PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ - PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (GERAL)
EDITAL 001/2018

CARGO

Data e Horário da Prova

CONTADOR

Domingo, 21/10/2018, às 08h

INSTRUÇÕES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
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.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
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 única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início
da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

Concurso da Prefeitura Municipal de Uruçuí – PI
Crescer Consultorias

CARGO: CONTADOR
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 4.
Registro linguístico pode variar de acordo com a situação e o assunto
Ideia de que há a língua "certa" de um lado e as variedades de outro vai na contramão dos estudos
científicos.
“Me avisaram do meu gabinete que eu ‘tava com uma marca de batom, um beijo, no rosto. É o único
problema que eu não preciso nessa altura da minha vida.”
A frase foi dita pelo Ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), durante
a votação do pedido de habeas corpus para o Ex-presidente Lula no último dia 4 de abril.
Antes de retomar a leitura de seu voto, depois de aparte do Ministro Dias Toffoli, Barroso permitiu-se um
momento de descontração.
Não paira dúvida acerca da formalidade do ambiente nem se questiona o grau de conhecimento
da língua portuguesa do magistrado, mas o fato é que ele não disse “Avisaram-me”, “estava” ou
“problema de que eu não preciso nesta altura”. Será que o Ministro errou?
Segundo o Sociolinguista Carlos Alberto Faraco, professor titular aposentado e Ex-reitor da
Universidade Federal do Paraná, não há cortes rígidos entre formal e informal, entre oral e escrito, entre
“certo” e “errado”.
“A mudança estilística do Ministro está ligada ao assunto; as pessoas modulam a língua de acordo
com interlocutores, ambiente, assunto, gênero do discurso etc. O mais importante é fugir sempre das
dicotomias. Dicotomizar a realidade linguística é falseá-la; a língua varia muito seja na fala, seja na
escrita”, afirma.
Além disso, segundo o professor, esse registro linguístico já pertence à norma culta, embora não
corresponda por inteiro à norma-padrão. “São muito frequentes as orações relativas cortadoras (do tipo
de “O livro que eu gosto”, com apagamento da preposição “de”) nos debates do STF. Os falantes, mesmo
os altamente escolarizados, nem se dão conta de quanto a língua que falam está mudando”, diz Faraco.
Segundo o professor, é preciso distinguir “norma culta” (o registro efetivamente usado pelo
segmento social letrado) de “norma-padrão” (modelo convencional de correção estipulado por
gramáticos).
A ideia de que há a língua “certa” de um lado e as variedades de outro, ainda presente
no senso comum, vai na contramão dos estudos científicos.
É com base nos corpora (conjuntos de dados linguísticos sistematicamente coletados e
representativos dos usos) que se pode afirmar que a norma culta já não se identifica plenamente com a
norma-padrão, nem mesmo nas situações de formalidade.
Em suma, a norma culta de hoje já não é a língua de Rui Barbosa (1849-1923), embora a gramática
normativa nos remeta com frequência a modelos da época do célebre orador, escritor e jurista baiano.
Esse desencontro ocorre porque a língua está em constante mudança, enquanto o padrão
tradicional de correção tende a se manter estático desde as suas origens, no século 19, quando se pautou
pelos usos de Portugal.

CARGO: CONTADOR
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A norma-padrão é, segundo Faraco, um modelo idealizado. “O resultado do abismo que se cria
entre as práticas correntes e as regras postuladas como padrão é esta espécie de anomia linguística em
que vivemos no Brasil. O ensino não tem norte e o uso não tem norte. Há uma grande insegurança
linguística entre os falantes porque muitas regras não fazem sentido em confronto com as práticas
concretas”, afirma.
Faraco lembra que o gramático Celso Cunha (1917-1989) já apontava o problema brasileiro da
“dualidade de normas”, ou seja, há uma realidade praticada e uma prescrita. “Isso não é um problema só
brasileiro. Criou-se na tradição histórica da América Latina a ideia de que a língua como se fala nas
colônias é incorreta, descuidada, portanto a língua modelar (a que devemos usar na escrita etc.) mora em
outro lugar. O espanhol mora em Madri e o português mora em Lisboa”, conclui.
www1.folha.uol.com.br - Folha de SP – 23/abril/18 - Thaís Nicoleti de Camargo - Adaptado
01)

A partir da leitura do texto, é INCORRETO
afirmar:

03)

(A)

Há uma diferença entre o modelo
convencional da língua e a norma culta de
hoje.
(B) A língua culta atual e as variedades
linguísticas identificam-se plenamente com a
gramática normativa.
(C) A frase dita pelo Ministro mostra a existência
de uma norma culta e uma norma padrão,
sendo uma praticada e outra prescrita,
variando conforme a situação.
(D) Não são incorretas as construções linguísticas
informais.
02)

(A)

(B)

(C)

(D)

A relação de ideia estabelecida pela oração
destacada, foi identificada
CORRETAMENTE entre parênteses em:
“Esse desencontro ocorre porque a língua
está em constante mudança (...).”
(conclusão)
“(...) o padrão tradicional de correção tende a
se manter estático desde as suas origens (...),
quando se pautou pelos usos de Portugal.”
(conformidade)
“Em suma, a norma culta de hoje já não é a
língua de Rui Barbosa, embora a gramática
normativa nos remeta com frequência a
modelos da época do célebre orador (...).”
(concessão)
“O ensino não tem norte e o uso não tem
norte.” (alternância)

CARGO: CONTADOR

O termo destacado tem o mesmo valor
semântico da palavra entre parêntese,
EXCETO em:

(A)

“O resultado do abismo que se cria entre as
práticas correntes e as regras postuladas
como padrão é esta espécie de anomia
linguística em que vivemos no Brasil.”
(organização)
(B) “O mais importante é fugir sempre das
dicotomias.” (divisões)
(C) “Não paira dúvida acerca da formalidade do
ambiente (...)” (a respeito de)
(D) “Segundo o professor, é preciso distinguir
“norma culta” de “norma-padrão” (modelo
convencional de correção estipulado por
gramáticos). (admitido)
04)

No texto lê-se “Além disso, segundo o
professor, esse registro linguístico já pertence
à norma culta, embora não corresponda por
inteiro à norma-padrão.”

Os
termos
sublinhados
acima
respectivamente, a equivalência de:
(A) Explicação/designação/tempo.
(B) Realce/conformidade/intensidade.
(C) Situação/afirmação/expletivo.
(D) Inclusão/conformidade/tempo.
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05)

“Esse desencontro ocorre porque a língua
está em constante mudança (...)”.

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale
a alternativa em que aparece ERRO ortográfico.
(A) Por que a língua está em constante mudança?
(B) As razões porque criticaram o ministro são
equivocadas.
(C) O ministro não empregou a norma padrão.
Por quê?
(D) A língua muda porque ela é dinâmica.
06)

“(...) segundo o professor, esse registro
linguístico já pertence à norma culta (...)”

Assinale a alternativa que justifica a utilização da
crase:
(A) “à” indica a junção de dois artigos definidos.
(B) “à” indica a junção do pronome “a” com o
artigo “a”.
(C) “à” indica a junção da preposição “a” com o
artigo “a”.
(D) “à” indica a junção do artigo “a” com o
pronome “a”.
07)

09)

“Me avisaram do meu gabinete que
eu ‘tava com uma marca de batom, um beijo,
no rosto.”

Ao reescrever a frase acima, conforme a norma
padrão (gramática normativa), o processo de
colocação pronominal do termo destacado passa a
ser:
(A) Próclise.
(B) Ênclise.
(C) Mesóclise.
(D) Eufonia como determinante.
10)

A nação que não trata sua língua como
prioridade não é civilizada.

Assinale a opção que apresenta a CORRETA
classificação da oração destacada.
(A) Oração coordenada sindética aditiva.
(B) Oração subordinada adverbial comparativa.
(C) Oração subordinada adjetiva restritiva.
(D) Oração subordinada adjetiva explicativa.

“Registro linguístico pode variar de acordo
com a situação e o assunto.”

Nessa frase, quantas palavras podem ser
classificadas como substantivos?
(A) Uma palavra.
(B) Duas palavras.
(C) Três palavras.
(D) Quatro palavras.
08)

“Segundo o Sociolinguista Carlos Alberto
Faraco, professor titular aposentado e Exreitor da Universidade Federal do Paraná, não
há cortes rígidos entre formal e informal
(...).”

Aponte a alternativa que justifica corretamente o
emprego das vírgulas:
(A) Separar aposto.
(B) Separar vocativo.
(C) Separar sujeito.
(D) Separar adjunto adverbial deslocado .
CARGO: CONTADOR
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INFORMÁTICA
QUESTÕES DE 11 A 15
11)

Segundo o
navegar na
navegação
atividades
navegador.

manual do Google Chrome
Web em privado no modo de
anônima impede que suas
fiquem memorizadas pelo

Sobre essa característica pode-se afirmar,
EXCETO:
(A) Quando navega em privado, as outras pessoas
que utilizam o dispositivo não veem a sua
atividade.
(B) O Chrome apaga os ficheiros transferidos na
navegação em privado e desse modo eles não
serão acessados por outros usuários do
dispositivo.
(C) O Chrome não guarda o seu histórico de
navegação nem as informações introduzidas
nos formulários.
(D) Os cookies e os dados de sites são
memorizados enquanto navega, porém, são
eliminados quando fecha o modo de
navegação anônima.
12)

Com relação as funções existentes Microsoft
Excel 2013, analise as afirmativas.

I. ÍNDICE Use esta função para retornar um
valor ou a referência a um valor de dentro de
uma tabela ou intervalo.
II. SEERRO Retornará um valor que você
especifica se uma fórmula for avaliada para
um erro; do contrário, retornará o resultado
da fórmula.
III. ARRUMAR Remove espaços do texto.
Quais afirmativas estão corretas?
(A) Apenas I e II
(B) Apenas II e III
(C) Apenas I e III
(D) I, II e III
CARGO: CONTADOR

13)

Todas alternativas referem-se a atalhos do
Microsoft Windows 10 em português
brasileiro (PT-BR), EXCETO:

(A)

Ctrl + Shift + teclas de direção
(B) Num Lock + asterisco
(C) Ctrl + F1
(D) Ctrl + D
14)

O
site
de
buscas
Google
(www.google.com.br) permite usar símbolos
ou palavras na pesquisa para tornar os
resultados mais precisos. Quais afirmações
abaixo referem-se a refinamentos de busca do
Google?

I. Combinar pesquisas: Coloque "OR" entre
cada consulta de pesquisa.
II. Pesquisar um site específico: Coloque "site:"
antes de um site ou domínio.
III. Pesquisar em e-mails: Coloque "@" antes de
uma palavra para pesquisar em domínios de
e-mails.
(A)

Apenas I e II
(B) Apenas II e III
(C) Apenas I e III
(D) I, II e III
15)

Os termos abaixo:

I. NTFS, FAT, EXT3
II. Clock Interno
III. Windows-1250, UTF-8, ISO 8859-5.
Estão relacionados respectivamente a:
(A) I - Sistema de Arquivos; II - Hard Disk; III Tipos de Sistemas Operacionais.
(B) I - Extensão de Arquivos; II - Fuso Horário;
III - Codificação de caracteres.
(C) I - Sistema de Arquivos; II - Ciclagem do
Processador; III - Codificação de caracteres.
(D) I - Extensão de Arquivos; II - Fuso Horário;
III - Tipos de Sistemas Operacionais.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16)

Com a vigência da Resolução 1.374/11 –
NBC TG Conceitual para Elaboração de
Relatório Contábil e Financeiro, assinale o
princípio contábil que se refere ao processo
de mensuração e apresentação dos
componentes patrimoniais para produzir
informações íntegras e tempestivas:

(A)

Prudência
(B) Entidade
(C) Oportunidade
(D) Competência
17)

Em relação à estrutura do sistema de
informação contábil, julgue as assertivas a
seguir:

I. A qualidade do que pode ser conversível, ou
seja, característica de transformação de bens
e direitos em moeda é chamada de
Exigibilidade.
II. Unidade contábil é a soma, a agregação ou a
divisão de patrimônios autônomos de uma ou
mais entidades do setor público.
III. Circulante é o conjunto de bens e direitos
realizáveis e obrigações exigíveis após o
término do exercício seguinte.
IV. Patrimônio Líquido é o valor residual dos
ativos da entidade depois de deduzidos todos
seus passivos.
Assinale a alternativa correta:
(A) I e II estão corretas
(B) I e III estão corretas
(C) II e III estão corretas
(D) II e IV estão corretas

CARGO: CONTADOR

QUESTÕES DE 16 A 40
18)

Sobre as reservas e a retenção de lucros,
analise a proposição abaixo e assinale a
alternativa correta.

No exercício em que o montante do dividendo
obrigatório ultrapassar a parcela realizada do
lucro líquido do exercício, a assembleia-geral
poderá, por proposta dos órgãos de administração,
destinar o excesso à constituição de:
(A) Reserva de capital
(B) Reserva de lucros a realizar
(C) Reservas estatutárias
(D) Reserva legal
19)

Em relação aos critérios de avaliação dos
ativos e passivos, assinale a alternativa
incorreta:

(A)

Os elementos do ativo decorrentes de
operações de longo prazo serão ajustados a
valor justo, sendo os demais ajustados
quando houver efeito relevante.
(B) As aplicações em instrumentos financeiros,
inclusive derivativos, e em direitos e títulos
de créditos, classificados no ativo circulante
ou no realizável a longo prazo serão
classificados: a) pelo seu valor justo, quando
se tratar de aplicações destinadas à
negociação ou disponíveis para venda; e b)
pelo valor de custo de aquisição ou valor de
emissão, atualizado conforme disposições
legais ou contratuais, ajustado ao valor
provável de realização, quando este for
inferior, no caso das demais aplicações e os
direitos e títulos de crédito.
(C) As obrigações, encargos e riscos, conhecidos
ou calculáveis, inclusive Imposto sobre a
Renda a pagar com base no resultado do
exercício, serão computados pelo valor
atualizado até a data do balanço.
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(D)

Os estoques de mercadorias fungíveis
destinadas à venda poderão ser avaliados
pelo valor de mercado, quando esse for o
costume mercantil aceito pela técnica
contábil.

(A)

Custeio por atividade
(B) Custeio direto
(C) Custeio pleno
(D) Custeio por absorção
23)

20)

Serão discriminados na demonstração do
resultado do exercício, exceto:

(A)

A receita líquida das vendas e serviços, o
custo das mercadorias e serviços vendidos e
o lucro bruto.
(B) O lucro ou prejuízo operacional, as outras
receitas e as outras despesas.
(C) As participações de debêntures, empregados,
administradores e partes beneficiárias,
mesmo na forma de instrumentos financeiros,
e de instituições ou fundos de assistência ou
previdência de empregados, que não se
caracterizem como despesa.
(D) As reversões de reservas e o lucro líquido do
exercício.
21)

Em relação à Demonstração do Resultado do
Exercício abaixo, marque a assertiva que
corresponda à letra X:

Receitas
(-) deduções da receita
= Receita líquida
X
= Resultado operacional bruto
(A)

Cofins sobre vendas
(B) Depreciação e/ou amortização
(C) Custo da mercadoria vendida
(D) Devoluções de vendas
22)

Em relação às definições do Sistema de
Informação de Custos do Setor Público,
assinale a alternativa correta:

(A)

Custo predeterminado é o custo projetado
para subsidiar o processo de elaboração dos
orçamentos da entidade para determinado
período.
(B) Hora máquina corresponde ao valor da mão
de obra utilizado para a produção de bens e
serviços e outros objetos de custos.
(C) Sub aplicação é a variação positiva apurada
entre os custos e metas estimados e os
executados.
(D) Custo
de oportunidade é o custo
objetivamente mensurável da melhor
alternativa desprezada relacionado à escolha
adotada.
24)

Assinale a alternativa que não se refere a
crédito para fins de apuração do PIS e da
Cofins no regime não cumulativo:

(A)

Frete na operação de venda, quando o ônus
for suportado pelo comprador.
(B) Energia
elétrica utilizada no setor
administrativo.
(C) Valor das contraprestações de operações de
arrendamento mercantil de pessoa jurídica.
(D) Edificações e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa.

Em relação aos métodos de custeio, assinale
a alternativa que se refere ao método que
consiste na apropriação dos custos de
produção e das despesas aos produtos e
serviços:

CARGO: CONTADOR
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25)

empresa XPTO, do ramo atacadista, sob o
regime de tributação pelo lucro real, precisa
apurar o PIS e a Cofins de determinado
período, cujo faturamento foi de 800.000,00.
O valor total das referidas contribuições é de:

(A)

77.200,00
(B) 26.000,00
(C) 74.000,00
(D) 29.200,00
26)

A empresa XPTO contratou seguro contra
incêndio por um período de 24 meses, pelo
valor de R$26.000,00, sendo 50% à vista e o
restante para 30 dias. Neste sentido, marque
a alternativa que satisfaça quando do
reconhecimento da despesa:

(A)

13.000,00 no mês de aquisição / 13.000,00 no
mês seguinte
(B) 2.166,67
(C) 26.000,00
(D) 1.083,33
27)

Ativo + Despesas = Passivo + PL + Receitas
(B) Ativo – Passivo = PL + Receitas + Despesas
(C) Ativo + PL + Receitas = Passivo + Despesas
(D) Ativo = Passivo + PL + Despesas + Despesas
- Receitas
O Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI)
consiste no principal instrumento utilizado
para registro, acompanhamento e controle da
execução orçamentária, financeira e
patrimonial do Governo Federal. Os
principais itens que correspondem à estrutura
básica do Sistema são, exceto:

São objetivos do Sistema SIAFI, exceto:

(A)

Prover os Órgãos da Administração Pública
de mecanismos adequados ao controle diário
da execução orçamentária, financeira e
contábil.
(B) Integrar e compatibilizar as informações no
âmbito dos entes da Federação.
(C) Fornecer meios para agilizar a programação
financeira, otimizando a utilização dos
recursos do Tesouro Nacional, através da
unificação dos recursos de caixa do Governo
Federal.
(D) Permitir que a Contabilidade Aplicada à
Administração Pública seja fonte segura e
tempestiva de informações gerenciais para
todos os níveis da Administração Pública.
30)

Marque a alternativa correta:

(A)

28)

29)

A avaliação dos ativos e de registro dos
passivos são aplicados dentro do regime de
competência e, de forma geral, obedecem
alguns critérios. Neste sentido, identifique o
critério mais adequado de avaliação das
aplicações em instrumentos financeiros e em
direitos e títulos de crédito:

(A)

O valor dos títulos menos estimativas de
perdas para reduzi-los ao valor provável de
realização.
(B) Ao custo de aquisição deduzido da
depreciação, pelo desgaste ou perda de
utilidade ou amortização ou exaustão.
(C) Ao
custo menos estimativas para
reconhecimento de perdas permanentes.
(D) Pelo valor justo ou pelo custo amortizado
(valor inicial acrescido sistematicamente dos
juros e outros rendimentos cabíveis), neste
caso ajustado ao valor provável de realização,
se este for menor.

(A)

DCTF Web
(B) DARF eletrônico
(C) GRPS Eletrônica
(D) Evento
CARGO: CONTADOR
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31)

Em relação às contas do balanço patrimonial,
assinale a alternativa correta:

(A)

As ações em tesouraria deverão ser
destacadas no balanço como dedução da
conta do patrimônio líquido que registrar a
origem dos recursos aplicados na sua
aquisição.
(B) No ativo realizável a longo prazo serão
registrados: as disponibilidades, os direitos
realizáveis no curso do exercício social
subsequente e as aplicações de recursos em
despesas do exercício seguinte.
(C) Na companhia em que o ciclo operacional da
empresa tiver duração maior que o exercício
social, a classificação no circulante ou longo
prazo terá por base o prazo de doze meses.
(D) A conta do capital social discriminará o
montante subscrito e, por dedução, a parcela
realizada.
32)

O Balanço Orçamentário demonstrará as
receitas e despesas previstas em confronto
com as realizadas. O Balanço Patrimonial
demonstrará, exceto:

(A)

O passivo financeiro
(B) Restos a pagar
(C) As contas de compensação
(D) O ativo permanente
33)

Em relação ao balanço patrimonial, assinale
a alternativa incorreta:

(A)

A entidade deve julgar a adequação da
apresentação
de
contas
adicionais
separadamente com base na avaliação: I) da
natureza e liquidez dos ativos; II) da função
dos ativos na entidade; e III) dos montantes,
natureza e prazo dos passivos.
(B) O ciclo operacional da entidade é o tempo
entre a aquisição de ativos para
processamento e sua realização em caixa ou
seus equivalentes.
CARGO: CONTADOR

(C)

Aplica-se à classificação dos ativos e
passivos da entidade o mesmo ciclo
operacional normal. Quando o ciclo
operacional normal da entidade não for
claramente identificável, pressupõe-se que a
sua duração seja de doze meses.
(D) O ativo circulante deve ser subdividido em
realizável a curto prazo, investimentos,
imobilizado e intangível.
34)

São demonstrações contábeis das entidades
definidas no campo da Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, exceto:

(A)

Balanço Patrimonial
Demonstração das variações patrimoniais
(C) Demonstração dos fluxos de caixa
(D) Demonstração do resultado do exercício
(B)

35)

Em relação às normas aplicáveis sobre as
demonstrações contábeis das entidades
definidas no campo da Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, assinale a
alternativa incorreta:

(A)

As demonstrações contábeis devem ser
acompanhadas por anexos, por outros
demonstrativos exigidos por lei e pelas notas
explicativas.
(B) As demonstrações contábeis devem conter a
identificação da entidade do setor público, da
autoridade responsável e do contabilista.
(C) Nas demonstrações contábeis, as contas
semelhantes podem ser agrupadas; os
pequenos saldos podem ser agregados, desde
que indicada a sua natureza e não ultrapassem
20% (vinte por cento) do valor do respectivo
grupo de contas, sendo vedadas a
compensação de saldos e a utilização de
designações genéricas.
(D) Para fins de publicação, as demonstrações
contábeis podem apresentar os valores
monetários em unidades de milhar ou em
unidades de milhão, devendo indicar a
unidade utilizada.
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36)

O Plano de Contas Aplicado ao Setor público
está
estruturado
por
níveis
de
desdobramento, sendo o primeiro nível
classificado como classe.

Em relação à estrutura das classes a seguir,
assinale a alternativa que se refere a letra X e Y,
respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Ativo;
Passivo e Patrimônio Líquido;
X
Y
Controles da Aprovação do Planejamento e
Orçamento;
Controles da Execução do Planejamento e
Orçamento;
Controles Devedores;
Controles Credores.

(A)

Ativo imobilizado e investimento
(B) Realizável a curto prazo e longo prazo
(C) Anexo e nota explicativa
(D) Variações Patrimoniais Diminutivas
Aumentativas
37)

e

O valor do bem registrado na Contabilidade,
em determinada data, deduzido da
correspondente depreciação, amortização ou
exaustão acumulada é chamado de:

(A)

Valor residual
(B) Valor depreciável, amortizável e exaurível
(C) Valor líquido contábil
(D) Valor bruto contábil

(B)

A demonstração das variações patrimoniais
dará destaque à origem e ao destino dos
recursos provenientes da alienação de ativos.
(C) As receitas e despesas previdenciárias serão
apresentadas em demonstrativos financeiros
e orçamentários conjuntos aos demais
tributos.
(D) As demonstrações conjuntas, excluirão as
operações intragovernamentais.
39)

I. Para efeito de classificação da despesa,
considera-se material permanente o de
duração superior a quatro anos.
II. Considera-se
obrigatória
de
caráter
continuado a despesa corrente derivada de
lei, medida provisória ou ato administrativo
normativo que fixem para o ente a obrigação
legal de sua execução por um período
superior a dois exercícios.
III. Transferências de capital são as dotações
para despesas as quais não corresponda
contraprestação direta em bens ou serviços,
inclusive para contribuições e subvenções
destinadas a atender à manutenção de outras
entidades de direito público ou privado.
IV. Considera-se aumento de despesa a
prorrogação daquela criada por prazo
determinado.
Assinale a alternativa correta:
(A) I e II estão incorretas.
(B) I e III estão incorretas.
(C) I e IV estão corretas.
(D) II e III estão corretas.
40)

38)

Assinale a alternativa incorreta sobre as
normas da contabilidade pública:

(A)

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.

Julgue as assertivas a seguir:

acordo com as normas da contabilidade
orçamentária e financeira, a dívida flutuante
compreende, exceto:

(A)

CARGO: CONTADOR

Os depósitos
(B) Os restos a pagar, inclusive os serviços da
dívida
(C) Os serviços da dívida a pagar
(D) Os débitos de tesouraria
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