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Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Instruções 
1. Aguarde autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. 
2. Este caderno contém 40 questões. Se houver qualquer falha de 

impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do 
caderno. 

3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da 
prova. 

4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o 
seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem 
diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul escuro para 
preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-
resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará 
por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o 
campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua 
opção, conforme modelo: 

 
Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas 
uma alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas 
ou mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação 
zero. 

7. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e 
para o preenchimento do cartão-resposta são três horas. 

8. Não utilize nenhum material de consulta. Nenhum rascunho será 
considerado. 

9. Aguarde as instruções do fiscal quanto ao manuseio do selo para 
impressão digital no seu cartão-resposta. 

10. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução desse 
cartão implicará sua desclassificação imediata. 
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CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES 

Leia as Charges I e II e responda às questões 1 e 2. 

Charge I 

 
(Disponível em:  http://1.bp.blogspot.com/-pnFl-ku58Ew/VQBxLqfF7uI/AAAAAAAAWDk/d_9C1jXs0tM/s1600/Charge.jpg. 

Acesso em: 9 maio 2019). 

Charge II 

 
(Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2058. Acesso em: 9 maio 2019). 

1ª QUESTÃO. A respeito das Charges I e II, é CORRETO afirmar: 

A) A personagem da Charge I representa a população que joga lixo nas ruas com o objetivo de 
favorecer os alagamentos, e as personagens da Charge II representam as famílias brasileiras 
que sofrem constantemente com as enchentes. 

B) A expressão “Égua da chuva que vai cair [...]”, na Charge I, é tipicamente utilizada por pessoas 
de classes sociais mais baixas e jamais seria utilizada pelas personagens da Charge II.  

C) As Charges I e II são semelhantes pelo tema abordado, mas se diferenciam pela 
situacionalidade e intencionalidade. 

D) As Charges I e II demonstram que o poder público é o responsável por evitar os alagamentos. 
E) A Charge I denuncia a falta de políticas públicas para evitar as enchentes, enquanto a Charge II 

demonstra que já há ações governamentais sendo efetivadas para evitar esses transtornos nas 
cidades. 

http://1.bp.blogspot.com/-pnFl-ku58Ew/VQBxLqfF7uI/AAAAAAAAWDk/d_9C1jXs0tM/s1600/Charge.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2058
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2ª QUESTÃO. Na Charge II, a personagem levanta o seguinte questionamento: “Será que esse 
pacote vai resolver?”. O efeito de sentido do termo “pacote” está associado ao texto: 

A) Chegando em casa, percebeu que o rio que passa atrás da residência encheu e inundou toda a 
casa. Pensando no seguro residencial que contratou três meses atrás, resolveu correr atrás dos 
seus direitos. Mas calma, o seguro residencial tem cobertura contra enchente, inundação ou 
alagamento? Não deixe de fazer uma cotação de seguro residencial para aproveitar as 
coberturas e assistências. (Disponível em: https://www.bidu.com.br/seguro-residencial/seguro-
residencial-cobre-enchentes-inundacao-e-alagamentos/. Acesso em: 9 maio 2019). 

B) A reciclagem de materiais é uma proposta que, ao longo dos anos, vem mostrando resultados 
positivos, os quais contribuem para a melhoria do meio ambiente, por meio da economia de 
recursos naturais. Esses recursos podem ser poupados quando diversos objetos são reciclados 
em todas as partes do mundo. (Disponível em: http://cartonagemvision.com.br/noticias/dicas-
para-reutilizar-o-papelao-na-diversao-das-criancas/. Acesso em: 9 maio 2019). 

C) Fortes chuvas na madrugada e na manhã deste sábado alagaram a região metropolitana 
de Vitória, no Espírito Santo. O prefeito de Vila Velha, Max Filho, anunciou que vai decretar 
situação de emergência, após 70 pessoas ficarem desabrigadas na cidade. A Terceira Ponte, a 
maior do estado, que liga o município à capital, está parcialmente fechada. (Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/brasil/chuvas-fortes-causam-alagamentos-no-es-deixam-70-
desabrigados-em-vila-velha-23677089. Acesso em: 9 maio 2019). 

D) Foi publicado, na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande, na quinta-feira (2), o plano 
municipal de drenagem urbana, que inclui grandes ações e medidas para resolver problemas de 
alagamentos, escoamento de águas pluviais, assoreamento do lago do Parque das Nações 
Indígenas e operações em todas as regiões que possuem córregos na área urbana. (Disponível 
em: https://www.jd1noticias.com/cidade/pacote-de-obras-e-acoes-em-drenagem-devem-ser-
anunciadas-este-mes/64129/. Acesso em: 9 maio 2019). 

E) As chuvas deixaram 84 famílias desalojadas em todo o Espírito Santo, conforme o último 
balanço da Defesa Civil Estadual. Além disso, são 75 pessoas desabrigadas, ou seja, aquelas 
não têm para onde ir e dependem de abrigos de prefeituras. Militares do Exército iniciaram ajuda 
em Vila Velha. (Disponível em: https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2018/11/09/chuva-
deixa-mais-de-80-familias-desalojadas-em-todo-o-es.ghtml. Acesso em: 9 maio 2019). 

  

https://www.bidu.com.br/seguro-residencial/seguro-residencial-cobre-enchentes-inundacao-e-alagamentos/
https://www.bidu.com.br/seguro-residencial/seguro-residencial-cobre-enchentes-inundacao-e-alagamentos/
http://cartonagemvision.com.br/noticias/dicas-para-reutilizar-o-papelao-na-diversao-das-criancas/
http://cartonagemvision.com.br/noticias/dicas-para-reutilizar-o-papelao-na-diversao-das-criancas/
https://oglobo.globo.com/brasil/chuvas-fortes-causam-alagamentos-no-es-deixam-70-desabrigados-em-vila-velha-23677089
https://oglobo.globo.com/brasil/chuvas-fortes-causam-alagamentos-no-es-deixam-70-desabrigados-em-vila-velha-23677089
http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande
https://www.jd1noticias.com/cidade/pacote-de-obras-e-acoes-em-drenagem-devem-ser-anunciadas-este-mes/64129/
https://www.jd1noticias.com/cidade/pacote-de-obras-e-acoes-em-drenagem-devem-ser-anunciadas-este-mes/64129/
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2018/11/09/chuva-deixa-mais-de-80-familias-desalojadas-em-todo-o-es.ghtml
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2018/11/09/chuva-deixa-mais-de-80-familias-desalojadas-em-todo-o-es.ghtml
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Leia o texto a seguir e responda à questão 3. 

1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 

Volume de lixo cresce em proporção maior que a população brasileira 
Em 2012, 24 milhões de toneladas foram descartadas inadequadamente 

Geração de lixo por pessoa aumentou de 955g por dia para 1,223 kg. 
 
Boa parte do lixo produzido no Brasil termina em lugares inadequados. É o que revela uma 
pesquisa divulgada, com exclusividade, pela coluna Sustentável. 
Na última década, 40 milhões de brasileiros ascenderam socialmente. Essa nova classe média 
passou a consumir mais, e quem consome mais gera mais lixo. 
Nos últimos dez anos, a população do Brasil aumentou 9,65%. No mesmo período, o volume 
de lixo cresceu mais do que o dobro disso, 21%. É mais consumo, gerando mais lixo, que nem 
sempre vai para o lugar certo.  
Segundo a Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais), apenas no ano passado, foram descartados 24 milhões de toneladas de resíduos em 
lugares inadequados. Isso seria suficiente para encher 168 estádios de futebol do tamanho do 
Maracanã. 
(...) O coordenador da pesquisa da Abrelpe diz que o desafio é grande. “Nós tivemos um 
aumento na geração e não tivemos o correspondente na destinação, ou seja, o país evoluiu 
economicamente, mas não evoluiu ambientalmente”, diz Silva. 

(Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2013/05/volume-de-lixo-cresce-em-
proporcao-maior-que-populacao-brasileira.html. Acesso em: 27 maio 2019). 

 

3ª QUESTÃO. Considerando que o texto possui elementos coesivos que promovem sua 
manutenção temática, é CORRETO afirmar: 

A) Em “Nós tivemos um aumento na geração e não tivemos o correspondente na destinação [...]” 
(linhas 15 e 16), o conector “e” foi utilizado com valor explicativo. 

B) Em “É o que revela uma pesquisa divulgada [...]” (linhas 4 e 5), há o uso de um artigo indefinido 
antes de “pesquisa”, por causa do caráter impreciso do termo ainda no início do texto. Já em “O 
coordenador da pesquisa [...]” (linha 15), por se tratar de retomada, o artigo definido é inevitável. 

C) Em “O coordenador da pesquisa da Abrelpe diz que o desafio é grande” (linha 15), o termo “que” 
introduz uma oração explicativa. 

D) Em “[...] descartadas inadequadamente” (linha 2) e “[...] lugares inadequados” (linha 4) há um 
reforço da ideia que perpassa o texto, sobre construções inadequadas nos grandes centros 
urbanos. 

E) Em “[...] o país evoluiu economicamente, mas não evoluiu ambientalmente [...]” (linhas 16 e 17), 
o termo “mas” contradiz a afirmação anterior. 

  

http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2013/05/volume-de-lixo-cresce-em-proporcao-maior-que-populacao-brasileira.html
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2013/05/volume-de-lixo-cresce-em-proporcao-maior-que-populacao-brasileira.html
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Leia o texto a seguir e responda às questões 4 e 5. 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Restos 

“Minha Nossa Senhora do Bom Parto! O caminhão do lixo já deve ter passado! Eu 
juro, seu poliça, foi nessa lixeira aqui! Nessa mesminha! Eu vim catar verdura, sempre 
acho umas tomate, umas cenoura, uns pimentão por aqui. Tudo bonzinho, é só lavar e 
cortar os pedaço podre, que dá pra comer… Aí quando eu puxei umas folha de alface, 
levei o maior susto. 
Quase desmaiei, até. 
Eu, uma mulher assim fornida que nem o seu poliça tá vendo, imagina: fiquei de 
pernas bamba. Me deu até tontura. Acho que também por causa do fedor… Uma 
carniça que só o senhor cheirando pra saber. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado! 
Tinha sim um anjinho morto nessa lixeira! Nessa aqui! Coitadinho… Deve ter se 
esgoelado de tanto chorar. 
A gente via pela sua carinha de sofrimento. Ele tava com a boquinha aberta, cheinha 
de tapuru. Eu nem reparei se era menino ou menina, porque eu fiquei morrendo de 
pena… E de medo, também… Os olho… É do que mais me alembro… Esbugalhado, 
mas com a bola preta virada pra dentro, sabe? Ai! Soltei um berro e saí correndo.” 
(SERAFIM, L. Restos. In: SOUTO, A. Variação linguística e texto literário: perspectivas para o ensino.  

Cadernos do CNLF, v. XIV, n. 4, t. 4, 2010, p. 3310. Adaptado). 
 

4ª QUESTÃO. Considerando a linguagem utilizada no texto, analise as afirmativas a seguir. 

I. Em “Quase desmaiei, até” (linha 7) e na frase “Ninguém sabia do bebê, até a mulher chegar”, o 
termo “até” exerce funções morfossintáticas diferentes.  

II. Em “Aí quando eu puxei umas folha de alface [...]” (linha 5), o termo “aí” exerce a função de 
advérbio com o valor semântico de intensificar a ação narrada no texto. 

III. Em “Me deu até tontura” (linha 9), observamos o uso da próclise, que representa uma construção 
muito frequente no português brasileiro, porém o seu emprego no excerto não é legitimado pela 
gramática normativa tradicional. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) I, II e III. 
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5ª QUESTÃO. Considerando a variedade linguística utilizada pela personagem do texto, analise as 
afirmativas a seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. 

( ) Em “Eu, uma mulher assim fornida que nem o seu poliça tá vendo [...]” (linha 8) e em “Ele 
tava com a boquinha aberta [...]” (linha 13), há o uso da forma reduzida do verbo estar, que é 
frequentemente encontrada na fala de pessoas com maior ou menor grau de escolaridade. 

( ) No texto, há diversas construções sem as marcas de concordância nominal de número, 
principalmente, mas de gênero também. A ausência de concordância nominal e verbal na fala de 
pessoas de alto grau de escolaridade são passíveis de sofrer preconceito linguístico. 

( ) A variedade linguística explorada no texto é característica da variação diacrônica, que 
representa a variação no tempo, exemplificada pela expressão “Minha Nossa Senhora do Bom 
Parto!” (linha 2). 

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é: 

A) V, V, F. 
B) F, V, V. 
C) V, V, V. 
D) F, V, F. 
E) V, F, V. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 05 QUESTÕES 

6ª QUESTÃO. Em um recipiente com capacidade máxima de 1.500 mililitros cabem exatamente 
500 gramas de macarrão. Em certa receita culinária, é necessário usar 200 mililitros de molho para 
cada 100 gramas de macarrão. Para fazer essa receita, José usará uma tigela cheia de macarrão. 
Para que seja mantida a mesma proporção de molho e macarrão da receita, a quantidade de molho 
que José deverá usar é a seguinte fração da capacidade total da tigela: 

A) 1/4 
B) 1/3 
C) 1/2 
D) 2/3 
E) 5/6 
 

7ª QUESTÃO. Em uma festa, estavam presentes 18 pessoas. No momento em que a primeira 
pessoa saiu da festa, chegou uma pessoa de 22 anos, e isso fez com que a média aritmética das 
idades dos presentes diminuísse 2 anos. A idade da primeira pessoa que saiu da festa, em anos, é 

A) 50 
B) 52 
C) 54 
D) 56 
E) 58 
 

8ª QUESTÃO. Sobre o preço de um certo produto, foram ofertados dois descontos sucessivos de 
4% e 5%, os quais correspondem a um desconto único de 

A) 8,2% 
B) 8,8% 
C) 9% 
D) 9,12% 
E) 20% 
 

9ª QUESTÃO. Um reservatório foi totalmente cheio de água à meia-noite. Por um furo desse 
reservatório, escoa água a uma vazão (em litros por hora) constante. Seis horas após a meia-noite, a 
quantidade de água no reservatório havia diminuído 20%. O reservatório terá, de água, apenas 50% 
da sua capacidade total t horas após a meia-noite. O valor de t é: 

A) 11 
B) 13 
C) 14 
D) 15 
E) 16 
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10ª QUESTÃO. Uma prova tem 5 questões de múltipla escolha, numeradas de 1 a 5, com cinco 
alternativas de resposta (A, B, C, D ou E) por questão. Um gabarito possível dessa prova é, por 
exemplo, 1-C, 2-B, 3-E, 4-C, 5-A. De todos os gabaritos possíveis, o número de gabaritos em que a 
letra B aparece exatamente 2 vezes é 

A) 64 
B) 160 
C) 640 
D) 1.280 
E) 2.560 
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INFORMÁTICA – 05 QUESTÕES 

11ª QUESTÃO. Uma das medidas de desempenho do processador de um computador é a 
velocidade de clock, geralmente expressa em gigahertz (GHz). Um processador de 3,5 GHz é capaz 
de manipular 

A) 3,5 ciclos de máquina por segundo. 
B) 3,5 mil ciclos de máquina por segundo. 
C) 3,5 milhões de ciclos de máquina por segundo. 
D) 3,5 bilhões de ciclos de máquina por segundo. 
E) 3,5 trilhões de ciclos de máquina por segundo. 

 
12ª QUESTÃO. Uma nova planilha foi criada no LibreOffice Calc 4.2 e nela as linhas de 1 a 4 da 
coluna A foram preenchidas, de cima para baixo, com os valores -10; 5,7; 2,8 e 4. Em seguida, as 
mesmas linhas na coluna B foram preenchidas com diferentes fórmulas, produzindo o resultado 
verificado na figura a seguir. 

 

As fórmulas que produzem nas linhas de 1 a 4 da coluna B, de cima para baixo, os resultados 10; 6; 
5,7 e 2,5, são: 

A) =INT(A1); =PAR(A2); =MAX(A1:A4); e =A1/4. 
B) =ABS(A1); =ARRED(A2); =MÁXIMO(A1:A4); e =SOMA(A1:A4). 
C) =ABS(A1); =PAR(A2); =MAX(A1:A4); e =SOMA(A1:A4). 
D) =INT(A1); =ARRED(A2); =MÁXIMO(A1:A4); e =A1/4. 
E) =ABS(A1); =PAR(A2); =MÁXIMO(A1:A4); e =A1/4. 
 

13ª QUESTÃO. Os navegadores (ou browsers) são programas de computador que oferecem a 
interface para que os usuários possam ter contato com páginas na internet (ou websites). NÃO é 
uma função básica de um navegador: 

A) O armazenamento, no computador, de uma imagem exibida por uma página na internet no 
computador. 

B) O acesso a uma página na internet, quando se digita o endereço dessa página na barra de 
endereço. 

C) O armazenamento do endereço de um website como favorito para que ele possa ser acessado 
com mais facilidade posteriormente. 

D) A exclusão do histórico de navegação e outros registros que ficam no navegador após o acesso 
à internet. 

E) O envio e o recebimento de e-mails usando os protocolos SMTP e POP3. 
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14ª QUESTÃO. Machado (2014) define como ameaças fundamentais aquelas que afetam 
diretamente os princípios que queremos manter para a segurança da informação, a saber: 
confidencialidade, disponibilidade e integridade. NÃO é, segundo o autor, uma ameaça fundamental: 

A) A disponibilização externa de dados de uma empresa. 
B) A cobrança indevida por um serviço de uma empresa. 
C) O comprometimento da consistência dos dados de um sistema. 
D) O impedimento deliberado do acesso aos recursos computacionais. 
E) A utilização de um recurso computacional por uma pessoa não autorizada. 
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15ª QUESTÃO. No LibreOffice Writer 4.2, após selecionar um trecho de um documento, o usuário 
pode definir o espaçamento que deseja utilizar, ao acessar o menu Formatar, item de menu 
Parágrafo..., e modificar valores nos campos da seção Recuos e espaçamento.  

Observe a Figura 1 a seguir, em que não se verifica espaçamento definido em Recuos e 
espaçamento. 

 

Figura 1 – Seção Recuos e espaçamento. 

Observe, agora, a Figura 2 a seguir, em que se verifica um trecho de texto com espaçamento 
definido. Observa-se, nessa figura, que entre as linhas há um espaço aproximadamente da mesma 
altura de uma linha de texto. 

 

Figura 2 – Texto formatado com espaçamento. Disponível em: http://www.ufes.br/conteudo/orquestra-sinfônica-apresenta-
concertos-para-fam%C3%ADlia-no-teatro-universitário. Acesso em: 31 maio 2019 

A ação que, se realizada na seção Recuos e espaçamento exibida na Figura 1, alcança o resultado 
exibido na Figura 2, pressupondo-se que o trecho de texto esteja selecionado anteriormente e que se 
clique no botão OK após a ação, é: 

A) Selecionar o valor Duplo no campo Espaçamento de linha. 
B) Inserir o valor 0,50 cm no campo Embaixo do parágrafo. 
C) Inserir o valor 0,50 cm no campo Depois do texto. 
D) Selecionar o valor 1,5 linha no campo Espaçamento de linha. 
E) Selecionar o valor Proporcional de 100% no campo Espaçamento de linha. 

http://www.ufes.br/conteudo/orquestra-sinfônica-apresenta-concertos-para-fam%C3%ADlia-no-teatro-universitário
http://www.ufes.br/conteudo/orquestra-sinfônica-apresenta-concertos-para-fam%C3%ADlia-no-teatro-universitário
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LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES 

16ª QUESTÃO. De acordo com o Regimento Geral da Universidade Federal do Espírito Santo, NÃO 
integra a Administração Superior da Universidade 

A) o Conselho de Curadores. 
B) o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
C) o Conselho Universitário. 
D) a Reitoria. 
E) a Diretoria do Centro de Ensino. 
 

17ª QUESTÃO. De acordo com o Estatuto da Universidade Federal do Espírito Santo, é 
INCORRETO afirmar: 

A) A reforma do Estatuto ocorrida em 2016 retirou o Hospital Universitário “Cassiano Antonio 
Moraes” da estrutura organizacional da Universidade. 

B) A aceitação de legados e de donativos que importem em compromisso para a Universidade 
dependem de prévia aprovação pelo Conselho Universitário. 

C) A política de pessoal docente no âmbito da Universidade, na forma prevista em lei, compete ao 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

D) Nas faltas e nos impedimentos simultâneos do Reitor e do Vice-Reitor, a Reitoria será exercida 
pelo mais antigo, no magistério da Universidade, dentre os membros do Conselho Universitário. 

E) O Reitor e o Vice-Reitor serão nomeados pelo Presidente da República, na forma da lei, a partir 
de lista tríplice elaborada por um colégio eleitoral, constituído pelos conselhos superiores. 

 

18ª QUESTÃO. De acordo com o Código Penal, considera-se um tipo de crime de peculato 

A) apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de 
outrem. 

B) dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. 
C) exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 

assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 
D) solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 

antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem. 

E) facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. 
 

19ª QUESTÃO. De acordo com o art. 132 da Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a demissão 
NÃO será aplicada no caso de 

A) inassiduidade habitual. 
B) acumular ilegalmente cargos, empregos ou funções públicas. 
C) ofender fisicamente, em serviço, servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de 

outrem. 
D) não representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 
E) conduta escandalosa na repartição. 
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20ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, NÃO é penalidade 
aplicável ao servidor público federal a 

A) suspensão. 
B) repreensão. 
C) demissão. 
D) advertência. 
E) cassação de aposentadoria. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 

21ª QUESTÃO. Na gestão pública por resultados, o planejamento estratégico é o centro do modelo 
de gestão, o qual fixa as diretrizes estratégicas e propicia os meios para avaliação de desempenho e 
o controle eficiente das atividades e dos resultados planejados pelo gestor público. Nesse contexto, o 
pilar de sustentação do processo de gestão pública é o planejamento estratégico situacional, que 
norteará as ações dos agentes públicos durante quatro anos. O planejamento estratégico situacional 
é descrito no(a): 

A) Plano Plurianual (PPA). 
B) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
C) Lei Orçamentária Anual (LOA). 
D) Empenho. 
E) Liquidação. 
 

22ª QUESTÃO. Uma entidade produz e comercializa um único produto. Observe a tabela a seguir, 
que apresenta informações relativas ao sistema de custos, produção e despesas dessa entidade 
num determinado período.  

Unidades produzidas 130.000 
Unidades vendidas 90.000 
Custos variáveis de produção  R$ 30,00 por unidade 
Despesas variáveis de administração e venda R$ 5,00 por unidade 
Custos fixos de produção totais R$ 1.300.000,00 
Despesas fixas de administração e vendas totais R$ 300.000,00 
Preço de venda unitário R$ 65,00 

Considerando que não havia estoques iniciais e que toda a produção iniciada no período foi 
concluída, e considerando o custeio por absorção e o custeio variável, respectivamente, os valores 
do resultado do exercício são 

A) R$ 100.000,00 e R$ (300.000,00). 
B) R$ (300.000,00) e R$ 100.000,00. 
C) R$ 1.500.000,00 e R$ 1.100.000,00. 
D) R$ 1.100.000,00 e R$ 1.500.000,00. 
E) R$ 1.100.000,00 e R$ (300.000,00). 
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23ª QUESTÃO. Considerando a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TSP 05 – Contratos de 
Concessão de Serviços Públicos: Concedente, analise as afirmativas a seguir. 

I. A entidade concedente deve reconhecer um ativo fornecido pela concessionária e/ou uma 
melhoria em seus ativos preexistentes como ativo da concessão de serviços se a concedente 
controla ou regula os serviços que a concessionária deve fornecer com o ativo, a quem deve 
entregar os serviços e por qual preço; e se a concedente controla qualquer participação residual 
significativa no ativo ao final da concessão. 

II. Acordo de concessão de serviços públicos corresponde ao reconhecimento de um ativo por toda 
a sua vida útil (whole-of-life) em qualquer situação. 

III. Acordo vinculante corresponde a contrato ou outros acordos que conferem às partes direitos e 
obrigações tal como se estivessem na forma de contrato. 

É CORRETO o que se afirma em 

 
A) I, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) I, II e III. 
 

24ª QUESTÃO. Sobre os procedimentos que a entidade pública deve adotar na mensuração após o 
reconhecimento do ativo, de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TSP 07 – Ativo 
Imobilizado, é INCORRETO afirmar: 

A) A entidade deve escolher o modelo do custo ou o modelo da reavaliação como sua política 
contábil e deve aplicar tal política para a classe inteira de ativos imobilizados. 

B) No modelo de custo, após o reconhecimento como ativo, o item do ativo imobilizado deve ser 
apresentado pelo custo menos qualquer depreciação e qualquer perda por redução ao valor 
recuperável acumuladas.  

C) Cada componente de item do ativo imobilizado com custo significativo em relação ao custo total 
do item deve ser depreciado separadamente.  

D) A indenização de terceiros por itens do ativo imobilizado que tenham sido objeto de redução ao 
valor recuperável, extraviados ou abandonados deve ser reconhecida como reservas de 
indenizações quando a indenização se tornar recebível.  

E) O valor contábil de item do imobilizado deve ser desreconhecido por ocasião de sua alienação 
ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços com 
sua utilização ou alienação. 
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25ª QUESTÃO. Considerando a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG Estrutura Conceitual, 
analise as afirmativas a seguir. 

I. As características qualitativas da informação contábil-financeira são classificadas como 
fundamentais e de melhoria. As características qualitativas fundamentais são relevância, 
representação fidedigna e regime de competência.   

II. A informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que 
possam ser tomadas pelos usuários, mesmo no caso de alguns deles decidirem não levar a 
informação em consideração ou já tiverem tomado ciência de sua existência por outras fontes. 

III. A representação fidedigna da informação contábil-financeira significa que a informação deve ser 
precisa e exata, isso é, com nenhuma incerteza em sua mensuração. 

É CORRETO o que se afirmar em 

   
A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) I, II e III. 
 

26ª QUESTÃO. Considerando os sistemas de informações atualmente utilizados pelo Governo 
Federal, é INCORRETO afirmar: 

A) O Siafi processa e controla a execução orçamentária, financeira e patrimonial da União, por meio 
de terminais instalados em todo o território nacional. 

B) O Siape é um sistema de abrangência nacional criado com a missão de integrar todas as 
plataformas de gestão da folha de pessoal dos servidores públicos. 

C) O Siorg é um sistema estruturante das atividades de desenvolvimento organizacional dos órgãos 
da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal.  

D) O Siop é o sistema que suporta os processos de planejamento e orçamento do Governo Federal. 
E) O Sicasp é o sistema onde são integradas as demonstrações contábeis do Governo Federal.  
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27ª QUESTÃO. Considerando o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), apresenta os 
lançamentos CORRETOS, no caso de reconhecimento do fato gerador do Imposto sobre 
Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU):  

A)  

Natureza da informação: patrimonial 
D 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P) 
C 4.1.1.2.x.xx.xx Impostos Sobre o Patrimônio e Renda 
 
B)  

Natureza da informação: patrimonial 
D 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda 

Nacional (F) 
C 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P) 
 
C)  

Natureza da informação: orçamentária 
D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar 
C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada 
 
D)  

Natureza da informação: controle 
D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos 
C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos 
 
E)  

Natureza da informação: patrimonial e orçamentária 
D 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P) 
D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar 
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28ª QUESTÃO. Considerando a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, no que 
tange ao processo de licitações e contratos da Administração Pública, analise as afirmativas a seguir. 

I. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital para execução de seu objeto. 

II. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número máximo de três pela unidade 
administrativa. 

III. Nos casos em que couber convite, a Administração não poderá utilizar a tomada de preços e, 
tampouco, a concorrência. 

IV. Os tipos de licitação, exceto na modalidade concurso, são: a de menor preço; a de melhor 
técnica; a de técnica e preço; e a de maior lance ou oferta. 

É CORRETO o que se afirma em 

  
A) I, II e IV, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
E) I e IV, apenas. 
 

29ª QUESTÃO. Considere que um salão de cabeleireiro especializado em cortes infantis cobre R$ 
30,00 pelo corte de cabelo. Para cada corte, gasta-se em média R$ 5,00 de custos variáveis com 
água, xampu, materiais descartáveis e outros produtos para o cabelo. Além disso, a empresa tem 
custos e despesas fixas de R$ 5.000,00 por mês. Sabe-se que o salão atende, em média, 250 
clientes por mês.  

Com base nessas informações, a margem de contribuição por cliente, o ponto de equilíbrio em 
número de clientes atendidos e o percentual de margem de segurança da empresa, em valores 
médios, são, respectivamente: 

A) R$ 30,00; 209 clientes; 25%. 
B) R$ 25,00; 200 clientes; 25%. 
C) R$ 5,00; 250 clientes; 17%. 
D) R$ 30,00; 167 clientes; 33%. 
E) R$ 25,00; 167 clientes; 17%. 
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30ª QUESTÃO. Observe a tabela a seguir, que apresenta as contas do balanço patrimonial de uma 
empresa. 

Considerando a tabela e desconsiderando aspectos tributários, o valor percentual do capital próprio, 
em relação às origens de recurso da empresa, e o valor total do ativo são, respectivamente: 

A) 47% e R$ 34.000,00. 
B) 45% e R$ 33.000,00. 
C) 50% e R$ 32.000,00. 
D) 42% e R$ 31.000,00. 
E) 47% e R$ 30.000,00. 
 

  

Conta R$ 
Ações disponíveis para venda 2.000,00 
Ajuste de Avaliação Patrimonial 1.000,00 
Banco conta movimento 12.000,00 
Capital Social 10.000,00 
Clientes recebíveis no curto prazo 5.000,00 
Clientes recebíveis no longo prazo 2.000,00 
Depreciação acumulada de imobilizado 1.000,00 
Empréstimos a pagar no longo prazo 8.000,00 
Estoque de mercadorias para revenda 2.000,00 
Fornecedores a pagar no curto prazo 5.000,00 
Imobilizado 10.000,00 
Reservas de Capital 2.000,00 
Reservas de Lucros 3.000,00 
Salários a pagar 3.000,00 
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31ª QUESTÃO. Observe o quadro abaixo, que apresenta lançamentos contábeis para aquisição de 
material de consumo de um ente da Administração Pública Federal. 

No momento do empenho:  

D 6.2.2.1.1.xx.xx  Crédito Disponível 
C 6.2.2.1.3.01.xx  Crédito empenhado a liquidar 
 
D 8.2.1.1.1.xx.xx  Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR) 
C 8.2.1.1.2.xx.xx  DDR Comprometida por empenho  
 

No momento do recebimento e incorporação do estoque: 

D 1.1.5.6.x.xx.xx  Estoque – Almoxarifado 
C 2.1.3.x.x.xx.xx  Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F) 
 
D 6.2.2.1.3.01.xx  Crédito Empenhado a Liquidar 
C 6.2.2.1.3.02.xx  Crédito Empenhado em liquidação 
 

A natureza da informação de cada lançamento apresentado no quadro é, respectivamente, 

A) orçamentária, de controle, patrimonial e orçamentária. 
B) orçamentária, financeira, patrimonial e de controle. 
C) financeira, de controle, patrimonial e financeira. 
D) de controle, orçamentária, patrimonial, de controle. 
E) financeira, orçamentária, de controle e patrimonial. 
 

32ª QUESTÃO. Sobre variações patrimoniais, considerando o Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (MCASP), analise as afirmativas a seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) 
para as falsas. 

( ) Variações patrimoniais aumentativas ocorrem quando uma entidade do setor público realiza 
alguma contribuição ou aporte. 

( ) Despesa orçamentária gera variações patrimoniais diminutivas. 

( ) Pagamento de terceiros ou de contribuintes por meio de um fato gerador gera variações 
patrimoniais aumentativas. 

( ) Recebimento de doações e de subvenções gera variações patrimoniais diminutivas. 

( ) Transferência de ativo de entidade do setor público para terceiro gera variações patrimoniais 
diminutivas.  

A sequência de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é: 

 
A) F, F, V, F, V. 
B) F, V, V, F, V. 
C) V, F, V, F, F. 
D) V, V, F, V, V. 
E) F, F, V, V, V. 
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33ª QUESTÃO. Com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a contabilização 
mais adequada para baixa (desreconhecimento) de ativos com variação patrimonial aumentativa 
(VPA) de alienação de um imóvel, recebido o valor no ato da transação, é: 

A)  

Débito: 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa ou Equivalentes de Caixa 
Crédito: 1.1.3.2.x.xx.xx Bem imóvel 
Crédito: 1.1.3.2.x.xx.xx Baixa de imóvel 
 
B)  

Débito: 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa ou Equivalentes de Caixa 
Crédito: 1.1.3.2.x.xx.xx Bem imóvel 
Crédito: 4.6.2.2.x.xx.xx Ganho com a Alienação de Imobilizado 
 
C)  

Débito:  1.1.1.1.x.xx.xx Caixa ou Equivalentes de Caixa 
Crédito: 1.1.3.2.x.xx.xx Bem imóvel 
Crédito: 4.3.3.0.x.xx.xx Receita de Vendas de Imóvel 
 
D)  

Débito:  1.1.2.2.x.xx.xx Clientes 
Crédito: 1.1.3.2.x.xx.xx Bem imóvel 
Crédito: 4.6.2.2.x.xx.xx Ganho com a Alienação de Imobilizado 
 
E)  

Débito:  1.1.2.2.x.xx.xx Clientes 
Crédito: 1.1.3.2.x.xx.xx Bem imóvel 
Crédito: 4.3.3.0.x.xx.xx Receita de Vendas de Imóvel 
 

34ª QUESTÃO. O conceito de ativo aplicado ao setor público engloba três elementos essenciais: 
recurso, controle e evento passado. O elemento recurso 

A) deve gerar fluxo de caixa, ou seja, benefícios econômicos. 
B) deve ser reconhecido somente quando for empenhado e gerar fluxo de caixa.  
C) deve ter capacidade de prestar serviços que contribuam para alcançar os objetivos da entidade, 

não necessariamente gerando entrada líquida de caixa.  
D) deve ter documentação a fim de comprovar seu valor para reconhecimento.  
E) sem geração de caixa não deve ser reconhecido, mesmo que esteja alinhado aos objetivos da 

entidade. 
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35ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, no que tange ao empenho 
de despesa, o termo obrigação 

A) refere-se à obrigação patrimonial da entidade governamental. 
B) refere-se à obrigação fiscal da entidade governamental. 
C) refere-se ao comprometimento de recurso financeiro da entidade governamental. 
D) significa um passivo exigível da entidade governamental.  
E) pode ser reconhecido obrigatoriamente a partir do fato gerador. 
 

36ª QUESTÃO. Considerando que as informações orçamentárias e patrimoniais são essenciais 
para o controle das finanças públicas, analise as afirmativas a seguir.  

I. Os registros orçamentários não influenciam ou alteram os registros patrimoniais, e vice-versa. 

II. As transações que afetam o patrimônio líquido devem ser contabilizadas no momento em que os 
eventos ocorreram (fato gerador), tendo ou não obrigatoriedade de execução orçamentária. 

III. As transações ocorridas devem buscar reconhecer as entradas e as saídas de caixa quando 
ocorrem, com base no regime de competência. 

É CORRETO o que se afirma em 

 
A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) I, II e III. 
  

37ª QUESTÃO. Com base no conceito de regime de competência aplicado ao setor público, analise 
as afirmativas a seguir. 

I. A depreciação não deve ser contabilizada, porque não representa saída de caixa efetiva da 
entidade governamental. 

II. As transações são registradas quando ocorrem, mesmo que não haja entrada ou saída de caixa 
ou equivalentes de caixa. 

III. Os créditos a receber são o reconhecimento do caixa que será gerado pela entidade 
governamental.  

É CORRETO  o que se afirma em 

A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) II e III, apenas. 
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38ª QUESTÃO. Considerando que o setor público precisa definir o valor residual dos seus ativos 
para fins de depreciação de bens corpóreos e amortização de bens incorpóreos, é CORRETO 
afirmar: 

A) O ativo imobilizado pode possuir valor residual após a sua vida útil, enquanto o ativo intangível 
de vida útil definida sem compromisso de compra por terceiro ou por mercado ativo deve ter 
valor residual igual a zero.  

B) Os casos de ativos imobilizados e intangíveis com valores residuais são raros. 
C) O valor residual é um valor definido pelo ente governamental no momento da aquisição do ativo 

imobilizado e intangível e deve ser avaliado com exatidão para evitar erros futuros.  
D) A entidade governamental deve atribuir um valor residual para a adequada amortização do ativo 

intangível, quando ele possuir vida útil indefinida.  
E) Valor residual é um conceito aplicado aos investimentos e não ao ativo imobilizado ou intangível. 
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39ª QUESTÃO. A perda por redução ao valor recuperável do ativo de uma entidade deve ser 
reconhecida no resultado patrimonial, podendo ter como contrapartida diretamente o bem ou uma 
conta retificadora. Existem casos em que o ativo que teve uma perda por redução ao valor 
recuperável pode retornar ao padrão de uso anterior, devendo a entidade reconhecer a reversão da 
perda por redução ao valor recuperável do referido ativo. Sendo assim, a contabilização CORRETA 
é: 

A)  

Reconhecimento da Perda por redução ao valor recuperável: 
Natureza da informação: patrimonial  
D 4.6.5.2.x.xx.xx VPA com Redução ao Valor Recuperável de Ativo Imobilizado  
C 1.2.3.9.x.xx.xx   Ativo Imobilizado 
 

Reconhecimento da Reversão de redução ao valor recuperável: 
Natureza da informação: patrimonial 
D 1.2.3.9.x.xx.xx (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado 
C 4.6.5.2.x.xx.xx VPA de Reversão de Redução a Valor Recuperável de Imobilizado 
 
B)  

Reconhecimento da Perda por redução ao valor recuperável: 
Natureza da informação: patrimonial  
D 3.6.1.5.x.xx.xx Redução do Ativo Imobilizado  
C 1.2.3.9.x.xx.xx (-) Redução ao Valor Recuperável de Ativo Imobilizado 
 

Reconhecimento da Reversão de redução ao valor recuperável: 
Natureza da informação: patrimonial 
D 1.2.3.9.x.xx.xx (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado 
C 4.6.5.2.x.xx.xx VPA de Reversão de Redução a Valor Recuperável de Imobilizado 
 
C)  

Reconhecimento da Perda por redução ao valor recuperável: 
Natureza da informação: patrimonial  
D 3.6.1.5.x.xx.xx  Obrigação de redução ao valor recuperável de Ativo Imobilizado  
C 1.2.3.9.x.xx.xx   Ativo Imobilizado 
 

Reconhecimento da Reversão de redução ao valor recuperável: 
Natureza da informação: patrimonial 
D 1.2.3.9.x.xx.xx  Ativo Imobilizado 
C 4.6.5.2.x.xx.xx VPA de Reversão de Redução a Valor Recuperável de Imobilizado 
 
D)  

Reconhecimento da Perda por redução ao valor recuperável: 
Natureza da informação: patrimonial  
D 3.6.1.5.x.xx.xx VPD com Redução ao Valor Recuperável de Ativo Imobilizado  
C 1.2.3.9.x.xx.xx (-) Redução ao Valor Recuperável de Ativo Imobilizado 
 

Reconhecimento da Reversão de redução ao valor recuperável: 
Natureza da informação: patrimonial 
D 1.2.3.9.x.xx.xx (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado 
C 4.6.5.2.x.xx.xx VPA de Reversão de Redução a Valor Recuperável de Imobilizado 
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E)  

Reconhecimento da Perda por redução ao valor recuperável: 
Natureza da informação: patrimonial  
D 3.6.1.5.x.xx.xx  Obrigação de redução ao valor recuperável de Ativo Imobilizado  
C 1.2.3.9.x.xx.xx   Ativo Imobilizado 
 

Reconhecimento da Reversão de redução ao valor recuperável: 
Natureza da informação: patrimonial 
D 1.2.3.9.x.xx.xx VPA de Reversão de Redução a Valor Recuperável de Imobilizado  
C 4.6.5.2.x.xx.xx  Ativo Imobilizado 
 

40ª QUESTÃO. Um ente da Administração Pública Federal foi acionado na justiça devido a dano 
causado a um cidadão, por inserir este indevidamente na dívida ativa em virtude de falha no sistema. 
O advogado do cidadão pediu uma indenização de R$ 100.000,00. O ente público consultou a 
Advocacia-Geral da União (AGU), que considerou o valor da indenização exagerado. A AGU estimou 
que existe uma probabilidade de 20% de o juiz decidir a favor do cidadão, ao mesmo tempo que 
entrou com recurso para redução do valor da indenização para R$ 20.000,00 com 50% de chance de 
reverter o pedido inicial do advogado do cidadão. Considera-se que tudo ocorrerá em um mesmo 
exercício e desconsidera-se o valor do dinheiro no tempo.  

Nesse caso, o ente público deve reconhecer uma provisão, uma vez que as provisões devem ser 
reconhecidas quando estiverem presentes os três requisitos a seguir. 

I. Exista uma obrigação presente, formalizada ou não, resultante de eventos passados; 
II. Seja provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de 

serviços para a extinção da obrigação; e 

III. Seja possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação. 

Na perspectiva da mensuração da provisão, conforme orientam as normas de contabilidade 
aplicadas ao setor público, recomenda-se utilizar a melhor estimativa para desembolso. Dessa forma, 
considerando o caso em tela, o montante estimado, em reais, que deve ser mensurado e 
reconhecido na contabilidade do ente público é: 

A) R$ 120.000,00 
B) R$ 100.000,00 
C) R$ 10.000,00 
D) R$ 30.000,00 
E) R$ 20.000,00 


