
CONS. REG. DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA CRCSC– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/ 2015 
Cargo: Contador  
 

Planejamento e Execução IESES                                                               Página 1 de 6 

TIPO 1

Atenção: Nesta prova, considera-se uso correto da Língua 
Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão 
escrita. 

Leia o texto a seguir para responder as próximas 7 (sete) 
questões. 

A IMPORTÂNCIA DO CACOETE NA EVOLUÇÃO 
LINGUÍSTICA 

 
Por Aldo Bizzochi. Adaptado de: 

http://revistalingua.uol.com.br/textos/blog-abizzocchi/a-importancia-do-
cacoete-na-evolucao-linguistica-337681-1.asp Acesso em 30 mar 2015. 

 
A maior parte das inovações linguísticas surge da 

fala informal e não da fala ou da escrita formais. Exceto por 
neologismos técnicos, que em geral nascem em textos 
acadêmicos impressos, é sempre a fala popular que institui 
novas pronúncias (e, no limite, conduz à mutação fonética), 
novas construções sintáticas (por exemplo, a tendência à 
próclise é uma criação da fala brasileira) e novas palavras. 
  Por isso mesmo, é nos períodos costumeiramente 
chamados "de barbárie", em que não há ensino formal da 
língua, e quase todos os falantes são ágrafos, que as 
mudanças linguísticas ocorrem mais depressa. Não foi por 
outra razão que a língua da Lusitânia passou, durante a Alta 
Idade Média (séculos 5 a 11 d.C.), isto é, em apenas seis 
séculos, do latim vulgar ao ibero-romance e deste ao 
galego-português, ou português arcaico. Em compensação, 
a partir do estabelecimento do Estado português e da 
institucionalização da educação, sobretudo a partir do 
século 16, a língua mudou relativamente pouco. Isso 
significa que o português de Camões está mais próximo do 
atual que daquele das cantigas trovadorescas. 
  Um dos muitos fatores que contribuem para a 
mudança linguística é, por incrível que pareça, o cacoete. 
Na fala cotidiana, em que temos de pensar e falar ao mesmo 
tempo, tendemos a truncar palavras e frases, a repetir 
elementos, seja por redundância (a fala é, por natureza, 
muito mais redundante que a escrita, já que o ruído na 
comunicação também é muito maior) ou por insegurança, e 
a gaguejar bastante. Também são comuns as "muletas do 
discurso", certas expressões-chavão que utilizamos a todo 
momento (como "sei lá", "tipo assim", etc.) para preencher 
o vazio comunicativo enquanto pensamos ou para nos 
aliviar do peso de termos de ser criativos o tempo todo.  
  Muitas características definidoras de certos 
idiomas, como a negação dupla em francês (jene sais pas), 
resultam de cacoetes que, de tão disseminados na fala 
popular, acabaram sendo integrados à norma e hoje fazem 
parte da gramática da língua. [...].  
  O que são esses anacolutos que transformam uma 
oração do tipo sujeito-predicado em uma do tipo tópico-
comentário senão cacoetes de fala que se espalham por 
contágio? Basta assistir no YouTube a entrevistas de 30 ou 
40 anos atrás e compará-las com a fala atual das pessoas 
na TV para observar como a frequência desse tipo de 
construção aumentou nos últimos anos, mesmo entre 
pessoas escolarizadas, como repórteres, atores e cantores 
de MPB.  

Redundâncias como as do espanhol (Le di una 
manzana a la maestra, "Dei uma maçã à professora"), do 
italiano (Questa mela la mangio io, "Esta maçã quem vai 
comer sou eu") ou do inglês (At what time do you do your 
homework?, "A que horas você faz a lição de casa?") nada 
mais são do que a cristalização e subsequente oficialização 
de antigos cacoetes que, por terem sido introduzidos, ou 
pelo menos disseminados, por falantes de uma certa 

influência social, contaminaram a maioria dos falantes há 
séculos e, de tão arraigados na fala coloquial, ascenderam 
à categoria de leis gramaticais, tornando-se, portanto, de 
uso obrigatório. 
 
1. Assinale a alternativa correta. O autor, nesse texto, 

defende a ideia de que: 

a) Todas as mudanças linguísticas em um idioma 
acarretam alteração em sua gramática. 

b) A evolução linguística está associada à forma como 
os falantes de um idioma o utilizam. 

c) O ensino formal da língua contribui significativamente 
para as mudanças linguísticas.  

d) A língua portuguesa atual assemelha-se muito à 
língua utilizada nas canções trovadorescas. 

 
2. De acordo com a tese do autor, pode-se afirmar que a 

maior parte das mudanças linguísticas obedecem a um 
processo evolutivo. Esse processo, de acordo com o 
texto, está correto em qual das alternativas? Assinale-a: 

a) Idioma – escrita – mudança. 
b) Invenção – apropriação – uso.  
c) Fala – disseminação - registro. 
d) Escrita – conhecimento – idioma. 

 
3. De acordo com as ideias presentes no texto, avalie as 

proposições a seguir. Em seguida, assinale a alternativa 
que contenha a análise correta das mesmas. 

I. Os cacoetes dizem respeito ao comportamento do 
falante quando faz uso natural do idioma que fala.  

II. As redundâncias aceitas pela norma padrão são 
comuns em todos os idiomas.   

III. A fala é responsável por disseminar cacoetes.  
IV. Pessoas escolarizadas não aderem aos cacoetes 

próprios da linguagem informal. 

a) Apenas as proposições II e III estão corretas. 
b) Apenas as proposições I e IV estão corretas. 
c) Apenas as proposições I e III estão corretas. 
d) Apenas as proposições II e IV estão corretas. 
 

4. Após a leitura das assertivas a seguir sobre o texto lido, 
pode-se afirmar que: 

I. A palavra anacoluto, presente no penúltimo 
parágrafo do texto refere-se a um recurso de 
linguagem no qual se utiliza uma palavra por outra, 
substituindo-a.  

II. A palavra “ascenderam”, destacada no último 
parágrafo, poderia ser substituída pela expressão: 
“pôr em funcionamento”, sem que se alterasse o 
sentido inicial. 

III. Em: “contaminaram a maioria dos falantes há 
séculos”, o verbo haver está empregado com sentido 
de existir, por isso, é considerado impessoal.  

IV. Em: “O que são esses anacolutos [...] senão 
cacoetes”, a palavra “senão” poderia ser substituída, 
sem prejuízo de sentido, por “a não ser”. 

a) Todas as assertivas estão incorretas. 
b) Apenas a assertiva II está incorreta. 
c) Apenas as assertivas I e II estão incorretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão incorretas. 
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5. Assinale a alternativa que completa corretamente o 
enunciado a seguir. A palavra “ágrafos”, no segundo 
parágrafo, de acordo com o sentido com que está 
empregada, é um: 

a) Substantivo e significa “escrita formal”. 
b) Advérbio e significa “ensinar a escrever”. 
c) Substantivo e significa “aqueles que não escrevem”. 
d) Adjetivo e significa “sem escrita”. 

 

6. Releia: “A maior parte das inovações linguísticas surge 
da fala informal e não da fala ou da escrita formais.” 
Sobre o verbo empregado nesse período, assinale a 
correta: 

a) Está no presente do indicativo e indica uma ação que 
se realiza no momento da enunciação. 

b) Está no presente do subjuntivo e reflete uma verdade 
absoluta. 

c) Está no presente do indicativo e sugere uma ação 
habitual. 

d) Está no presente do subjuntivo e sugere hipótese.  
 

7. “A escrita foi alterada pelas pessoas que falam o idioma.” 
Transpondo esse trecho para a voz ativa, a forma verbal 
resultante foi escrita corretamente em qual das 
alternativas? Assinale-a: 

a) Alteraram. 
b) Alteraria. 
c) Alteravam. 
d) Alterou. 

 

8. Assinale a alternativa totalmente correta quanto ao 
emprego ou ausência do sinal de crase: 

a) À sua maneira, buscou entender a situação a qual o 
chefe se referia. 

b) Nada a fez mudar de ideia em relação a mudanças à 
revelia de sua vontade. 

c) A pessoa fez referência à alterações feitas 
anteriormente à data fixada. 

d) A vontade, agora muito maior que antes, não a 
deixaria em paz à essa altura. 

 

9. Assinale a alternativa em que há ERRO de regência: 

a) Gostei muito do filme que assisti essa semana. 
b) Ele estava contra a mudança, mas era a favor da 

discussão. 
c) A obediência às leis e aos regulamentos gera 

desconforto. 
d) O assunto ao qual fez alusão não fora resolvido. 

 

10. Assinale a única alternativa em que o pronome, na forma 
proclítica, também poderia estar em ênclise, sem que 
com isso se transgredissem os princípios da norma 
padrão: 

a) Hoje lhe repassou as datas em que estará disponível. 
b) Ele me falou que poderia resolver a situação com 

facilidade. 
c) Tenho certeza de que ela me informaria se houvesse 

algum contratempo. 
d) A casa que me vendeu tinha dois quartos apenas. 

 

11. A taxa de juros de 5% ao mês tem como taxa equivalente 
anual no regime dos juros compostos: 

a) 60% 
b) 79,58% 
c) 68,3% 
d) 72,5% 

12. O montante de $ 5.500,00 foi obtido a partir da aplicação 
de um capital pelo regime dos juros compostos durante 5 
meses a taxa de 3,4% ao mês. Qual é o valor do capital 
inicial aplicado? 

a) $ 4.565,00 
b) $ 4.653,29 
c) $ 4.700,85 
d) $ 4.358,24 

 
13. Leia as frases abaixo sobre conjuntos numéricos: 

I. Os números naturais estão contidos no conjunto dos 
números inteiros. 

II. Nem todo número natural é um número real. 
III. Os números racionais são um subconjunto dos 

números naturais. 
IV. O Número racional é todo o número que pode ser 

representado por uma razão entre dois números 
inteiros. 

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
14. Ana colocou 1/6 dos chocolates de uma caixa e Marina 

colocou ¾ dos chocolates. Que fração dos chocolates as 
duas colocaram juntas na caixa? 

a) 16/12 
b) 11/12 
c) 14/13 
d) 12/11 

 
15. Três sobreviventes de um acidente aéreo tem comida 

suficiente para 12 dias. Caso um destes sobreviventes 
vier a falecer qual será a duração dos alimentos?  

a) 18 dias. 
b) 20 dias. 
c) 22 dias. 
d) 8 dias. 

 
16. Memória de altíssima velocidade de acesso controlada e 

gerida pelo hardware e está localizada logicamente entre 
o processador e a memória principal. Fisicamente pode 
tanto integrar o microprocessador, como consistir de 
chips adicionais instalados na placa-mãe do micro. Esta 
descrição está relacionada a: 

a) Memória cache. 
b) Memória virtual. 
c) Memória PROM. 
d) Memória EEPROM. 
 

17. O Sistema Operacional da Microsoft, Windows, possui 
um recurso, que pode ser usado para desenhar, colorir 
ou editar imagens. Também se pode utilizá-lo como um 
bloco de desenho digital para criar imagens simples, 
projetos criativos ou adicionar texto e designs a outras 
imagens. Este recurso é conhecido como: 

a) CorelDraw. 
b) AutoCAD. 
c) Adobe Fireworks. 
d) Paint. 
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18. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 
identifique a afirmação correta: 

“Fazer backup dos dados, evita que os arquivos sejam 
permanentemente perdidos ou danificados em caso de 
algum incidente, seja ele físico, lógico, ambiental, ou 
como na maioria dos casos, uma falha humana.” Com 
relação às recomendações para realizar backup analise 
os itens a seguir: 

I. Nos backups automáticos, não é preciso se 
lembrar de fazer backup dos arquivos, pode-se 
configurar a frequência de acordo com a carga de 
trabalho esperada e escolhe o melhor horário para 
que ele seja executado. 

II. Sempre se armazena a mídia usada para backups 
em um local seguro, de preferência fora do prédio 
onde se encontra o(s) computador(es), para impedir 
que o backup também seja perdido em caso de 
roubo de equipamentos, incêndio ou outro incidente. 

III. Recomenda-se que o backup dos arquivos não 
deva ser realizado no mesmo disco rígido em que o 
sistema operacional se encontra instalado, dando 
preferência a mídias removíveis como discos rígidos 
externos, pen-drives, DVDs ou CDs. A escolha de 
uma unidade, deve levar em conta o tamanho do(s) 
arquivo(s) que serão armazenados. 

IV. É essencial monitorar continuamente o 
procedimento de backup e verificar se ele está 
funcionando corretamente, para isso de tempos em 
tempos, fazem-se testes do backup, restaurando-o 
em um ambiente de testes, para ter certeza que está 
pronto para ser utilizado em caso de emergência. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
19. No editor de texto da Microsoft, Word, a opção layout de 

página, permite que certos documentos, como, por 
exemplo, certificados, diplomas e tabelas largas, tenham 
uma visualização e leitura melhores quando a página 
está “deitada”. Esta opção é denominada de: 

a) Âncora. 
b) Alinhamento justificado. 
c) Retrato. 
d) Paisagem. 

 
20. Uma linguagem de programação é um conjunto de 

convenções e regras que especificam como instruir o 
computador a executar determinadas tarefas. Os 
sistemas que utilizam mecanismos da área da 
Inteligência Artificial, como por exemplo, sistemas 
especialistas são denominados de: 

a) Linguagem de montagem. 
b) Linguagem orientada ao usuário. 
c) Linguagem do conhecimento. 
d) Linguagem em nível de máquina. 

 
 
 
 
 

21. De acordo com o Decreto-Lei nº 9.295/1946, e com 
relação ao Registro da Carteira Profissional, assinale a 
alternativa correta: 

a) Se o profissional, registrado em qualquer dos 
Conselhos Regionais de Contabilidade mudar de 
domicílio, fará visar, no Conselho Regional a que o 
novo local dos seus trabalhos estiver sujeito, a 
carteira profissional. Considera-se que há mudança, 
desde que o profissional exerça qualquer das 
profissões, no novo domicílio, por prazo maior de 
trinta dias. 

b) O Conselho Federal organizará, semestralmente, 
com as alterações havidas e em ordem alfabética, a 
relação completa dos registros, classificados 
conforme os títulos de habilitação e a fará publicar no 
Diário Oficial. 

c) Se o profissional, registrado em qualquer dos 
Conselhos Regionais de Contabilidade mudar de 
domicílio, fará visar, no Conselho Regional a que o 
novo local dos seus trabalhos estiver sujeito, a 
carteira profissional. Considera-se que há mudança, 
desde que o profissional exerça qualquer das 
profissões, no novo domicílio, por prazo maior de 
noventa dias.  

d) O Conselho Federal organizará, mensalmente, com 
as alterações havidas e em ordem alfabética, a 
relação completa dos registros, classificados 
conforme os títulos de habilitação e a fará publicar no 
Diário Oficial. 

 
22. De acordo com o Decreto-Lei nº 9.295/1946, a renda dos 

Conselhos Regionais de Contabilidade será constituída, 
dentre outras formas, de: 

I. 4/5 da taxa de expedição das carteiras profissionais. 
II. Doações e legados.  
III. 2/5 da arrecadação da anuidade paga pelo 

profissional registrado. 
IV. 2/5 das multas aplicadas nas infrações dos 

dispositivos legais vigentes, relativos ao exercício da 
profissão. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Todas estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) Apenas I e II estão corretas. 

 
23. De acordo com o Decreto-Lei nº 9.295/1946, são 

considerados trabalhos técnicos de contabilidade: 

I. Organização e execução de serviços de 
contabilidade em geral.  

II. Escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, 
bem como de todos os necessários no conjunto da 
organização contábil e levantamento dos 
respectivos balanços e demonstrações. 

III. Realização de perícias judiciais ou extrajudiciais. 
IV. Revisão de balanços e de contas em geral. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas II e III estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 
c) Todas estão corretas. 
d) Apenas I e IV estão corretas. 
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24. De acordo com o Regimento Interno do Conselho 
Regional de Contabilidade - CRCSC, assinale a 
alternativa correta: 
a) Nas obrigações do CRCSC estão compreendidas, 

dentre outras, as atribuições de efetuar o registro dos 
profissionais devidamente habilitados e das 
organizações contábeis. 

b) O CRCSC, por determinação do Conselho Federal, 
poderá instalar delegacias em qualquer município do 
Estado, bem como instituir macrodelegacias, visando 
à maior eficiência na execução das suas atividades, 
especialmente as de registro, fiscalização e 
atendimento ao profissional da contabilidade. 

c) Nas obrigações do CRCSC estão compreendidas, 
dentre outras, as atribuições de fiscalizar o exercício 
da profissão contábil, instaurar e instruir os processos 
administrativos de fiscalização por transgressão das 
normas disciplinares, que serão remetidos ao 
Conselho Federal para julgamento. 

d) O CRCSC, por ato de sua Diretoria, poderá instalar 
delegacias em qualquer município do Estado, bem 
como instituir macrodelegacias, visando à maior 
eficiência na execução das suas atividades, 
especialmente as de registro, fiscalização e 
atendimento ao profissional da contabilidade. 

 

25. De acordo com o Regimento Interno do Conselho 
Regional de Contabilidade - CRCSC, o Conselho Pleno 
compõe-se de todos os conselheiros efetivos do CRCSC, 
competindo-lhes, dentre outras atribuições: 
I. Estabelecer os critérios e procedimentos de 

fiscalização e registro da profissão, de acordo com 
as normas do Conselho Federal de Contabilidade. 

II. Elaborar e aprovar o regimento interno e suas 
alterações, por deliberação de 2/3 de seus 
conselheiros, submetendo-o à homologação do 
Presidente do Conselho Federal – CFC. 

III. Aprovar o orçamento anual e respectivas 
modificações, submetendo-os à homologação do 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 

IV. Aprovar o quadro de pessoal e o respectivo 
regulamento. 

Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas I e IV estão corretas. 

 

26. De acordo com a Resolução CFC nº 1370/2012, assinale 
a alternativa correta: 

a) Os empregados dos Conselhos de Contabilidade, 
Federal e Regionais, serão contratados em regime 
estatutário, por meio de concurso público. 

b) Os empregados dos Conselhos de Contabilidade, 
Federal e Regionais, serão contratados em regime 
celetista, por meio de indicação do seu Conselho de 
Administração. 

c) Os Conselhos Regionais de Contabilidade, com 
organização básica determinada pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, a este não se subordinam, 
submetendo-se apenas no que se refere à 
administração de seus serviços, à gestão de seus 
recursos, ao regime de trabalho e às relações 
empregatícias. 

d) Os Conselhos de Contabilidade gozam de imunidade 
tributária total em relação aos seus bens, rendas e 
serviços. 

27. De acordo com a Resolução CFC nº 1370/2012, a 
extinção ou perda de mandato, no Conselho Federal de 
Contabilidade ou em Conselho Regional de 
Contabilidade, ocorre, dentre outras situações: 

I. Em caso de renúncia. 
II. Por condenação à pena de detenção em razão de 

sentença transitada em julgado. 
III. Por ausência, em cada ano, sem motivo justificado, 

a 3 (três) reuniões consecutivas ou 6 (seis) 
intercaladas de qualquer órgão deliberativo do CFC 
ou de CRC, feita a apuração pelo Plenário em 
processo regular. 

IV. Por efeito de mudança da categoria ou de domicílio. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Apenas II e IV estão corretas. 

 
28. De acordo com a Resolução CFC nº 1390/2012, que 

dispõe sobre o Registro Cadastral das Organizações 
Contábeis, assinale a alternativa correta: 

I. Considera-se Registro Cadastral Definitivo aquele 
concedido pelo CRC da jurisdição na qual se 
encontra localizada a sede do requerente. 

II. Considera-se Registro Cadastral Transferido aquele 
concedido pelo CRC da jurisdição da nova sede da 
requerente. 

III. Considera-se Registro Cadastral de Filial aquele 
concedido pelo CRC para que a requerente que 
possua Registro Cadastral Definitivo ou Transferido 
possa se estabelecer em localidade diversa daquela 
onde se encontra a sua matriz. 

IV. As Organizações Contábeis que exploram serviços 
contábeis são obrigadas a obter o Registro Cadastral 
no Conselho Regional de Contabilidade da jurisdição 
da sua sede, sem o que não poderão iniciar suas 
atividades. 

a) Apenas III e IV estão corretas. 
b) Apenas I, II e IV estão corretas. 
c) Todas estão erradas. 
d) Todas estão corretas. 

 
29. Sobre as NBCs – TGs. Qual opção abaixo NÃO figura 

mais como característica qualitativa da informação 
contábil? 

a) Comparabilidade. 
b) Conservadorismo. 
c) Verificabilidade. 
d) Tempestividade. 

 
30. Referente a NBC – TSP relativa a Controles Internos, 

qual a definição correta para a categoria de classificação 
operacional? 

a) É o controle relacionado à observância da 
regulamentação pertinente. 

b) É o controle relacionado às ações que propiciam o 
alcance dos objetivos da Entidade. 

c) São as medidas e fluxos oriundos dos custos 
empresariais. 

d) É o controle relacionado à veracidade e fidedignidade 
dos registros e das demonstrações contábeis. 
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31. Referente às NBCs – TG, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta: 

I. Gastos com um item intangível reconhecidos 
inicialmente como despesas não devem ser 
reconhecidos como parte do custo de intangível em 
data subsequente. 

II. Dentre os muitos fatores que devem ser considerados 
na determinação da vida útil de um ativo intangível, 
podemos afirmar que um deles são as medidas 
esperadas da concorrência ou de potenciais 
concorrentes. 

III. A Demonstração do Valor Adicionado (DVA), deve 
proporcionar aos usuários das demonstrações 
contábeis, informações relativas a riqueza criada pela 
Entidade em determinado período e a forma como 
tais riquezas foram distribuídas. 

IV. Podemos considerar que o valor anormal de 
desperdício de materiais, mão de obra, ou outros 
insumos de produção é um exemplo de itens não 
incluídos no custo dos estoques e reconhecidos como 
despesa do período em que são incorridos. 

Sobre as assertivas é correto afirmar: 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas III está correta. 

 
32. Em relação a conceitos utilizados na NBC – TG inerente 

ao Ativo Imobilizado identifique se as proposições são 
verdadeiras (V) ou falsas (F) 

(   ) Depreciação é o custo de um ativo ou outro valor 
que substitua o custo, menos o seu valor 
residual. 

(   ) Valor justo é o valor pelo qual um ativo é 
reconhecido após a dedução da depreciação e 
da perda por redução ao valor recuperável 
acumuladas. 

(   ) Perda por redução do valor recuperável é o valor 
pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma 
unidade geradora de caixa excede seu valor 
recuperável. 

(   ) Valor recuperável é o maio valor entre o valor 
justo menos os custos de venda de um ativo e 
seu valor em uso. 

 

A sequência correta é: 
 

a) F, V, F, F 
b) F, F, F, V 
c) V, V, V, F 
d) F, F, V, V 

 
 
33. Em relação à Receita Pública e sua classificação 

segundo a origem, qual das alternativas abaixo NÃO é 
uma Receita de Capital? 

a) Receita Patrimonial. 
b) Alienação de Bem. 
c) Operação de Crédito. 
d) Amortização de Empréstimo. 

 
 
 
 

34. Considerando as assertivas, assinale a sequência 
correta: 

I. A importância da aplicação da teoria geral dos 
sistemas, se traduz na necessidade de avaliarmos 
uma organização como um todo e não somente em 
Departamentos ou setores. 

II. Teoria dos sistemas começou a ser aplicada na 
administração principalmente em função da 
necessidade de uma síntese e uma maior integração 
das teorias anteriores (Científicas e Relações 
Humanas, Estruturalista e Comportamental oriundas 
das Ciências Sociais) e da intensificação do uso da 
cibernética e da tecnologia da informação nas 
empresas. 

III. Em relação aos tipos de sistemas, temos a 
classificação quanto a sua natureza, e considera-se 
um sistema fechado quando este apresenta relações 
de intercâmbio com o ambiente, por meio de entradas 
e saídas. 

IV. Segundo a teoria dos sistemas uma das 
características de uma empresa é a morfogênese 
capacidade de se modificar, de determinar o 
crescimento e as formas da organização, de se 
corrigir e de obter novos e melhores resultados. 

Sobre as assertivas é correto afirmar: 

a) Está correta somente a assertiva II. 
b) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 
c) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 
d) Estão corretas somente as assertivas II e IV. 

 
35. Com relação aos procedimentos de auditoria, assinale a 

alternativa que completa corretamente a frase:  

Os ________________________ visam à obtenção de 
evidencia quanto à suficiência, exatidão e validade dos 
dados produzidos, pelos sistemas de informações da 
Entidade. 

 

a) Relatórios de auditoria. 
b) Testes substantivos. 
c) Planos de trabalhos. 
d) Testes de observância. 

 
 
36. Referente à Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o 

sistema contábil está estruturado com base nos 
seguintes subsistemas. 

a) Orçamentário, Patrimonial, Custos e Compensação. 
b) Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e 

Compensação. 
c) Orçamentário, Patrimonial, Financeiro, Custos e 

Compensação. 
d) Orçamentário, Contábil, Financeiro, Patrimonial, 

Custos e Compensação. 
 
37. Com relação à Receita Pública, assinale a alternativa 

apresenta a espécie que NÃO tem como origem a 
Receita de Contribuições? 

a) Econômicas. 
b) Iluminação Pública. 
c) Contribuição de Melhorias. 
d) Sociais. 
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38. A dispensa legal pelo Estado do débito tributário devido 
é a definição de: 

a) Isenção. 
b) Anistia. 
c) Remissão. 
d) Crédito presumido. 

 
39. Um servidor público ao retirar o material requisitado no 

almoxarifado de sua Instituição, aprovando o quantitativo 
e a especificação do referido material, declarando na 
nota fiscal esta aprovação, nos remete a qual das fases 
da despesa pública? 

a) Liquidação. 
b) Pagamento. 
c) Empenho. 
d) Licitação. 

 
 
40. Com relação à Lei 101/2000, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta 

I. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias: 
Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas 
metas anuais, em valores correntes e constantes, 
relativas a receitas, despesas, resultados nominal e 
primário e montante da dívida pública, para o 
exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 

II. Dívida Pública Consolidada ou fundada: montante 
total, apurado sem duplicidade, das obrigações 
financeiras do ente da Federação, assumidas em 
virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da 
realização de operações de crédito, para amortização 
em prazo superior a doze meses. 

III. Dívida Pública Mobiliária: compromisso financeiro 
assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, 
emissão e aceite de título, aquisição financiada de 
bens, recebimento antecipado de valores 
provenientes da venda a termo de bens e serviços, 
arrendamento mercantil e outras operações 
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos 
financeiros. 

IV. Refinanciamento da Dívida Mobiliária: compromisso 
de adimplência de obrigação financeira ou contratual 
assumida por ente da Federação ou entidade a ele 
vinculada. 

Sobre as assertivas é correto afirmar: 

a) Estão corretas somente as alternativas I, III e IV. 
b) Estão corretas somente as assertivas I, II e IV. 
c) Estão corretas somente as assertivas I e II. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 




