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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª. REGIÃO 
EDITAL Nº 01/2015 – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS 
ACADÊMICO 
 
                                                                                                                                                MATUTINO 17/05/2015 
PROVA OBJETIVA                                                                      
CARGO: CONTABILIDADE 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com 
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
6. Sua prova tem 50 questões, com 5 alternativas. 
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 4h (quatro horas), incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem 
levar o caderno de provas. 
 
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-
resposta, somente 1h30min (uma hora e trinta) após o início da realização das provas.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Texto para responder às próximas duas (2) questões: 
 
Derrota da Censura 
 
     A decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de aprovar em caráter conclusivo o projeto que 
autoriza a divulgação de imagens, escritos e informações biográficas de pessoas públicas pode ser um marco na 
história da liberdade de expressão no país. 

 Até agora, o Brasil vem caminhando no obscurantismo no tocante à publicação ou filmagem de biografias. O 
artigo 20 do Código Civil bate de frente com a Constituição, que veta a censura. Só informações avalizadas pelo 
biografado ou pela sua família podem ser mostradas. É o império da chapa branca, cravado numa sociedade que 
caminha para o pluralismo, a transparência, a troca de opiniões. 

O brasileiro vê estupefato uma biografia de Roberto Carlos sendo recolhida e queimada; biografias de 
Guimarães Rosa e Raul Seixas sendo proibidas de circular; inúmeros filmes vetados por famílias que se julgam no 
direito de determinar o que pode ou não pode ser dito sobre qualquer pessoa. Exatamente o que os generais 
acreditavam poder fazer em relação a jornais, rádios e televisão. 

[....] O projeto aprovado na CCJ abre caminho para que a sociedade seja amplamente informada sobre seus 
homens públicos, seus políticos, seus artistas, não apenas através de denúncias, mas também de interpretações. 
O livro publicado sobre Roberto Carlos era laudatório; o mesmo acontecia com o documentário de Glauber Rocha, 
também proibido, sobre Di Cavalcanti. 
(Nelson Hoineff – O Globo, 11/04/2013) 
 
01. O texto exposto acima faz uso de vários conceitos específicos, e apresenta um grau considerável de 
informatividade. Por outro lado, percebe-se que há uma intencionalidade específica, sendo assim, com 
relação ao que motivou a produção desse texto, foi: 
a) A ação de divulgação de imagens, escritos e informações biográficas. 
b) Por uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. 
c) O fato de haver um final definitivo da censura sobre biografias. 
d) A decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de não aprovar em caráter conclusivo o projeto.  
e) A deliberação de Constituição e Justiça. 
 
02. Há no texto uma frase que apresenta um desvio da norma padrão da língua portuguesa constituindo o 
que pode ser chamado de variação linguística. Assinale a passagem em questão, apresentada em uma das 
alternativas: 
a) “O livro publicado sobre Roberto Carlos era laudatório”. 
b) “O Brasil vem caminhando no obscurantismo no tocante à publicação ou filmagem de biografias”. 
c) “Só informações avalizadas pelo biografado ou pela sua família podem ser mostradas”. 
d) “A decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de aprovar em caráter conclusivo o projeto”. 
e) “O artigo 20 do Código Civil bate de frente com a Constituição, que veta a censura”. 
 
Texto para responder às próximas duas (2) questões: 
 

Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade; advirta que a 
franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das 
cobiças, obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao 
mundo as revelações que faz à consciência; e o melhor da obrigação é quando, a força de embaçar os outros, 
embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa e a 
hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas, na morte, que diferença! Que desabafo! Que liberdade! Como a gente 
pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lentejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar 
lisamente o que foi e o que deixou de ser! Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem 
conhecidos, nem estranhos; não há platéia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude, logo 
que pisamos o território da morte; não digo que ele se não estenda para cá, e nos não examine e julgue; mas a 
nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o 
desdém dos finados. 
(ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo:  Abril Cultura, 1978.) 
 
03. É possível observar que nem sempre as palavras de um texto são usadas em seu sentido próprio, pois 
às vezes denotam outro tipo de realidade ou novo significado. Sendo assim, têm-se os mecanismos de 
alteração de sentidos chamados normalmente de figuras de palavras que atuam como figura de 
linguagem. No texto acima apresentado, há uma oposição entre a atitude do homem vivo e a do homem 
morto. O autor mostra essa atitude por meio de uma figura de palavra, qual é ela? 
a) Metonímia 
b) Conotação 
c) Denotação 
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d) Metáfora  
e) Eufemismo 
 
04. Ainda em relação ao texto de Machado de Assis, observe que alguns verbos mostram as atitudes dos 
vivos e outros as atitudes dos mortos. Assinale a alternativa que apresenta os verbos que revelam a 
atitude dos mortos. 
a) Os verbos no infinitivo: disfarçar, embaçar, calar. 
b) Os verbos que indicam ação contrária: despregar-se, disfarçar.  
c) Os verbos que Indicam ação contrária: despregar-se despintar-se. 
d) Os verbos: perder, examinar. 
e) Os verbos no infinitivo: ser, deitar, disfarçar. 
 
05. Bakhtin define gêneros textuais como: os gêneros do discurso, tipos relativamente estáveis de 
enunciados constituído historicamente e que mantêm uma relação direta com a dimensão social. Assim, 
são inúmerosos os gêneros texuais, e variam dependendo da função de cada texto e das diferentes 
situações comunicacionais. O mesmo não acontece com os tipos textuais que são poucos e define-se 
como uma espécie de sequência retórica subjacente definida pela natureza linguística de sua composição 
(aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo).  
Com base nessas informações, assinale a sequência que apresenta corretamente os tipos de texto. 
a) Sequencial, narracional, direcional, emergencial. 
b) Narração, argumentação, exposição, descrição, injunção, dissertação. 
c) Exposição de pensamento; não ter propósito definido para leitura. 
d) Narração, delimitação, exposição, descrição. 
e) Injuntivo, dissertativo, denotativo, dissertativo. 
 
06. Para entender a tira a seguir, é necessário interpretar as possibilidades de entendimento da pergunta 
feita por Helga, uma das personagens apresentada nos quadrinhos a seguir. Considerando o que acaba de 
ser afirmado e com base na leitura do excerto abaixo, assinale a alternativa correta: 

 
FIORIN, P. Lições de Textos: Leitura e Redação. SP: Ática, 2003.   

a) A tira apresentada explora a dupla possibilidade de leitura como recurso humorístico. 
b) Para entender a tira é necessário dar-se conta de que a pergunta de Helga pode ter apenas uma interpretação. 
c) Pelo contexto não se pode interpretar a fala de Helga. 
d) Hagar conseguiu entender perfeitamente a pergunta de Helga. 
e) O comportamento linguístico de Hagar mostra que ele não quer café. 
 
07. Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se "encaixa" diretamente ao 
lado de um substantivo. Ao analisar a palavra bondoso, por exemplo, percebe-se que além de expressar 
uma qualidade, ela pode ser "encaixada diretamente" ao lado de um substantivo: homem bondoso, moça 
bondosa, pessoa bondosa. Com base nas informações aqui descritas e seus conhecimentos sobre o 
emprego das classes de palavras, leia o que segue e assinale a alternativa em que as expressões em 
negrito não correspondem a um adjetivo: 
a) Percebi que os bichos da terra fugiam em desabalada carreira. 
b) Demorou de propósito naquele simples banho. 
c) José Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo. 
d) Uma noite escura sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim. 
e) Depois de tudo, ainda me vem com essa conversa de homem da roça. 
 
08. Crase é a contração da preposição a com o artigo feminino a (as) e com os pronomes demonstrativos 
aquela (s), aquele (s), aquilo. Dada a informação acima, julgue as seguintes afirmações: 
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1– Nada correu as mil maravilhas. 
2 – Caminhamos rente a parede por horas. 
3 – Saiba que ele jamais foi a festas. 
Assim, pode-se afirmar que o uso do acento indicador de crase no “a” é obrigatório: 
a) Somente nas sentenças 1 e 2. 
b) Somente na sentença 2. 
c) Somente na sentença 1. 
d) Em todas as sentenças  apresentadas. 
e) Somente na sentença 3. 
 
Leia o texto a seguir e responda à próxima questão: 
 
Adolescência – quando tudo muda na vida 
 

Cheio de paixão, transbordante de vitalidade, impelido por incríveis contradições, o jovem passa pela 
adolescência e se prepara para ser adulto. Sendo uma das épocas mais importantes da vida do homem, a 
adolescência precisa ser encarada com respeito e carinho. Transitória, ela vai formar o arcabouço da vida futura. 
Os pais e os mestres têm maior responsabilidade na orientação dos jovens. Dê ao adolescente a certeza de que 
estará sempre ao seu lado. 
(FIORIN, P. Lições de Textos: Leitura e Redação. SP: Ática, 2003.) 

 
09. Regência é a aparte da sintaxe que estuda as ligações entre verbo ou nome (termo regente) e seus 
complementos (termo regido), indicando dependência gramatical. Assim, quanto ao texto acima e a 
relação de regência, assinale a afirmativa correta. 
a) Os termos regentes são substantivos. 
b) Os adjetivos cheio, transbordante e impelido (termos regentes) exigem preposições de e por, respectivamente. 
c) Os termos regentes não são adjetivos, assim tem-se uma regência nominal. 
d) Os adjetivos cheio, transbordante e impelido não exigem preposições. 
e) Os adjetivos cheio, transbordante e impelido são termos regidos. 
 
Leia a tira a seguir e responda à próxima questão: 

 
 
(http://exercicios.mundoeducacao.com/exercicios-literatura/exercicios-sobre-denotacao-conotacao.htm) 
 
10. Analisando as falas das personagens nas frases: “Você vai comer asfalto” e “estou morto”, presentes 
no primeiro e segundo quadrinhos respectivamente, foram usadas no sentido: 
a) Pejorativo 
b) Descritivo 
c) Denotativo 
d) Conotativo 
e) Comparativo 
 
 

Você vai comer 

asfalto no quarto 

período, babaca. Fique 

esperto entendeu. 

Ótimo. Estou morto. Quinto período – 

Estudo em Estado de 

ameaça Terrorista. 

...igual a uma aula 

de Educação Física. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
11. A Contabilidade estuda e controla as Mutações do Patrimônio de uma pessoa ou entidade. Assinale a 
alternativa que define o significado de Patrimônio. 
a) Direitos a receber. 
b) Ativo Circulante e Ativo Imobilizado. 
c) Conjunto de bens, direitos a receber e obrigações a pagar. 
d) Direitos a receber e obrigações com terceiros. 
e) Conjunto de bens e direitos a receber. 
 
12. O Balanço Patrimonial é divido por contas. Nessa divisão, as obrigações são consideradas como: 
a) Despesas  
b) Passivo 
c) Ativo 
d) Estoque 
e) Depreciação 
 
13. O passível exigível é conhecido no mercado financeiro como dívidas com terceiros, ou recursos 
(dinheiro) de terceiros ou capital de terceiros. Determine o capital de terceiros, assinalando a alternativa 
correta: 
a) Capital e Lucros Acumulados 
b) Duplicatas a pagar e Lucros Acumulados 
c) Capital e Duplicatas a pagar 
d) Capital 
e) Duplicatas a pagar 
 
14. A empresa Alfa Ltda iniciou suas atividades no ano de 2014 e adquiriu um veículo a prazo para a 
equipe de vendas atender a seus clientes fora da cidade.  
No Balanço de Patrimonial, esta compra fica registrada de que maneira? 
a) Diminuição do Ativo e do Capital de Terceiros 
b) Aumento do Ativo e do Capital de Terceiros 
c) Aumento do Ativo e diminuição do Capital de Terceiros 
d) Aumento do Capital de Terceiros e diminuição do Ativo 
e) Ativo e Capital de Terceiros permanecem inalterados.  
 
15. No Balanço Patrimonial, os bens e direitos são divididos entre Ativo Circulante e Não Circulante. 
Assinale a alternativa em que o item pertence ao Ativo Não Circulante. 
a) Fundo de comércio 
b) Reserva de Lucros 
c) Duplicatas a receber a curto prazo 
d) Estoque 
e) Fornecedores 
 
16. O Capital próprio investido na atividade da empresa pode ser originado de diversas formas, dentre 
elas, originado dentro da própria atividade econômica. Com base nisso, podemos afirmar que o Capital 
próprio está representado na conta de: 
a) Estoque 
b) Ativo Circulante 
c) Ativo Não Circulante 
d) Patrimônio Líquido 
e) Caixa 
 
17. Considerando que o valor da depreciação é lançado como uma despesa operacional do período no 
qual ela ocorre, podemos afirmar que, ao aumentarmos a vida útil de determinado bem, estaremos: 
a) Reduzindo as despesas e aumentando o lucro. 
b) Aumentando as despesas e reduzindo o lucro. 
c) Aumentando as despesas e o valor do Ativo Imobilizado. 
d) Reduzindo as despesas e o valor do Ativo Não Circulante. 
e) Aumentando as despesas e reduzindo o Ativo Imobilizado. 
 
18. A empresa Alfa Ltda, através de seus sócios, integralizou R$ 80.000,00 em um galpão, 1 veículo 
avaliado em R$ 30.000,00 e R$ 90.000,00 em dinheiro. Qual o valor do Capital inicial dessa empresa? 
a) R$ 80.000,00 
b) R$ 90.000,00 
c) R$ 200.000,00 
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d) R$ 120.000,00 
e) R$ 170.000,00 
 
19. As receitas obtidas com as operações devem ser suficientes para cobrir todos os custos e despesas 
ocorridas e ainda gerar lucro. Caso os custos e despesas forem maiores do que as receitas, podemos 
afirmar que: 
a) A empresa obteve prejuízo. 
b) A empresa aumentou seu ativo. 
c) A empresa diminuiu seu passivo. 
d) A empresa obteve lucro. 
e) As alternativas a e c estão corretas. 
 
20. Na indústria, o aluguel do prédio que é utilizado para a produção das mercadorias é considerado 
como: 
a) Desembolso 
b) Perda 
c) Despesa 
d) Custo 
e) Patrimônio 
 
21. Assinale a alternativa que apresenta a conta que registra Despesas. 
a) Capital 
b) Móveis e Utensílios 
c) Veículos 
d) Mercadorias 
e) Honorários da diretoria 
 
22. A empresa Alfa Ltda emitiu uma nota fiscal de venda cujo preço do produto era R$ 10.000,00 mais 30% 
de IPI. O ICMS está incluso no preço do produto. Qual a Receita Líquida desta operação? 
a) R$ 13.000,00 
b) R$ 3.000,00 
c) R$ 7.000,00 
d) R$ 10.000,00 
e) R$ 17.000,00 
 
23. Assinale a alternativa que define a obtenção do Lucro Operacional. 
a) Receita Líquida menos Custo das vendas. 
b) Lucro Bruto menos Despesas Operacionais. 
c) Lucro Líquido menos Devoluções de mercadorias. 
d) Receita Bruta menos Devolução de mercadorias. 
e) Receita Líquida mais custos das vendas. 
 
24. Analise as alternativas e, dentre elas, assinale a correta. 
a) Liquidez Geral é quanto a empresa poderá dispor de recursos circulantes e de longo prazo para honrar todos 
seus compromissos. 
b) Liquidez Seca indica quanto a empresa poderá dispor de recursos não circulantes, sem vender seus estoques 
para fazer frente a suas obrigações de curto prazo. 
c) Liquidez Corrente é quanto a empresa poderá dispor em recursos de longo prazo. 
d) Endividamento compara o montante de contas a receber no curto prazo com o total a receber. 
e) Giro do Ativo indica quantas vezes o estoque foi vendido dentro de um período de tempo. 
 
25. O art. 178 da Lei 6.404/76, em seu parágrafo I, determina que “no ativo, as contas serão dispostas em 
ordem decrescentes de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos.” Que 
grupos são esses? 
a) Ativo Circulante e Passivo Circulante 
b) Ativo Imobilizado e Lucros Acumulados 
c) Lucros Acumulados e Ativo Circulante 
d) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante 
e) Ativo realizável a longo prazo e Lucros Acumulados 
 
26. A Rentabilidade tem por objetivo: 
a) Medir quanto a empresa obteve de venda líquida. 
b) Avaliar a eficiência da ação de cobrança da empresa. 
c) Avaliar o desempenho final da empresa e quanto maior o resultado melhor para o negócio. 
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d) Avaliar o prazo médio para saldar suas dívidas com fornecedores. 
e) Avaliar o nível de endividamento da empresa. 
 
27. O capital a ser entregue pelos sócios à empresa, na forma de bens ou dinheiro, é considerado: 
a) Aplicação 
b) A integralizar 
c) Contrato social 
d) Passivo Não circulante 
e) Títulos a pagar 
 
28. A empresa Alfa Ltda, visando fortalecer a situação patrimonial e financeira do seu negócio, capitaliza 
parte dos lucros gerados na forma de aumento de capital. Podemos afirmar que este aumento:  
a) Não alterou o Patrimônio Líquido. 
b) Elevou o Patrimônio Líquido e reduziu a conta de Lucros Acumulados. 
c) Elevou o Patrimônio Líquido e a conta de Lucros Acumulados. 
d) Aumentou o Passivo Circulante e o Ativo Circulante. 
e) Diminuiu o Passivo Circulante e o Ativo Circulante. 
 
29. A análise vertical é de grande importância quando aplicada à demonstração de Resultado do exercício. 
Assinale a opção correta. 
a) Possibilita detectar a composição percentual das receitas, evidenciando aquelas que mais influenciam na 
formação de lucro ou prejuízo. 
b) Possibilita detectar a composição percentual das despesas, evidenciando aquelas que mais influenciam na 
formação de lucro ou prejuízo. 
c) Possibilita detectar a composição percentual do Ativo e Passivo, evidenciando aquelas que mais influenciam na 
formação de lucro ou prejuízo. 
d) Possibilita detectar a composição percentual das receitas e despesas, evidenciando aquelas que mais 
influenciam na formação de lucro ou prejuízo. 
e) Possibilita detectar a composição percentual do Ativo, evidenciando aquelas que mais influenciam na formação 
de lucro ou prejuízo. 
 
30. A Lei n.º 6.404/76 dispõe sobre a obrigatoriedade de auditorias externas independentes a alguns tipos 
de empresas. Analise os itens a seguir quanto a que tipos de empresas estão sob essa obrigação e 
assinale a alternativa correta. 
I – Companhias Abertas 
II – Seguradoras 
III – Instituições Financeiras 
IV – Empresas de Leasing ou Arrendamento Mercantil 
a) Somente os tipos de empresas dos itens I e III. 
b) Somente os tipos de empresas dos itens II e IV. 
c) Somente os tipos de empresas dos itens II, III e IV.  
d) Somente os tipos de empresas dos itens III e IV. 
e) Os tipos de empresas dos itens I, II, III e IV. 
 
31. Analise as opções a seguir:  
1 – Verificar se o controle interno está em efetivo funcionamento, sugerindo melhorias nestes controles ou 
implantação de novos controles, caso não existam. 
2 – Verificar se as demonstrações contábeis não condizem com os princípios fundamentais da 
contabilidade e, se os saldos das contas refletem com propriedade a situação patrimonial e financeira. 
Deve emitir relatórios que reforçam a fidedignidade das informações divulgadas pela empresa a agentes 
externos. 
3 – O auditor somente fundamenta-se nas normas e políticas elaboradas pela empresa para a realização e 
emissão de seus relatórios e não precisa emitir parecer para o público externo. 
4 – Emitir parecer que tem como principais usuários o público externo, tais como acionistas, investidores 
no mercado de capitais e credores. 
Quais das opções melhor definem o objetivo da auditoria interna de uma empresa? 
a) Somente 1 e 2. 
b) Somente 2 e 4. 
c) Somente 3 e 4. 
d) Somente 1, 2 e 3. 
e) Somente 1 e 3. 
 
32. O parecer do auditor externo deverá conter a descrição concisa dos trabalhos executados que 
compreende em:  
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I – Planejamento dos trabalhos. 
II – Avaliação do sistema contábil e de controles internos da entidade. 
III – Execução dos exames com base em testes. 
IV – Avaliação das práticas e das estimativas contábeis adotadas e da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. 
Assinale a alternativa verdadeira.   
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Somente o item III está correto. 
d) Somente o item IV está correto. 
e) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 
 
33. Sendo os papéis de trabalho em uma auditoria de extrema importância, quanto aos itens que melhor 
descrevem alguns dos objetivos básicos desses papéis de trabalho, considere V para verdadeiro e F para 
falso. Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de cima para baixo. 
( ) Auxiliar na execução de exames. 
( ) Evidenciar o trabalho feito e as conclusões emitidas. 
( ) Constituir um registro que não possibilite consultas posteriores, a fim de que não se obtenha detalhes 
relacionados com a auditoria, pois estas informações devem ser confidenciais e somente a direção da 
empresa poderá ter acesso. 
a) V, V, V. 
b) V, F, F. 
c) F, V, V. 
d) V, V, F. 
e) V, F, V. 
 
34. Sobre o quê, a contabilidade pública não exerce controle? 
a) As operações de crédito 
b) A distribuição de lucros entre sócios  
c) A dívida ativa 
d) Os créditos 
e) As obrigações 
 
35. A Contabilidade pública tem campo de aplicação em níveis do governo. Ela não é aplicada em qual dos 
níveis apresentados nas alternativas? 
a) Federal 
b) Estadual 
c) Municipal 
d) Privado 
e) Distrital 
 
36. Conforme Lei Federal nº 4.320/64, os resultados gerais do exercício serão demonstrados através de 
Balanços e demonstração. Não há previsão na Lei para o que se apresenta em qual alternativa? 
a) Balanço Orçamentário. 
b) Balanço Financeiro  
c) Demonstração das Variações Patrimoniais  
d) Balanço de pagamentos 
e) Balanço Patrimonial  
 
37. Para reconhecimento de uma despesa orçamentária pública é necessário que haja a liquidação: 
a) Do pedido 
b) Do orçamento 
c) Do empenho 
d) Do título 
e) Da duplicata 
 
38.  Os Ativos são recursos controlados pela entidade pública, como resultado de eventos passados e do 
qual se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços. 
Quanto a esse assunto, qual alternativa está incorreta? 
a) Os ativos devem ser classificados como circulantes quando estiverem disponíveis para realização imediata e 
tiverem a expectativa de realização até o término do exercício seguinte.  
b) O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de 
autorização legislativa. 



9 

 

c) O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização 
orçamentária e os valores numerários. 
d) Os ativos devem ser classificados como não circulantes quando estiverem disponíveis para realização imediata 
e tiverem a expectativa de realização até o término do exercício seguinte.  
e) Um ativo é reconhecido no patrimônio público quando for provável que benefícios futuros dele provenientes 
fluirão para a entidade e seu custo ou valor puder ser determinado em bases confiáveis.  
 
39.  A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi instituída com o objetivo de estabelecer conexão entre o 
Plano Plurianual (PPA) e o Orçamento anual, visando uma ligação entre o curto prazo (orçamento) e o 
longo prazo (PPA). A LDO: 
I – Fixa as metas e prioridades da Administração Pública. 
II – Dispõe sobre alterações na legislação tributária.  
III – Estabelece metas fiscais (diferença entre arrecadação prevista e gastos, exceto pagamento de juros).  
IV – Estabelece riscos fiscais e os fatores que podem vir a afetar as contas públicas. 
Qual(is) item(ns) melhor define(m) a LDO? 
a) Somente o I. 
b) Somente o II. 
c) Somente o III. 
d) Somente o IV. 
e) I, II, III e IV. 
 
40. Sobre conceitos de receita pública, analise as afirmativas a seguir quanto a se são verdadeiras (V) ou 
falsas (F) e assinale a alternativa com a sequência correta de cima para baixo. 
( ) Receita tributária é oriunda dos impostos, taxas e contribuições de melhoria. 
( ) Ingresso extra orçamentário é o ingresso financeiro que pode ser utilizado para financiar a despesa 
pública. 
( ) Receita efetiva é o ingresso financeiro de natureza orçamentária que não aumenta o patrimônio líquido.  
( ) Receita orçamentária são os ingressos financeiros de natureza orçamentária pertencente ao Estado a 
serem aplicados em despesas privadas. 
a) V, F, F, F. 
b) V, F, V, F. 
c) V, V, F, V.  
d) V, V, V, V. 
e) V, V, F, F. 
 
41. No passivo financeiro, que compreende os compromissos cujo pagamento não dependa de 
autorização orçamentária, encontraremos a chamada dívida flutuante que, conforme o artigo 92 da Lei nº 
4.320/64, é composta por: 
I – Restos a pagar 
II – Serviços da dívida a pagar 
III – Depósitos e débitos de tesouraria 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto 
c) Somente o item III está correto 
d) Somente os itens I e II estão corretos. 
e) Os itens I, II e III estão corretos. 
 
42. Dos princípios apresentados nas alternativas, qual não pertence aos princípios básicos da 
Controladoria Pública? 
a) Equilíbrio entre receitas e despesas. 
b) Não se endividar mais do que a capacidade de pagar. 
c) Controlar as vendas. 
d) Escolher corretamente os gastos prioritários. 
e) Combater desperdícios. 
 
43. Dos itens apresentados nas alternativas, qual pertence à Receita Patrimonial? 
a) Contribuições de Melhoria 
b) Multas 
c) Cobrança da Dívida Ativa 
d) Receitas Imobiliárias 
e) Transferências de Capital 
 
44. Qual dos apontados nas alternativas não é um elemento essencial para o registro contábil? 
a) A data da ocorrência da transação 
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b) O fato operacional 
c) A conta debitada ou creditada 
d) O histórico da transação de forma descritiva  
e) O valor da transação 
 
45. Os resultados apurados no balanço orçamentário podem se apresentar sob os seguintes títulos:  
I – Superávit 
II – Déficit 
III – Equilíbrio 
É correto o que está posto:  
a) Somente no item I. 
b) Somente no item II.  
c) Somente no item III. 
d) Nos itens I, II e III. 
e) Somente nos itens II e III. 
 
46. A Lei Complementar nº 101/2000 regulamenta sobre: 
1- Finanças públicas 
2- Dívida pública externa e interna 
3- Fiscalização das instituições financeiras 
4- Concessão de garantias pelas entidades públicas 
a) Somente o item 1 está correto. 
b) Somente o item 2 está correto. 
c) Somente o item 3 está correto. 
d) Somente o item 4 está correto. 
e) Os itens 1, 2, 3 e 4 estão corretos. 
 
47. A Administração poderá aplicar sanções administrativas ao contratado, pela inexecução total ou 
parcial do contrato. Nesse respeito, que sanção não está prevista no art. 87 da Lei 8666/93? 
a) Suspensão total de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração. 
b) Advertência. 
c) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos. 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
48. Conforme o art. 50 da Lei Complementar nº 101/2000, além de obedecer às demais normas de 
contabilidade, a escrituração das contas públicas deverá observar algumas regras. Nesse respeito, 
assinale a alternativa que está incorreta:  
a) As receitas e despesas previdenciárias não serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários 
específicos. 
b) A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, 
em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. 
c) A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou 
despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. 
d) As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada 
órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. 
e) As operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento ou assunção 
de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da 
dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor. 
 
49. A Licitação deve seguir alguns princípios. Assinale a alternativa que está incorreta quanto a esses 
princípios:  
a) Da Igualdade 
b) Da Legalidade 
c) Do Subjetivo 
d) Da Impessoalidade 
e) Da Publicidade 
 
50. A Lei 8.666/93 prevê modalidades licitatórias. Em qual das alternativas uma delas não está correta? 
a) Concorrência 
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b) Aprovação 
c) Tomada de preços 
d) Concurso 
e) Leilão 
 
RASCUNHO 




