
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

                        

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 

 

CONTADOR 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável.  38 
 

 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 
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01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações  

veiculadas  pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais  contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 
 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 
 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 
 
(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 
(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 

para depois do nome  com o qual se relaciona 
não provoca  alteração de sentido. 

(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 
(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 
verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 

derivação imprópria. 
 
AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 
constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 
Nela está implícita a ideia de que 
 

(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 
espelho não entendeu a pergunta desse 
último. 

(B) A personagem da primeira fala apresenta 
semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 

sentido de um outro texto da literatura infantil 
preexistente. 

(D) A ausência de interação entre as personagens 
foi resultante do uso de níveis de linguagem 
diferentes. 

 

15) Constitui uma afirmação correta sobre os 
elementos linguísticos do texto a indicada em 

 
(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 

verbo-nominal. 
(B) O plural de caráter é caráteres. 
(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 
(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 

de verbo transitivo indireto. 
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16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Os orçamentos estão presentes em vários 

aspectos da vida cotidiana, desde o 

planejamento para uma reforma na casa, até 

os valores que serão destinados para a 

manutenção de serviços públicos do governo, 

que afetam direta ou indiretamente a vida dos 

cidadãos. Analise as afirmações abaixo sobre 

o Orçamento Tradicional 

 

I. Principal função: propiciar o controle político 

sobre as finanças 

II. Dotava os órgãos governamentais de recursos 

apenas para pagamento de despesas 

III. Caracteriza-se apenas por ser um documento 

de previsão de receitas e autorização de 

despesas 

IV. Corrigindo com o que se gastava no ano 

anterior 
 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 
 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

22) A Lei 101/2000 estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal. Sobre esse assunto todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 
 

(A) No âmbito da Administração direta dos 

Estados, a Lei Complementar no 101/2000 

abrange, entre outros, o Poder Executivo e o 

Poder Legislativo, neste incluído o Tribunal de 

Contas e o Ministério Público. 

(B) De acordo com o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público, uma das etapas da 

despesa é o planejamento, o qual abrange, 

entre outros, a programação financeira e o 

cronograma de execução mensal de 

desembolso, a qual, segundo a Lei 

complementar no 101/2000, será estabelecida 

pelo Poder Executivo, até trinta dias após a 

publicação dos orçamentos. 

(C) De acordo com o Art. 19 da Lei Complementar 

101/2000, a despesa total com pessoal, em 

cada período de apuração, não poderá 

exceder 60% da receita corrente líquida da 

União. 

 

 

 

 

 

  

(D) A Lei Complementar 101/2000 estabelece a 
necessidade de padronização dos 
procedimentos contábeis orçamentários nos 
três níveis de governo. Considerando a 
necessidade de proporcionar maior 
transparência sobre as contas públicas, a 

contabilidade aplicada ao setor em destaque 
deve ser analisada e compreendida de 
maneira clara e objetiva, evitando 
interpretações equivocadas em relação as 
mais variadas informações contábeis. Desta 
forma, a contabilidade aplicada ao setor 

público apresenta três aspectos básicos, 
reconhecidos como Aspectos Orçamentário, 

Patrimonial e Fiscal.  
 
23) A Lei 4.320/64 Estatui Normas Gerais de 

Direito Financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
Sobre a sua aplicação todas as afirmações 
abaixo estão corretas, EXCETO. 

 
(A) A abertura dos créditos suplementares, 

segundo o art. 43 daLei n.º 4.320/64, 
depende da existência de recursos disponíveis 

para ocorrer à despesa. 
(B) Em relação à receita orçamentária, de acordo 

com o §2.ºdo art. 11 da Lei n.º 4.320/64, 
com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
1.939/82, as receitas de investimentos são as 
provenientes tanto da realização de recursos 

financeiros oriundos da constituição de dívidas 
e da conversão, em espécie, de bens e 
direitos, quanto de recursos recebidos de 
outras pessoas de direito público ou privado e 
destinados a atender determinadas despesas. 

(C) A Lei nº 4.320/1964 orienta quanto à 
elaboração e ao controle do orçamento das 

entidades do setor público. Segundo essa lei 
ao orçamento dessas entidades os 
lançamentos contábeis, realizados para efeito 
de controle orçamentário, são separados dos 
que controlam o patrimônio da entidade 
pública. 

(D) De acordo com a Lei nº 4.320/64, a abertura 

de créditos suplementares e especiais 
depende da existência de recursos disponíveis 
para ocorrer à despesa. Consideram-se 

recursos para a abertura de créditos 
suplementares e especiais, desde que não 
comprometidos: Do superávit financeiro 
apurado em balanço patrimonial do exercício 

anterior, provenientes do excesso de 
arrecadação, resultantes da anulação parcial 
ou total de dotações orçamentárias ou de 
créditos autorizados em lei e produtos de 
operações de créditos autorizadas, em forma 
que, juridicamente possibilite o Poder 

Executivo realizá-las. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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24) SIAFI é o Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal que consiste no 

principal instrumento utilizado para registro, 

acompanhamento e controle da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial do 

Governo Federal. Sobre os objetivos do SIAFI, 

todas as afirmações abaixo estão corretas, 

EXCETO. 
 

(A) Prover os órgãos da Administração pública de 

mecanismos adequados ao controle diário da 

execução orçamentária, financeira e contábil. 

(B) Fornecer meios para agilizar a programação 

financeira, otimizando a utilização dos 

recursos do Tesouro Nacional, por meio da 

unificação dos recursos de caixa do Governo 

Federal. 

(C) Implantar e contabilizar as informações no 

âmbito do Governo Federal. 

(D) Proporcionar a transparência dos gastos 

públicos. 
 

25) As regras norteadoras para todo o processo 

orçamentário válido para os Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os 

entes federativos − União, Estados, Distrito 

Federal estão estabelecidas em princípios 

orçamentários. Todas as afirmações abaixo 

sobre esses princípios estão corretos, 

EXCETO. 

 

(A) O princípio orçamentário da Isonomia 

determina que os orçamentos da 

Administração direta e indireta não tenham 

tratamento diferenciado quando houver 

necessidade de limitação de empenho. 

(B) O princípio orçamentário da Unidade ou 

Totalidade determina a existência de 

orçamento único para cada um dos entes 

federados − União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

(C) O princípio orçamentário da Anualidade ou 

Periodicidade delimita o exercício financeiro 

orçamentário: período de tempo ao qual a 

previsão das receitas e a fixação das despesas 

registradas na LOA irão se referir. 

(D) O princípio orçamentário da Universalidade 

determina que a LOA de cada ente federado 

deverá conter todas as receitas e despesas de 

todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público. 

 

 

 

 

 

26) O SIAFI representou tão grande avanço para a 

contabilidade pública da União que ele é hoje 

reconhecido no mundo inteiro e recomendado 

inclusive pelo Fundo Monetário Internacional 

Conforme as orientações gerais do manual do 

SIAFI, os restos a pagar inscritos no final do 

exercício anterior, quando não efetivamente 

liquidados ou colocados em processo de 

liquidação, terão validade até o dia 30 de 

junho do: 

 

(A) Primeiro ano subsequente ao de sua inscrição. 

(B) Primeiro ano subsequente ao seu vencimento. 

(C) Segundo ano subsequente ao de sua 

inscrição. 

(D) Segundo ano subsequente ao seu vencimento. 

 

27) Leia o texto abaixo e assinale a alternativa 

que completa corretamente respectivamente 

os espaços em branco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) As naturezas / situação econômica e 

financeira 

(B) As características econômicas / situação 

financeira e econômica 

(C) os elementos / situação financeira 

(D) os elementos / situação patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O balanço patrimonial tem por finalidade 

apresentar a posição financeira e patrimonial de 

uma entidade em determinada data, portanto é 

uma demonstração em forma estática. 

Conforme o art. 178 da Lei n.º 6.404/76, no 

balanço, as contas serão classificadas segundo 

__________ do patrimônio que registrem e 

agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e 

a análise da_________________da companhia. 
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28) A contabilidade deverá evidenciar, em seus 

registros, o montante dos créditos 

orçamentários vigentes, a despesa 

empenhada e a despesa realizada, à conta dos 

mesmos créditos, e as dotações disponíveis. O 

registro contábil da receita e da despesa far-

se-á de acordo com as especificações 

constantes da Lei de Orçamento e dos créditos 

adicionais. Nesse sentido, estão corretos os 

componentes da dívida flutuante na 

contabilidade orçamentária e financeira 

pública: EXCETO. 

 

(A) Os restos a pagar, excluídos os serviços da 

dívida. 

(B) Os serviços provisionados da dívida a pagar 

(C) Os serviços da dívida a pagar, os depósitos. 

(D) Os débitos de tesouraria 

 

29) Todas as afirmações sobre a Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o 

ramo da ciência contábil que aplica, no 

processo gerador de informações, os 

Princípios Fundamentais de Contabilidade e as 

normas contábeis direcionados ao controle 

patrimonial de entidades do setor público.  

(B) O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público é fornecer aos usuários informações 

sobre os resultados alcançados e os aspectos 

de natureza orçamentária, econômica, 

financeira e física do patrimônio da entidade 

do setor público e suas mutações, em apoio 

ao processo de tomada de decisão; a 

adequada prestação de contas; e o necessário 

suporte para a instrumentalização do controle 

social.  

(C) O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público é o orçamento patrimonial aplicado à 

administração.  

(D) A função social da Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público deve refletir, sistematicamente, 

o ciclo da administração pública para 

evidenciar informações. 

 

 

30) Os princípios orçamentários são premissas a 

serem observadas na concepção da proposta 

orçamentária. Assim o princípio orçamentário 

clássico, segundo o qual as leis de natureza 

orçamentária (LOAs e Créditos Adicionais), 

como qualquer outra lei, só adquirem validade 

depois de: 

 

(A) Formalizadas pelo poder Legislativo. 

(B) Publicadas em veículo de abrangência para 

propiciar conhecimento. 

(C) Publicadas em veículo interno do Judiciário 

para serem acessadas pelos seus 

representantes. 

(D) Sancionadas pelo poder Executivo. 

 

31) Unidade Contábil é classificada em:  

 

I. Originária – representa o patrimônio das 

entidades do setor público na condição de 

pessoas jurídicas;  

II. Descentralizada – representa parcela do 

patrimônio de Unidade Contábil Originária;  

III. Unificada – representa a soma ou a agregação 

do patrimônio de duas ou mais Unidades 

Contábeis Descentralizadas;  

IV. Consolidada – representa a soma ou a 

agregação do patrimônio de duas ou mais 

Unidades Contábeis Originárias. 

 

Após análise dos itens acima podemos concluir 

que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretos 

(B) Apenas II, III e IV estão corretos 

(C) Apenas I, III e IV estão corretos 

(D) I, II, III e IV estão corretos. 

 

32) O ciclo orçamentário no Brasil caracteriza-se 

por um processo contínuo, dinâmico e flexível, 

integrado ao planejamento das ações políticas 

de governo, para um determinado período, 

que compreende o Plano Plurianual - PPA, a 

Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO e a Lei 

Orçamentária Anual - LOA. De acordo com o 

artigo 165 da Constituição do Brasil, o PPA, a 

LDO e a LOA são leis de iniciativa exclusiva:  

 

(A) Do Poder Executivo.  

(B) Do Poder Legislativo.  

(C) Do Poder Judiciário.  

(D) Do Congresso Nacional. 
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33) Todas as afirmações sobre as características 

contábil estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Os registros contábeis e as informações 

apresentadas devem reconhecer os 

fenômenos patrimoniais em sua totalidade, 

não podendo ser omitidas quaisquer partes do 

fato gerador. Essa afirmação refere-se à 

característica contábil da Integridade. 

(B) O registro deve representar a realidade dos 

fenômenos patrimoniais em função de 

critérios técnicos contábeis preestabelecidos 

em normas ou com base em procedimentos 

adequados, sem que incidam referências 

individuais que provoquem distorções na 

informação produzida. Essa afirmação refere-

se à característica contábil da Imparcialidade. 

(C) Determinado Princípio de Contabilidade faz 

referência ao processo de mensuração e 

apresentação dos componentes patrimoniais 

no sentido de produzir informações íntegras e 

tempestivas. Este é o princípio da 

Oportunidade 

(D) Determinado Princípio de Contabilidade, 

quando aplicado, não deve levar a excessos 

ou a situações classificáveis como 

manipulação do resultado, ocultação de 

passivos, super. ou subavaliação de ativos. 

Pelo contrário, em consonância com os 

Princípios Constitucionais da Administração 

Pública, deve constituir garantia de 

inexistência de valores fictícios, de interesses 

de grupos ou pessoas, especialmente 

gestores, ordenadores e controladores. Sob a 

perspectiva do Setor Público, a afirmação faz 

referência ao Principio Contábil da Prudência. 

 

34) O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, 

Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia 

qualitativa e quantitativamente a situação 

patrimonial da entidade pública sobre isso 

analise as afirmações abaixo: 

 

I. Ativo – compreende as disponibilidades, os 

direitos e os bens, tangíveis ou intangíveis 

adquiridos, formados, produzidos, recebidos, 

mantidos ou utilizados pelo setor público, que 

seja portador ou represente um fluxo de 

benefícios, presente ou futuro, inerentes à 

prestação de serviços públicos;  

II. Passivo – compreende as obrigações 

assumidas pelas entidades do setor público 

para consecução dos serviços públicos ou 

mantidas n a condição de fiel depositário, bem 

como as contingências e as provisões;  

III. Patrimônio Líquido – representa a diferença 

entre o Ativo, o Passivo e as contas de 

compensação. 

IV. Contas de Compensação – compreende os 

atos que possam vir a afetar o patrimônio. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, II e IV estão corretas 

 

35) O Controle Externo e o Sistema de Controle 

Interno de cada Poder, segundo a Constituição 

Federal, podem exercer fiscalizações nas 

entidades da Administração direta e indireta. 

Estão previstas na Constituição Federal as 

seguintes fiscalizações, EXCETO: 

 

(A) Operacional. 

(B) Contábil. 

(C) Fiscal. 

(D) Patrimonial. 

 

36) O Sistema de Controle Interno deve ser 

mantido, de forma integrada, por cada Poder 

da Federação (Legislativo, Executivo e 

Judiciário). Segundo a Constituição Federal, o 

Sistema de Controle Interno, tem a finalidade, 

entre outras, de: 

 

(A) Apoiar o Controle Externo no exercício de sua 

missão institucional. 

(B) Apreciar as contas prestadas anualmente 

pelos ordenadores de despesa do respectivo 

Poder. 

(C) Representar ao Poder competente sobre 

irregularidades ou abusos verificados na 

execução dos orçamentos. 

(D) Fiscalizar a legalidade da execução das 

receitas e despesas aprovadas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 
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37) Analise as afirmações abaixo de acordo com a 

lei 4.320/1964: 

 

I. A respeito das demonstrações contábeis 

aplicadas ao setor público, segundo a Lei nº 

4.320/1964, o Balanço Orçamentário é 

estruturado de forma a evidenciar a 

integração entre o planejamento e a execução 

orçamentária. 

II. A Lei nº 4.320/1964 contempla variadas 

normas e instruções para os registros e os 

controles do orçamento público. A esse 

respeito, pode ser considerado: “A Lei do 

Orçamento compreenderá todas as receitas, 

inclusive as operações de crédito autorizadas 

em lei”. Nesse sentido as despesas 

orçamentárias contribuem para a variação do 

patrimônio líquido da empresa ou entidade do 

setor público. 

III. Segundo a Lei nº 4.320/1964 a Lei do 

Orçamento compreenderá todas as receitas, 

inclusive as operações de crédito autorizadas 

em lei. 

IV. O artigo 40 da Lei nº 4.320/1964 conceitua 

Créditos Adicionais como as autorizações de 

despesas não computadas ou 

insuficientemente dotadas na Lei do 

Orçamento. Essa definição permite concluir 

que os créditos adicionais podem cobrir 

situações como recursos para a conclusão de 

obras públicas. 
 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 
 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

38) Todas as afirmações abaixo estão corretas de 

acordo com a aplicação da Contabilidade ao 

Setor Público, EXCETO. 
 

(A) Com o objetivo de evidenciar o impacto no 

patrimônio, a contabilidade deve registrar a 

variação patrimonial, resultante ou 

independentemente da execução 

orçamentária. No que tange aos regimes da 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, no 

Balanço Orçamentário, a receita orçamentária 

é reconhecida pelo regime de caixa 

independentemente do exercício financeiro 

que ocorreu o fato gerador. 

 

 

(B) No Balanço Financeiro do exercício de 2015 de 

determinada entidade do setor público, as 

receitas extra orçamentárias totalizaram R$ 
3.750.000,00. No âmbito da Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, entre outras, são 
contabilizadas como receitas extra 
orçamentárias, a seguinte transação: a 
contratação de operações de crédito por 

antecipação da receita orçamentária. 
(C) Na preparação dos balanços e demonstrativos, 

aquele que demonstrará a receita e a despesa 
orçamentárias, bem comoos recebimentos e 
os pagamentos de natureza extra 
orçamentária, conjugados com os saldos em 

espécie proveniente do exercício anterior, e os 
que se transferem para o exercício seguinte é 
o Demonstrativo econômico e orçamentário. 

(D) O BP (Balanço Patrimonial) propicia a 
identificação do patrimônio da entidade 

pública. Assim patrimônio público é o conjunto 
de bens e direitos de valor econômico, 

artístico, estético, histórico ou turístico que 
pertence ao povo. 
 

39) Entre os princípios da licitação expressamente 
citados na Lei 8.666/93, Encontra-se todos os 
princípios abaixo, EXCETO. 

 

(A) Impessoalidade. 
(B) Razoabilidade. 
(C) Igualdade. 
(D) Probidade administrativa. 
 
40) Analise as afirmações abaixo considerando o 

Plano Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária 

Anual (LOA): 
 
I. A LDO disporá sobre o equilíbrio entre as 

receitas e despesas, normas relativas ao 
controle de custos e à avaliação dos 

resultados dos programas financiados com 
recursos dos orçamentos.  

II. Todas as despesas relativas à dívida pública, 
mobiliária ou contratual, e às receitas que as 
atenderão, constarão na LOA.  

III. É vedado consignar, na lei orçamentária, 
crédito com finalidade imprecisa ou com 

dotação ilimitada.  
IV. Por meio do PPA, é declarado o conjunto das 

políticas públicas do governo para um período 
de 4 anos.  

V. O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na LDO e nas de crédito 

adicional.  
 
Após análise das afirmações acima podemos 
concluir que: 
 
(A) I, II, III, IV e V estão corretas. 
(B) Apenas III, III, IV e V estão corretas 

(C) Apenas I, III, IV e V estão corretas 
(D) Apenas I, II, III e IV estão corretas 
 


