
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS
EDITAL Nº 45/2018

CADERNO DE QUESTÕES

Candidato: __________________________________________________________ 

Inscrição: _____________ Área acadêmica: _______________________________

Assinatura: _________________________________________________________
(conforme identidade)

INSTRUÇÕES

01. Este Caderno de questões só deve ser aberto após a leitura de todas as instruções e
quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02.  Ao  abrir  este  Caderno,  confira  se  ele  contém  80  (oitenta)  questões  objetivas.
Comunique imediatamente a um dos fiscais de sala acerca de eventuais incorreções ou
problemas de impressão. 
03. Preencha os dados pessoais neste Caderno. 
04. O candidato poderá levar consigo este Caderno de provas desde que faltando menos
de 30 (trinta) minutos para o final do exame
05. Utilize a folha de respostas para responder às questões deste caderno.
06.  Leia  as  instruções  da  folha  de  respostas  antes  de  iniciar  o  preenchimento.  Em
hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas. 
07. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre
o conteúdo das provas. Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 
08. A duração da prova é de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, aí incluído o tempo para
responder a todas as questões deste Caderno e para preencher a folha de respostas.

 CIÊNCIAS CONTÁBEIS



LÍNGUA PORTUGUESA

1 - (CESPE. Agente de Polícia Federal-2004- adaptada) “O valor da vida é de tal magnitude que, até
mesmo  nos  momentos  mais  graves,  quando  tudo  parece  perdido  dadas  as  condições  mais
excepcionais e precárias — como nos conflitos internacionais, na hora em que o direito da força se
instala negando o próprio Direito, e quando tudo é paradoxal e inconcebível —, ainda assim a
intuição humana tenta protegê-lo contra a insânia coletiva, criando regras que impeçam a prática
de crueldades inúteis.
Quando a paz passa a ser apenas um instante entre dois tumultos, o homem tenta encontrar nos
céus do amanhã uma aurora de salvação. A ciência, de forma desesperada, convoca os cientistas a
se debruçarem sobre as mesas de seus laboratórios, na procura de meios salvadores da vida. Nas
salas de conversação internacionais, mesmo entre intrigas e astúcias, os líderes do mundo inteiro
tentam se reencontrar com a mais irrecusável de suas normas: o respeito pela vida humana.
Assim, no âmago de todos os valores, está o mais indeclinável de todos eles: a vida humana. Sem
ela, não existe a pessoa humana, não existe a base de sua identidade. Mesmo diante da proletária
tragédia  de  cada  homem  e  de  cada  mulher,  quase  naufragados  na  luta  desesperada  pela
sobrevivência do dia a dia, ninguém abre mão do seu direito de viver. Essa consciência é que faz a
vida mais que um bem: um valor.
A partir dessa concepção, hoje, mais ainda, a vida passa a ser respeitada e protegida não só como
um bem afetivo ou patrimonial,  mas pelo valor  ético de que ela se reveste.  Não se constitui
apenas de um meio de continuidade biológica, mas de uma qualidade e de uma dignidade que faz
com que cada um realize seu destino de criatura humana”.
Internet: <http://www.dhnet.org.br>. Acesso em ago./2004 (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir:
(I) O texto estrutura-se de forma argumentativa em torno de uma ideia fundamental e constante:
a vida humana como um bem indeclinável.
(II) O primeiro parágrafo discorre acerca da valorização da existência e da necessidade de proteção
da vida contra a insânia coletiva, por intermédio de normas de convivência que impeçam a prática
de crueldades inúteis,  principalmente em épocas de graves conflitos internacionais,  quando o
direito da força contrapõe-se à força do Direito e quando a situação se apresenta paradoxal e
inconcebível.
(III) No segundo parágrafo, estão presentes as ideias de que a paz é ilusória, não passando de um
instante  apenas  de  trégua  entre  dois  tumultos,  e  de  que,  para  mantê-la,  os  cientistas  se
desdobram à procura de fórmulas salvadoras da humanidade e os líderes mundiais se encontram
para preservar o respeito recíproco.
(IV) No penúltimo parágrafo, encontra-se uma redundância: a afirmação de que o soberano dos
valores é a vida humana, sem a qual não existe a pessoa humana, sequer a sua identidade.
(V) O comprometimento ético para com a humanidade é defendido no último parágrafo do texto,
que  discorre  acerca  da  vida  não  só  como  um  meio  de  continuidade  biológica,  mas  como  a
responsável pelo destino da criatura humana.
Assinale a opção correta:
a) Estão corretos os itens I, II e IV. 
b) Estão corretos os itens I, III e V.
c) Todos os itens estão incorretos.
d) Todos os itens estão corretos

2 - Todas as alternativas estão corretas, EXCETO:  
a) Vírus.  



b) Cátedra 
c) Excelência 
d) Hífens. 

3 - Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta:
a) Vossa Excelência estás muito preocupada hoje.
b) Mais de cinco alunos não compareceu à aula.
c) Conquistaram o aluno e a aluna a tão sonhada vaga de estagiário. 
d) Haviam sérios problemas na cidade.

4 - Assinale a opção INCORRETA:
a) Foro
b) Meretíssimo 
c) Expatriado
d) Transposição

5 - Assinale a opção em que aparece um sinônimo de RATIFICAR:
a) Alterar
b) Corrigir
c) Confirmar 
d) Anunciar

6 - (TRT15-Estágio Direito-2018) Quem precisa saber escrever?  
Recebo  e-mails  de  pessoas  com  idades  e  profissões  diversas.  Outro  dia,  chegou  a

mensagem de um sujeito muito gentil, fazendo comentários elogiosos à coluna. Cometeu alguns
erros gramaticais comuns, como acontece com meio mundo, mas o que me surpreendeu foi que
ele se despediu dizendo: “Desculpe por não escrever o português corretamente, mas sabe como
é, sou engenheiro”. O raciocínio era que se ele fosse escritor,  jornalista ou professor, escrever
certo seria obrigatório,  mas,  sendo engenheiro, estava liberado dessa fatura.  Assim como ele,
inúmeras pessoas acreditam que escrever não está na lista das 100 coisas que se deva aprender a
fazer direito na vida. Antes de aprender a escrever bem, esforçam-se em aprender a falar inglês
fluente, a jogar golfe e a utilizar o hashi num restaurante japonês. Escrever bem? Não parece tão
necessário, já que a gente acaba sendo compreendido igual. “Espero não lhe incomodar com esse
e-mail, é que faço jornalismo e queria umas dicas”. O recado foi dado. 

É preciso dizer que não há ninguém que seja imune a erros. Todo mundo se engana, todo
mundo tem dúvidas. Não conheço um único escritor que não trabalhe com um dicionário ao lado.
De minha parte, sempre tenho uma consulta a fazer no Aurélio, nunca estou 100% segura, e,
mesmo tomando todos os cuidados, erro. Acidentes acontecem, o que não pode acontecer é a
gente se lixar para a aparência das nossas palavras.  Escrever bem – não estou falando de escrever
com estilo, talento, criatividade, apenas de escrever certo – deveria ser considerado um hábito tão
fundamental quanto tomar banho ou escovar os dentes. Um texto limpo também faz parte da
higiene. Bilhetes, e-mails, cartões de agradecimentos, tudo isso diz quem a gente é. Se você não
sai de casa com um botão faltando na camisa, por que acharia natural escrever uma carta com as
letras fora do lugar?  

Sei que todos estão carecas de saber a importância da leitura na vida de uma pessoa, mas
não custa lembrar que, quem não lê, corre muito mais riscos de dar vexame por escrito, e isso não
é algo a ser considerado só porque se trabalha numa profissão que, aparentemente, não exige
familiaridade com as palavras. Ninguém precisa ser expert, mas ser cuidadoso não mata ninguém.



Meu irmão, outro dia, me escreveu um e-mail rápido para recomendar um disco e nunca vi meia
dúzia de frases tão bem colocadas. Nem parecia um engenheiro.  
(Martha Medeiros - Zero Hora - adaptado.)  
De acordo com o texto, assinalar a alternativa CORRETA:  
a) A autora não lê as correspondências que recebe de seus leitores. 
b)  Segundo  a  autora,  ninguém  precisa  ser  expert,  mas  ser  cuidadoso  com  escrita  não  mata
ninguém. 
c) Só os professores de português têm conhecimento da gramática.
d) Não devemos nos preocupar com a apresentação da escrita,  pois,  para algumas profissões,
saber ler e escrever já basta.

7 - (Esaf-Analista Jurídico-SEFAZ-CE-2006) Em relação ao texto, assinale a opção que corresponde a
erro gramatical.
Não  constitui (1) surpresa a verificação de que os municípios com maior índice de anulação de
votos têm pontos comuns. Um deles: a taxa de analfabetismo duas ou três vezes superior ao do
(2) resto do país. Outro: a localização em zonas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
— indicador que mede renda, longevidade e instrução. São localidades pobres cujo (3) destino, se
não houver revolução de 180 graus na forma de encarar a educação, as (4) condena a se afastar
cada vez mais dos progressos da civilização.
(Correio Braziliense, 17.10.2006)
a) 1
b) 2
c) 3
d)  4

8 - Assinale a palavra que deve ser, obrigatoriamente, acentuada:
a) Secretaria
b) renuncia
c) juridico  
d) negocio

9 - Marque a opção INCORRETA:
a) assessoria
b) pretensão
c) rescisão
d) ressucitar 

10 - Assinale a opção que apresenta erro de pontuação:
a) Brasileiros, é chegada a hora de votar.
b) O decreto regulamenta os casos gerais; a portaria os particulares. 
c) O condenado, sereno e tranquilo, esperava sua morte.
d) Simplicidade, clareza, objetividade, concisão são qualidades a serem observadas na redação
oficial.

11 - Julgue os itens a seguir:
I - As leis, em qualquer caso, não podem ser infringidas; mesmo em caso de dúvida, portanto, elas
devem ser respeitadas.
II  -  Assim  disse  Voltaire:  “Devemos  julgar  um  homem  mais  pelas  suas  perguntas  que  pelas
respostas.”



III - Aristóteles, o grande filósofo, foi o criador da Lógica.
Assinale a opção correta:
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Estão corretos os tens I e III;
c) Estão corretos os itens II e II;
d) Todos os itens estão incorretos.

12 - Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância:
a) Existem muitas firmas fantasmas por aqui. 
b) Está meio nervosa, porque trabalhamos bastante.
c) Depois de comer meia fruta daquela barraca, comprou frutas bastantes para uma ceia farta. 
d) Os documentos seguem anexos.

13 - Julgue os itens a seguir:
I - O Representante do Ministério Público apelou da decisão.
II - Nunca mais aspirarei a amores impossíveis.
III - Não lhe assiste dizer se isto é certo ou errado. 
IV - Prefiro muito mais Português do que Matemática.
V – O julgamento foi desfavorável o pedido.
Assinale a alternativa correta:
a) Estão corretos os itens I, IV e V;
b) Estão corretos os itens I, II e III; 
c) Todos estão corretos;
d) Todos estão incorretos. 

14 - (FCC – TST – Técnico Judiciário – 2012) Considere: 
...... angústia de imaginar que o homem pode estar só no universo soma-se a curiosidade humana,
que se prende ...... tudo o que é desconhecido, para que não desapareça de todo o interesse por
pistas que dariam embasamento ...... teses de que haveria vida em outros planetas. 
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada: 
a) À – a – às; 
b) A – à – as; 
c) À – a – as; 
d) A – a – às; 

15 - O proprietário do imóvel precisa saber que ele não é tão imóvel assim. 
As palavras destacadas são, respectivamente, 
a) substantivo e substantivo 
b) substantivo e adjetivo 
c) adjetivo e verbo 
d) advérbio e adjetivo 

16 - O candidato visitava as ______ da cidade acompanhado de seus ______ . 
a) feiras-livres, guardas-costas. 
b) feiras-livre, guarda-costas. 
c) feira-livres, guardas-costas. 
d) feiras-livres, guarda-costas. 

17 - Escolha a alternativa que preencha corretamente as lacunas da frase abaixo. 



O advogado ______ entre os litigantes, razão pela qual ______ promoção e ______ que teria uma
bela carreira. 
a) interviu, obteu, previu. 
b) interviu, obteve, preveu. 
c) interveio, obteu, preveu. 
d) interveio, obteve, previu. 

18 - Identifique a opção que apresenta ERRO:
a) Identificaram-se duas pessoas que se encontravam desaparecidas.
b) Em se plantando tudo dá.
c) Recusou a proposta, se fazendo de desentendida. 
d) Realizar-se-á, na próxima semana, um grande evento em prol da paz no mundo.

19 - “Art. 5° do Código Eleitoral – Não podem alistar-se eleitores: os que não saibam exprimir-se
na  língua  nacional,  e  os  que  estejam  privados,  temporária  ou  definitivamente  dos  direitos
políticos.  Os militares são alistáveis,  desde que oficiais,  aspirantes a  oficiais,  guardas-marinha,
subtenentes ou suboficiais,  sargentos  ou alunos das  escolas militares de ensino superior  para
formação de oficiais.” Indique o modo verbal predominante no texto:
a) Indicativo
b) Imperativo
c) Infinitivo
d) Subjuntivo

20 - Assinale a opção correta:
a) Não sei se ela chegou à falar sobre esse assunto.
b) O político iniciou visita à duas comunidades.
c) Andou à cavalo pela cidade.
d) À medida que estudo, fico mais seguro.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

21 - Em relação aos  princípios  fundamentais  de  contabilidade,  julgue em verdadeiro (V)  e
falso (F):
I.  O  princípio  do  registro  pelo  valor  original  implica  que  os  componentes  do  patrimônio
devem ser registrados pelos valores atualizados das transações, expressos a valor presente na
moeda do País;
II.  O princípio da prudência determina a adoção do menor  valor  para os  componentes  do
Ativo e do menor valor para os componentes do Passivo;
III.O  princípio  da  oportunidade  faz  alusão  ao  momento  em  que  devem  ser  registradas  as
variações patrimoniais;
IV. O princípio da entidade diz que o  Patrimônio da entidade faz junção com aqueles dos seus
sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição;
Sobre as afirmações anteriores, assinale a alternativa correta:
a) F,V,F,V
b) F,F,V,F
c) V,V,F,V
d) F,F,V,F



22  -  (VUNESP  –  Analista  de  Gestão  Municipal  –  Contabilidade/IPSM  -  2018)  Assinale  a
alternativa que apresenta a resposta correta:
O  governo,  os  acionistas,  os  gestores  e  a  comunidade,  representada  por  associações
profissionais  e  entidades  de  classe,  dentre  muitas  outras  entidades,  são  usuários  da
Contabilidade?
a) Não, pois, a comunidade não tem interesse na informação contábil das organizações.
b) Sim, no caso de acionistas e gestores apenas.
c)  Não,  pois,  entidades  de  classe  e  da  comunidade  não  tomam  decisões  que  envolvam
empresas.
d) Sim, todas essas entidades são usuárias potenciais da informação contábil.

23 - A empresa vendeu no mês de março/2018 o valor de R$ 300.000,00, tendo recebido 50%
à vista e 50% em 30 dias. Teve despesas no mês de março/2018 no valor de R$ 200.000,00,
sendo  40%  pago  no  mês  e  60%  pago  no  mês  seguinte.  Com  base  no  regime  contábil  de
competência,  assinale a alternativa que apresenta o resultado para a  operação do mês de
março/2018.
a) Lucro de R$ 70.000,00
b) Lucro de R$ 100.000,00.
c) Prejuízo de R$ 50.000,00.
d) Lucro de R$ 120.000,00.

24 - Um lançamento contábil de segunda fórmula significa:
a) Dois ou mais débitos e dois ou mais créditos.
b) Dois ou mais débitos e um crédito.
c) Um débito e dois ou mais créditos.
d) Um débito e um crédito.

25 - Com relação a lançamentos, assinale a opção incorreta.
a) O sistema contábil deve permitir a reorganização dos lançamentos realizados fora da época,
colocando-os na sua época própria, ou seja, dia, mês e ano corretos.
b) O estorno consiste em lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-o totalmente.
c) Lançamento de transferência é aquele que promove a regularização de conta indevidamente
debitada ou creditada, através da transposição do valor para a conta adequada.
d)  Lançamento  de  complementação  é  aquele  que  vem,  posteriormente,  complementar,
aumentando ou reduzindo, o valor anteriormente registrado.

26  -  (CESPE  -  Auditor  do  Estado  -  Bloco  I/SEFAZ-RS  –  2018)  Um  registro  de  débito  na
contabilidade de uma empresa tem o efeito de:
a) Aumentar os ativos e reduzir os passivos.
b) Aumentar tanto os ativos como os passivos.
c) Reduzir tanto os ativos como os passivos.
d) Neutralidade: não altera nem os ativos nem os passivos.

27 -  A  seguir  são  apresentadas  a  definição  de  ativo,  passivo  e  o  patrimônio  líquido,  nos
termos da estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro,
como segue:
I. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual
se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-2018-sefaz-rs-auditor-do-estado-bloco-i


II.  Passivo  é  uma  obrigação  presente  da  entidade,  derivada  de  eventos  passados,  cuja
liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios
econômicos.
III. Patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os
seus passivos e demais custos.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I e III, apenas.
c) I e II, apenas
d) II e III, apenas.

28 - (CONSULPLAN - CFC Prova:  Bacharel em Ciências Contábeis - 1º Exame/2018) Observe a
seguir as representações gráficas da situação patrimonial das empresas Alfa e Beta em dois
momentos subsequentes.

Considerando  as  modificações  dos  balanços  patrimoniais  representados  anteriormente,
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) No momento 2 a empresa Alfa reverteu um passivo contingente que estava anteriormente
reconhecido no momento 1.
( ) No momento 2 a empresa Beta realizou uma operação de financiamento para aquisição de
novos ativos.
( ) Ao contrário da empresa A, a empresa B reduziu significativamente seu endividamento em
relação ao Patrimônio Líquido.
A sequência está correta em
a) V, V, F.
b) V, F, V.
c) F, V, F.
d) F, F, V.

29 - As informações a seguir foram extraídas de um balancete de verificação.

CONTAS  SALDOS 
Caixa  R$     250,00 
Banco conta movimento  R$     730,00 
Fornecedores a pagar  R$     660,00 
Salários a pagar  R$     380,00 
Móveis e utensílios  R$     430,00 
Mercadorias  R$     510,00 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/consulplan-2018-cfc-bacharel-em-ciencias-contabeis-1-exame


Duplicatas a receber  R$     220,00 
Impostos a recolher  R$     300,00 
Capital Social  R$     800,00 

Considere o registro de um fato contábil permutativo envolvendo contas do ativo, no valor de
R$ 250,00, e assinale a alternativa correta.
a) O saldo das contas devedoras diminuiu.
b) O saldo das contas devedoras totalizou R$ 2.140,00.
c) No patrimônio líquido, houve aumento de R$ 250,00.
d) O saldo das contas credoras aumentou.

30 - (UECE-CEV – Analista de Trânsito e Transporte - Ciências Contábeis - DETRAN/CE – 2018) A
compra de materiais,  à vista, para consumo imediato gera um fato contábil,  decorrente de
uma alteração patrimonial:
a) Quantitativa diminutiva.
b) Quantitativa aumentativa.
c) Qualitativa aumentativa.
d) Qualitativa diminutiva.

31 -  A empresa Alfa Ltda. adquiriu para revenda mercadorias no valor de R$ 20.000,00 em
junho de 2018. Os impostos recuperáveis sobre a compra perfazem o total de R$ 2.400,00.
Todas as mercadorias foram vendidas no mesmo período, ou seja, em junho de 2018, pelo
valor  de  R$  53.000,00.  Os  impostos  sobre  as  vendas  de  junho  foram  de  R$  6.000,00.  As
comissões  e  fretes  sobre  as  vendas  de junho de 2018 foram no valor  de  R$ 1.000,00.  Ao
elaborar a Demonstração do Resultado do Período, o Lucro Bruto apresentado é de:
a) R$ 28.400,00.
b) R$ 28.600,00.
c) R$ 29.400,00.
d) R$ 29.000,00.

32 - O CPC 25 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis apresenta as circunstâncias
em que uma provisão deve ser reconhecida. Dentre as opções do reconhecimento da provisão,
a alternativa incorreta é:
a)  A  entidade  tem uma obrigação presente  (legal  ou  não  formalizada)  como  resultado de
evento passado.
b)  Seja  provável  que  será  necessária  uma  saída  de  recursos  que  incorporam  benefícios
econômicos para liquidar a obrigação.
c) Possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.
d)  Seja  possível  que  será  necessária  uma  saída  de  recursos  que  incorporam  benefícios
econômicos para liquidar a obrigação.

33  -  A  Empresa  A  adquiriu  um  equipamento,  que  ficou  disponível  para  uso,  nas  condições
operacionais  pretendidas  pela  administração,  em  02/01/2013,  pelo  valor  contábil  de  R$
200.000,00.  A vida útil do equipamento foi  estimada em 10 anos e seu valor residual,  em R$
15.000,00.  O Método Linear foi  determinado para calcular  a  depreciação do bem. Não foram
observados indicativos de perda durante toda a vida útil do equipamento. No dia 31/12/2017, a
Empresa  vendeu  esse  equipamento  por  R$  90.000.  Considerando-se  apenas  as  informações
apresentadas, o valor contábil a ser baixado desse equipamento, na data da venda, é de:
a) R$ 92.500,00.
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b) R$ 185.000,00.
c) R$ 107.500,00.
d) R$ 100.000,00.

34  -  (IADES  -  Técnico  em  Contabilidade/SES-DF  –  2018)  Em  contabilidade,  a  depreciação
corresponde  à  perda  de  valor  que  determinados  bens  sofrem  por  uso,  obsolescência  ou
desgaste natural. Conforme estabelecem as normas brasileiras de contabilidade (NBC TG 27),
vários métodos de depreciação podem ser utilizados para apropriar de forma sistemática o
valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. A esse respeito, assinale a alternativa
que indica os métodos admitidos pela referida norma contábil.
a) Método da linha reta, método dos saldos decrescentes e método de unidades produzidas.
b) Teste de impairment, método de média ponderada e método de depreciação acelerada. 
c) Método da linha reta, método de unidades produzidas e método de custo de manutenção.
d) Método de unidades produzidas, método de cotas constantes e método dos saldos crescentes.

35 - Ao produzir sua Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Empresa S.A. apurou os saldos das
contas a seguir:

Dinheiro em caixa  R$      35.000,00 
Conta Corrente no Banco T  R$    587.000,00 
Investimento em Poupança  R$    100.000,00 
Contas a Receber de Clientes, com vencimento em 7 dias  R$    195.000,00 
CDB - Certificado de Depósito Bancário, com 30 dias de carência  R$    800.000,00 
Contas a Receber de Clientes, com vencimento em 80 dias  R$    700.000,00 
Fundos de Investimentos, com 5 anos de carência  R$      25.000,00 

Sendo assim, para efeitos da Demonstração dos Fluxos de Caixa, o total  a ser apresentado
como Caixa e Equivalentes de Caixa, em reais, é de
a) 747.000,00.
b) 1.422.000,00.
c) 1.522.000,00.
d) 1.547.000,00.

36 - Considere as seguintes operações ocorridas durante 2017 na empresa Beta S.A.:

Apuração do resultado do período com a obtenção de Lucro 
Líquido  R$  600.000,00 
Distribuição de dividendos  R$  150.000,00 
Constituição de Reserva Legal  R$    20.000,00 
Constituição de Reserva Estatutária  R$    60.000,00 
Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais  R$    30.000,00 
Aumento de Capital Social - Reserva de Retenção  R$    70.000,00 
Aumento de Capital Social – Equipamento  R$    80.000,00 

Após  o  reconhecimento  dessas  operações,  a  Demonstração  das  Mutações  do  Patrimônio
Líquido (DMPL) evidenciou um aumento no Patrimônio Líquido inicial  da empresa no valor
total, em reais, de:
a) 600.000,00. 



b) 450.000,00. 
c) 650.000,00. 
d) 530.000,00. 

37 - Dados extraídos do balanço da Cia. Gama em 31.12.2017:

ATIVO 
CIRCULANTE R$10.000,00 PASSIVO CIRCULANTE R$8.000,00

Disponibilidade R$6.000,00 Fornecedores R$6.000,00

Clientes R$4.000,00 Salários R$2.000,00
ATIVO NÃO 
CIRCULANTE R$20.000,00 PASSIVO NÃO 

CIRCULANTE R$4.000,00

Realizável a LP R$1.300,00 Financiamentos R$4.000,00

Imobilizado R$12.000,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$18.000,00

Investimento R$6.700,00 Capital Social R$13.000,00

 Reservas de Lucro R$5.000,00

TOTAL DO ATIVO R$30.000,00 TOTAL DO PASSIVO R$30.000,00

É correto afirmar que o índice de liquidez corrente é igual a:
a) R$ 1,00.
b) R$ 1,25.
c) R$ 0,94.
d) R$ 0,75.

38 -  Por  meio  da  Lei  n.º  6.404/1976,  alterada  pela  Lei  n.º  11.638/2007,  identifica-se  que
determinada  demonstração  contábil  passou  a  ser  optativa  para  as  companhias  abertas.  A
referida demonstração contábil é o(a):
a) Demonstração de origens e aplicações de recursos.
b) Demonstração do valor adicionado.
c) Demonstração dos fluxos de caixa.
d) Demonstração de resultado do exercício

39 - De acordo com a Lei n.º 6.404/1976, analise as seguintes assertivas:
I. O administrador é responsável por atos ilícitos de outros administradores se com eles for
conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir
para impedir a sua prática.
II.  Exime-se  de  responsabilidade  o  administrador  dissidente  que  faça  consignar  sua
divergência em ata de reunião do órgão de administração ou,  não sendo possível,  dela dê
ciência  imediata  e  por  escrito  ao  órgão  da  administração,  no  conselho  fiscal,  se  em
funcionamento, ou à assembleia-geral.
III. Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude
do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da
companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles.
IV.  O  administrador  que,  tendo  conhecimento  do  não  cumprimento  dos  deveres  por  seu
predecessor,  ou pelo administrador  competente,  deixar  de comunicar o fato à assembleia-
geral será solidariamente responsável.
Quais estão corretas?



a) Apenas I, II e IV.
b) Apenas II, III e IV.
c) Apenas III e IV.
d) Apenas I, II, III e IV.

40 - (UPENET/IAUPE - Técnico em Contabilidade/UPE – 2017) O Art. 199, da Lei Nº 11.638/07
determina  que  o  saldo  das  reservas  de  lucros,  exceto  aquelas  para  contingências,  de
incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingindo esse
limite,  a  assembleia  deliberará  sobre  aplicação  do  excesso
_____________________________ ou _____________________.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE os espaços em branco.
a) na integralização ou no aumento do capital social / na distribuição de dividendos.
b) no pagamento de dívidas que a empresa possa ter / em aplicações financeiras.
c) na constituição de provisões / no pagamento de impostos pendentes.
d) na aquisição de bens móveis ou imóveis / em novos investimentos.

41 -  O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais.  De acordo com a
Lei  nº  4.320/1964,  os  créditos  adicionais  podem  ser  suplementares,  especiais  e
extraordinários. Assinale a opção correta.
a) Especiais são os destinados a reforço de dotação orçamentária.
b) Suplementares são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária
específica.
c)  Especiais  são  os  destinados  a  despesas  para  as  quais  não  haja  dotação  orçamentária
específica e serão autorizados por lei e abertos por decreto do poder executivo.
d)  Extraordinários,  os  destinados  a  despesas  urgentes  e  imprevistas,  em  caso  de  guerra,
comoção intestina ou calamidade pública e serão autorizados por lei.

42 -  Nos termos da Lei  4.320/64 constituem recursos para abertura de créditos adicionais,
suplementares e especiais:
I.  Os provenientes de excesso de arrecadação 
II.  O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 
III.  Os  resultantes  de  anulação parcial  ou  total  de  dotações  orçamentárias  ou  de  créditos

adicionais, autorizados em Lei; 
IV.  O produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite

ao Poder executivo realizá-las.
Quais estão corretas?
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas II, III.
c) Apenas I,III e IV.
d) Apenas I, II, III e IV.

43 -  As receitas do setor público são classificadas em duas categorias econômicas: as Receitas
Correntes e as Receitas de Capital. Considerando o detalhamento(origem) das receitas classifique
em (1) Receitas Correntes e (2) Receitas de Capital: 
(     ) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
(     ) Operações de Crédito
(     ) Patrimonial
(     ) Alienação de Bens
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(     ) Serviços
De cima para baixo a resposta correta é:
a) 1,1,2,1,2.
b) 1,2,1,2,1.
c) 1,2,2,2,1.
d) 2,1,1,1,2.

44 - Assinale a alternativa que representa uma receita de transferência corrente.
a) Contribuições correntes.
b) Convênio com governo federal para atender despesas de capital.
c) Indenizações, restituições e ressarcimentos.
d) Doação de pessoas físicas aos programas governamentais.

45 - Em fevereiro de 2018 foram realizados empenhos em um determinado Município com a
seguinte classificação orçamentária:
Despesas: 3.3.90.39 no valor de R$ 300.000,00
 3.3.90.36 no valor de R$   50.000,00
Os empenhos emitidos possuem a mesma classificação quanto:
a) Grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.
b) Modalidade de Aplicação e elemento de despesa.
c) Grupo de natureza de despesa e elemento de despesa.
d) Grupo de natureza de despesa e função.

46 - Com relação à Classificação da Despesa Pública, marque a alternativa  correta.
a)  Classificam-se  como  Investimentos  as  dotações  destinadas  a  aquisição  de  imóveis  já  em
utilização.
b) Classificam-se como Outras Despesas Correntes dotações para manutenção de serviços e obras.
c)  Classificam-se  como  Inversões  Financeiras  as  dotações  destinadas  a  aquisição  de  títulos
representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando
a operação não importe aumento do capital.
d)  Classificam-se  na  categoria  despesas  correntes  os  grupos  de  natureza  despesa:  pessoal  e
encargos sociais, amortização da dívida e outras despesas correntes.

47 - (COMPERVE – Técnico em Contabilidade/UFSC -2018)  A Lei nº 4.320/64 estatui Normas
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos.
Tomando por base essa norma, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por
base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
II. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.
III. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
IV. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços
de contabilidade.
V. O pagamento da despesa poderá ser ordenado antes de sua regular liquidação.
a) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas III e V estão corretas.
d) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.



48 -  (COMPERVE – Contador/SESAP-RN – 2018)  A Lei  nº 4.320/64 e a doutrina majoritária
tratam  das  etapas  de  planejamento e  execução das  despesas  orçamentárias,  quais  sejam:
fixação, empenho, liquidação e pagamento. No que diz respeito a essas etapas:
a) A fixação é a fase em que são estimadas as despesas na lei orçamentária para execução no
exercício financeiro subsequente.
b)  A  liquidação  consiste  na  entrega  do  numerário  ao  credor  ou  beneficiário  do  empenho,
conforme as exigências legais.
c) O pagamento tem a finalidade de comprometer uma parcela do orçamento para o credor do
serviço ou material.
d)  O empenho consiste em verificar se o credor da nota de empenho realizou o serviço e/ou
entregou o material.

49 - (COMPERVE – Contador/SESAP-RN – 2018) De acordo com a Lei 4.320/64, a liquidação da
despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito. Essa verificação tem por fim apurar:
a) A importância dos restos a pagar processados.
b) A origem e o objeto do que se deve pagar.
c) O contrato, a nota de empenho e o acordo respectivo.
d) O comprovante da entrega de material.

50 - (COMPERVE – Contador/SESAP-RN – 2018) Eventualmente, o empenho pode ser utilizado
para despesas cujo montante não se possa determinar. Nessa hipótese, o tipo de empenho
utilizado é:
a) estimativo.
b) ordinário.
c) global.
d) prévio.

51 – O estágio da receita que corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos
contribuintes ou devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras
autorizadas pelo ente é o (a):
a) lançamento
b) arrecadação
c) recolhimento 
d) previsão

52  -  A  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  -  LDO dentre  outras  coisas  estabelece  as  metas  e
prioridades para o exercício financeiro seguinte e orienta a elaboração do Orçamento. Sobre
a LDO, é INCORRETO afirmar que:
a) Deve dispor sobre normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos
programas financiados com recursos dos orçamentos.
b)  Deverá  dispor  sobre  condições  e  exigências  para  transferências  de  recursos  apenas  para
entidades públicas.
c) Conterá Anexo de Metas Fiscais.
d) Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes
de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. 

53 - A lei orçamentária anual compreenderá:



I  -  O  orçamento  fiscal  referente  aos  Poderes  da  União,  seus  fundos,  órgãos  e  entidades  da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto;
III - de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para
as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
IV - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados,
da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo
Poder Público
Entre as alternativas acima, estão corretas:
a) Apenas I e II.
b) Apenas I, III e IV.
c) Apenas I, II e IV.
d) Apenas I, II, III e IV.

54 – (SUGEP – Técnico em Contabilidade/UFRPE – 2018) A inscrição de restos a pagar no 
exercício financeiro indica que:
a) A despesa orçada foi maior que a realizada.
b) A despesa empenhada foi menor que a realizada.
c) A despesa liquidada foi menor que paga.
d) A despesa empenhada foi maior que a paga.

55 - (CESPE – Auditor de Contas Públicas/TCE-PB – 2018) Multas e juros de mora que incidem
sobre tributos arrecadados por entidades do setor público enquadram-se nas receitas:
a) Extraorçamentárias, originárias e vinculadas.
b) Orçamentárias, correntes, originárias e vinculadas.
c) Orçamentárias, correntes, derivadas e não vinculadas.
d) Orçamentárias, de capital, derivadas e não vinculadas.

56 - Em se tratando de princípios orçamentários, o princípio da:
a) Exclusividade estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à
fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição, apenas, a autorização para abertura de crédito
suplementar, nos termos da lei.
b) Unidade determina existência de orçamento único para cada um dos entes federados – União,
estados, Distrito Federal e municípios – com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos
paralelos dentro da mesma pessoa política.
c)  Universalidade  obriga  registrarem-se  receitas  e  despesas  na  LOA pelo  valor  total  e  bruto,
vedadas quaisquer deduções.
d)  Publicidade  determinam ao governo,  por exemplo: divulgar o orçamento público de forma
ampla  à  sociedade;  publicar  relatórios  sobre  a  execução  orçamentária  e  a  gestão  fiscal;
disponibilizar, para qualquer pessoa, informações sobre a arrecadação da receita e a execução da
despesa.

57 -  O princípio do(a) _______________, disciplina que, conforme previsto pelo art. 6º da Lei
no 4.320/ 1964,  obriga registrarem-se receitas  e despesas  na LOA pelo _______ e ________,
vedadas quaisquer deduções. Complete a lacuna:
a) Totalidade; valor total e bruto.
b) Universalidade; valor das receitas arrecadadas e operações de crédito por antecipação.



c) Orçamento Bruto; valor total e bruto.
d) Legalidade; valor total das receitas arrecadas e despesas empenhadas.

58  -  A  modalidade  de  licitação,  ___________,  ocorrerá  entre  interessados  devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. À luz da
sistemática estabelecida na Lei nº 8.666/93, essa modalidade é:
a) Convite.
b) Pregão.
c) Tomada de Preço.
d) Concorrência.

59 - (FUNRIO – Assistente de Controle Interno/CGE-RO – 2018) A respeito do suprimento de
fundos é correto afirmar que:
a)  Consiste  na  entrega  de  numerário  a  servidor,  sempre  precedida  de  empenho  na  dotação
própria.
b) Poderá ser concedido a servidor em alcance e a responsável por dois adiantamentos.
c) O empenho da despesa poderá ser feito após a entrega do numerário ao servidor.
d) Deverá ser concedido a qualquer servidor desde que seja precedido de licitação.

60 - Conforme a Lei nº 101/2000 qual desses instrumentos não é considerado para transparência
de gestão fiscal:
a) Orçamentos e Lei de diretrizes orçamentárias.
b) Contratos de Operação de Créditos.
c) As prestações de contas e o respectivo parecer prévio.
d) Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

61  -  (CONSULPLAN  –  Consultor  Legislativo  –  Administração  Pública,  Orçamento  e
Finanças/Câmara  de  Belo  Horizonte-MG  –  2018)  A  Contabilidade Aplicada ao  Setor  Público
compreende  diferentes  aspectos,  os  quais  são  importantes  para  a  correta  interpretação  das
informações contábeis.
•  Aspecto  ____________  –  Nesse  aspecto,  devem  ser  atendidos  os  princípios  e  as  normas
contábeis voltadas para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de
suas variações patrimoniais.
• Aspecto ____________ – Compreende o registro e a evidenciação do orçamento público, tanto
quanto à sua aprovação quanto à sua execução.
• Aspecto ____________ – Compreende a apuração e a evidenciação, por meio da contabilidade,
dos indicadores estabelecidos pela LRF, dentre os quais se destacam os da despesa com pessoal,
das operações de crédito e da dívida consolidada, além da apuração da disponibilidade de caixa,
do  resultado  primário  e  do  resultado  nominal,  a  fim  de  verificar-se  o  equilíbrio  das  contas
públicas.
Considerando  os  referidos  aspectos,  assinale  a  alternativa  que  completa  correta  e
sequencialmente as afirmativas anteriores. 
a) Orçamentário / Patrimonial / Fiscal 
b) Patrimonial / Orçamentário / Fiscal
c) Fiscal / Orçamentário / Patrimonial
d) Patrimonial / Fiscal / Orçamentário



62  -  (COMPERVE  –  Contador/SESAP-RN  –  2018)  Consoante  a  Lei  4.320/64,  pertencem  ao
exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Sob
o enfoque orçamentário,  o  reconhecimento da receita e da despesa ocorre,  respectivamente,
pelos regimes:
a) De competência para Receita e de Caixa para a Despesa.
b) De competência para Receita e Despesa.
c) De caixa para Receita e de Competência para Despesa.
d) De caixa para Despesa e de valor pela realização para Receita.

63 - Considere as informações a seguir referentes à aquisição e utilização de uma caixa de resma
de papel para emissão de boletos por uma determinada entidade pública:
FATOS
− 08/02/2018: empenho da despesa para a aquisição da caixa de resma de papel.
− 25/02/2018: entrega da caixa de resma de papel pelo fornecedor e início da fase da execução da
despesa “em liquidação”.
− 28/02/2018: liquidação da despesa com a aquisição da caixa de resma de papel.
− 10/03/2018: utilização das resmas na emissão dos boletos.
− 20/03/2018: pagamento da despesa com a aquisição da caixa de resma de papel.
De acordo com o Regime Contábil (Patrimonial), um fato modificativo ocorreu na entidade pública
em
a) 08/02/2018.
b) 25/02/2018.
c) 28/02/2018.
d) 10/03/2018.

64 - Com base na lei 4.320/64, assinale a alternativa incorreta.
a) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio,
resultantes ou independentes da execução orçamentária  e indicará o resultado patrimonial  do
exercício.
b) O Balanço Orçamentário demonstrará somente as receitas e despesas realizadas.
c) O Balanço Patrimonial demonstrará o ativo financeiro; o ativo permanente; o passivo financeiro;
o passivo permanente; o saldo patrimonial e; as contas de compensação.
d)  O  Balanço  Financeiro  demonstrará  a  receita  e  a  despesa  orçamentárias  bem  como  os
recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária,  conjugados com os saldos em
espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

65 - A competência para criar, alterar, excluir, codificar, especificar, desdobrar e detalhar as contas
contábeis do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) cabe:
a) à Secretaria do Tesouro Nacional.
b) à unidade de controle interno de cada ente federado.
c) a cada ente federado.
d) ao tribunal de contas ao qual a entidade usuária do PCASP se encontre jurisdicionada.

66 -  Demonstra-se abaixo a execução orçamentária após o encerramento do exercício financeiro
da entidade Alfa.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA VALOR 
 prevista  R$ 200.000,00 



 lançada  R$ 160.000,00 
 executada/arrecadada  R$ 140.000,00 
 DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 fixada  R$ 200.000,00 
 executada/empenhada  R$ 180.000,00 
 paga  R$ 120.000,00 

Nessa  situação,  o  resultado  do  balanço  orçamentário  apurado  ao  final  do  referido  exercício
apresentou-se:
a) Deficitário em R$ 20.000,00.
b) Deficitário em R$ 40.000,00.
c) Superavitário em R$ 20.000,00.
d) Superavitário em R$ 40.000,00.

67 – São atos de natureza de natureza orçamentária que constam do Sistema Orçamentário,
exceto:
a) Liquidação de despesa.
b) Créditos adicionais abertos.
c) Previsão de receita.
d) Pagamento de despesa.

68 - (IADES – Técnico em Contabilidade/CFM – 2018) Considerando que o patrimônio de uma
empresa  é  composto  pelo  conjunto  de  bens,  direitos  e  obrigações  de  propriedade  dela,
assinale a alternativa em que todos os itens são classificados como direitos.
a) Caixa, duplicatas a receber, imposto a recuperar.
b) Instalações, benfeitorias em imóveis de terceiros, adiantamento de clientes.
c) Adiantamento a fornecedores, adiantamento a empregados, clientes.
d) Patentes, obras de arte, provisão para férias.

69 - (CONSULPLAN - CFC Prova:  Bacharel em Ciências Contábeis - 2º Exame/2018) Analise as
afirmativas a seguir. 

I. A simples existência da  moral já  significa uma presença da  ética,  já  que os dois
termos  são  sinônimos  e  representam  a  ciência  que  estuda  e  problematiza  os
valores e costumes da sociedade. 

II. No caso da ética,  todos os  meios  são justificáveis,  não só aqueles  que estão de
acordo com os  fins  da própria  ação.  Em outras  palavras,  fins  éticos  não exigem
meios éticos. 

III. A  ética  profissional  representa  um  conjunto  de  normas  e  valores  morais  que
direcionam a conduta dos integrantes de determinada profissão e distingue-se do
conceito de ética pessoal. 

No que tange aos conceitos de ética geral pessoal e profissional, ética e moral, sociedade e
ética, contabilidade na sociedade, está correto o que se afirma apenas em: 
a) I. 
b) III. 
c) I e II. 
d) II e III. 

70 - As seguintes informações foram extraídas do Balanço Financeiro, exercício encerrado em
31/12/2017, de um município hipotético:
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Receitas Orçamentárias:
Correntes  R$ 560.000,00 
De Capital  R$ 320.000,00 
Despesas Orçamentárias:
Correntes  R$ 505.000,00 
De Capital  R$ 295.000,00 
Restos a Pagar:
Inscrição  R$   105.000,00 
Pagos  R$     25.000,00 
Saldo das disponibilidades:
Inicial  R$   302.000,00 
Final  R$   370.000,00 

O montante dos pagamentos efetuado pela Prefeitura do município, no ano de 2017, foi:
a) R$ 735.000,00
b) R$ 763.000,00
c) R$ 695.000,00
d) R$ 720.000,00

71 - Observe as informações a seguir referentes ao primeiro ano de mandato de um Prefeito.
- Pagamento de Servidores: R$ 500.000,00;
- Aquisição de móveis: 70.000,00 ; 
- Construção de Escola: R$ 200.000,00;
- Serviços de terceiros prestados por pessoa jurídica: 30.000,00;
- Aquisição de material de expediente: R$ 30.000,00;
O valor das Despesas Correntes em atendimento ao que estabelece a Lei 4.320/64 é:
a) 300.000,00.
b) 560.000,00.
c) 270.000,00.
d) 530.000,00.

72 - (IESES - Assistente Técnico - Administrativo e Financeiro/CEGÁS – 2017) Em que hipótese, as
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações
da Administração Pública, será necessária a licitação conforme a Lei 8.666/93: 
a) Quando a administração pública contratar com terceiros.
b)  Na  hipótese  de  empresas  de  economia  mista  com  Universidades  Federais  e  contratos  de
municípios com a União.
c) Contratos de fundos de arrecadação de tributos dos estados com a União Federal e autarquias.
d)  Em  quaisquer  espécies  de  contratos,  sejam  eles  formalizados  entre  entes  da  própria
administração pública ou destes com terceirizados.

73  -  Assinale a opção que não corresponde a um princípio expressamente previsto na Lei  de
Licitações (Lei 8.666/93):
a) Publicidade.
b) Discricionariedade.
c) Igualdade.
d) Julgamento objetivo.
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74  -  (INSTITUTO  AOCP  -  Analista  Administrativo  -  Contabilidade  (HUJB  –  UFCG) –  2017)
Lançamentos é a forma utilizada pela contabilidade para registrar  os fatos contábeis. Assinale
alternativa que apresenta os cinco elementos essenciais para o registro dos lançamentos.
a) Dia do lançamento, contas a serem debitadas, código das contas contábeis, histórico e valor.
b) Data da ocorrência do fato, conta a ser creditada, código reduzido, nome do receptor e valor.
c) Dia do lançamento contábil, histórico, valor, natureza da conta e nome de quem registrou o
lançamento.
d) Data da ocorrência do fato, conta a ser debitada, conta a ser creditada, histórico e valor.

75  -  (CESPE  –  Analista Judiciário  -  Contabilidade/TRE-PE – 2017) No relacionamento entre os
regimes orçamentário e contábil no âmbito da administração pública, as variações patrimoniais:
a) serão evidenciadas somente se resultarem da execução orçamentária.
b) serão evidenciadas somente se forem independentes da execução orçamentária.
c) serão evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária.
d) serão evidenciadas apenas se impactarem negativamente o patrimônio líquido da entidade.

76 -  (UFOP – Técnico em Contabilidade -  2017)  Indique qual  dos itens abaixo não compõe a
classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza:
a) Programa.
b) Categoria econômica.
c) Grupo de natureza de despesa.
d) Elemento de despesa.

77  -  (FUNECE  –  Técnico  em  Contabilidade/UECE  –  2017)  Integram  o  passivo  permanente  do
balanço patrimonial:
a) os débitos de tesouraria.
b) os restos a pagar.
c) as dívidas flutuantes.
d) as dívidas fundadas.

78 - (IADES – Técnico em Contabilidade/Fundação Hemocentro de Brasília – 2017) Com relação ao
agrupamento  das  contas  contábeis  no  balanço  e  à  respectiva  classificação  pelo  sistema
patrimonial, assinale a alternativa correta.
a) Marca, licenças e patentes compõem o grupo investimento do ativo não circulante.
b) Reservas de capital e reservas de lucro são contas que integram o ativo circulante.
c) As contas do ativo circulante são denominadas contas transitórias, pois os respectivos saldos
variam constantemente em função de lançamentos a débito e a crédito.
d)  As  contas  transitórias  são  obrigatoriamente  encerradas  no  final  do  exercício,  e  o  saldo  é
transferido para a conta de lucros e perdas.

79 – (IADES – Técnico em Contabilidade/Fundação Hemocentro de Brasília – 2017) Assinale a
alternativa que apresenta um extrato de um plano de contas codificado até o nível 3.
a) 1. ATIVO
     2. PASSIVO
     3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 
b) 4. RECEITAS
     4.1 Receitas de Vendas
     4.1.1 Vendas da Loja Matriz 
c) 3. DESPESAS
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    3.1 Custo das Mercadorias Vendidas
    3.2 Despesas Operacionais
    3.3 Despesas Financeiras
d) 2. PASSIVO
     2.1 PASSIVO CIRCULANTE
     2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
     2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

80 - (CONSULPLAN - CFC Prova: Bacharel em Ciências Contábeis - 1º Exame/2018) As despesas
do setor  público  podem ser  classificadas  como despesas  de capital  e  despesas  correntes.  De
acordo com a Lei nº 4.320/1964, as dotações destinadas à aquisição de imóveis ou de bens de
capital que estão em utilização devem ser classificadas como: 
a) Despesas de capital – investimentos. 
b) Despesas correntes – despesas de custeio. 
c) Despesas de capital – inversões financeiras. 
d) Despesas correntes – transferências correntes.
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