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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta.
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d,e).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões de
1 a 5:
Cassini faz primeiro mergulho entre Saturno
e seus anéis; cientistas esperam dados de
qualidade inédita.
Após 13 anos em órbita, a sonda CassiniHuygens já está enviando informações para a Terra
após ter feito seu primeiro “mergulho” entre os anéis
de Saturno - são 22 planejados para os próximos
cinco meses.
A Cassini começou a executar a manobra
- considerada difícil e delicada - na última quartafeira e restabeleceu contato com a Nasa (agência
espacial americana) na manhã desta quinta. A sonda
se movimenta a 110 mil km/h, tão rapidamente
que qualquer colisão com outros objetos - mesmo
partículas de terra ou gelo - poderia provocar danos.
Um objetivo central é determinar a massa
e, portanto, a idade dos anéis - formados, acreditase, por gelo e água. Quanto maior a massa, mais
velhos eles podem ser, talvez tão antigos quanto
Saturno. Os cientistas pretendem descobrir isso
ao estudar como a velocidade da sonda é alterada
enquanto ela voa entre os campos gravitacionais
gerados pelo planeta e pelas faixas de gelo que
giram em torno dele.
Fragmento do texto publicado no site da BBC Brasil, por
Jonathan Amos, correspondente de Ciência da BBC, dia 27 de
abril de 2017.

01. Quanto ao gênero e interpretação do texto, é
CORRETO afirmar que se trata de um trecho de:
a) uma biografia dos cientistas Cassini e Huygens.
b) uma notícia sobre um avanço científico.
c) uma reportagem política sobre a Nasa.
d) um artigo científico sobre velocidade.
e) um texto acadêmico sobre a Via Láctea.
________________________________________
02. Logo no início do texto, na frase “são 22
planejados para os próximos cinco meses”, é
possível interpretar que são planejados vinte e dois:
a) “mergulhos” da sonda Cassini-Huygens entre os
anéis de Saturno.
b) anéis de Saturno encontrados pela sonda
Cassini-Huygens.
c) anos da sonda Cassini-Huygens em órbita.
d) voos de espaçonaves em Saturno e arredores.
e) meses de planejamento para os “mergulhos” da
sonda Cassini-Huygens.
________________________________________
03. Sabe-se que o sujeito de uma frase é o termo
ou conjunto de termos que desempenham a ação
do verbo. Assinale a alternativa que apresenta os

termos que operam como SUJEITO da seguinte
frase: “qualquer colisão com outros objetos - mesmo
partículas de terra ou gelo - poderia provocar
danos”.
a) Outros objetos.
b) Qualquer colisão com outros objetos.
c) Danos.
d) Poderia provocar danos.
e) Provocar danos.
________________________________________
04. Na frase “cientistas esperam dados de qualidade
inédita”, os termos “dados de qualidade inédita” são
corretamente classificados como:
a) sujeito.
b) verbo.
c) objeto direto.
d) objeto indireto.
e) adjunto adverbial.
________________________________________
05. Assinale a alternativa que apresenta somente
sinônimos da palavra INÉDITA.
a) Nova, desconhecida, famosa.
b) Original, extraordinária, usual.
c) Célebre, comum, não apresentada.
d) Vulgar, convencional, conhecida.
e) Não apresentada, não publicada, única.
QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

06. Um pedreiro gasta 3 horas para levantar
uma parede específica em uma construção. Se
trabalhassem em conjunto, quanto tempo levariam
6 pedreiros para levantar a mesma parede?
a) 50 minutos.
b) 30 minutos.
c) 60 minutos.
d) 180 minutos.
e) 25 minutos.
________________________________________
07. Qual a área sombreada da figura a seguir?

a) 20 cm².
b) 40 cm².
c) 13 cm².
d) 80 cm².
e) 26 cm².
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08. Qual o resultado da expressão 23 - 32 ?
a) 0.
b) +5.
c) +2.
d) – 1.
e) – 2.
________________________________________
09. Considere as afirmações a seguir:
- Alguns concurseiros são aprovados no concurso.
- Alguns concurseiros estudam para a prova do
concurso.
De acordo com essas afirmações, assinale a única
alternativa que contém uma conclusão logicamente
verdadeira:
a) Certamente os concurseiros que são aprovados
estudaram para a prova do concurso.
b) Não é possível ser aprovado estudando para a
prova do concurso.
c) Todos os concurseiros serão aprovados no
concurso.
d) Nenhum concurseiro pode ser aprovado sem
estudar.
e) Pode existir um concurseiro que não estudou e
mesmo assim foi aprovado no concurso.
________________________________________
10. Na equação a seguir, qual o valor de x?
{5 - 8x = 25}
a) +2,5.
b) +3,75.
c) -2,5.
d) -5.
e) -8,33.
QUESTÕES 11 A 15 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________
11. Em comparação com os demais países do
mundo, o território do Brasil é notável pela sua
grande extensão. Analise as opções abaixo e
assinale a alternativa que indica um país que possui
território MENOR do que o brasileiro.
a) Canadá.
b) Estados Unidos.
c) China.
d) México.
e) Rússia.
________________________________________
12. Leia a seguinte notícia, publicada em abril
deste ano, e assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna:
“O cantor e compositor _________, expoente
da Música Popular Brasileira por suas letras
contestatórias, melancólicas e irônicas, morreu neste
sábado aos setenta anos. De acordo com jornais do

Ceará, Estado natal do músico, os familiares não
divulgaram a causa do falecimento, que ocorreu no
Rio Grande do Sul. O governador cearense disse
em nota de pesar que o povo cearense enaltece
sua história, agradece imensamente tudo que fez e
pelo legado que deixa”. (Jornal El País, 30/04/2017, com
adaptações).

a) Belchior.
b) Toquinho.
c) Chico Buarque.
d) Tom Jobim.
e) Vinícius de Moraes.
________________________________________
13. Um dos principais símbolos da República do
Brasil é o Hino Nacional. Leia o seguinte trecho de
sua letra e assinale a alternativa que contém os
termos que preenchem respectivamente as lacunas:
“Brasil, de amor eterno seja símbolo
O _______ que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa ______
- Paz no futuro e glória no passado.
Mas se ergues da justiça a _____ forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria _____”.
a) lábaro, fórmula, casa, sorte.
b) ícaro, fórmula, clava, morte.
c) fígaro, trêmula, praça, sorte.
d) lábaro, flâmula, clava, morte.
e) ícaro, flâmula, casa, sorte.
________________________________________
14. O termo de origem inglesa “Brexit” tem sido
utilizado frequentemente pelos principais meios de
comunicação nacionais e internacionais para se
referir:
a) à saída do Reino Unido da União Europeia.
b) à independência da Escócia em relação à
Inglaterra.
c) ao abandono de Portugal e Espanha da chamada
“Zona do Euro”.
d) à frustrada tentativa britânica de adotar o Euro
como moeda nacional.
e) à crise política e financeira que caracterizou a
recente trajetória da Grécia.
________________________________________
15. Em outubro de 2017, serão relembrados
os 500 anos de um acontecimento que marcou
profundamente os rumos da história mundial.
Assinale a alternativa que indica corretamente qual
é esse acontecimento.
a) Descobrimento da América.
b) Reforma Protestante.
c) Independência do Brasil.
d) Revolução Russa.
e) Revolução Industrial.
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16. No Windows 7, a barra de tarefas é um item que
permite ao usuário verificar quais são os programas
e arquivos que estão abertos. É possível navegar
entre estes arquivos e programas acionando os
botões referentes a cada item. Assinale a alternativa
que apresenta o principal botão da barra de tarefas
que, quando acionado, dá acesso aos programas e
configurações do sistema operacional:
a) Área de Notificação.
b) Botão Iniciar.
c) Botão Ejetar.
d) Área de Inicialização Rápida.
e) Área de Impressão.
________________________________________
17. O Microsoft Word possui um recurso para aplicar
rapidamente um conjunto de opções de formatação
em todo o documento. Também é possível que
um estilo existente seja modificado para atender a
sua necessidade. Este recurso é conhecido como
GALERIA DE ESTILOS, que pode ser encontrado
em um menu visual na seguinte GUIA:
a) Página Inicial
b) Layout de Página
c) Inserir
d) Revisão
e) Exibição
________________________________________
18. Considere uma planilha que está sendo editada
no aplicativo Microsoft Excel, e assinale a alternativa
que contém a combinação correta de teclas de
atalho que “Salva um Planilha”.
a) ALT + C,R
b) CTRL + C
c) CTRL + V
d) CTRL + B
e) CTRL + W
________________________________________
19. Em um sistema computacional, ______________
se trata da área lógica já existente ou criada pelo
usuário onde é possível o armazenamento de outras
pastas ou arquivos de forma definitiva. Assinale a
alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Gerenciador de dispositivos
b) E-Sata
c) Cookies
d) RAM
e) Pasta ou Diretório
________________________________________
20. Ficar protegido contra a perda de arquivos
caso falte energia, quando o computador resolve
“travar”, ou ainda acessar os seus arquivos de
qualquer lugar sem precisar instalar programas ou
armazenar dados localmente no computador, são
possibilidades que surgiram com o serviço de:

a) Computação em nuvem
b) Computação local
c) Computação Offline
d) Memória RAM
e) CD-ROM
QUESTÕES 21 A 50 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

________________________________________
21. A Lei 101/2000 é uma Lei Complementar que
estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal. Conforme
previsto no parágrafo 2º do art. 18 desta Lei, a
despesa total com pessoal será apurada:
a) Somando-se a realizada no mês em referência
com as dos onze imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de competência.
b) Somando-se a realizada no mês em referência
com as dos doze imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de caixa.
c) Somando-se a realizada no mês em referência
com as dos vinte e quatro imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de caixa.
d) Somando-se a realizada no mês em referência
com as dos vinte e quatro imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de competência.
e) Somando-se a realizada no mês em referência
com as dos doze imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de competência.
________________________________________
22. São instrumentos de transparência da gestão
fiscal, conforme previsto no art. 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº
101/2000), aos quais será dada ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público:
I) Os planos, orçamentos e leis de diretrizes
orçamentárias;
II) As prestações de contas e o respectivo parecer
prévio;
III) O Relatório Resumido da Execução
Orçamentária;
IV) O Relatório de Gestão Fiscal;
V) As versões simplificadas desses documentos.
a) Somente os itens I e III estão corretos.
b) Somente os itens I, II e III estão corretos.
c) Somente os itens I e IV estão corretos.
d) Somente os itens II, III e V estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.
________________________________________
23. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece
limites para gastos com despesa total em cada
período de apuração e em cada ente da Federação.
É obrigatório aos gestores não exceder os
percentuais da Receita Corrente Líquida (RCL).
Analise as informações abaixo, referentes aos
percentuais de RCL previstos no art. 19 da Lei nº
101/2000, e marque a alternativa INCORRETA:
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I - União: 50% (cinquenta por cento).
II - Estados: 60% (sessenta por cento).
III - Municípios: 50% (sessenta por cento).
a) O percentual da receita líquida dos Municípios
está de acordo com o previsto.
b) O percentual da receita líquida dos Estados está
de acordo com o previsto.
c) O percentual da receita líquida da União está de
acordo com o previsto.
d) O percentual da receita líquida dos Municípios
está em desacordo com o previsto.
e) O percentual da receita líquida dos Estados e da
União estão de acordo com o previsto.
________________________________________
24. A Lei nº 8.666/93 estabelece normas gerais sobre
licitações e contratos administrativos pertinentes a
obras, serviços - inclusive de publicidade, compras,
alienações e locações no âmbito dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Analise as afirmativas a seguir e
assinale a alternativa INCORRETA em relação ao
previsto na Lei de Licitações:
a) Em igualdade de condições, como critério
de desempate, será assegurada preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos
no país.
b) Em igualdade de condições, como critério
de desempate, será assegurada preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos
ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social, e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
c) A licitação será sigilosa, sendo públicos e
acessíveis ao público os atos de seu procedimento,
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a
respectiva abertura.
d) Nos processos de licitação, poderá ser
estabelecida margem de preferência para produtos
manufaturados e para serviços nacionais que
atendam a normas técnicas brasileiras.
e) A margem de preferência será estabelecida
com base em estudos revistos periodicamente, em
prazo não superior a 5 (cinco) anos, que levem em
consideração geração de emprego e renda, efeito
na arrecadação de tributos federais, estaduais e
municipais, entre outros fatores.
________________________________________
25. De acordo com o art. 22 da Lei nº 8.666/93 (Lei
das Licitações), são modalidades de licitação:
I - Concorrência.
II - Tomada de preços.
III - Convite.
IV - Concurso.
V - Leilão.
VI – Pregão Eletrônico.
VII – Arremate.

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III, IV ,V e VII estão
corretas.
d) Somente as afirmativas I, II, III, IV e V estão
corretas.
e) Somente as afirmativas I, II, IV, VI e VII estão
corretas.
________________________________________
26. Conforme a NBC TA 315 (Normas Brasileiras
de Contabilidade), que trata da avaliação dos riscos
de distorção relevante por meio do entendimento da
entidade e do seu ambiente na auditoria, analise as
afirmativas a seguir:
I) O objetivo do auditor é identificar e avaliar os
riscos de distorção relevante independentemente
se causada por fraude ou erro, nos níveis
de demonstração contábil e afirmações, por
meio do entendimento da entidade e do seu
ambiente, inclusive do controle interno da
entidade, proporcionando assim uma base para o
planejamento e a implementação das respostas
aos riscos identificados de distorção relevante.
II) Podemos citar como exemplos de risco
financeiro que devem ser observados para o correto
planejamento da Auditoria alguns fatores, tais como:
presença de cláusulas covenants em contratos
de empréstimos junto a instituições financeiras e
histórico de inadimplência nas contas a receber.
III) A identificação dos riscos significativos depende
da capacidade da Administração da Empresa, e
nunca do Auditor Independente, de entender o
negócio e seu ambiente externo e interno, para
assim determinar contas com maior propensão a
informação material incorreta.
Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE
a(s) afirmativa(s) correta(s):
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) I.
e) III.
________________________________________
27. De acordo com a NBC TA 230, a documentação
de auditoria pode ser registrada em papel, em
formatos eletrônicos ou outros. São exemplos de
documentação de auditoria:
I) Programas de auditoria;
II) Análises;
III) Memorandos de assuntos do trabalho;
IV) Resumos de assuntos significativos;
V) Cartas de confirmação e representação;
VI) Listas de verificação;
VII) Correspondências (inclusive correio eletrônico)
referentes a assuntos significativos.
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a) Estão corretos apenas os itens I, II e V.
b) Estão corretos apenas os itens I, II, V e VII.
c) Estão corretos apenas os itens I, II, III e IV.
d) Estão corretos apenas os itens I, II e V.
e) Todos os itens estão corretos.
________________________________________
28. De acordo com as normas brasileiras de
contabilidade referentes ao profissional auditor,
representam características SOMENTE do auditor
interno:
I) Possuir um menor grau de independência;
II) Não ter vínculo empregatício com a empresa
auditada;
III) Ter de fazer um menor volume de testes;
IV) Possuir maior grau de independência.
Assinale a alternativa que apresenta APENAS a(s)
afirmativa(s) correta(s):
a) I, II e III.
b) II e III.
c) II e IV.
d) III e IV.
e) I.
________________________________________
29. Segundo previsto no art. 25 da Lei nº 525/2004
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), a
contagem de tempo de efetivo exercício para efeito
de estágio probatório será SUSPENSA, quando o
servidor:
I - Afastar-se do exercício de suas funções através
de licenças previstas nesta Lei, por período superior
a 30 (trinta) dias, desde que sejam ininterruptos.
II - Afastar-se do exercício de suas funções através
de licenças previstas nesta Lei, por período superior
a 60 (sessenta) dias.
III - Afastar-se do cargo efetivo para exercer Cargo
em Comissão.
IV - Afastar-se do cargo efetivo para exercer
mandato eletivo.
De acordo com a Lei nº 525/2004, estão CORRETAS
apenas as afirmativas:
a) I e II.
b) I, III e IV.
c) II e IV.
d) III e IV.
e) I e III.
________________________________________
30. Conforme dispõe a Reestruturação do
regime Próprio de Previdência do Município,
são considerados beneficiários do Programa de
Previdência de que trata a Lei Complementar
15/2005, na condição de DEPENDENTES do
segurado:
I) O cônjuge ou convivente, na constância do
casamento ou união estável.

II) O cônjuge, separado de fato, que comprove a
dependência econômica.
III) Os filhos menores de 18 anos, e os que
forem considerados inválidos ou incapazes, e os
universitários, desde que solteiros até 25 (vinte e
cinco) anos.
De acordo com o que prevê a redação atualizada
da Lei nº 15/2005:
a) somente a afirmativa I está correta.
b) somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) todas as afirmativas estão corretas.
d) somente a afirmativa III está correta.
e) somente as afirmativas I e III estão corretas.
________________________________________
31. De acordo com a Lei Complementar nº 15/2005,
em seu art. 24, são benefícios relacionados
SOMENTE ao segurado:
I) Aposentadoria por invalidez;
II) Aposentadoria compulsória;
III) Aposentadoria por idade e tempo de contribuição;
IV) Aposentadoria por idade;
V) Auxílio Doença;
VI) Salário Maternidade;
VII) Pensão por Morte;
a) Há apenas uma afirmativa correta.
b) Há apenas duas afirmativas corretas.
c) Há apenas três afirmativas corretas.
d) Há apenas quatro afirmativas corretas.
e) Há apenas cinco afirmativas corretas.
________________________________________
32. “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória,
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada”. Com base na definição
de tributos extraída do CTN (Código Tributário
Nacional) analise as afirmativas a seguir:
I) É vedado à União instituir tributo que não seja
uniforme em todo o território nacional, ou que
importe distinção ou preferência em favor de
determinado Estado ou Município.
II) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios estabelecer diferença tributária
entre bens de qualquer natureza, em razão da sua
procedência ou do seu destino
III) Somente a União, em casos excepcionais,
pode instituir empréstimos compulsórios, tais como
guerra externa, ou sua iminência, ou conjuntura que
exija a absorção temporária de poder aquisitivo.
IV) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato
gerador uma situação independente de qualquer
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.
Estão CORRETAS, de acordo com o Código
Tributário Nacional:
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a)
somente 01 (uma) afirmativa.
b)
somente 02 (duas) afirmativas.
c)
todas as afirmativas.
d)
somente 03 (três) afirmativas.
e)
nenhuma das afirmativas.
________________________________________
33. De acordo com a Resolução 803/96 (Código de
Ética do Profissional da Contabilidade), analise as
seguintes proposições:
I) Auferir qualquer provento em função do exercício
profissional que não decorra exclusivamente de sua
prática lícita.
II) Guardar sigilo sobre o que souber em razão do
exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do
serviço público, ressalvados os casos previstos
em lei, ou quando solicitado por autoridades
competentes, entre estas os Conselhos Regionais
de Contabilidade.
III) Inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de
emitir opinião sobre qualquer caso.
IV) Aconselhar o cliente ou o empregador contra
disposições expressas em lei ou contra os
Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras
de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal
de Contabilidade.
Com base nas proposições apresentadas, classifique
como VEDADO ou DEVER do profissional contador,
conforme estabelece o Código de Ética:
a) I (vedado); II (dever); III (vedado); IV (vedado).
b) I (dever); II (vedado); III (dever); IV (dever).
c) I (vedado); II (vedado); III (vedado); IV (dever).
d) I (dever); II (dever); III (dever); IV (vedado).
e) I (vedado); II (dever); III (dever); IV (vedado).
________________________________________
34. Conforme previsto no art. 12 da Resolução
803/96 (Código de Ética do Profissional da
Contabilidade), a transgressão de preceito constitui
INFRAÇÃO ÉTICA, sendo aplicadas as seguintes
penalidades:
I) Advertência reservada
II) Advertência pública
III) Censura reservada
IV) Censura pública
São penalidades previstas no art.12 do Código de
Ética do Profissional da Contabilidade SOMENTE:
a) II e III.
b) I, III e IV.
c) III e IV.
d) I, II e III.
e) I e II.
________________________________________
35. Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público 2017, 7ª Edição, “os Princípios
Orçamentários visam estabelecer diretrizes
norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade,

eficiência e transparência para os processos de
elaboração, execução e controle do orçamento
público”. Com base no previsto pelo manual, são
princípios orçamentários, EXCETO:
a) Publicidade.
b) Unidade.
c) Entidade.
d) Legalidade.
e) Exclusividade.
________________________________________
36. Assinale a alternativa que completa corretamente
a lacuna:
“Previsto no § 8º do art. 165 da Constituição Federal,
o princípio _______________ estabelece que a
LOA não conterá dispositivo estranho à previsão
da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se
dessa proibição a autorização para abertura de
crédito suplementar e a contratação de operações
de crédito, nos termos da lei.”
a) da Universalidade
b) da Legalidade
c) do Orçamento Bruto
d) da Publicidade
e) da Exclusividade
________________________________________
37. Com base no Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público (MCASP 2017), assinale a
alternativa que preenche corretamente as lacunas
nas definições abaixo, respectivamente:
Receitas _______________ são arrecadadas
dentro do exercício financeiro, aumentam as
disponibilidades financeiras do Estado e constituem
instrumento para financiar os objetivos definidos
nos programas e ações orçamentários, com vistas
a satisfazer finalidades públicas.
Receitas _______________ são arrecadadas
dentro do exercício financeiro, aumentam as
disponibilidades financeiras do Estado e são
instrumentos de financiamento dos programas
e ações orçamentários, a fim de se atingirem as
finalidades públicas.
a) Orçamentárias Correntes e Orçamentárias de
Capital.
b) Orçamentárias de Capital e Orçamentárias
Correntes.
c)Extraorçamentárias
Correntes
e
Extraorçamentárias de Capital.
d)Extraorçamentárias
de
Capital
e
Extraorçamentárias Correntes.
e) Correntes e de Capital.
________________________________________
38. De acordo com o CPC 03 (R2) (Comitê de
Pronunciamentos Contábeis), no que se refere
à Demonstração dos Fluxos de Caixa, analise as
afirmativas a seguir:
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I) Pagamentos de caixa a investidores para adquirir
ou resgatar ações da entidade.
II) Pagamentos de caixa por arrendatário, para
redução do passivo relativo a arrendamento
mercantil financeiro.
III) Recebimentos de caixa resultantes da venda de
ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo
prazo.
IV) Pagamentos para aquisição de ações ou
instrumentos de dívida de outras entidades e
participações societárias em joint ventures (exceto
desembolsos referentes a títulos considerados
como equivalentes de caixa ou mantidos para
negociação imediata ou venda futura).
São exemplos de fluxos de caixa decorrentes das
atividades de financiamento:
a) todas as afirmativas.
b) somente II e IV.
c) somente I e II.
d) somente III e IV.
e) somente IV.
________________________________________
39. Analise as afirmativas que expressam definições
sobre a Demonstração de Fluxo de Caixa, conforme
o CPC 03 ( R2), marque (V) para verdadeiro e (F)
para falso e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA.
( ) Equivalentes de caixa são aplicações financeiras
de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente
conversíveis em um montante conhecido de caixa
e que estão sujeitas a um insignificante risco de
mudança de valor.
( ) Atividades operacionais são as principais
atividades geradoras de receita da entidade e
outras atividades diferentes das de investimento e
de financiamento.
( ) Atividades de financiamento são as referentes à
aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de
outros investimentos não incluídos nos equivalentes
de caixa.
( ) Atividades de investimento são aquelas que
resultam em mudanças no tamanho e na composição
do capital próprio e no endividamento da entidade,
não classificadas como atividade operacional.
a) V,V,V,F
b) V,F,V,F
c) F,V,F,V
d) V,V,F,F
e) V,V,F,V
________________________________________
40. “As características qualitativas são atributos
que tornam a informação útil para os usuários e dão
suporte ao cumprimento dos objetivos da informação
contábil.” (MCASP 2017). São consideradas
características da informação contábil, conforme o
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público:

I) Relevância
II)Tempestividade
III) Verificabilidade
IV) Representação Fidedigna
V) Compreensibilidade
Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE
a(s) afirmativa(s) correta(s):
a) I e II.
b) I e IV.
c) I, II, III, IV e V.
d) I, III e IV.
e) I.
________________________________________
41. De acordo com o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP 2017, 7ª Edição):
“A ________________ é alcançada quando a
representação do fenômeno é completa, neutra
e livre de erro material”. O termo que completa
corretamente a lacuna é:
a) compreensibilidade
b) verificabilidade
c) tempestividade
d) representação Fidedigna
e) relevância
________________________________________
42. “São _______________ todas as despesas
regularmente empenhadas, do exercício atual
ou anterior, mas não pagas ou canceladas até
31 de dezembro do exercício financeiro vigente.”
(MCASP)
O texto acima faz referência a:
a) Empenhos a Pagar
b) Saldos a Pagar
c) Dívidas a Pagar
d) Restos a Pagar
e) Contas a Pagar
________________________________________
43. Em relação a DVA (Demonstração do Valor
Adicionado), analise as afirmativas:
I) A distribuição da riqueza criada deve ser
detalhada.
II) Valor adicionado representa a riqueza criada pela
empresa, de forma geral, medida pela diferença
entre o valor das vendas e os insumos adquiridos
de terceiros.
III) Valor adicionado recebido em transferência
representa a riqueza que não tenha sido criada pela
própria entidade, e sim por terceiros, e que a ela é
transferida, como por exemplo receitas financeiras,
de equivalência patrimonial, royalties, etc.
IV) Pode ser feita pelo Método Direto e Indireto.
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 09:
a) Somente a I e IV estão corretas.
b) Somente a I e II estão corretas.
c) Somente a II ,III e IV estão corretas.
d) Somente a II e III estão corretas.
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e) Somente a I, II e III estão corretas.

44. Conforme dispõe a Lei complementar nº 15/2005
(Reestruturação do Regime Próprio de Previdência),
em seu art. 13, a perda da condição de dependente
ocorre para o cônjuge:
I) pela separação judicial ou divórcio, enquanto não
lhe for assegurada a prestação de alimentos.
II) pela separação de fato, enquanto não comprovada
a dependência econômica.
III) pela anulação do casamento.
IV) pelo óbito.
V) por sentença judicial ainda que não transitada em
julgado.
Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE as
afirmativas corretas.
a) I,II,III e V.
b) II e III.
c) I e III.
d) I,II,III e IV.
e) I e II.
________________________________________
45. De acordo com a Lei nº 4320/64, que estatui
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em seu
art. 53, assinale a alternativa que completa a lacuna
com a resposta CORRETA:
__________ da receita é ato da repartição competente,
que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa
que lhe é devedora e inscreve o débito desta.
a) A previsão
b) A programação
c) O lançamento
d) A arrecadação
e) O recolhimento
________________________________________
46. Analise as definições presentes na Lei nº 4320/64:
I) _______________ é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigação de
pagamento pendente ou não de implemento de
condição.
II) ______________ consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito.
III)______________ é o despacho exarado por
autoridade competente, determinando que a despesa
seja paga.
Preenchendo as lacunas corretamente, temos
respectivamente:
a) Ordem de pagamento, empenho de despesa e
liquidação da despesa.
b) Liquidação da despesa, ordem de pagamento e
empenho de despesa.
c) Empenho de despesa, liquidação da despesa e
ordem de pagamento.
d) Ordem de pagamento, liquidação da despesa e
empenho de despesa.
e) Empenho de despesa, ordem de pagamento e
liquidação da despesa.

47. Em relação aos Créditos adicionais elencados
no art. 41 da Lei nº 4320/64, analise as assertivas
abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
I - São especiais os destinados a reforço de dotação
orçamentária.
II - São suplementares os destinados a despesas
para as quais não haja dotação orçamentária
específica.
III - São extraordinários os destinados a despesas
urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção
intestina ou calamidade pública.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Somente a afirmativa II está correta.
e) Somente a afirmativa III está correta.
________________________________________
48. Sobre o ativo intangível e conforme descrito no
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 04),
analise as seguintes afirmativas:
I) _______________ é o custo de um ativo ou outro
valor que substitua o custo, menos o seu valor
residual.
II) ______________ é um ativo não monetário
identificável sem substância física.
III) ______________ de um ativo intangível é o valor
estimado que uma entidade obteria com a venda
do ativo, após deduzir as despesas estimadas de
venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição
esperadas para o fim de sua vida útil.
IV) ______________é um recurso controlado pela
entidade como resultado de eventos passados, e do
qual se espera que resultem benefícios econômicos
futuros para a entidade.
V) _______________ é o preço que seria recebido
pela venda de um ativo ou que seria pago pela
transferência de um passivo em uma transação não
forçada entre participantes do mercado na data de
mensuração.
Assinale a alternativa que preenche as lacunas
corretamente:
a) Valor Justo; Ativo; Valor residual; Ativo intangível;
Valor amortizável.
b) Valor amortizável; Ativo; Valor residual; Ativo
intangível; Valor justo.
c) Valor Justo;Valor residual; Valor amortizável;
Passivo; Ativo intangível.
d) Valor amortizável; Ativo intangível; Passivo; Valor
amortizável, Valor Justo.
e) Valor amortizável; Ativo intangível; Valor residual;
Ativo; Valor Justo.
________________________________________
49. De acordo com o PRONUNCIAMENTO
CONCEITUAL BÁSICO (R1) Estrutura Conceitual
para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro, são características qualitativas
fundamentais APENAS:
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a) Relevância, Representação Fidedigna e
Materialidade.
b) Verificabilidade, Comparabilidade e Materialidade.
c) Relevância e Representação fidedigna.
d) Tempestividade e Relevância.
e) Compreensibilidade e Representação Fidedigna.
________________________________________
50. Sabemos que, conforme o CPC 00 (R1), as
características da informações contábil são divididas
em características qualitativas fundamentais e
qualitativas de melhoria. Analise as afirmativas em
relação à aplicação destas características:
I) A informação precisa concomitantemente ser
relevante e representar com fidedignidade a
realidade reportada para ser útil.
II) Nem a representação fidedigna de fenômeno
irrelevante, tampouco a representação não
fidedigna de fenômeno relevante auxiliam os
usuários a tomarem boas decisões.
III) A aplicação das características qualitativas de
melhoria é um processo iterativo que não segue
uma ordem preestabelecida.
Estão de acordo com o estabelecido no CPC 00
(R1):
a) somente as afirmativas I e II.
b) somente a afirmativa I.
c) somente a afirmativa II.
d) somente as afirmativas I e III.
e) todas as afirmativas.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 05/06/2017.
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