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Instrução: As questões 01 a 15 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Quando o grampo telefônico e a minicâmera escon-

dida ainda não eram instrumentos de denúncia e mora-
lização, o político corrupto podia contar com uma 
certa tolerância tácita dos seus pares e do público. 
Mesmo quando não havia dúvidas quanto a sua 
corrupção, havia a disposição de perdoá-lo, até de 
folclorizá-lo – e o político que roubava mas fazia tinha 
o privilégio do artista, de ser um canalha em particular 
se sua obra o redimisse.  

Uma única gravura do Picasso absolve uma vida de 
mau caráter. A obra do Marquês de Sade é estudada 
com a mesma isenção moral dedicada ___ obra de 
Santo Agostinho – que nem sempre foi santo –, e 
ninguém quer saber se o escritor engana o fisco ou 
bate na mãe se seus livros são bons. Ou querer saber, 
queremos, mas só pelo valor de fuxico. A absolvição 
custa um pouco mais quando o pecado do artista é o 
da ideologia errada. Pois se se admitia no político a 
perversão privada do artista, a única inconveniência 
intolerável no artista era a incorreção política. Assim um 
Louis-Ferdinand Céline e um Wilson Simonal tiveram que 
esperar mais pela remissão que o tempo acabou dando 
___ Kipling, Claudel, Nelson Rodrigues, Jean Genet, 
etc. Mas a receberam.  

O político que declaradamente roubava mas se 
redimia fazendo tinha um pouco desta imunidade de 
artista. Sua obra justificava seus pecados, quando não 
era uma decorrência deles. Todo o sistema de conve-
niências e deixa-pra-laísmo que domina o Congresso 
brasileiro e que está sendo testado agora presume a 
mesma desconexão entre moral privada e moral 
aparente. A cultura do clientelismo, onde o suposto 
proveito político substitui ___ ética, está baseada 
nela. O que causou a atual revolta contra a roubalheira 
e a tolerância com a corrupção no Brasil, além das 
modernas técnicas de averiguação, é a constatação 
crescente de que aqui não se tem nem a ética, nem o 
proveito, rouba-se para poucos e não se faz para a 
maioria. Em cleptocracias mais avançadas, a obra dos 
artistas do desenvolvimento, todos bandidos, redimiu-os. 
Empresários corruptores e políticos corruptos fizeram 
dos Estados Unidos, por exemplo, o que eles são 
hoje. O capitalismo selvagem americano domou a si 
mesmo depois de construir um país, ou controlou-se 
razoavelmente, mas nos seus tempos desinibidos 
escandalizaria até o Cachoeira. Aqui tem-se o crime 
mas ainda não se tem o país.  

 
Adaptado de: VERISSIMO, L. F. Redimidos. ZH, 30 de abril de 2012. 
http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default2.jsp?uf=1&local=1&
souce=a3742798.xml&template=3916.dwt&edition19495&section=70, 
acessado em 30/04/2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas com traços contínuos das linhas 
12, 23 e 33. 

 
(A) a – a – a 
(B) à – à – a 
(C) à – a – à 
(D) a – à – à 
(E) à – a – a  

 

02. Assinale a alternativa cuja afirmação está de acordo 
com ideias expressas no texto. 

 
(A) Atualmente, políticos subversivos contam com 

uma tolerância similar à que é dada a artistas que 
cometem excessos em suas vidas particulares. 

(B) As gravuras de Picasso, por sua grandeza, foram 
consideradas pela sociedade motivo suficiente 
para perdoar todos os artistas que cometeram 
deslizes morais. 

(C) A obra do Marquês de Sade é moralmente compa-
rável à de Santo Agostinho, pois seus conteúdos 
independem de valorações de ordem pessoal. 

(D) Antes das modernas técnicas de averiguação, 
como o grampo telefônico e a minicâmera escon-
dida, os políticos gozavam de uma tolerância a 
seus deslizes morais similar à dada aos artistas. 

(E) Não se admitiam as incorreções morais dos artistas 
que se caracterizavam por serem consideradas 
imorais até mesmo para os políticos. 

 

03. Assinale a alternativa cuja afirmação apresenta ponto 
de vista expresso no texto. 

 
(A) Os pecados dos políticos são justificáveis porque 

seus deslizes morais garantem a realização de 
obras de interesse social. 

(B) No Brasil há uma cultura política de clientelismo, 
baseada numa desconexão entre o comportamento 
imoral dos políticos e a sua imagem pública. 

(C) Não podem ser tolerados apenas os deslizes 
morais que não resultem em proveito para a 
sociedade. 

(D) O Brasil deveria seguir o exemplo dos Estados 
Unidos, admitindo um capitalismo selvagem capaz 
de construir uma verdadeira nação. 

(E) Uma obra política relevante para a sociedade só 
pode ser realizada se puder satisfazer os interesses 
particulares de políticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 



 
 

FAURGS – ALVORADA – Edital 15/2012  01 – Contador 

 Pág. 4 

 

 

04. Considere as afirmações a seguir sobre a interpreta-
ção de frases do texto. 

 
I - Em seu contexto, a frase que começa em A obra 

(l. 11) e termina em bons (l. 15) sugere que há 
escritores que batem em suas mães quando es-
crevem bons livros. 

II - Em seu contexto, na frase que começa em Assim 
(l. 20) e termina em receberam (l. 24), há uma 
comparação entre dois grupos de artistas. 

III - Em seu contexto, a frase que começa em O que 
(l. 34) e termina em maioria (l. 39) permite 
concluir que, atualmente, há tolerância com a 
corrupção no Brasil.  

 
Quais estão corretas? 

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

 

05. Assinale a alternativa que apresenta o significado do 
adjetivo tácito, usado em sua forma flexionada no 
feminino na linha 04. 

 
(A) Aquilo que não é aceitável por ser imoral. 

(B) Aquilo que não admite contestação por estar 
estabelecido. 

(C) Aquilo que não é preciso dizer por estar suben-
tendido. 

(D) Aquilo que não se pode questionar por estar legi-
timado. 

(E) Aquilo que não pode ser compreendido por ser 
complexo. 

 

06. Assinale a alternativa que estabelece uma relação de 
referência INCORRETA entre pronome e expressão 
no texto. 

 
(A) O pronome possessivo seus (l. 27) faz referência 

a O político (l. 25). 
(B) O pronome pessoal contido em deles (l. 28) faz 

referência a seus pecados (l. 27). 
(C) O pronome pessoal contido em nela (l. 34) faz 

referência a A cultura do clientelismo (l. 32). 
(D) O pronome oblíquo átono os em redimiu-os 

(l. 40) faz referência a dos artistas do desen-
volvimento (l. 39-40). 

(E) O pronome pessoal eles (l. 42) faz referência a 
dos Estados Unidos (l. 42). 

 
 
 

07. Assinale a alternativa que apresenta uma substituição 
contextualmente adequada para a expressão pela 
remissão (l. 22). 

 
(A) pelo perdão  
(B) pelo reconhecimento 
(C) pelo julgamento 
(D) pela punição 
(E) pela condenação 

 

08. Assinale a alternativa que apresenta uma substituição 
contextualmente adequada para a expressão presume 
(l. 30). 

 
(A) previne 
(B) resume 
(C) atesta 
(D) pondera 
(E) pressupõe 

 

09. Considere as seguintes propostas de alteração do texto. 
 

I - Substituição de que (l. 21) por de. 
II - Substituição de onde (l. 32) por em que. 

III - Substituição de o (l. 42) por aquilo. 

 
Quais estão de acordo com a norma gramatical? 

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

 

10. A substituição de político (l. 25) por políticos exigi-
ria a alteração de quantas outras palavras na mesma 
frase? 

 
(A) Uma. 
(B) Duas. 
(C) Três. 
(D) Quatro. 
(E) Cinco. 

 

11. Na expressão mau caráter (l. 11), a grafia da 
primeira palavra está correta, por tratar-se de um 
adjetivo. Assinale a alternativa em que a expressão 
apresenta erro de ortografia. 

 
(A) mau humor 
(B) mau tempo 
(C) mau educado 
(D) mau hálito 
(E) mau começo 
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12. Considere as afirmações a seguir sobre a pontuação 
do texto. 

 
I - A supressão da vírgula depois de artista (l. 08) 

NÃO representa desrespeito à norma gramatical. 
II - A inserção de uma vírgula depois de político (l. 25) 

NÃO representa desrespeito à norma gramatical. 

III - A supressão da vírgula depois de pecados (l. 27) 
NÃO altera o sentido da frase. 

 
Quais estão de acordo com a norma gramatical? 

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

 

13. Considere as afirmações a seguir sobre a classificação 
de palavras do texto. 

 
I - Na passagem Pois se se admitia... (l. 18), o pri-

meiro se é uma conjunção subordinativa ad-
verbial condicional e o segundo se é um pro-
nome pessoal. 

II - A palavra se (l. 25) é uma conjunção subordinativa 
adverbial condicional. 

III - A palavra se na passagem e não se faz (l. 38) é 
um pronome pessoal. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

14. Considere as afirmações a seguir sobre o valor de 
palavras do texto. 

 
I - A utilização da palavra mesmo (l. 05) confere à 

oração em que se encontra um valor concessivo. 
II - A conjunção mas (l. 07) tem um valor conclusivo. 

III - A utilização do pronome que (l. 13) confere à 
oração em que se encontra um valor conclusivo. 

 
Quais estão corretas? 

 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 

(E) I, II e III. 
 
 

15. Considere as afirmações a seguir sobre alterações de 
passagens do texto. 

 
I - A supressão do artigo o (l. 28) depois de todo 

(l. 28) NÃO altera o significado literal da sentença. 
II - A inserção do artigo os depois de todos (l. 40) 

NÃO altera o significado literal da sentença. 

III - A substituição da expressão domou a si mesmo 
(l. 43-44) por domou-se NÃO altera o signifi-
cado literal da sentença. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

16. Quanto à acumulação remunerada de cargos públicos, 
assinale a alternativa correta, conforme a Lei Orgânica 
do Município de Alvorada. 

 
(A) A proibição de acumular limita-se a cargos, funções 

ou empregos na administração direta. 
(B) É vedada a acumulação remunerada de dois 

cargos privativos de médico. 
(C) É vedada a acumulação remunerada de dois 

cargos de professor. 
(D) É vedada a acumulação remunerada de um cargo 

de professor com outro técnico-científico. 
(E) É vedada a acumulação remunerada de dois 

cargos de auxiliar administrativo. 
 

17. São órgãos integrantes da estrutura administrativa 
indireta, segundo a Lei Orgânica do Município de 
Alvorada: 

 
I - autarquia. 
II - sociedade de economia mista. 
III - secretaria municipal. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FAURGS – ALVORADA – Edital 15/2012  01 – Contador 

 Pág. 6 

 

 

18. Considere as assertivas abaixo, à luz do Regime Jurí-
dico Único dos Servidores Públicos Municipais de Alvo-
rada – Lei 730/1994. 

 
I - Titula a condição de servidor público aquele que, 

embora não legalmente investido em cargo, exer-
ce atividade cidadã.  

II - Cargo público é o criado em lei, em número certo, 
com denominação própria, remuneração pelos 
cofres municipais, ao qual corresponde um 
conjunto de atribuições e responsabilidades 
cometidas a servidor público. 

III - A investidura em cargo público depende de apro-
vação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, ressalvadas as nomeações 
para cargos em comissão declarados em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

 
Quais estão corretas? 

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

19. Considere as assertivas abaixo, à luz do Regime Jurí-
dico Único dos Servidores Públicos Municipais de Alvo-
rada – Lei 730/1994. 

 
I - A remoção do servidor poderá ocorrer a pedido, 

atendida a conveniência do serviço, ou de ofício, 
no interesse da administração. 

II - Será tornada sem efeito a designação do servidor 
que não entrar em exercício da função gratificada 
no prazo de cinco dias a contar do ato de investi-
dura. 

III - Ao servidor efetivo do Município, quando indicado 
para exercício de cargo em comissão, não é facul-
tado optar pelo provimento sob a forma de fun-
ção gratificada correspondente. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Considere as assertivas abaixo, à luz do Regime Jurí-
dico Único dos Servidores Públicos Municipais de Alvo-
rada – Lei 730/1994. 

 
I - Verificado em qualquer fase do estágio probatório, o 

resultado totalmente insatisfatório do servidor por 
três avaliações consecutivas, será procedida a 
exoneração do servidor, observado o disposto em 
regulamento. 

II - Sempre que se concluir pela exoneração do esta-
giário ser-lhe-á aberta vista do processo pelo prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa. 

III - Três meses antes de findo o período de estágio 
probatório, será submetida à homologação da 
autoridade competente a avaliação do desempenho 
do servidor, realizada de acordo com o que dispuser 
a lei ou regulamento, sem prejuízo da continuidade 
de apuração dos quesitos assiduidade, pontuali-
dade e relacionamento. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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21. Analise as afirmações abaixo sobre o aspecto de clas-
sificação no Balanço Patrimonial e assinale-as com V 
(Verdadeiro) ou F (Falso). 

 
(  ) O imóvel da empresa destinado a aluguel é classi-

ficado no Imobilizado. 

(  ) O ágio na aquisição de uma participação societá-
ria é classificado em Investimentos. 

(  ) O resultado líquido referente à avaliação de ativos 
e passivos da empresa a valor de mercado é 
registrado no Patrimônio Líquido. 

(  ) O empréstimo concedido a uma companhia coli-
gada, na forma de mútuo, é classificado no Ativo 
Circulante. 

(  ) A compra em Bolsa de Valores de ações da pró-
pria empresa é registrada em Investimentos. 

 
Assinale a sequência que completa corretamente os 
parênteses de cima para baixo. 

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

 

22. Considere as seguintes contas: adiantamento a forne-
cedores, adiantamento de clientes, adiantamento a 
diretores e adiantamento para viagens de funcionários. 
Essas contas são classificadas, respectivamente, em 
quais grupos? 
 
(A) Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Ativo Não 

Circulante, Ativo Circulante. 

(B) Ativo Circulante, Ativo Circulante, Ativo Circulante, 
Ativo Circulante. 

(C) Ativo Circulante, Passivo Circulante, Ativo Circu-
lante, Ativo Circulante. 

(D) Ativo Circulante, Passivo Circulante, Ativo Não 
Circulante, Ativo Circulante. 

(E) Ativo Não Circulante, Passivo Não Circulante, Pas-
sivo Circulante, Ativo Não Circulante. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

23. A respeito de Demonstrações Contábeis, assinale a 
afirmação INCORRETA. 

 
(A) A Demonstração de Mutações do Patrimônio 

Líquido evidencia os aumentos ou reduções de 
capital mediante integralização em dinheiro ou 
bens. 

(B) O Balanço Patrimonial relata a situação patrimonial 
e financeira da empresa na data-base de encer-
ramento do exercício social. 

(C) A Demonstração do Fluxo de Caixa, pelo método 
indireto, explicita as entradas e saídas brutas de 
dinheiro dos principais componentes das ativida-
des operacionais. 

(D) A Demonstração do Valor Adicionado evidencia 
a riqueza gerada pela empresa e especifica a 
forma como foi distribuída e retida, durante o 
exercício social. 

(E) A Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumu-
lados evidencia as alterações ocorridas durante o 
exercício social na conta de lucros ou prejuízos 
acumulados. 
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Instrução: Para responder as questões 24 e 25, considere as contas abaixo discriminadas e seus respectivos valores, refe-
rentes a uma empresa comercial em 31 de dezembro de 2011. 

 
Contas  Saldo em R$ 
Bancos Conta Movimento 80.000,00 
Caixa 40.000,00 
Capital Social 320.000,00 
Clientes (vencimento após exercício seguinte) 30.000,00 
Clientes (vencimento no exercício) 20.000,00 
Custo das Mercadorias Vendidas 100.000,00 
Depreciações Acumuladas 60.000,00 
Despesas Administrativas 20.000,00 
Despesas de Imposto de Renda e de Contribuição Social 2.000,00 
Despesas de Vendas 10.000,00 
Despesas do Exercício Seguinte 10.000,00 
Despesas Financeiras 10.000,00 
Duplicatas Descontadas 10.000,00 
Empréstimos a Pagar (vencimento após exercício seguinte) 30.000,00 
Estoques de Mercadorias 60.000,00 
Fornecedores (vencimento exercício seguinte) 40.000,00 
Imóveis de Uso 120.000,00 
Impostos sobre Vendas 31.000,00 
INSS a Recolher 10.000,00 
Máquinas e Equipamentos 50.000,00 
Outras Despesas Operacionais 4.000,00 
Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa 6.000,00 
Prejuízos Acumulados 6.000,00 
Propriedade para Investimentos 90.000,00 
Provisão para Contingências Trabalhistas 30.000,00 
Receita Bruta de Vendas 180.000,00 

 
 

24. Com base nas contas e valores acima, assinale a 
alternativa que apresenta, respectivamente, o valor 
do Ativo Circulante e o do Passivo Circulante da 
empresa. 

 
(A) R$ 194.000,00; R$ 80.000,00. 
(B) R$ 204.000,00; R$ 80.000,00. 
(C) R$ 204.000,00; R$ 90.000,00. 
(D) R$ 210.000,00; R$ 121.000,00. 
(E) R$ 224.000,00; R$ 110.000,00. 
 

25. Com base nas contas e valores acima, assinale a alter-
nativa que apresenta, respectivamente, o valor do 
lucro bruto e do lucro líquido do período. 

 
(A) R$ 49.000,00; R$ (6.000,00). 
(B) R$ 49.000,00; R$ 3.000,00. 
(C) R$ 80.000,00; R$ 5.000,00. 
(D) R$ 80.000,00; R$ 34.000,00. 
(E) R$ 180.000,00; R$ 3.000,00. 
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26. Uma empresa comercial vendeu mercadorias – com 
incidência de ICMS – cuja entrega ocorrerá em 15 
dias, sendo que houve um adiantamento, em dinhei-
ro, no momento do pedido. O recebimento do restan-
te ocorrerá 30 dias após a entrega da mercadoria. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 
lançamento contábil associado ao fornecimento dessa 
mercadoria. 

 
(A) D – Clientes 

D – Adiantamento de Clientes 
C – Receita com Vendas 
D – ICMS s/vendas 
C – ICMS a pagar 

  
(B) D – Clientes 

D – Adiantamento de fornecedores 
C – Receita com Vendas 
D – ICMS s/vendas 
C – ICMS a pagar 

  
(C) D – Clientes 

C – Receita com Vendas 
D – ICMS s/vendas 
C – ICMS a pagar 

  
(D) D – Clientes 

D – Adiantamento de Clientes 
C – Receita com Vendas 
C – ICMS a pagar 

  
(E) D – Clientes 

D – Adiantamento de Clientes 
D – ICMS s/vendas 
C – Receita com Vendas 

 

27. O custo dos ativos deve ser alocado aos exercícios 
beneficiados pelo respectivo uso do bem no decorrer 
de sua vida útil econômica. Com base nessa informação 
relacione a segunda coluna com a primeira. 

 
(1) Máquinas e equipamentos 
(2) Mina de cobre 

(3) Software 
(4) Terreno urbano 

 

(  ) Amortização 
(  ) Depreciação 

(  ) Exaustão 
(  ) Nenhuma 

 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

(A) 2 – 1 – 3 – 4. 
(B) 3 – 1 – 2 – 4. 
(C) 1 – 3 – 4 – 2. 
(D) 2 – 3 – 4 – 2. 
(E) 3 – 2 – 1 – 4. 
 
 
 
 
 

28. Considere as transações abaixo, registradas por uma 
empresa em determinado mês. 

 
– Aquisição à vista, com recursos do banco, de um 

veículo para transporte de mercadoria, no valor de 
R$ 50.000,00. 

– Aquisição de peças no valor de R$ 20.000,00, 
pagos com recursos do caixa, para serem utilizadas 
na manutenção de uma máquina adquirida há dois 
anos. 

– Venda de mercadorias no valor de R$ 30.000,00, 
com entrada de R$ 10.000,00 e o restante para 30 
dias. 

– Aquisição de mercadoria, para revenda, no valor 
de R$ 40.000,00, com pagamento de R$ 15.000,00 
no ato da aquisição e o restante em 45 dias. 

– Pagamento de salários referente à folha de paga-
mento do mês anterior no valor de R$ 15.000,00. 

 
Com base nessas transações, é correto afirmar que 
ocorreu 
 
(A) aumento no Ativo Circulante, no valor de R$ 

15.000,00. 
(B) aumento no Passivo Circulante, no valor de R$ 

25.000,00. 
(C) aumento no Patrimônio Líquido, no valor de R$ 

10.000,00. 
(D) diminuição no Ativo Circulante, no valor de R$ 

95.000,00. 

(E) diminuição no Patrimônio Líquido, no valor de R$ 
5.000,00. 
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29. Auditoria independente é a técnica contábil por meio 
da qual um especialista em contabilidade, o auditor 
independente, examina atividades desempenhadas 
por profissionais das diversas áreas de uma organiza-
ção empresarial, de acordo com a finalidade estabele-
cida no contrato de prestação de serviços de auditoria. 
O auditor independente pode ser contratado por uma 
sociedade, sem vínculo empregatício, com diversas 
finalidades. Com base nisso, considere os itens abaixo. 
 
I - Avaliar determinado componente patrimonial e 

identificar fraudes. 
II - Dar um parecer sobre as demonstrações contá-

beis exigidas por lei. 

III - Realizar auditoria operacional com vistas à avalia-
ção do desempenho da administração. 

IV - Verificar irregularidades nas contas a pagar ou a 
receber. 

 
Quais itens apresentam corretamente funções de um 
auditor independente? 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

30. Uma empresa apresenta, em seu Balanço Patrimonial, 
os seguintes componentes (em R$): 
Ativo Circulante 1.300,00  
Ativo Não Circulante 5.000,00  
Patrimônio Líquido 2.300,00  

 
Considerando que o Ativo Realizável a Longo Prazo 
representa 40% do Ativo Não Circulante e que o 
Passivo Circulante representa 40% do total das obri-
gações, a Liquidez Corrente, a Liquidez Geral, o 
Grau de Imobilização do Patrimônio Líquido e o Grau 
de Imobilização dos Recursos Não Correntes serão, 
respectivamente, 

 
(A) 0,86 – 0,83 – 0,75 – 0,66. 
(B) 0,89 – 0,67 – 0,75 – 0,70. 
(C) 0,89 – 0,86 – 0,90 – 0,50. 
(D) 1,1 – 1,4 – 0,66 – 1,3. 
(E) 1,4 – 1,1 – 0,95 – 0,50. 

 

31. Segundo a NBC T – 16.11, o reconhecimento do gasto 
de determinado objeto de custo previamente definido 
é caracterizado como 

 
(A) apropriação do custo. 
(B) custo direto. 
(C) custo indireto. 
(D) sistema de custos. 
(E) subsistema de custos. 

32. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio 
orçamentário, de acordo com a Portaria STN 406/11. 

 
(A) Unidade ou Totalidade 
(B) Universalidade 
(C) Orçamento líquido 
(D) Orçamento bruto 
(E) Transparência 

 

33. A evidenciação das alterações verificadas no patrimônio 
(resultantes ou independentes da execução orçamen-
tária) e a indicação do resultado patrimonial do exer-
cício obtêm-se por meio  

 
(A) do Balanço Patrimonial. 
(B) do Balanço Orçamentário. 
(C) do Balanço Financeiro. 
(D) das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis. 
(E) da Demonstração das Variações Patrimoniais. 

 

34. Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipa-
damente, de acordo com o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, são classificadas em que 
parte do Balanço Patrimonial? 

 
(A) No Ativo Circulante. 
(B) No Ativo Imobilizado. 
(C) No Passivo Circulante. 
(D) No Passivo Não Circulante. 
(E) No Patrimônio Líquido. 

 

35. Os valores acrescidos ao patrimônio que não transita-
ram pelo resultado como Variações Patrimoniais 
Aumentativas (VPA) são classificados como 

 
(A) Ações / Cotas em Tesouraria. 
(B) Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital.  
(C) Ajustes de Avaliação Patrimonial. 
(D) Reservas de Capital. 
(E) Resultados Acumulados. 
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36. Considere os itens abaixo. 
 

INGRESSOS:  
 – Alienação de Bens  

 – Amortização de Empréstimos e Financiamentos 
Concedidos  

 
DESEMBOLSOS: 
 – Aquisição de Ativo Não Circulante  
 – Concessão de Empréstimos e Financiamentos  

 
Esses itens integram os fluxos de caixa das atividades 

 
(A) de financiamento. 
(B) de investimento. 
(C) operacionais. 
(D) logísticas. 
(E) fim. 

 

37. O incremento líquido de benefícios gerados à socieda-
de, a partir da ação eficiente e eficaz do gestor públi-
co, calculado a partir da diferença entre a Receita 
Econômica e o Custo de Execução da ação, é caracte-
rizado como 

 
(A) Resultado Estrutural Apurado.  
(B) Resultado Financeiro Apurado.  
(C) Resultado Econômico Apurado. 
(D) Resultado Orçamentário Apurado. 
(E) Resultado Patrimonial Apurado. 

 

38. Considere os itens abaixo. 
 

1. Ativo;  

2. Passivo e Patrimônio Líquido;  

3. Variações Patrimoniais Diminutivas;  
4. Variações Patrimoniais Aumentativas;  

5. Controles da Aprovação do Planejamento e Orça-
mento;  

6. Controles da Execução do Planejamento e Orça-
mento;  

7. Controles Devedores; e  

8. Controles Credores. 
 

De acordo com a Portaria STN 406/2011, em relação 
ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, esses 
itens representam  

 
(A) os subgrupos. 
(B) os subitens. 
(C) os itens. 
(D) os grupos. 
(E) as classes. 

 
 
 
 
 

39. Considere os seguintes itens: Título, Função, Funcio-
namento, Natureza do Saldo, Código, Encerramento, 
Indicador para Cálculo do Superávit Financeiro. De 
acordo com a Portaria STN 406/2011, esses itens 
constituem-se 

 
(A) diretrizes da conta contábil. 
(B) atributos da conta contábil. 
(C) características da conta contábil. 
(D) propriedades da conta contábil. 
(E) qualidades da conta contábil. 
 

40. De acordo com a Portaria STN 406/2011, como se 
designa a quantia que determinada entidade do setor 
público espera obter com a alienação de itens de 
inventário, quando deduzidos os gastos para seu 
acabamento, alienação ou distribuição?  

 
(A) Valor recuperável. 
(B) Valor líquido contábil. 
(C) Valor bruto contábil. 
(D) Valor de mercado ou valor justo. 
(E) Valor realizável líquido. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


