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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Cemitério dos Inocentes, Paris, 1418. Na calada, 

um ladrão percorria os túmulos, em busca da tumba 
de Nicolau Flamel. Corria ________ boca pequena 
que, ao morrer, ele teria deixado uma quantidade 
formidável em ouro, fruto de sua maior descoberta: a 
capacidade de transformar chumbo em metal precioso. 
Ao remover a lápide, o ladrão se decepcionou. Não 
havia ouro ali. Também não havia corpo algum. 

São tantas as histórias fantasiosas, que alguém 
poderia pôr em dúvida a sua existência. Pois bem: 
Flamel existiu, sim. Nasceu em 1330 e morreu em 
1418. Já a fama sobrenatural é bem forçada. Registros 
do século 14 dão conta ________ Flamel era proprie-
tário de uma livraria em Paris. Sua grande paixão era 
a alquimia – o conjunto de práticas e conhecimentos 
químicos medievais, uma moda na Europa da época. 
Diz a lenda que sua vida mudou por causa de um 
enigmático manuscrito em hebraico antigo de Abraão, 
o Judeu – não o Abraão da Bíblia, mas um mago do 
século 14. Depois de 21 anos de tentativas, o livreiro 
teria conseguido decifrar a obra com o auxílio de um 
velho cabalista espanhol. 

Foi com base nos conhecimentos ocultos que Flamel 
conseguiu transformar chumbo em ouro. Mais: ele 
registrou em seu testamento o processo – mas escre-
veu tudo em código, pois queria que apenas seu 
sobrinho conhecesse o segredo. O tratado só foi 
“traduzido” em 1758, quando uma dupla de decifra-
dores tentou produzir ouro seguindo as instruções do 
alquimista. Em vão. Aliás, se você quiser arriscar, 
confira o texto na Biblioteca Nacional em Paris, 
________ o original está até hoje. 

Na velhice, Flamel empenhou-se em escrever obras 
sobre alquimia e, após uma vida discreta, morreu em 
casa, aos 88 anos. O que explica, então, o mito em que 
ele se transformou? Simples: os livros de esoterismo 
exageraram certos traços da biografia do alquimista. Ele 
era rico? Sim, graças ao sucesso da livraria. Mas era 
mais bacana dizer que seu ouro vinha do chumbo... 
Ele era um bruxo? Não, apenas um químico por 
hobby. Mas ficava mais misterioso dizer que a profissão 
de livreiro era mera fachada para atividades ocultas. 
Ele era imortal? Não, isso é coisa de outro alquimista, 
o Paulo Coelho, he he he. Sobre o mistério do túmulo 
vazio, o historiador Nigel Wilkins tem uma teoria. “O 
ladrão se enganou de túmulo. Nos cemitérios parisi-
enses, havia várias lápides com inscrições alquímicas 
como as de Flamel. Era um costume da época”, diz 
ele. Mas a explicação prosaica não convence todo 
mundo. ________ quem aposte que o velho alquimista, 
aos 678 anos, mora num centro de meditação na Índia. 
Ele teria descoberto a fonte da juventude e viveria feliz 
ao lado da esposa, Pernelle, ela também uma imortal. 
 
Adaptado de: OPPERMANN, A. O homem que tirava ouro de 
chumbo. Superinteressante, abril de 2008. 

 
 

01. Assinale a alternativa que preenche correta e respecti-
vamente as lacunas das linhas 03, 13, 32 e 50. 

 
(A) à – que – em que – A 
(B) a – de que – aonde – A 
(C) a – que – onde – À 
(D) à – que – aonde – Há 
(E) à – de que – onde – Há 

 

02. Assinale a alternativa em que a segunda palavra NÃO 
constitui um sinônimo adequado da primeira, conside-
rando-se o contexto em que esta ocorre. 

 

(A) formidável (l. 05) – colossal 

(B) se decepcionou (l. 07) – se desapontou 

(C) misterioso (l. 41) – auspicioso 

(D) mera (l. 42) – simples 

(E) costume (l. 48) – hábito 
 

03. Assinale a alternativa que contém o objetivo central 
do texto. 

 
(A) Incentivar as histórias fantasiosas a respeito de 

Flamel. 

(B) Mostrar como Flamel teria descoberto a fórmula 
da riqueza e da imortalidade. 

(C) Incentivar a pesquisa da fórmula com as instruções 
para produzir ouro. 

(D) Fornecer informações sobre a vida de Flamel, 
desmitificando a sua fama sobrenatural. 

(E) Explicar por que o corpo de Flamel não está em 
sua suposta tumba. 

 

04. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido 
contextual, é possível substituir 

 
(A) percorria (l. 02) por tinha percorrido 
(B) conhecesse (l. 27) por tivesse conhecido 
(C) exageraram (l. 37) por tinham exagerado 
(D) vinha (l. 39) por viria 
(E) convence (l. 49) por vem convencendo 

 

05. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do enunciado abaixo. 

 
O trecho ele teria deixado uma quantidade for-
midável em ouro (l. 04-05) poderia ser passado 
para a forma passiva correspondente. Nesse caso, 
ele assumiria a seguinte forma: uma quantidade 
formidável em ouro ________ por ele. 

 
(A) terá sido deixada 
(B) teria sido deixada 
(C) vinha sendo deixada 
(D) seria deixada 
(E) fora deixada 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
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06. A relação estabelecida entre a oração que alguém 
poderia pôr em dúvida a sua existência (l. 09-10) 
e a que a precede é de 

 
(A) conseqüência. 

(B) concessão. 

(C) adição. 

(D) causa. 

(E) oposição. 
 

07. Considere as seguintes afirmações sobre regência 
verbal em segmentos do texto. 

 
I - A substituição de pôr em dúvida (l. 10) por 

contestar exigiria a alteração de a para à. 

II - Na expressão empenhou-se em (l. 33), é possível 
substituir em por por, sem prejuízo do sentido e 
da correção da frase. 

III - A substituição de se transformou (l. 36) por 
virou não acarretaria outras mudanças na frase. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 

08. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, referentes ao emprego de vírgula no texto. 

 
(  ) A vírgula da linha 18 é facultativa. 

(  ) A vírgula que segue casa (l. 35) separa dois 
adjuntos adverbiais. 

(  ) A vírgula que segue vazio (l. 45) sinaliza um 
adjunto adverbial deslocado. 

(  ) As vírgulas da linha 53 isolam um aposto. 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) F – F – V – V. 

(B) V – F – V – F. 

(C) F – V – V – V. 

(D) V – F – F – F. 

(E) F – V – F – F. 
 
 
 
 
 
 
 

09. Considere, abaixo, palavras do texto formadas por sufi-
xação acompanhadas dos significados dos seus sufixos. 
Assinale com C (certo) os pares em que a associação 
está certa e com E (errado) os pares em que a asso-
ciação está errada, de acordo com o sentido assumido 
por essas palavras no texto. 

 
(  ) decifradores (l. 28-29) / ‘agente’ (‘que decifra’) 

(  ) alquimista (l. 30) / ‘o que é próprio de’ (‘próprio 
da alquimia’) 

(  ) misterioso (l. 41) / ‘cheio de’ (‘cheio de mistério’) 

(  ) parisienses (l. 46-47) / ‘relação’ (‘relativo a Paris’) 
 

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) E – E – C – C. 
(B) C – E – C – E. 
(C) C – C – E – E. 
(D) C – E – C – C. 
(E) E – C – E – E. 

 

10. A palavra Aliás (l. 30) poderia ser substituída, sem 
prejuízo do significado contextual, por 

 
(A) Enfim. 
(B) Portanto. 
(C) Logo. 
(D) A propósito. 
(E) Do mesmo modo. 
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Instrução: As questões 11 a 15 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
O bem-estar promovido quando se ouve uma boa 

música é inegável. Mas a ciência está descobrindo que 
os benefícios da canção para o corpo e a mente vão 
muito _____ do relaxamento. Pesquisas feitas em 
vários laboratórios espalhados pelo mundo informam 
que as composições contribuem para o alívio da dor, 
atenuam a depressão, ajudam no tratamento de 
doenças respiratórias, afiam o funcionamento cerebral 
e até auxiliam na restauração da visão de pacientes 
vítimas de acidente vascular cerebral. Por razões 
como essas, a música tem se tornado um instrumento 
terapêutico cada vez mais presente no tratamento, 
seja ele individual, seja dentro dos hospitais. 
 Em uma pesquisa feita em quatro hospitais visitados 
por uma equipe das Faculdades Metropolitanas Unidas 
(FMU), os terapeutas constataram, entre outros 
ganhos, que 90% dos doentes com doenças crônicas 
beneficiados pela música manifestaram melhora de 
humor. Mas o que outros estudos estão demonstrando 
é um espectro mais _____ de vantagens. 
 Um trabalho realizado no Instituto do Coração, em 
São Paulo, com 70 doentes revelou que aqueles que 
ouviam música clássica durante a realização de um 
cateterismo diagnóstico ficaram bem menos ansiosos 
do que os submetidos ao exame sem trilha sonora. 
"Nessa condição, o exame fica mais tranquilo para o 
doente", explica a psicóloga Daniele Watanabe, autora 
da pesquisa.  
 Na Inglaterra, uma equipe do Imperial College 
London descobriu que a música ajuda pessoas com a 
visão debilitada após um acidente vascular cerebral. 
Eles verificaram que os indivíduos enxergavam melhor 
quando ouviam suas canções preferidas. "Acredito 
que o prazer que isso proporciona _____ substâncias 
que facilitam a transmissão de sinais entre os neurô-
nios", explicou à ISTOÉ o pesquisador David Soto, 
autor do trabalho. "Isso auxilia na _____ de funções 
perdidas ou prejudicadas." 
 Em um trabalho publicado na última edição do jornal 
Circulation, da Associação Americana de Cardiologia, 
pesquisadores italianos descreveram outros efeitos: 
quando o andamento da música é lento, os vasos 
sanguíneos se dilatam, resultando em uma queda da 
pressão arterial. Se for mais rápido, ao contrário, há 
uma contração dos vasos, elevando a pressão. E perío-
dos com frases musicais longas, como no coro "Va 
Pensiero", da ópera "Nabucco", de Verdi, sincronizam 
o ritmo dos batimentos cardíacos. É a mudança do 
corpo pelo som. "Toda forma de arte, inclusive a 
música, é um caminho seguro e direto de trans-
formação", diz o médico Samir Rahme, maestro da 
Orquestra do Limiar, do projeto Música nos Hospitais. 

 
 

Adaptado de: O poder das canções. IstoÉ, n° 2069, ano 32, 
Seção Medicina e Bem-Estar, p. 96-97, 08/07/2009. 

 
 
 

11. Assinale a alternativa que preenche correta e respec-
tivamente as lacunas das linhas 04, 20, 34 e 37. 

 
(A) aquém – amplo – libera – retomada 

(B) além – amplo – libera – retomada 

(C) além – restrito – retém – dispersão 

(D) aquém – amplo – libera – dispersão 

(E) além – restrito – retém – retomada 
 

12. Assinale a alternativa que contém a ideia central do 
texto. 

 
(A) As características das composições musicais ouvidas 

por pacientes em tratamento podem beneficiá-los 
de diferentes formas. 

(B) A música contribui para o relaxamento e a melhora 
de pacientes em tratamento. 

(C) A música produz, inegavelmente, relaxamento para 
o indivíduo que a escuta. 

(D) Composições musicais auxiliam no alívio da dor. 

(E) A arte é um caminho para a transformação. 
 

13. Se substituirmos a expressão aqueles que (l. 22) pela 
expressão quem, quantos vocábulos do período obri-
gatoriamente terão de sofrer ajuste de flexão? 

 
(A) Um.  
(B) Dois. 
(C) Três. 
(D) Quatro. 
(E) Cinco. 

 

14. Considere as seguintes reescritas do trecho "O exa-
me fica mais tranquilo para o doente", explica a 
psicóloga Daniele Watanabe, autora da pesquisa. 
(l. 26-28). 

 
I - Para a psicóloga, autora da pesquisa, Daniele 

Watanabe, o exame fica, nessa condição, mais 
tranquilo para o doente. 

II - A autora da pesquisa, a psicóloga Daniele Wata-
nabe, explica: "nessa condição, o exame fica mais 
tranquilo para o doente". 

III - Conforme a autora da pesquisa, a psicóloga Daniele 
Watanabe, o exame, nessa condição, fica mais 
tranquilo para o doente. 

 
Quais estão corretas, tendo em vista o sentido veicu-
lado pelo texto e a correção gramatical? 

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

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
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15. Considere as seguintes associações entre pronomes 
empregados no texto e os elementos que eles 
recuperam. 

 
I - ele (l. 13) / instrumento terapêutico (l. 11-12) 

II - Eles (l. 32) / pessoas com a visão debilitada 
(l. 30-31) 

III - que (l. 35) / substâncias (l. 34) 

IV - se (l. 43) / os vasos sanguíneos (l. 42-43) 
 

Quais estão corretas? 
 

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

 

16. No que se refere a provimento de cargos públicos, de 
acordo com a Lei Municipal nº 730/1994, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - Reversão é a investidura do servidor estável no 

cargo anteriormente ocupado. 

II - Recondução é o retorno do servidor estável ao 
cargo anteriormente ocupado. 

III - Reintegração é o deslocamento do servidor de 
uma para outra repartição. 

IV - Readaptação é o retorno à atividade do servidor 
aposentado por invalidez. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas I, III e IV. 

 

17. No que se refere às vantagens previstas nos artigos 
72 e seguintes da Lei Municipal nº 730/1994, é 
correto afirmar que 

 
(A) diárias, ajuda de custo e transporte constituem 

indenizações ao servidor. 

(B) as indenizações se incorporam ao vencimento, ou 
provento, para qualquer efeito. 

(C) apenas as gratificações e os adicionais incorpo-
ram-se ao vencimento, ou provento, nos casos e 
condições indicadas na lei orgânica. 

(D) apenas gratificações e adicional por tempo de 
serviço são considerados vantagens. 

(E) adicional por tempo de serviço e adicional pelo 
exercício de atividades em condições penosas, 
insalubres ou perigosas constituem indenizações 
ao servidor. 

18. Qual das alternativas abaixo NÃO constitui penalidade 
disciplinar prevista no artigo 138 da Lei Municipal nº 
730/1994? 

 
(A) Advertência. 
(B) Substituição. 
(C) Demissão. 
(D) Cassação de aposentadoria e disponibilidade. 
(E) Destituição de cargo ou de função de confiança. 

 

19. No que se refere à posse e ao exercício de cargos 
públicos, regulados pela Lei Municipal nº 730/1994, é 
correto afirmar que 

 
(A) o prazo para o servidor entrar em exercício é de 

dez dias, contados a partir da data da posse. 

(B) a posse é o desempenho das atribuições do cargo 
pelo servidor de forma pontual e eficiente. 

(C) o exercício é a aceitação expressa das atribuições, 
dos deveres e das responsabilidades inerentes ao 
cargo público. 

(D) o exercício do cargo deve ser dado pelo chefe da 
repartição para a qual o servidor for designado. 

(E) o prazo para a posse é improrrogável. 
 

20. Qual o benefício da Seguridade Social que é pago ao 
dependente do servidor público com base no artigo 192 
da Lei Municipal nº 730/1994? 

 
(A) Aposentadoria. 
(B) Auxílio-natalidade. 
(C) Auxílio-reclusão. 
(D) Salário-família. 
(E) Licença por acidente em serviço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 FAURGS – ALVORADA – Edital 30/2009  06 – Técnico Contábil 

 Pág. 7 

 

 

21. Em relação aos aspectos gerais da contabilidade, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) A contabilidade é uma ciência que, obedecendo a 

preceitos e normas próprias, capta, registra e 
interpreta os fenômenos que afetam a situação 
patrimonial, financeira e econômica de determi-
nada pessoa física ou jurídica. 

(B) O objetivo da contabilidade é o controle do patri-
mônio de uma entidade. 

(C) Os usuários da contabilidade tanto podem ser 
internos como externos e, mais ainda, com inte-
resses diversificados. 

(D) O patrimônio de uma entidade é definido como 
um conjunto de bens e direitos pertencentes a 
uma pessoa física ou jurídica. 

(E) Por aspecto qualitativo do patrimônio, entende-se 
a natureza dos elementos que o compõem, como 
dinheiro e valores a receber ou a pagar, expressos 
em moeda. 

 

22. Com relação ao Patrimônio Líquido, é correto afirmar 
que: 

 
(A) As ações em tesouraria deverão ser destacadas 

no balanço, aumentando a conta do Patrimônio 
Líquido que registrar a origem dos recursos apli-
cados na sua aquisição. 

(B) O Patrimônio Líquido é dividido em capital social, 
reservas de capital, ajustes de avaliação patrimo-
nial, reservas de lucros, ações em tesouraria e 
prejuízos acumulados. 

(C) A conta do capital social discriminará o montante 
subscrito adicionando-se a parcela ainda não reali-
zada. 

(D) O Patrimônio Líquido é dividido em capital social, 
reservas de capital, reservas de lucros, ações em 
tesouraria e prejuízos acumulados. 

(E) Serão classificadas como reservas de capital as 
contas que registrarem somente o produto da 
alienação de partes beneficiárias. 

 

23. Durante um determinado mês, a Cia. Alfa realizou a 
aquisição de um veículo à vista. Tal operação irá 

 
(A) aumentar um ativo e diminuir outro ativo. 

(B) aumentar um ativo e aumentar um passivo. 

(C) aumentar um ativo e aumentar um patrimônio 
líquido. 

(D) aumentar um ativo e diminuir um passivo. 

(E) aumentar um passivo e aumentar um patrimônio 
líquido. 

 
 
 

24. João, sócio de uma empresa comercial, emitiu um 
cheque seu, particular, para pagamento de uma 
duplicata emitida contra a sua empresa. 

 
Conforme os Princípios Fundamentais de Contabilidade, 
o fato acima citado NÃO está de acordo com o 
Princípio da 

 
(A) Prudência. 

(B) Continuidade. 

(C) Materialidade. 

(D) Objetividade. 

(E) Entidade. 
 

25. Durante um determinado mês, a Cia. Alfa realizou as 
seguintes operações: 

 
I - Vendas de mercadorias, à vista, no valor total de 

R$ 20.000,00. 

II - Vendas de mercadorias, a prazo, no valor total de 
R$ 80.000,00. 

III - Custo das mercadorias vendidas no valor de 
R$ 60.000,00. 

IV - Reconhecimento e pagamento das despesas com 
pessoal no valor de R$ 10.000,00. 

V - Compra, à vista, de materiais de expediente con-
sumidos durante o mês no valor de R$ 5.000,00. 

VI - Pagamento, à vista, de seguro predial e de esto-
que, com prazo de vigência de 12 meses, no valor 
de R$ 12.000,00. 

 
Seguindo o Pronunciamento Conceitual Básico – 
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação 
das Demonstrações Contábeis – e a Lei 6.404/76, 
alterada pela Lei 11.941/09, o resultado operacional 
do período é 

 
(A) (R$ 7.000,00). 

(B) R$ 4.000,00. 

(C) R$ 13.000,00. 

(D) R$ 24.000,00. 

(E) R$ 25.000,00. 
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26. Considere as seguintes provisões: 
 

I - provisão para 13° Salário; 

II - provisão para créditos de liquidação duvidosa; 

III - provisão para férias; 

IV - provisão para perdas em investimentos perma-
nentes. 

 
Sabendo-se que a formação dessas provisões está 
relacionada ao Princípio Fundamental de Contabilidade 
da Competência, pode-se afirmar que 

 
(A) I e II são retificadoras de ativo, e III e IV são 

aumentativas de exigibilidades. 

(B) I e IV são retificadoras de ativo, e II e III são 
aumentativas de exigibilidades. 

(C) I e III são retificadoras de ativo, e II e IV são 
aumentativas de exigibilidades. 

(D) II e IV são retificadoras de ativo, e I e III são 
aumentativas de exigibilidades. 

(E) II e III são retificadoras de ativo, e I e IV são 
aumentativas de exigibilidades. 

 

27. A empresa comercial Cia. Alfa adquiriu mercadorias 
para revenda no valor de R$ 100.000,00. A entrega 
do produto, que possui incidência de ICMS de 17%, 
será efetuada em 20 dias. A condição dessa compra 
foi de que a Cia. Alfa efetuaria um adiantamento, no 
momento do pedido, de R$ 60.000,00 em dinheiro, 
sendo que o pagamento do restante ocorreria 40 dias 
após o recebimento da mercadoria. 

 
Indique o registro contábil correspondente ao adianta-
mento ocorrido no momento do pedido das mercadorias. 

 
(A) Débito da conta Adiantamento a Fornecedores e 

crédito da conta Caixa. 

(B) Débito das contas Adiantamento a Fornecedores e 
Estoque e crédito da conta Caixa. 

(C) Débito da conta Adiantamento de Clientes e crédito 
da conta Caixa. 

(D) Débito da conta Estoque e crédito da conta Caixa. 

(E) Débito das contas Estoque e ICMS a Recuperar e 
crédito da conta Caixa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. No final do mês de dezembro de 2008, a Cia. Alfa 
contratou um empréstimo bancário no valor total 
de R$ 60.000,00. O pagamento das 60 parcelas do 
empréstimo inicia-se após 6 meses de carência. Ao 
encerrar o exercício social, em 31 de dezembro de 
2008, o saldo da Conta Empréstimo a Pagar deverá 
estar classificado como 

 
(A) R$ 60.000,00 no passivo circulante. 

(B) R$ 6.000,00 no passivo circulante e R$ 54.000,00 
no passivo não circulante. 

(C) R$ 12.000,00 no passivo circulante e R$ 48.000,00 
no passivo não circulante. 

(D) R$ 18.000,00 no passivo circulante e R$ 42.000,00 
no passivo não circulante. 

(E) R$ 60.000,00 no passivo não circulante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. De acordo com a Lei 6.404/76, com a redação atual-
mente em vigor, o ativo está dividido em dois grupos, 
ativo circulante e ativo não-circulante. 

 
Assinale a alternativa que apresenta apenas os subgru-
pos do ativo não-circulante. 

 
(A) provisões – investimentos – imobilizado – intangível 

(B) disponível – realizável a longo prazo – investi-
mentos – imobilizado 

(C) realizável a longo prazo – investimentos – imobili-
zado – intangível 

(D) realizável a longo prazo – investimentos – imobili-
zado – diferido 

(E) despesas do exercício seguinte – investimentos – 
imobilizado – intangível 
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30. As contas de resultado, abaixo discriminadas, e 
seus respectivos valores são da Cia. Alfa, em 31 de 
dezembro de 2008. 

 
Contas de Resultado em R$ 

Impostos sobre Vendas 20.000,00 
Despesas Administrativas 20.000,00 
Custo dos Produtos Vendidos 65.000,00 
Despesas Financeiras 2.000,00 
Receita Bruta de Vendas 120.000,00 
Despesas de Vendas 10.000,00 
Outras Despesas Operacionais 500,00 
Provisão para Imposto de Renda e 
Contribuição Social 

500,00 

 
De acordo com a redação atual da Lei 6.404/76, qual 
é, respectivamente, a receita líquida de vendas, o lucro 
bruto, o resultado operacional e o resultado líquido do 
exercício? 

 
(A) R$ 90.000,00; R$ 25.000,00; R$ 2.500,00; 

R$ 2.000,00. 

(B) R$ 100.000,00; R$ 35.000,00; R$ 2.500,00; 
R$ 2.000,00. 

(C) R$ 100.000,00; R$ 35.000,00; R$ 3.000,00; 
R$ 2.000,00. 

(D) R$ 110.000,00; R$ 45.000,00; R$ 2.500,00; 
R$ 2.000,00. 

(E) R$ 110.000,00; R$ 65.000,00; R$ 2.500,00; 
R$ 2.000,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Considere os dados abaixo, extraídos da contabilidade 
da Cia. Alfa em 31 de dezembro de 2008. 

 

Contas Patrimoniais em R$ 

Bancos Conta Movimento 3.000,00 

Caixa 500,00 

Capital Social 17.000,00 
Clientes (Vencimento após exercício 
seguinte) 21.300,00 

Clientes (Vencimento exercício 
seguinte) 

1.300,00 

Empréstimos a Pagar (vencimento 
exercício seguinte) 

9.100,00 

Estoques de Mercadorias 1.900,00 
Fornecedores (Vencimento exercício 
seguinte) 

13.000,00 

Imóveis de Uso 3.900,00 

Imóveis para Renda 3.400,00 

Veículos de Uso 3.800,00 
 

De acordo com estes dados, após a elaboração do 
Balanço Patrimonial, o Ativo não Circulante atingiu 

 
(A) R$ 12.400,00. 
(B) R$ 25.300,00. 
(C) R$ 30.700,00. 
(D) R$ 32.100,00. 
(E) R$ 32.400,00. 
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32. No que se refere à Demonstração dos Fluxos de Caixa 
(DFC), considere as afirmações abaixo. 

 
I - Apresenta os fluxos de caixa de um determinado 

período classificados por atividades operacionais, 
de investimento e de financiamento. 

II - O único benefício das informações sobre os fluxos 
de caixa é avaliar a capacidade de a entidade 
gerar recursos dessa natureza. 

III - Atividades operacionais compreendem, exclusi-
vamente, as principais atividades geradoras de 
receita da entidade. 

IV - Atividades de investimento compreendem a aqui-
sição e a venda de ativos de longo prazo e de 
outros investimentos não incluídos nos equivalentes 
de caixa. 

V - Atividades de financiamento compreendem aquelas 
que resultam em mudanças no tamanho e na 
composição do capital próprio bem como no endivi-
damento da entidade. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas I, IV e V. 
(D) Apenas II, III e V. 
(E) Apenas II, IV e V. 

 

33. A vigência do Plano Plurianual, considerado um man-
dato de quatro anos, abrange 

 
(A) do segundo ano do mandato do Chefe do Executivo 

eleito até o primeiro ano do mandato do Chefe do 
Executivo subsequente. 

(B) os quatro anos do mandato do Chefe do Executivo 
eleito. 

(C) o terceiro e o quarto anos do mandato do Chefe 
do Executivo Eleito, e o primeiro e o segundo anos 
do mandato do Chefe do Executivo subsequente. 

(D) os três últimos anos do mandato do Chefe do 
Executivo Eleito. 

(E) o último ano do mandato do Chefe do Executivo 
Eleito e os três primeiros do mandato do Chefe do 
Executivo subsequente. 

 

34. A Lei Orçamentária Anual compreende 
 

(A) o orçamento por projetos e atividades. 

(B) o orçamento funcional programático. 

(C) o orçamento fiscal e o da seguridade social. 

(D) o montante da Receita Lançada relativa ao Imposto 
de Renda. 

(E) o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos 
e o orçamento da seguridade social. 

 

35. Os controles interno e externo serão exercidos, res-
pectivamente, pelos poderes 

 
(A) Executivo e Judiciário. 

(B) Executivo e Legislativo. 

(C) Legislativo e Executivo. 

(D) Judiciário e Executivo. 

(E) Legislativo e Judiciário. 
 

36. O Balanço Financeiro é representado 
 

(A) pela evidenciação do montante das mutações 
patrimoniais. 

(B) pelos restos a pagar do exercício anterior e pelos 
restos a pagar para o exercício subsequente. 

(C) pelas receitas e despesas do exercício, pelos 
saldos em espécie do exercício anterior e os do 
corrente exercício. 

(D) pelo montante das receitas e despesas do exercício, 
com a evidenciação do deficit ou superavit 
orçamentário. 

(E) pelas disponibilidades do exercício atual e do 
anterior, compatibilizadas com a aquisição de 
material permanente e material de consumo para 
ser estocado no almoxarifado. 

 

37. O sistema de contas que registra a previsão da receita 
e a fixação da despesa constantes da Lei Orçamentária 
Anual, bem como a comparação com sua execução, é o 

 
(A) financeiro. 

(B) patrimonial. 

(C) de compensação. 

(D) de resultados. 

(E) orçamentário. 
 

38. Os dispositivos constantes da Lei de Responsabilidade 
Fiscal são aplicáveis 

 
I - à União; 

II - aos Estados; 

III - ao Distrito Federal; 

IV - aos Municípios. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas II. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas III e IV. 

(D) Apenas I, III e IV. 

(E) I, II, III e IV. 
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39. Considere a seguinte informação: 
A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da despesa 
será acompanhada de 

 
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
exercícios subsequentes; 

II - declaração do ordenador da despesa de que o 
aumento tem adequação orçamentária e financeira 
com a lei orçamentária anual, bem como compa-
tibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias. 

 
Assinale a alternativa que corresponde à lei em que se 
encontram os dispositivos acima citados. 

 
(A) Lei Orçamentária Anual. 

(B) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

(C) Lei de Responsabilidade Fiscal. 

(D) Lei do Plano Plurianual. 

(E) Lei dos Certames Licitatórios. 
 

40. No que se refere ao Balanço Patrimonial de uma enti-
dade pública, assinale as afirmações abaixo com V 
(verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) É composto por Ativo Financeiro e Ativo Perma-

nente. 

(  ) É composto por Deficit ou Superavit do Exercício. 

(  ) É composto por Passivo Financeiro e Passivo 
Permanente. 

(  ) É composto por Saldo Patrimonial. 

(  ) É composto por Contas de Compensação. 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – F – V – V. 
(B) F – F – V – V – F. 
(C) F – V – F – F – V. 
(D) V – F – V – V – V. 
(E) V – V – V – F – F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


