro pertencente a contas do sistema orçamentário. 
C) o registro apresentado está equivocado, pois não se pode debitar conta de crédito. 
D) se trata de um registro pertencente ao sistema financeiro. 
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18. No fim do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a pagar e 
constituirão a dívida flutuante. Podem-se distinguir dois tipos de restos a pagar: os processados e os não processados. 
Com base nos tipos de restos a pagar, assinale a alternativa correta. 
 
A) Serão inscritas em restos a pagar as despesas liquidadas e não pagas no exercício financeiro, ou seja, aquelas em 

que o serviço, obra ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e aceito pelo contratante. Também 
serão inscritas as despesas não liquidadas quando o serviço ou material contratado tenha sido prestado ou 
entregue e que se encontre, em até 30 de setembro de cada exercício financeiro, em fase de verificação do direito 
adquirido pelo credor ou quando o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver vigente. 

B) A inscrição de despesa em restos a pagar não processados é procedida após a confirmação dos empenhos que não 
podem ser inscritos em virtude de restrição em norma do ente, ou seja, verificam-se quais despesas devem ser 
inscritas em restos a pagar e anulam-se as demais para, após, inscrevem-se os restos a pagar não processados do 
exercício. 

C) No momento do pagamento de restos a pagar referente à despesa empenhada pelo valor estimado, verifica-se se 
existe diferença entre o valor da despesa inscrita e o valor real a ser pago; se existir diferença, procede-se da 
seguinte forma: Se o valor real a ser pago for inferior ao valor inscrito, a diferença deverá ser empenhada a conta de 
despesas de exercícios anteriores; Se o valor real for superior ao valor inscrito, o saldo existente deverá ser 
cancelado. 

D) Os restos a pagar processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios de empenho e 
liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento. Em geral, não podem ser cancelados, tendo em 
vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de 
cumprir com a obrigação de pagar. 

 
19. Com relação ao passivo exigível e as etapas da execução orçamentária, assinale a alternativa incorreta. 

 
A) Quando o fato gerador do passivo exigível ocorrer antes do empenho, ou entre o empenho e a liquidação, é 

necessário o registro de uma etapa intermediária entre o empenho e a liquidação, chamada “empenho passivo”. 
B) O passivo financeiro é apurado pela soma da conta “crédito empenhado a liquidar” com as contas de passivo 

financeiro, ou seja, que representem obrigações independentes de autorização orçamentária para serem realizadas 
haveria duplicidade nesse cálculo, pois seu montante é considerado tanto em “crédito empenhado a liquidar” quanto 
na obrigação anteriormente contabilizada no passivo exigível. 

C) A liquidação, segundo a Lei nº 4.320/1964, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os 
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, ou seja, é a verificação de um passivo exigível já 
existente. 

A) O pagamento, última etapa da execução da despesa orçamentária, é a efetiva saída do recurso financeiro que 
ocasionará a baixa de um passivo exigível existente. 

 
20. Preencha a lacuna do texto abaixo assinalando a alternativa correta. 

 
O regime de ____________________ é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na 
entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, que 
não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. (Lei 4320/64) 
 
A) recebimento 
B) pagamento 
C) adiantamento 
D) dotação 
 

21. Receitas de aluguel, receitas de juros e aumento de capital com recursos provenientes dos proprietários, são exemplo 
de fatos administrativos chamados de: 
 
A) Fatos Modificados Diminutivos. 
B) Fatos Modificados Aumentativos. 
C) Fatos Mistos ou Compostos Aumentativos. 
D) Fatos Mistos ou Compostos Diminutivos. 
 

22. O resultado apurado pela contabilidade (Lucro ou Prejuízo) do período de apuração antes do imposto de renda 
devidamente ajustado, segundo determinações legais da legislação específica do referido tributo é denominado: 
 
A) Lucro Real. 
B) Lucro Presumido ou Arbitrado. 
C) Imposto devido. 
D) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 
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23. Com relação aos livros contábeis abaixo, faça a correlação: 
 
(  ) Principal sistemático e obrigatório.  1. Livro Diário                   
(  ) Auxiliar, sistemático e facultativo.  2. Livro Razão 
(  ) Principal cronológico e obrigatório.   3. Livro Caixa 
(  ) Auxiliar, sistemático e obrigatório.  4. LALUR  
                 
A correlação correta, respectivamente é: 
 
A) 3 – 2 – 4 – 1. 
B) 3 – 1 – 4 – 2. 
C) 4 – 2 – 3 – 1. 
D) 2 – 3 – 1 – 4. 
 

24. O aspecto quantitativo do patrimônio refere-se à(a)(ao): 
 
A) Espécie de cada elemento que o compõe. 
B) Quantidade física dos bens e dos direitos. 
C) Valores em moeda dos componentes do patrimônio. 
D) Total dos valores existentes em caixa.  
 

25. Leia com atenção e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
 
(  ) A definição de receita abrange tanto receita propriamente dita como ganhos. A receita surge no curso das atividades 

ordinárias de uma entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, 
dividendos, royalties e aluguéis. 

(  ) Vários tipos de ativos podem ser recebidos ou aumentados por meio da receita; exemplos incluem caixa, contas a 
receber, mercadorias e serviços recebidos em troca de mercadorias e serviços fornecidos. A receita também pode 
resultar da liquidação de passivos. Por exemplo, a entidade pode fornecer mercadorias e serviços a um credor em 
liquidação da obrigação de pagar um empréstimo. 

(  ) As despesas que surgem no curso das atividades ordinárias da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, 
salários e depreciação. Geralmente, tomam a forma de um desembolso ou redução de ativos como caixa e 
equivalentes de caixa, estoques e ativo imobilizado. 

(  ) Mensuração é o processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das demonstrações 
contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. Esse 
processo envolve a seleção de uma base especifica de mensuração. 

 
Indique a alternativa correta. 
 
A) V – F – V – F. 
B) V – V – V – V. 
C) F – V – V – F. 
D) F – V – F – F. 
 

26. São receitas provenientes de fruição do patrimônio de ente público, como por exemplo, bens mobiliários e imobiliários 
ou, ainda, bens intangíveis e participações societárias. São classificadas no orçamento como receita corrente: 
 
A) contribuições. 
B) tributária. 
C) serviços. 
D) patrimonial. 
 

27. Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. 
 
Trata-se: 
 
A) do Passivo Permanente. 
B) do Passivo Financeiro. 
C) das Contas de Compensação. 
D) do Superávit Financeiro. 
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28. Analise as contas abaixo pertencentes ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e responda a alternativa correta. 
 
I - Dívida Ativa não Tributária – demais créditos. 
II - Adiantamento aos Fornecedores. 
III - Provisões para riscos cíveis. 
IV - Encargos Patronais. 
V - Impostos sobre Patrimônio e Renda. 
 
A) A conta I pertence ao Ativo, a II e III ao Passivo, a IV à Variação Patrimonial Aumentativa e a V pertence à Variação 

Patrimonial Diminutiva. 
B) As contas I e II pertencem ao Passivo, a III ao Ativo, a IV à Variação Patrimonial Diminutiva e a V pertence à 

Variação Patrimonial Aumentativa. 
C) As contas I e II pertencem ao Ativo, a III ao Passivo, a IV à Variação Patrimonial Diminutiva e a V pertence à 

Variação Patrimonial Aumentativa. 
D) A conta I pertence à Variação Patrimonial Diminutiva, a II pertence ao Ativo, a III ao Passivo, a IV e a V pertencem à 

Variação Patrimonial Aumentativa. 
 

29. O Balanço Orçamentário, definido pela Lei 4.320 de 1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto 
com as realizadas. Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, 
confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar: 
 
A) as Receitas por grupo de Natureza e as Despesas por fonte. 
B) as Receitas por fonte (espécie) e as Despesas por grupo de natureza. 
C) as Receitas por dotação e as Despesas por origem. 
D) as Receitas por dotação e as despesas por fonte. 
 

30. Como anexo ao Balanço Patrimonial deve ser elaborado: 
 
A) o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial. 
B) o Demonstrativo das Variações Patrimoniais. 
C) o Demonstrativo do Resultado do Exercício. 
D) o Demonstrativo do Fluxo de Caixa. 
 

31. Suponha a planilha abaixo em Excel.  

 
A função que definiu a ESTATURA de Antonia é: 
 
A) =SE(B6>1,9;"ALTA";SE(B6<1,5;"BAIXA";"MEDIA")) 
B) =SE(B5<1,9;"ALTA";SE(B5>1,5;"BAIXA";"MEDIA"))  
C) =SE(B6=1,9;"ALTA";SE(B5>1,5;"BAIXA";"MEDIA")) 
D) =SE(B5>1,9;"ALTA";SE(B5<1,5;"BAIXA";"MEDIA"))  
 

A partir da tabela abaixo, em Excel, responda as duas próximas questões.   

  
32. A função contida na célula F2 é: 

 
A) =MAXIMO(C3:C8) 
B) =MAIOR(B3:C8;2) 
C) =MAXIMO(B3:C8) 
D) =MAIOR(B3:B8;1) 

 

A B C

1 NOME ALTURA ESTATURA

2 Patricia 1,70 MEDIA

3 Neusa 2,05 ALTA

4 Maria 1,45 BAIXA

5 Antonia 1,85 MEDIA

6 Lucia 1,94 ALTA
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33. A função contida na célula F6 é: 
 
A) =CONT.SE(C3:C8;”>51”) 
B) =CONT.SE(B3:B8;”<51”) 
C) =CONT.SE(B3:B8;”>51”) 
D) =CONT.SE(C3:C8;”<51”) 
 

34. Os atalhos, no Word, para deixar um texto em Negrito, Itálico e Sublinhado, são: 
 
A) Negrito = Ctrl + N   Itálico = Ctrl + I              Sublinhado = Ctrl + S 
B) Negrito = Ctrl + B     Itálico = Ctrl + I            Sublinhado = Ctrl + S 
C) Sublinhado = Ctrl + C     Itálico = Ctrl + X            Negrito = Ctrl + V 
D) Negrito = Ctrl + O            Sublinhado = Ctrl + P  Itálico = Ctrl + B 
 

35. A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será registrada periodicamente nas contas de: 
 
A) Realização do Resultado. 
B) Depreciação, Exaustão e Amortização. 
C) De Despesas Financeiras. 
D) Passivo. 
 

36. Com base nos Princípios de Contabilidade assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) No Princípio da Objetividade, o Contador deve escolher entre vários procedimentos, o mais adequado (Objetivo) 

para descrever um evento contábil. O contador deve ser Imparcial, Objetivo, Neutro e Impessoal. 
B) O Princípio da Continuidade pressupõe que a Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração 

e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância. 
C) O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais 

para produzir informações íntegras e tempestivas. 
D) O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos 

períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. 
 

37. Com relação à apuração do resultado do exercício, assinale a alternativa correta: 
 
A) O Resultado Operacional é obtido adicionando-se ou subtraindo-se, do Resultado Operacional Bruto os valores de 

todos os custos dos produtos e serviços. 
B) O Resultado Líquido do exercício antes das deduções é o resultado operacional adicionando ou subtraído das 

receitas ou despesas operacionais. 
C) O Resultado Operacional Bruto é o resultado da atividade principal da empresa. 
D) O saldo da conta RCM deve ser transferido para a conta Receita de Vendas Brutas para apuração das Receitas 

Líquidas. 
 

38. Com relação aos princípios Orçamentários, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) O Princípio da Anualidade é estipulado, de forma literal, pelo caput do art. 2º da Lei Nº 4.320, de 1964 que delimita o 

exercício financeiro orçamentário: período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas 
registradas na LOA irão se referir. 

B) O Princípio da Exclusividade está Previsto no §8º do art. 165 da Constituição Federal e estabelece que a LOA não 
conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. 

C) O Princípio da Publicidade é o Princípio básico da atividade da Administração Pública no regime democrático, está 
previsto no caput do art. 37 da Magna Carta de 1988. Justifica-se especialmente pelo fato de o orçamento ser fixado 
em lei, sendo esta a que autoriza aos Poderes a execução de suas despesas. 

D) O Princípio da Universalidade está Previsto, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei Nº 4.320, de 1964 e 
determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados – União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios – com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. 

 
39. O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa 

o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período (MCASP). A Lei de Orçamentos 
compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Com relação à classificação 
da receita, assinale a alternativa correta: 
 
A) A natureza de receita é a maior célula de informação no contexto orçamentário para as receitas públicas; por isso, 

contém todas as informações necessárias para as devidas alocações orçamentárias. 
B) A classificação da Receita Orçamentária por Natureza é utilizada por todos os entes da Federação e visa a 

identificar a origem do recurso segundo o fato gerador: acontecimento real que ocasionou o ingresso da receita no 
cofre público. 

C) A classificação da Receita Orçamentária por Natureza é formada por um código numérico de 06 dígitos que se 
subdivide em oito níveis. 

D) De acordo com a Categoria Financeira, as Receitas Orçamentárias se classificam em Corrente e de Capital. 
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40. Com base na classificação da Receita Orçamentária por Natureza e na classificação do Imposto de Renda pessoa física 
recolhido pelo trabalhador, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Trata-se de uma Receita Corrente que se aloca como Categoria Econômica. 
B) Trata-se de uma Receita Tributária que se aloca como espécie. 
C) Trata-se uma receita de Impostos sobre o Patrimônio e a Renda que se aloca como Rubrica. 
D) Trata-se uma receita de Impostos sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza que se aloca como Alínea. 
 

41. A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-se de: Categoria Econômica; Grupo de 
Natureza da Despesa; e Elemento de Despesa. Com base nesta classificação assinale a alternativa correta: 
 
A) As Despesas Correntes e de Capital são classificadas dentro do grupo de natureza das despesas. 
B) Investimentos são gastos classificados como elemento da despesa. 
C) Pessoal e Encargos Sociais estão classificados dentro do grupo de natureza das despesas. 
D) O Elemento de Despesa tem por finalidade identificar os objetivos dos gastos, tais como vencimentos e vantagens 

fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, 
obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros que a administração 
pública utiliza para a consecução de seus fins. 

 
42. Analise os gastos públicos abaixo e responda a alternativa correta. 

 
I- Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares. 
II- Pensões do RPPS e do Militar. 
III- Contratação por Tempo Determinado. 
IV- Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar. 
V- Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso. 
VI- Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência. 
VII- Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar. 
VIII- Seguro Desemprego e Abono Salarial. 
 
A) Todos os itens apresentados são elementos da despesa orçamentária. 
B) Apenas um dos itens não se trata de elemento da despesa orçamentária. 
C) Apenas dois dos itens não se tratam de elemento da despesa orçamentária. 
D) Apenas três dos itens não se tratam de elemento da despesa orçamentária. 
 

43. São Créditos Adicionais, as autorizações de despesa ________________ na Lei de Orçamento. 
 
Completa a lacuna corretamente: 
 
A) complementar 
B) extra-orçamentária 
C) vinculadas 
D) não computadas ou insuficientemente dotadas 
 

44. Os Créditos Adicionais classificam-se em: Suplementares, Especiais e Extraordinários. Com base nesta classificação, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Créditos Adicionais Especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 

específica. 
B) Créditos Adicionais Extraordinários são os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 

comoção intestina ou calamidade pública. 
C) Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 
D) Créditos Adicionais Suplementares são as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades 

beneficiadas. 
 

45. Analise as afirmativas dando valores (V) verdadeiro ou (F) falso em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
 
(   ) A escrituração é uma técnica contábil que consiste em registrar nos livros contábeis quase todos os acontecimentos 

que ocorrem na empresa e que modificam ou possam vir a modificar a situação patrimonial. Os livros contábeis, 
Diário e Contas-Correntes são livros obrigatórios em lei.  

(   ) O controle contábil das empresas começa com a escrituração das operações no livro Razão, completando-se, 
depois, nos demais livros de escrituração, como o Diário, Caixa, Contas-Correntes.   

(   ) É por meio dos atos e fatos administrativos que ocorrem a gestão do patrimônio das empresas, e esses 
acontecimentos são registrados por meio da escrituração. 

 
A) F – F – F. 
B) V – F – V. 
C) F – F – V. 
D) V – V – V. 
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46. Assinale a alternativa que completa corretamente e respectivamente as lacunas. 
 
O conceito de taxa proporcional é utilizado no regime de capitalização ____________. Portanto, uma taxa de juros de 
2% ao dia é proporcional a _______ ao mês, ou _______ ao ano. 
 
A) simples / 30% / 360% 
B) simples / 60% / 720% 
C) composta/ 60% / 720% 
D) composta / 30% / 720% 
 

47. Quando quem controla é um integrante da própria Administração Pública, trata-se de um controle interno. Os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de: 
 
I- Avaliar o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentária, a execução dos programas de 

governo e dos orçamentos da união. 
II- Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficiência e eficácia, da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de Direito Privado. 

III- Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 
IV- Apoiar o controle externo no exercício de sua institucional. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Todas as finalidades estão corretas. 
B) Apenas duas estão corretas. 
C) Nenhuma finalidade está correta. 
D) Apenas uma finalidade está incorreta. 
 

48. Análise o gráfico abaixo de uma série de entradas e saídas de caixa e responda a alternativa correta: 
 
   $5.600,00    $6.300,00   $5.200,00  $7.250,00 $5.125,00   $3.250,00  
 
 
    i = 8% ao ano 
 
$12.000 
 
A) O Valor Presente Bruto é de $20.725,00. 
B) O Valor Presente Líquido é de $13.579,35. 
C) O Valor Presente Líquido é de $15.235,00. 
D) O Valor Presente Líquido é de $16.455,23. 
 

49. Analise o seguinte fluxo de entradas e saídas de caixa a valor presente: 
 

Ano 01 $123.000,00 

Ano 02 $118.250,00 

Ano 03 ($65.250,00) 

Ano 04 ($29.650,00) 

Ano 05 $76.500,00 

 
O índice de Lucrativa e a Taxa de Rentabilidade, com base no fluxo acima, são de, respectivamente: 
 
A) 1,18 e 18%. 
B) 3,26 e 226%. 
C) 2,54 e 154%. 
D) 4,39 e 339%. 
 

50. Receita Orçamentária Efetiva é aquela que, no momento do reconhecimento do crédito, aumenta a situação líquida 
patrimonial da entidade. Constitui fato contábil: 
 
A) Modificativo Diminutivo. 
B) Alternativo Aumentativo. 
C) Permutativo Aumentativo. 
D) Modificativo Aumentativo. 
 

 




