
 

 
CADERNO DE PROVA: 03 - Contador 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Utilize o texto abaixo para responder as questões 1 a 3:

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias 
pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em 
primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. 
Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 
duas considerações me levaram a adotar diferente 
método: a primeira é que eu não sou propriamente 
um autor defunto, mas um defunto autor, para 
quem a campa foi outro berço; a segunda é que o 
escrito ficaria assim mais galante e mais novo. 
Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs 
no introito, mas no cabo: diferença radical entre 
este livro e o Pentateuco”.  

(Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas)

1. Pode-se afirmar com base nas ideias do autor 
personagem, que é menos comum: 

A. Começar um livro por seu nascimento.  
B. Não começar um livro por seu nascimento, nem por 

sua morte.  
C. Começar um livro por sua morte.  
D. Não começar um livro por sua morte 

 
2. De acordo com o texto pode-se concluir que o 

autor personagem:  
A. Está vivo 
B. Já morreu 
C. Não vai morrer 
D. Não quer morrer 

 
3. No que o autor personagem do texto se difere 

de Moises: 
A. Ele está vivo e Moises morto. 
B. O Pentateuco descrevia a morte de Moises. 
C. Moises contou sua morte no inicio do Pentateuco.
D. O autor personagem inicia suas memórias pela sua 

morte. 

 
4. Conjunção é a palavra invariável que liga duas 

orações ou dois termos semelhantes de uma 
mesma oração, desta forma analise a frase:

“José enfrentou congestionamento no 
trânsito e perdeu o início da reunião”.

As duas orações do período estão unidas pela 
conjunção “e”, que, nesse caso, além de indicar 
ideia de adição, também indica ideia de:

A. Condição 
B. Oposição 
C. Comparação 
D. Consequência 

 
5. Na regra geral a crase ocorrerá sempre que o 

termo anterior exigir a preposição a e o termo 
posterior admitir o artigo a ou as. Nos períodos 
abaixo, está presente o acento grave, indicador 
de crase. Somente em um deles, porém, o 
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“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias 
pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em 
primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. 
Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 
duas considerações me levaram a adotar diferente 

a primeira é que eu não sou propriamente 
um autor defunto, mas um defunto autor, para 
quem a campa foi outro berço; a segunda é que o 
escrito ficaria assim mais galante e mais novo. 
Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs 

: diferença radical entre 

(Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas) 

se afirmar com base nas ideias do autor 

por seu nascimento, nem por 

se concluir que o 

que o autor personagem do texto se difere 

Moises contou sua morte no inicio do Pentateuco. 
O autor personagem inicia suas memórias pela sua 

é a palavra invariável que liga duas 
orações ou dois termos semelhantes de uma 
mesma oração, desta forma analise a frase: 

“José enfrentou congestionamento no 
perdeu o início da reunião”. 

As duas orações do período estão unidas pela 
conjunção “e”, que, nesse caso, além de indicar 
ideia de adição, também indica ideia de: 

Na regra geral a crase ocorrerá sempre que o 
termo anterior exigir a preposição a e o termo 

. Nos períodos 
abaixo, está presente o acento grave, indicador 
de crase. Somente em um deles, porém, o 

acento foi empregado corret
Identifique-o: 

A. Ituano perde por 3 à 2, mas garante o 1º título 
paulista. 

B. Estudante solicita à Justiça autorização para fazer 
curso a distância em universidade.

C. Cientistas japoneses ensinam robô à lavar louça e à 
fazer outras tarefas domésticas. 

D. Agricultor que avisou policial à cavalo sobre veículo 
suspeito não se considera herói. 

MATEMÁTICA 

6. André e Marcos colecionam selos. Se André der 
11 de seus selos para Marcos, a quantidade de 
selos de Marcos passará a ser o triplo da 
quantidade de selos de André. Por outro lado, 
se Marcos der 14 de seus selos para André, a 
quantidade de selos de André passará a ser o 
dobro da quantidade de selos de Mário. André e 
Marcos têm juntos quantos selos?

A. 54 selos 
B. 60 selos 
C. 64 selos 
D. 70 selos 

 
7. Em um grupo de 39 amigos, 25 gostam de 

sertanejo, 28 gostam de rock e 3 não gostam 
de sertanejo nem de rock. Quantas pessoas 
deste grupo gostam de sertanejo e rock 
simultaneamente? 

A. 17 
B. 19 
C. 20 
D. 15 

 
8. Considerando que a vazão de 

chuveiros, abertos por um período de 3/4 de 
hora é de 621 litros. Qual seria a vazão de 
água, se fossem 5 chuveiros, abertos por um 
período de 1 hora? 

A. 660 litros 
B. 690 litros 
C. 720 litros 
D. 740 litros 

 
9. Arno e Guilherme foram em uma lanchonete no 

Município de Massaranduba. Arno pagou por 2 
lanches e 1 refrigerante o valor de R$ 13,40 
enquanto que Guilherme pagou por 1 lanche e 2 
refrigerantes o valor de R$ 10,60. 
que irei pagar por 1 lanche e
nessa lanchonete? 

A. R$ 6,50 
B. R$ 7,00 
C. R$ 7,50 
D. R$ 8,00 
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acento foi empregado corretamente. 

Ituano perde por 3 à 2, mas garante o 1º título 

Estudante solicita à Justiça autorização para fazer 
curso a distância em universidade. 
Cientistas japoneses ensinam robô à lavar louça e à 

 
Agricultor que avisou policial à cavalo sobre veículo 

 

 

André e Marcos colecionam selos. Se André der 
11 de seus selos para Marcos, a quantidade de 
selos de Marcos passará a ser o triplo da 
quantidade de selos de André. Por outro lado, 
se Marcos der 14 de seus selos para André, a 
quantidade de selos de André passará a ser o 
dobro da quantidade de selos de Mário. André e 
Marcos têm juntos quantos selos? 

Em um grupo de 39 amigos, 25 gostam de 
sertanejo, 28 gostam de rock e 3 não gostam 
de sertanejo nem de rock. Quantas pessoas 
deste grupo gostam de sertanejo e rock 

Considerando que a vazão de água em 6 
chuveiros, abertos por um período de 3/4 de 
hora é de 621 litros. Qual seria a vazão de 
água, se fossem 5 chuveiros, abertos por um 

Arno e Guilherme foram em uma lanchonete no 
Município de Massaranduba. Arno pagou por 2 
lanches e 1 refrigerante o valor de R$ 13,40 
enquanto que Guilherme pagou por 1 lanche e 2 
refrigerantes o valor de R$ 10,60. Qual o valor 

1 lanche e 1 refrigerante 
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10. Em um determinado jogo, existem 80 peças 
das quais 35 são azuis e as demais são 
vermelhas. As peças são todas retangulares ou 
ovais. Entre as peças azuis, 17 são retangulares 
e, entre as peças vermelhas, a quantidade de 
peças ovais é o dobro da quantidade de peças 
retangulares. Qual a quantidade total de peças 
ovais neste jogo? 

A. 24 
B. 36 
C. 48 
D. 60 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11. Em relação ao Município de Massaranduba, é 
INCORRETO afirmar: 

(Fonte: www.massaranduba.sc.gov.br)

A. Tem a temperatura média anual de 20°C 
B. Tem limites com os municípios de Blumenau, 

Guaramirim, Jaraguá do Sul e São João do Itaperiú.
C. Localiza-se na zona fisiográfica do Vale do Rio 

Itapocú. 
D. Seu clima é tropical úmido com verão quente

podendo chegar a 42°C e temperado de junho a 
agosto, no inverno. 

 
12. Em relação à história do Município de 

Massaranduba, é INCORRETO afirmar: 
(Fonte: www.massaranduba.sc.gov.br)

A. A presença abundante da árvore Maçaranduba, com 
madeira de cor vermelho-escura, dura e homogênea, 
que se destaca por sua resistência a umidade, deu 
denominação ao município. 

B. As primeiras ocupações dos imigrantes se deram por 
volta de 1870 devido à expansão da ocupação da 
Colônia Dr. Blumenau, sendo alemães e se instalaram 
na região da Campinha e Patrimônio.  

C. No ano de 1921 a região de Massaranduba
elevada a categoria de distrito de Blumenau. 

D. O Município de Massaranduba foi criado pela L
247 de dezembro de 1948, da Assembleia Legislativa 
do Estado, desmembrado dos municípios de 
Blumenau, Itajaí e Joinville. 

 
13. Fazem parte do Calendário Festivo de 2015 do  

Município de Massaranduba, os eventos abaixo 
relacionados, EXCETO: 

(Fonte: www.massaranduba.sc.gov.br)

A. Festa Anual da Comunidade Católica Santo Antônio 
no I Braço do Norte. 

B. FECARROZ - Festa Catarinense do Arroz no centro 
esportivo municipal. 

C. Festa do Colono e do Motorista no centro esportivo 
municipal. 

D. Festa Anual da Comunidade Católica São Roque no 
Guarani-açú. 

 
14. Quinze meses depois de deixar o aeroporto de 

Kuala Lumpur, o Boeing-777/200 que deveria 
seguir para Pequim ainda não foi encontrado 
em qualquer lugar do mundo. Este mistério 
sem final ainda, continua a comover a 
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Em um determinado jogo, existem 80 peças 
das quais 35 são azuis e as demais são 
vermelhas. As peças são todas retangulares ou 

retangulares 
e, entre as peças vermelhas, a quantidade de 
peças ovais é o dobro da quantidade de peças 
retangulares. Qual a quantidade total de peças 

Massaranduba, é 

(Fonte: www.massaranduba.sc.gov.br) 

Tem limites com os municípios de Blumenau, 
Guaramirim, Jaraguá do Sul e São João do Itaperiú. 

do Vale do Rio 

Seu clima é tropical úmido com verão quente, 
temperado de junho a 

o Município de 

(Fonte: www.massaranduba.sc.gov.br) 
abundante da árvore Maçaranduba, com 

escura, dura e homogênea, 
que se destaca por sua resistência a umidade, deu 

As primeiras ocupações dos imigrantes se deram por 
expansão da ocupação da 

Colônia Dr. Blumenau, sendo alemães e se instalaram 

No ano de 1921 a região de Massaranduba  foi 
 

O Município de Massaranduba foi criado pela Lei nº 
247 de dezembro de 1948, da Assembleia Legislativa 
do Estado, desmembrado dos municípios de 

Fazem parte do Calendário Festivo de 2015 do  
Município de Massaranduba, os eventos abaixo 

www.massaranduba.sc.gov.br) 
Festa Anual da Comunidade Católica Santo Antônio 

Festa Catarinense do Arroz no centro 

Festa do Colono e do Motorista no centro esportivo 

Festa Anual da Comunidade Católica São Roque no 

o aeroporto de 
777/200 que deveria 

seguir para Pequim ainda não foi encontrado 
Este mistério 

sem final ainda, continua a comover a 

comunidade internacional. À qual companhia 
aérea pertence o avião desaparecido?

A. Singapore Airlines 
B. Air Asia 
C. Malaysia Airlines 
D. Monarch Airlines 
 
15. Em uma cerimônia concorrida, tomou posse no 

último dia 16/06/2015 um novo ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que ocupará a 
cadeira deixada vaga, em agosto do ano 
passado, com a aposentadoria do ministro 
Joaquim Barbosa. Quem é o novo ministro do 
STF? 

A. Luiz Edson Fachin 
B. Dias Toffoli 
C. Gilmar Mendes 
D. Roberto Barroso 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. Segundo a NBC T 16.1 o objeto da 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público é:
A. O princípio fundamental de controle
B. O patrimônio público 
C. O controle social 
D. A prestação de contas 
 
17. Segundo a Lei Federal 10.180/01 O Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal 
tem as seguintes finalidades, exceto:

A. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e 
dos orçamentos da União. 

B. Exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

C. Promover a integração com os demais Poderes e 
esferas de governo em assuntos de contabilidade.

D. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 

 

18. Segundo a Lei Federal 10.180/01 O Sistema de 
Planejamento e de Orçamento Federal não tem 
por finalidade: 

A. Formular o planejamento estratégico dos 
membros. 

B. Formular planos nacionais, setoriais e regionais de 
desenvolvimento econômico e social.

C. Formular o plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais.

D. Gerenciar o processo de planejamento e orçamento 
federal. 

 

19. O SIAFI é o principal instrumento utilizado 
para registro, acompanhamento e controle da 
execução orçamentária, financeira e 
patrimonial do Governo Federal. Alguns de seus 
principais objetivos são, exceto:

A. Proporcionar eficiência e eficácia às 
geral. 

B. Proporcionar a transparência dos gastos do Governo 
Federal.  

C. Integrar e compatibilizar as informações no âmbito 
do Governo Federal 

D. Permitir o registro contábil dos balancetes dos 
estados e municípios e de suas supervisionadas.
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concorrida, tomou posse no 
último dia 16/06/2015 um novo ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que ocupará a 
cadeira deixada vaga, em agosto do ano 
passado, com a aposentadoria do ministro 
Joaquim Barbosa. Quem é o novo ministro do 

(Fonte: época.globo.com) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Segundo a NBC T 16.1 o objeto da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público é: 

princípio fundamental de controle 

Segundo a Lei Federal 10.180/01 O Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal 
tem as seguintes finalidades, exceto: 

valiar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e 

xercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 
romover a integração com os demais Poderes e 

assuntos de contabilidade. 
poiar o controle externo no exercício de sua missão 

Segundo a Lei Federal 10.180/01 O Sistema de 
Planejamento e de Orçamento Federal não tem 

ormular o planejamento estratégico dos estados 

ormular planos nacionais, setoriais e regionais de 
desenvolvimento econômico e social. 
ormular o plano plurianual, as diretrizes 

orçamentárias e os orçamentos anuais. 
erenciar o processo de planejamento e orçamento 

O SIAFI é o principal instrumento utilizado 
para registro, acompanhamento e controle da 
execução orçamentária, financeira e 
patrimonial do Governo Federal. Alguns de seus 
principais objetivos são, exceto: 

roporcionar eficiência e eficácia às empresas em 

roporcionar a transparência dos gastos do Governo 

ntegrar e compatibilizar as informações no âmbito 

ermitir o registro contábil dos balancetes dos 
supervisionadas. 
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20. Uma das Demonstrações Contábeis Aplicadas 
ao Setor Público é o Balanço Financeiro, que:

A. Evidencia somente as receitas orçamentárias, bem 
como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 
conjugados com os saldos de caixa do 
anterior e os que se transferem para o início do 
exercício seguinte. 

B. Evidencia as receitas e despesas orçamentárias, não 
evidenciando os ingressos e dispêndios 
extraorçamentários, conjugados com os saldos de 
caixa do exercício anterior e os que se transferem 
para o início do exercício seguinte. 

C. Evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem 
como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 
sem conjugar os saldos de caixa do exercício anterior 
e os que se transferem para o início do 
seguinte. 

D. Evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem 
como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 
conjugados com os saldos de caixa do exercício 
anterior e os que se transferem para o início do 
exercício seguinte. 

 
21. Não é um quadro que compõe a Demonstração 

do Fluxo de Caixa do Setor Público: 
A. Quadro de Receitas Derivadas e Originárias 
B. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
C. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e 

Permanentes 
D. Quadro de Juros e Encargos da Dívida 
 
22. Quanto à Classificação da Receita 

Orçamentária por Natureza, constitui o nível 
mais analítico da receita: 

A. Subalínea 
B. Alínea 
C. Espécie 
D. Rubrica 

 
23. A Modalidade de Aplicação da Despesa segundo 

Estrutura da Natureza da Despesa 
Orçamentária por nome “Aplicações Diretas” é 
representada pelo Código: 

A. 10 
B. 12 
C. 80 
D. 90 

 
24. No momento do empenhamento da despesa 

são efetuados lançamentos contábeis no 
sistema orçamentário, o primeiro é Débito na 
Conta “Crédito Disponível” e Crédito em 
“Crédito Empenhado a Liquidar”, o segundo é 
Débito em “Crédito Empenhado a Liquidar” e 
Crédito na Conta: 

A. Crédito Disponível 
B. Execução da Disponibilidade de Recursos 
C. Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 
D. Crédito Empenhado em Liquidação 

 
25. O empenho, como sendo o primeiro estágio da 

despesa pública, pode ser classificado sob três 
tipos distintos, indique qual das alternativas 
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ao Setor Público é o Balanço Financeiro, que: 

videncia somente as receitas orçamentárias, bem 
como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 
conjugados com os saldos de caixa do exercício 
anterior e os que se transferem para o início do 

videncia as receitas e despesas orçamentárias, não 
evidenciando os ingressos e dispêndios 
extraorçamentários, conjugados com os saldos de 

que se transferem 

videncia as receitas e despesas orçamentárias, bem 
como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 
sem conjugar os saldos de caixa do exercício anterior 
e os que se transferem para o início do exercício 

videncia as receitas e despesas orçamentárias, bem 
como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 
conjugados com os saldos de caixa do exercício 
anterior e os que se transferem para o início do 

quadro que compõe a Demonstração 

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas 
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e 

Classificação da Receita 
, constitui o nível 

A Modalidade de Aplicação da Despesa segundo 
Despesa 

Orçamentária por nome “Aplicações Diretas” é 

No momento do empenhamento da despesa 
são efetuados lançamentos contábeis no 
sistema orçamentário, o primeiro é Débito na 

Disponível” e Crédito em 
“Crédito Empenhado a Liquidar”, o segundo é 
Débito em “Crédito Empenhado a Liquidar” e 

O empenho, como sendo o primeiro estágio da 
despesa pública, pode ser classificado sob três 
tipos distintos, indique qual das alternativas 

não corresponde a um destes tipos de 
empenho: 

A. Suficiente 
B. Estimativo 
C. Global 
D. Ordinário 
 
26. Os registros contábeis e as informações 

apresentadas devem conter todos os aspectos 
relevantes. Trata-se de: 

A. Representatividade 
B. Utilidade 
C. Uniformidade 
D. Tempestividade 
 
27. São as dotações para despesas as quais não 

corresponda contraprestação direta em bens 
ou serviços, inclusive para contribuições e 
subvenções destinadas a atender à 
manifestação de outras entidades de direito 
público ou privado. Trata-se de:

A. Transferências de Capital 
B. Transferências Correntes 
C. Despesas de Custeio 
D. Subvenções 
 
28. Refere-se, simultaneamente, à tempestividade 

e à integridade do registro do patrimônio e das 
suas mutações, determinando que este seja 
feito de imediato e com a extensão correta, 
independentemente das causas que as 
originaram. Trata-se de qual principio?

A. Princípio da prudência 
B. Princípio da continuidade 
C. Princípio da entidade 
D. Princípio da oportunidade 
 
29. As demonstrações contábeis das entidades 

definidas no campo da Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público são: 

A. Balanço Orçamentário 
B. Balancete de Caixa 
C. Demonstração das Variações Patrimoniais
D. Notas Explicativas 
 
30. A despesa com “Obras Públicas” pertence a 

seguinte categoria: 
A. Investimentos 
B. Transferências de Capital 
C. Transferências Correntes 
D. Despesas de Custeio 
 
31. O Sistema de Contabilidade Federal tem por 

finalidade registrar os atos e fatos relacionados 
com a administração orçamentária, financeira e 
patrimonial da União e evidenciar:

A. Os custos dos programas e 
Administração Pública Federal. 

B. As operações realizadas pelos órgãos ou entidades 
governamentais e os seus efeitos sobre a estrutura 
do patrimônio da União. 

C. A situação patrimonial do ente público, não incluindo 
suas variações. 

D. Perante a Fazenda Pública, a situação de todos 
quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, 
efetuem despesas, administrem ou guardem bens a 
ela pertencentes ou confiados. 
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não corresponde a um destes tipos de 

Os registros contábeis e as informações 
apresentadas devem conter todos os aspectos 

São as dotações para despesas as quais não 
contraprestação direta em bens 

ou serviços, inclusive para contribuições e 
subvenções destinadas a atender à 
manifestação de outras entidades de direito 

se de: 

se, simultaneamente, à tempestividade 
e à integridade do registro do patrimônio e das 
suas mutações, determinando que este seja 
feito de imediato e com a extensão correta, 
independentemente das causas que as 

se de qual principio? 

As demonstrações contábeis das entidades 
definidas no campo da Contabilidade Aplicada 

Demonstração das Variações Patrimoniais 

A despesa com “Obras Públicas” pertence a 

O Sistema de Contabilidade Federal tem por 
finalidade registrar os atos e fatos relacionados 
com a administração orçamentária, financeira e 
patrimonial da União e evidenciar: 

 das unidades da 

As operações realizadas pelos órgãos ou entidades 
governamentais e os seus efeitos sobre a estrutura 

A situação patrimonial do ente público, não incluindo 

Perante a Fazenda Pública, a situação de todos 
quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, 
efetuem despesas, administrem ou guardem bens a 
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32. Representa parcela do patrimônio de Unidade 
Contábil Originária. Estamos nos referindo a 
qual classificação da Unidade Contábil? 

A. Descentralizada. 
B. Unificada. 
C. Agregada. 
D. Originária. 
 
33. Julgue as afirmações a seguir: 

I. Quando os elementos do ativo imobilizado 
tiverem vida útil econômica limitada, ficam 
sujeitos a depreciação, amortização ou 
exaustão sistemática durante esse período, 
sem prejuízo das exceções expressamente 
consignadas. 

II. O critério de avaliação dos ativos do 
imobilizado obtidos a título gratuito e a 
eventual impossibilidade de sua 
mensuração devem ser evidenciados em 
notas explicativas. 

Essas afirmações: 
A. Ambas estão corretas 
B. Ambas estão incorretas 
C. Somente a afirmação I está correta 
D. Somente a afirmação II está correta 
 
34. São características do orçamento-programa:

I. Cálculo real das necessidades; 

II. Normalmente não reflete ações planejadas;

III. Estimativa real de recursos. 

Estão corretos os itens: 
A. I e II 
B. I e III 
C. II e III 
D. I, II e III 
 
35. Para cada empenho se terá: 
A. Uma carta de empenho. 
B. Um apontamento de empenho. 
C. Uma nota de empenho. 
D. Um extrato de empenho. 
 
36. Como é denominada a parcela da dívida em que 

o montante total apurado das obrigações 
financeiras do ente da Federação, assumidas 
em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados e da realização de operações de 
crédito, para a amortização em prazo superior 
a 12 meses? 

A. Fundada 
B. Externa 
C. Flutuante 
D. Líquida 
 
37. O que representa, durante o período contábil, 

um incremento em um passivo de longo prazo?
A. Uma variação patrimonial diferida 
B. Uma mutação patrimonial 
C. Uma variação patrimonial diminutiva 
D. Uma variação patrimonial aumentativa 
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Quando os elementos do ativo imobilizado 
tiverem vida útil econômica limitada, ficam 

depreciação, amortização ou 
exaustão sistemática durante esse período, 
sem prejuízo das exceções expressamente 

O critério de avaliação dos ativos do 
imobilizado obtidos a título gratuito e a 
eventual impossibilidade de sua 

evidenciados em 

programa: 

Normalmente não reflete ações planejadas; 

Como é denominada a parcela da dívida em que 
o montante total apurado das obrigações 
financeiras do ente da Federação, assumidas 
em virtude de leis, contratos, convênios ou 

operações de 
crédito, para a amortização em prazo superior 

O que representa, durante o período contábil, 
um incremento em um passivo de longo prazo? 

38. Como será o ato emanado de autoridade 
competente que cria para o Estado a obrigação 
de pagamento pendente ou não de implemento 
de condição, quando tratar de despesa 
contratual e outra de valor determinado, 
sujeitas a parcelamento? 

A. Global 
B. Ordinário 
C. Extraordinário 
D. Suplementar 
 
39. No encerramento do exercício, a conta

resultado do exercício é debitada no valor do 
saldo: 

A. Das receitas 
B. Das despesas 
C. Das contas patrimoniais 
D. Das contas redutoras 
 
40. Qual é o princípio orçamentário que determina 

que todas receitas e despesas devem constar 
do orçamento por seus totais, vedadas as 
deduções? 

A. Princípio da oportunidade. 
B. Princípio da continuidade. 
C. Princípio da entidade. 
D. Princípio da universalidade 
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