
 

 
CADERNO DE PROVA: 07 - Contador 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
1. Leia o poema abaixo: 

 
Da sabedoria dos livros 
 
Não penses compreender a vida nos autores. 
Nenhum disto é capaz. 
Mas, à medida que vivendo fores, 
Melhor os compreenderás. 
(Mário Quintana. 80 anos de poesia. São Paulo: Global, 1998)
 
Assinale a alternativa que contém apenas 
afirmações verdadeiras: 
 

I. Os dois últimos versos do poema formam 
um período composto, porque há duas 
orações, compostas, cada uma, de uma 
locução verbal ou de um verbo 

 
II. A primeira oração está intercalada e se 

inicia pela conjunção “mas” 
 

III. A segunda oração inicia-se pela conjunção 
“à medida que” 

A. Apenas a alternativa I está correta 
B. Apenas a alternativa II e III estão corretas 
C. Apenas a alternativa III está correta 
D. As alternativas I, II e III estão corretas 
 
2. Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente os seis tipos de orações 
subordinadas substantivas: 

A. indicativa – objetiva direta – objetiva indireta 
completiva nominal – predicativa - sujeitiva 

B. subjetiva – objetiva direta – objetiva indireta 
completiva nominal – predicativa - apositiva 

C. subjetiva – objetiva direta – objetiva indireta 
advérbio nominal – predicativa - apositiva 

D. subjetiva – complemento direto – complemento 
indireto – completiva nominal – predicativa 
prepositiva 

 
3. Das frases abaixo, assinale a que NÃO ESTÁ 

escrita corretamente quanto à concordância 
verbal: 

A. A multidão reuniu-se na praia 
B. Hoje se compra bons carros usados 
C. Estava frio no quintal 
D. O sonho e a realidade caminham separados 

 
4. Os vícios de linguagem são palavras ou 

construções que vão de encontro às normas 
gramaticais. Costumam ocorrer por descuido, 
ou ainda por desconhecimento das regras por 
parte do emissor 
 
Assinale a alternativa que corresponde os 
enunciados do primeiro bloco com os exemplos 
registrados no segundo bloco referente aos 
vícios de linguagem: 
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(Mário Quintana. 80 anos de poesia. São Paulo: Global, 1998) 

Assinale a alternativa que contém apenas 

Os dois últimos versos do poema formam 
um período composto, porque há duas 
orações, compostas, cada uma, de uma 

A primeira oração está intercalada e se 

se pela conjunção 

Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente os seis tipos de orações 

objetiva indireta – 

objetiva indireta – 
 

objetiva indireta – 

complemento 
predicativa - 

Das frases abaixo, assinale a que NÃO ESTÁ 
escrita corretamente quanto à concordância 

 

são palavras ou 
construções que vão de encontro às normas 
gramaticais. Costumam ocorrer por descuido, 
ou ainda por desconhecimento das regras por 

Assinale a alternativa que corresponde os 
enunciados do primeiro bloco com os exemplos 

strados no segundo bloco referente aos 

(  1  ) Pleonasmo ou redundância
(  2  ) Cacofonia 
(  3  ) Eco 
(  4  ) Colisão 
 
 
(   ) Dei um beijo na boca dela.
(   ) Entrei para dentro de casa.
( ) A divulgação da promoç
comoção na população. 
(   ) Sua saia sujou. 

A. 2 – 1 – 3 – 4 
B. 1 – 2 – 3 – 4 
C. 4 – 2 – 1 – 3 
D. 2 – 3 – 1 – 4 

 
5. “Um urso topou com uma árvore caída que 

servia de depósito de mel para um enxame de 
abelhas” 

Assinale a alternativa que NÃO 
com afirmações verdadeiras sobre a frase 
acima: 

A. O verbo topou está no pretérito perfeito.
B. Se o verbo servia fosse substituído por 

indicaria que a árvore, no passado, havia servido de 
depósito de mel, mas já não serve mais.

C. Se o verbo servia fosse substituído por 
indicaria que a árvore, no passado, havia servido de 
depósito de mel, e ainda continuava servindo.

D. O verbo servia está no pretérito imperfeito.

 
6. Eu fui – tu foste – ele foi – nós fomos 

fostes – eles foram
 
Em que tempo este verbo está conjugada:

A. Pretérito imperfeito do subjuntivo
B. Pretérito imperfeito do indicativo 
C. Pretérito perfeito do indicativo 
D. Pretérito mais-que-perfeito do indicativo

 
7. Assinale a alternativa que designa o que

sintaxe: 
A. A parte da gramática que trabalha com a disposição 

das palavras em uma frase e a lógica entre elas. Nos 
estudos gramaticais é estudada por meio da análise 
sintática para analisar o sujeito, o predicado e os 
termos acessórios de uma oração .

B. É o estudo da estrutura, da formação e da 
classificação das palavras. A peculiaridade é estudar 
as palavras olhando para elas isoladamente e não 
dentro da sua participação na frase ou período. 

C. A ciência que estuda os fatos da linguagem.
D. É a parte da gramática que trata da história ou 

origem das palavras e da explicação do significado de 
palavras através da análise dos elementos que as 
constituem. Por outras palavras, é o estudo da 
composição dos vocábulos e das regras de sua 
evolução histórica. 
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(  1  ) Pleonasmo ou redundância 

ca dela. (cadela) 
de casa. 

da promoção não causou   

“Um urso topou com uma árvore caída que 
servia de depósito de mel para um enxame de 

 

Assinale a alternativa que NÃO CORRESPONDE 
com afirmações verdadeiras sobre a frase 

está no pretérito perfeito. 
fosse substituído por serviu 

indicaria que a árvore, no passado, havia servido de 
depósito de mel, mas já não serve mais. 

fosse substituído por serviu 
indicaria que a árvore, no passado, havia servido de 
depósito de mel, e ainda continuava servindo. 

está no pretérito imperfeito. 

nós fomos – vós 
eles foram 

Em que tempo este verbo está conjugada: 
Pretérito imperfeito do subjuntivo 

 

perfeito do indicativo 

Assinale a alternativa que designa o que é 

A parte da gramática que trabalha com a disposição 
das palavras em uma frase e a lógica entre elas. Nos 
estudos gramaticais é estudada por meio da análise 
sintática para analisar o sujeito, o predicado e os 
termos acessórios de uma oração . 
É o estudo da estrutura, da formação e da 
classificação das palavras. A peculiaridade é estudar 
as palavras olhando para elas isoladamente e não 
dentro da sua participação na frase ou período.  
A ciência que estuda os fatos da linguagem. 

parte da gramática que trata da história ou 
origem das palavras e da explicação do significado de 
palavras através da análise dos elementos que as 
constituem. Por outras palavras, é o estudo da 
composição dos vocábulos e das regras de sua 



 

 
CADERNO DE PROVA: 07 - Contador 

8. Assinale a alternativa que se refere à 
classificação dos advérbios: 

A. Tempo – lugar – modo – intensidade – afirmação 
negação – dúvida; 

B. Comum – próprio – concreto – abstrato – coletivo;
C. Simples – composto – primitivo – derivado; 
D. Regulares – defectivos – pessoais – abundantes 

auxiliares; 
 

MATEMÁTICA 

 
9. Filipe adquiriu um terreno urbano com as 

seguintes medidas: 

Considere que o zoneamento onde encontra
este imóvel tem as regras abaixo para ocupação 
e uso do solo:  
• 12,0% destinada à área verde; 
• 75,0% sendo o coeficiente máximo de 

aproveitamento do terreno, em relação a área 
útil (descontada a área verde); 

Com estas informações, considerando somente 
um piso, qual o tamanho da área útil do imóvel 
e qual o tamanho máximo permitido a construir 
neste imóvel? 

A. 485,76m² de área útil e 364,32m² de área a construir
B. 475,50m² de área útil e 356,62m² de área a construir
C. 495,00m² de área útil e 371,25m² de área a construir
D. 497,56m² de área útil e 373,17m² de área a construir
 
10. A coleção de selos de Bartolomeu tem entre 

170 e 190 selos. Para melhor conservá
adquiriu dois álbuns: um com a capacidade d
grupos de 12 selos, onde sobraram 8; o 
segundo com capacidade de grupos de 15 
selos, onde sobraram 11. Quantos selos tem a 
coleção de Bartolomeu? 

A. 173 
B. 176 
C. 178 
D. 181 
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Assinale a alternativa que se refere à 

afirmação – 

coletivo; 

abundantes – 

Filipe adquiriu um terreno urbano com as 

Considere que o zoneamento onde encontra-se 
este imóvel tem as regras abaixo para ocupação 

75,0% sendo o coeficiente máximo de 
aproveitamento do terreno, em relação a área 

tas informações, considerando somente 
um piso, qual o tamanho da área útil do imóvel 
e qual o tamanho máximo permitido a construir 

485,76m² de área útil e 364,32m² de área a construir 
construir 

495,00m² de área útil e 371,25m² de área a construir 
497,56m² de área útil e 373,17m² de área a construir 

A coleção de selos de Bartolomeu tem entre 
170 e 190 selos. Para melhor conservá-los, 
adquiriu dois álbuns: um com a capacidade de 
grupos de 12 selos, onde sobraram 8; o 
segundo com capacidade de grupos de 15 
selos, onde sobraram 11. Quantos selos tem a 

11. Observe e complete a sequência abaixo e em 
seguida assinale a alternativa
décima quinta parte da soma completa desta 
sequência: 

10 + 25 + 40 + 55 + 70 + [...] + 385 + 400

A. 355 
B. 359 
C. 365 
D. 369 

 
12. Considerando que conhecemos dois lados do 

triângulo retângulo abaixo (Catetos A e B), 
qual a medida do lado C e qual a área deste 
triângulo? 

A. C = 34,0cm e Área = 240,0cm² 
B. C = 32,5cm e Área = 240,0cm² 
C. C = 32,5cm e Área = 240,0m² 
D. C = 34,0cm e Área = 240,0m² 

 
13. Simão e Matias são representantes comerciais 

e no último mês de Fevereiro as vendas de 
Simão foram equivalentes a 90% das vendas 
de Matias. Sabendo que a comissão ganha por 
cada um deles é de 2,00% sobre suas vendas e 
que a diferença entre as suas comissões foi de 
R$ 50,00, qual dos valores abaixo representa 
as vendas realizadas por Simão e Matias, 
respectivamente, que encaixam no cenário 
acima descrito? 

A. R$ 19.800,00 e R$ 22.000,00 respectivamente
B. R$ 22.050,00 e R$ 24.500,00 respectivamente
C. R$ 22.500,00 e R$ 25.000,00 respectivamente
D. R$ 24.750,00 e R$ 27.500,00 respectivamente

 
14. Considerando que X e Y são dois números 

naturais inteiros e sequenciais, qual expressão 
abaixo representa sempre um número PAR?

A. 2X + 2Y 
B. X + 2Y 
C. (X + 2) + Y 
D. 3X + 3Y 

 
15. Pedro é alfaiate e lhe incumbiram a tarefa de 

retirar de um pano retangular, com as medidas 
de 110,0cm x 60,0cm, dois círculos, sendo um 
com raio de 25,0cm e o outro com raio de 20,0 
cm. Com base nestas informações, auxiliado 
com a figura abaixo, qual dos 
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Observe e complete a sequência abaixo e em 
seguida assinale a alternativa que representa a 
décima quinta parte da soma completa desta 

10 + 25 + 40 + 55 + 70 + [...] + 385 + 400 

Considerando que conhecemos dois lados do 
triângulo retângulo abaixo (Catetos A e B), 

lado C e qual a área deste 

 

 
 

Simão e Matias são representantes comerciais 
Fevereiro as vendas de 

Simão foram equivalentes a 90% das vendas 
de Matias. Sabendo que a comissão ganha por 
cada um deles é de 2,00% sobre suas vendas e 
que a diferença entre as suas comissões foi de 
R$ 50,00, qual dos valores abaixo representa 

realizadas por Simão e Matias, 
respectivamente, que encaixam no cenário 

R$ 19.800,00 e R$ 22.000,00 respectivamente 
R$ 22.050,00 e R$ 24.500,00 respectivamente 
R$ 22.500,00 e R$ 25.000,00 respectivamente 

27.500,00 respectivamente 

Considerando que X e Y são dois números 
naturais inteiros e sequenciais, qual expressão 
abaixo representa sempre um número PAR? 

Pedro é alfaiate e lhe incumbiram a tarefa de 
retirar de um pano retangular, com as medidas 
de 110,0cm x 60,0cm, dois círculos, sendo um 
com raio de 25,0cm e o outro com raio de 20,0 
cm. Com base nestas informações, auxiliado 
com a figura abaixo, qual dos valores abaixo 



 

 
CADERNO DE PROVA: 07 - Contador 

mais se aproxima da sobra de tecido, após a 
retirada dos círculos? 

 
A. 2.976,38 cm² 
B. 3.176,74 cm² 
C. 3.289,94 cm² 
D. 3.379,96 cm² 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

16. Sobre o município de Alto Bela Vista, é 
INCORRETO afirmar que: 

(FONTE: www.altobelavista.sc.gov.br) 

A. Fica a 580 km da capital do Estado e a 38 km da 
cidade de Concórdia. 

B. O Município é Formado por 15 comunidades, além da 
Cidade. 

C. O clima é mesotérmico do tipo úmido, a temperatura 
máxima é de 38º C. a média anual é de 15º C.

D. A altitude da sede é de 480 metros, mas a media é 
de 498 metros. 

 
17. Alto Bela Vista possui cerca de 2 mil habitantes 

tendo seu ponto forte na agropecuária. É a 
Capital Catarinense do Coalho. Das alternativas 
abaixo, assinale aquela que NÃO É CORRETA 
em relação ao município: 

(FONTE: www.altobelavista.sc.gov.br) 

A. Em 1953 era criado o Distrito de Volta Grande, sendo 
elevado a categoria de município em 04 de julho de 
1995, quando então foi alterado a denominação do 
então distrito de Volta Grande para Alto Bela Vista,  
desmembrado do município de Concórdia. 

B. O município de Alto Bela Vista faz parte da região 
turística denominada Vale do Contestado e da 
Microrregião do Alto Uruguai Catarinense. 

C. O município de Alto Bela Vista teve áreas alagadas 
com a construção da Usina Hidrelétrica de Itá.

D. O município de Alto Bela Vista faz limites com os 
municípios de Concórdia, Peritiba, Ipira e Piratuba.

 
18. No último dia 1º de março, tomou posse na 

presidência do Uruguai Tabaré Vázquez, qu
eleito no dia 30 de novembro de 2014, 
substituindo o então presidente , famoso por 
ser proprietário de um fusca, agricultor e por 
doar cerca de 90% dos seus rendimentos a 
pequenas empresas e organizações não 
governamentais que trabalham com habitaçõe
populares. Quem era este presidente? 

(FONTE: www.veja.com.br)

A. Otto Pérez Molina 
B. Juan Manoel Santos 
C. Horácio Cartes 
D. José Mujica 
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mais se aproxima da sobra de tecido, após a 

Sobre o município de Alto Bela Vista, é 

(FONTE: www.altobelavista.sc.gov.br)  
Fica a 580 km da capital do Estado e a 38 km da 

O Município é Formado por 15 comunidades, além da 

O clima é mesotérmico do tipo úmido, a temperatura 
anual é de 15º C. 

A altitude da sede é de 480 metros, mas a media é 

Alto Bela Vista possui cerca de 2 mil habitantes 
tendo seu ponto forte na agropecuária. É a 
Capital Catarinense do Coalho. Das alternativas 

e NÃO É CORRETA 

(FONTE: www.altobelavista.sc.gov.br)  
Em 1953 era criado o Distrito de Volta Grande, sendo 
elevado a categoria de município em 04 de julho de 
1995, quando então foi alterado a denominação do 

Volta Grande para Alto Bela Vista,  

O município de Alto Bela Vista faz parte da região 
turística denominada Vale do Contestado e da 

áreas alagadas 
com a construção da Usina Hidrelétrica de Itá. 
O município de Alto Bela Vista faz limites com os 
municípios de Concórdia, Peritiba, Ipira e Piratuba. 

No último dia 1º de março, tomou posse na 
presidência do Uruguai Tabaré Vázquez, que foi 
eleito no dia 30 de novembro de 2014, 
substituindo o então presidente , famoso por 
ser proprietário de um fusca, agricultor e por 
doar cerca de 90% dos seus rendimentos a 
pequenas empresas e organizações não 
governamentais que trabalham com habitações 

(FONTE: www.veja.com.br) 

 

19. Considerando a configuração padrão para 
Português (Brasil) do aplicativo Microsoft Word 
2007, para inserir uma “Marca D’água” em um 
documento, devemos ir em qual das opções da 
Barra de Menus? 

A. Início 
B. Exibição 
C. Inserir 
D. Layout da Página 
 
20. Em relação ao correio eletrônico 

melhor definimos um SPAM? 
A. Refere-se aos e-mails reencaminhados pelos usuários 

de correio eletrônico, formando uma espécie de 
corrente. 

B. Refere-se aos e-mails não solicitados, que 
geralmente são enviados para um grande número de 
pessoas. 

C. Refere-se aos e-mails que tem em seu conteúdo uma 
cadeia de respostas, semelhante a uma “conversa”.

D. Refere-se aos e-mails que tem definida a confirmação 
de leitura, que, ao ser confirmada, completa a 
relação de spam. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 
21. Como classificamos a Unidade Contábil que 

representa parcela do patrimônio de Unidade 
Contábil Originária? 

A. Originária 
B. Descentralizada. 
C. Unificada. 
D. Consolidada 
 
22. Os ativos devem ser classificados como 

circulante quando satisfizerem a um dos 
seguintes critérios:  

I. Estarem disponíveis para realização 
imediata; 

II. Tiverem a expectativa de realização até 
o término do exercício seguinte;

Essas afirmações: 
A. Somente a afirmação I está correta.
B. Somente a afirmação II está correta.
C. Ambas estão corretas. 
D. Ambas estão incorretas. 
 
23. Classificamos como Inversões Financeiras, 

EXCETO: 
A. Concessão de Empréstimos 
B. Constituição de Fundos Rotativos
C. Aquisição de Imóveis 
D. Amortização da Dívida Pública 
 
24. Considera-se obrigatória de caráter continuado 

a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que 
fixem para o ente a obrigação legal de sua 
execução por um período superior a:

A. Um exercício. 
B. Dois exercícios. 
C. Três exercícios. 
D. Quatro exercícios. 
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Considerando a configuração padrão para 
Português (Brasil) do aplicativo Microsoft Word 

uma “Marca D’água” em um 
documento, devemos ir em qual das opções da 

Em relação ao correio eletrônico - e-mail, como 
 

reencaminhados pelos usuários 
de correio eletrônico, formando uma espécie de 

mails não solicitados, que 
geralmente são enviados para um grande número de 

mails que tem em seu conteúdo uma 
respostas, semelhante a uma “conversa”. 

mails que tem definida a confirmação 
de leitura, que, ao ser confirmada, completa a 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Como classificamos a Unidade Contábil que 
patrimônio de Unidade 

Os ativos devem ser classificados como 
circulante quando satisfizerem a um dos 

Estarem disponíveis para realização 

Tiverem a expectativa de realização até 
o término do exercício seguinte; 

Somente a afirmação I está correta. 
Somente a afirmação II está correta. 

como Inversões Financeiras, 

Constituição de Fundos Rotativos 

se obrigatória de caráter continuado 
a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que 
fixem para o ente a obrigação legal de sua 
execução por um período superior a: 

http://www.altobelavista.sc.gov.br)
http://www.altobelavista.sc.gov.br)
http://www.veja.com.br)
http://www.altobelavista.sc.gov.br)
http://www.altobelavista.sc.gov.br)
http://www.veja.com.br)
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25. Segundo a Lei nº 10.180/2001, o Sistema de 
Planejamento e de Orçamento Federal tem por 
finalidade, EXCETO: 

A. Gerenciar o processo de planejamento e orçamento 
federal. 

B. Formular o planejamento estratégico nacional.
C. Formular planos nacionais, setoriais e regionais de 

desenvolvimento econômico e social. 
D. Formular o plano plurianual, as diretrizes 

orçamentárias e os orçamentos mensais. 
 
26. Segundo a Lei nº 101/2001, a criação, 

expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da 
despesa será acompanhado de:         

I. Estimativa do impacto orçamentário
financeiro no exercício em que deva entrar 
em vigor e nos três subsequentes; 

II. Declaração do ordenador da despesa de que 
o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e 
com a lei de diretrizes orçamentárias.

Essas afirmações: 
A. Somente a afirmação I está correta. 
B. Somente a afirmação II está correta. 
C. Ambas estão corretas. 
D. Ambas estão incorretas 
 
27. Compreende as obrigações assumidas pelas 

entidades do setor público para consecução dos 
serviços públicos ou mantidas na condição de 
fiel depositário, bem como as provisões. Trata
se de: 

A. Ativo 
B. Contas de Compensação 
C. Passivo 
D. Patrimônio Líquido 
 
28. Segundo a lei nº 8.666/93, para obras e 

serviços de engenharia, poderá ser adotada a 
modalidade convite para valores de até:

A. R$ 80.000,00 
B. R$ 150.000,00. 
C. R$ 650.000,00 
D. R$ 1.500.000,00 
 
29. Para a habilitação nas licitações exigir-se

interessados, documentação relativa à 
qualificação econômico-financeira, limitar
a balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de: 

A. 30 dias da data de apresentação da proposta.
B. 60 dias da data de apresentação da proposta.
C. 3 meses da data de apresentação da proposta.
D. 6 meses da data de apresentação da proposta.
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Segundo a Lei nº 10.180/2001, o Sistema de 
Planejamento e de Orçamento Federal tem por 

Gerenciar o processo de planejamento e orçamento 

Formular o planejamento estratégico nacional. 
Formular planos nacionais, setoriais e regionais de 

Formular o plano plurianual, as diretrizes 

Segundo a Lei nº 101/2001, a criação, 
expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da 

Estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar 

Declaração do ordenador da despesa de que 
o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e 
com a lei de diretrizes orçamentárias. 

Compreende as obrigações assumidas pelas 
entidades do setor público para consecução dos 
serviços públicos ou mantidas na condição de 

depositário, bem como as provisões. Trata-

Segundo a lei nº 8.666/93, para obras e 
serviços de engenharia, poderá ser adotada a 

até: 

se-á dos 
documentação relativa à 

financeira, limitar-se-á 
balanço patrimonial e demonstrações 

último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando 

30 dias da data de apresentação da proposta. 
60 dias da data de apresentação da proposta. 

meses da data de apresentação da proposta. 
meses da data de apresentação da proposta. 

30. Os registros contábeis devem ser realizados e 
as informações devem ser apresentadas de 
modo a não privilegiar interesses específicos e 
particulares de agentes e/ou entidades. Qual é 
este princípio? 

A. Confiabilidade. 
B. Comparabilidade. 
C. Integridade. 
D. Imparcialidade. 
 
31. São princípios da lei do orçamento público, 

EXCETO: 
A. Anualidade 
B. Administratividade 
C. Unidade 
D. Universalidade 

 
32. Referente aos instrumentos de planejamento 

assinale a alternativa INCORRETA:
A. Todas as leis orçamentárias são de iniciativa do 

Poder Executivo que as envia, sob forma de 
proposta, para apreciação e aprovação do Poder 
Legislativo. 

B. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento 
fiscal, o orçamento de pessoal e o orçamento da 
seguridade social. 

C. Uma das funções da LDO é estabelecer parâmetros 
necessários à alocação dos recursos no orçamento 
anual, de forma a garantir, no possível, o 
cumprimento das metas estabelecidas no PPA.

D. Segundo o artigo 165 da Constituição Federal de 
1988, são instrumentos de planejamento o plano 
plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 
orçamentos anuais. 

 
33. Identifique a afirmativa CORRETA:
A. Os créditos adicionais classificam

suplementares, especiais e extraordinários. 
B. Os créditos suplementares destinam

urgentes e imprevisíveis. 
C. Os créditos especiais destinam

dotação orçamentária existente. 
D. Os créditos extraordinários destinam

para as quais não há dotação orçamentária 
específica. 

 
34. São fontes de créditos adicionais, EXCETO: 
A. Excesso de arrecadação 
B. Operações de crédito 
C. Créditos suplementares 
D. Anulação total de dotações orçamentárias

 
35. A partir de 2002 a classificação da despesa 

utilizada é a determinada pela portaria 
interministerial nº 163 e suas 
complementações e alterações.
portaria o 2º dígito da classificação da despesa 
refere-se a:  

A. Modalidade de aplicação 
B. Elemento de despesa 
C. Grupo de natureza de despesa 
D. Categoria econômica da despesa 
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Os registros contábeis devem ser realizados e 
informações devem ser apresentadas de 

modo a não privilegiar interesses específicos e 
particulares de agentes e/ou entidades. Qual é 

orçamento público, 

Referente aos instrumentos de planejamento 
assinale a alternativa INCORRETA: 
Todas as leis orçamentárias são de iniciativa do 

envia, sob forma de 
proposta, para apreciação e aprovação do Poder 

A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento 
fiscal, o orçamento de pessoal e o orçamento da 

Uma das funções da LDO é estabelecer parâmetros 
necessários à alocação dos recursos no orçamento 
anual, de forma a garantir, no possível, o 
cumprimento das metas estabelecidas no PPA. 
Segundo o artigo 165 da Constituição Federal de 
1988, são instrumentos de planejamento o plano 

izes orçamentárias e os 

Identifique a afirmativa CORRETA: 
Os créditos adicionais classificam-se em 
suplementares, especiais e extraordinários.  
Os créditos suplementares destinam-se a despesas 

créditos especiais destinam-se ao reforço de 
 

Os créditos extraordinários destinam-se a despesas 
para as quais não há dotação orçamentária 

São fontes de créditos adicionais, EXCETO:  

Anulação total de dotações orçamentárias 

A partir de 2002 a classificação da despesa 
utilizada é a determinada pela portaria 
interministerial nº 163 e suas 
complementações e alterações. Por esta 
portaria o 2º dígito da classificação da despesa 

 



 

 
CADERNO DE PROVA: 07 - Contador 

36. Qual das modalidades de aplicação abaixo está 
correta? 

A. 40 – Transferências a Municípios 
B. 71 – Transferências a Instituições Privadas sem fins 

lucrativos 
C. 50 – Transferências a Consórcios Públicos 
D. 60 – Transferências a Instituições Privadas com fins 

lucrativos 
 
37. Qual das afirmações está de acordo com a Lei 

Federal nº 8.666/93: 
A. Empreitada Integral é quando se contrata a execução 

da obra ou do serviço por preço certo e total.
B. É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de 

recursos financeiros para sua execução, qualquer que 
seja a sua origem, exceto nos casos de 
empreendimentos executados e explorados sob o 
regime de concessão, nos termos da legislação 
específica. 

C. Qualquer cidadão, desde que seja participante da 
licitação, poderá requerer à Administração Pública os 
quantitativos das obras e preços unitários de 
determinada obra executada. 

D. Nenhuma compra será feita sem a adequada 
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 
orçamentários para seu pagamento, exceto compras 
com prazo de entrega imediata. 

 
38. Referente a Lei de Licitações (8.666/93) 

aponte a afirmativa INCORRETA: 
A. A doação com encargo será licitada e de seu 

instrumento constarão, obrigatoriamente os 
encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de 
reversão, sob pena de nulidade do ato, 
dispensada a licitação no caso de interesse público 
devidamente justificado.Empreitada Integral é 
quando se contrata a execução da obra ou do serviço 
por preço certo e total. 

B. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a 
repartição interessada, salvo por motivo de interesse 
público, devidamente justificado. 

C. As obras, serviços e compras efetuadas pela 
Administração serão divididas em tantas parcelas 
quantas se comprovarem técnica e economicamente 
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao 
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no 
mercado e à ampliação da competitividade sem perda 
da economia de escala. 

D. A comprovação de boa situação financeira da 
empresa será feita de forma subjetiva, através do 
cálculo de índices contábeis previstos no edital e 
devidamente justificados no processo administrativo 
da licitação que tenha dado início ao certame 
licitatório, vedada a exigência de índices e valores 
não usualmente adotados para correta avaliação de 
situação financeira suficiente ao cumprimento das 
obrigações decorrentes da licitação. 

 
39. Quanto ao controle dos limites com despesa de 

pessoal inseridos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal é CORRETO afirmar: 

A. Entende-se como despesa total com pessoal: o 
somatório dos gastos do ente da Federação com os 
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a 
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, 
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Qual das modalidades de aplicação abaixo está 

Transferências a Instituições Privadas sem fins 

Transferências a Instituições Privadas com fins 

acordo com a Lei 

Empreitada Integral é quando se contrata a execução 
da obra ou do serviço por preço certo e total. 
É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de 
recursos financeiros para sua execução, qualquer que 
seja a sua origem, exceto nos casos de 
empreendimentos executados e explorados sob o 
regime de concessão, nos termos da legislação 

Qualquer cidadão, desde que seja participante da 
licitação, poderá requerer à Administração Pública os 
quantitativos das obras e preços unitários de 

Nenhuma compra será feita sem a adequada 
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 
orçamentários para seu pagamento, exceto compras 

Referente a Lei de Licitações (8.666/93) 

A doação com encargo será licitada e de seu 
instrumento constarão, obrigatoriamente os 
encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de 
reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo 
dispensada a licitação no caso de interesse público 
devidamente justificado.Empreitada Integral é 
quando se contrata a execução da obra ou do serviço 

As licitações serão efetuadas no local onde se situar a 
interessada, salvo por motivo de interesse 

As obras, serviços e compras efetuadas pela 
Administração serão divididas em tantas parcelas 
quantas se comprovarem técnica e economicamente 

com vistas ao 
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no 
mercado e à ampliação da competitividade sem perda 

A comprovação de boa situação financeira da 
empresa será feita de forma subjetiva, através do 

contábeis previstos no edital e 
devidamente justificados no processo administrativo 
da licitação que tenha dado início ao certame 
licitatório, vedada a exigência de índices e valores 
não usualmente adotados para correta avaliação de 

iciente ao cumprimento das 

Quanto ao controle dos limites com despesa de 
pessoal inseridos pela Lei de Responsabilidade 

se como despesa total com pessoal: o 
somatório dos gastos do ente da Federação com os 
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a 
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, 

civis, militares e de membros de Poder, com 
quaisquer espécies remuneratórias, tais como 
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, 
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 
vantagens pessoais de qualquer natureza, excluídos 
os encargos sociais e contribuições recolhidas pelo 
ente às entidades de previdência.

B. Os valores dos contratos de terceirização de 
obra que se referem à substituição de servidores e 
empregados públicos serão contabilizados como 
"Outras Despesas de Terceirização".

C. A despesa total com pessoal será apurada somando
se a realizada no mês em referência com as dos onze 
imediatamente anteriores, adotando
competência. 

D. A verificação do cumprimento dos limites impostos 
pela LRF quanto a despesas com pessoal 
realizada ao final de cada trimestre.

 
40. Quanto a Lei 10.180/2001 que Organiza e 

disciplina os Sistemas de Planejamento e de 
Orçamento Federal, de Administração 
Financeira Federal, de Contabilidade Federal e 
de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal, é CORRETO afirmar: 

A. O órgão de controle interno da Casa Civil exercerá 
também as atividades de órgão setorial contábil de 
todos os órgãos integrantes da Presidência da 
República, da Vice-Presidência da República, além de 
outros determinados em legislação específica.

B. O Sistema de Administração Financeira Federal visa 
ao equilíbrio das despesas financeiras do Governo 
Federal, dentro dos limites da receita e despesa 
públicas. 

C. As operações de que resultem débitos e créditos de 
natureza financeira não compreendidas na execução 
orçamentária não serão objeto de registro, 
individualização e controle contábil.

D. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal visa à avaliação da ação governamental e da 
gestão dos administradores pú
estaduais e municipais, por intermédio da fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, e a apoiar o controle externo no 
exercício de sua missão institucional.
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civis, militares e de membros de Poder, com 
remuneratórias, tais como 

vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, 
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 
vantagens pessoais de qualquer natureza, excluídos 

ntribuições recolhidas pelo 
ente às entidades de previdência. 
Os valores dos contratos de terceirização de mão de 

que se referem à substituição de servidores e 
empregados públicos serão contabilizados como 
"Outras Despesas de Terceirização". 

despesa total com pessoal será apurada somando-
se a realizada no mês em referência com as dos onze 
imediatamente anteriores, adotando-se o regime de 

A verificação do cumprimento dos limites impostos 
pela LRF quanto a despesas com pessoal será 
realizada ao final de cada trimestre. 

Quanto a Lei 10.180/2001 que Organiza e 
disciplina os Sistemas de Planejamento e de 
Orçamento Federal, de Administração 
Financeira Federal, de Contabilidade Federal e 
de Controle Interno do Poder Executivo 

 
O órgão de controle interno da Casa Civil exercerá 
também as atividades de órgão setorial contábil de 
todos os órgãos integrantes da Presidência da 

Presidência da República, além de 
legislação específica. 

O Sistema de Administração Financeira Federal visa 
ao equilíbrio das despesas financeiras do Governo 
Federal, dentro dos limites da receita e despesa 

As operações de que resultem débitos e créditos de 
financeira não compreendidas na execução 

orçamentária não serão objeto de registro, 
individualização e controle contábil. 
O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal visa à avaliação da ação governamental e da 
gestão dos administradores públicos federais, 
estaduais e municipais, por intermédio da fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, e a apoiar o controle externo no 
exercício de sua missão institucional. 




