Estado de Rondônia – Poder Legislativo – Câmara Municipal de Cabixi – Edital nº 01/2018
PROVA OBJETIVA
CARGO: CONTADOR
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia,
desde que informe no ato da inscrição) ou portando: aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves,
acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá acomodálo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) eletrônico(s)
desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o candidato deverá
manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena
de ser eliminado deste Concurso Público.
4. Confira se sua prova tem 40 questões, cada qual 4 alternativas, e se é para o cargo no qual se inscreveu.
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e ASSINE
o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica
(tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro
de impressão.
8. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de
provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita
depois de iniciada a prova.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
10. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluso o tempo para preenchimento do cartãoresposta.
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno
de prova.
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
13. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair juntos
após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e assinarem
no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais
permitido o uso do banheiro e bebedouro.
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o Concurso Público.
BOA PROVA!
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PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA.
LÍNGUA PORTUGUESA.
Leia o texto a seguir para responder às próximas quatro questões.
Passaredo (Francis Hime e Chico Buarque)
Ei, pintassilgo
Oi, pintarroxo
Melro, uirapuru
Ai, chega-e-vira
Engole-vento
Saíra, inhambu
Foge asa-branca
Vai, patativa
Tordo, tuju, tuim
Xô, tiê-sangue
Xô, tiê-fogo
Xô, rouxinol, sem-fim
Some, coleiro
Anda, trigueiro
Te esconde colibri
Voa, macuco
Voa, viúva
Utiariti
Bico calado
Toma cuidado
Que o homem vem aí
O homem vem aí
O homem vem aí
Ei, quero-quero
Oi, tico-tico
Anum, pardal, chapim
Xô, cotovia
Xô, ave-fria
Xô, pescador-martim
Some, rolinha
Anda, andorinha
Te esconde, bem-te-vi
Voa, bicudo
Voa, sanhaço
Vai, juriti
Bico calado
Muito cuidado
Que o homem vem aí
O homem vem aí
O homem vem aí
01. Leia os versos dessa canção e assinale a alternativa incorreta.
a) Passaredo significa reunião de pássaros, e o texto fala de várias aves.
b) O eu lírico tem a preocupação de mostrar a diversidade da fauna e a grande quantidade de espécies de pássaros.
c) O eu poético desaprova os pássaros fugirem, esconderem-se, quer que eles cantem visivelmente para os seres
humanos.
d) Não ficando de bico calado, segundo o texto, os pássaros poderão ser aprisionados.
02. Marque a alternativa correta quanto ao número de sílabas das seguintes palavras do texto: uirapuru,
cotovia, saíra.
a) Polissílaba, trissílaba, trissílaba.
b) Polissílaba, polissílaba, trissílaba.
c) Polissílaba, trissílaba, dissílaba.
d) Polissílaba, polissílaba, polissílaba.
03. Ainda sobre a canção, aponte a separação correta das sílabas das palavras cuidado, uirapuru e tuim,
assinalando a alternativa certa.
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a) Cui-da-do / ui-ra-pu-ru / tu-im.
b) Cu-i-da-do / u-i-ra-pu-ru / tu-im.
c) Cui-da-do / ui-ra-pu-ru / tuim.
d) Cui-da-do / u-ira-pu-ru / tu-im.
04. Quanto a encontros vocálicos, também do texto, assinale a alternativa correta para as palavras fria,
uirapuru, saíra, cotovia.
a) Hiato / hiato / hiato / hiato.
b) Ditongo / hiato / ditongo / ditongo.
c) Hiato / ditongo / hiato / hiato.
d) Hiato / ditongo / hiato / tritongo.
05. Quanto ao uso, ou não, do hífen, assinale a alternativa incorreta.
a) Micro-ondas / anti-aéreo / semi-internato.
b) Anti-inflamatório / semiaberto / hidroavião.
c) Infravermelha / antiaderente / auto-observação.
d) Ultra-honesto / ultrarromantismo / semicírculo.
06. Leia as afirmativas, marque (V) verdadeiro ou (F) falso quanto à pontuação e assinale a alternativa
correta:
( ) A vírgula pode separar orações coordenadas sem conjunção (assindéticas) e orações coordenadas
iniciadas por conjunção (sindéticas).
( ) O ponto e vírgula pode separar uma oração coordenada que estabeleça relação de conclusão com a
anterior, uma enumeração de orações coordenadas longas, ou com sujeitos diferentes.
( ) Os dois-pontos podem separar uma oração coordenada assindética que estabeleça relação de explicação
com a oração anterior.
( ) As aspas são empregadas para destacar neologismos, termos estrangeiros, gírias etc.
( ) O travessão é empregado para separar orações intercaladas no texto.
a) V - V - V - V - F.
b) V - V - V - F - F.
c) F - V - F - F - V.
d) V - V - V - V - V.
07. Leia a tira:

De acordo com as classes de palavras, assinale a alternativa correta para: “Sabe”, “de” (1° quadrinho),
“prato” (2º quadrinho), “como” (3º quadrinho).
a) Verbo - conjunção - substantivo - conjunção.
b) Verbo - preposição - substantivo - conjunção.
c) Verbo - preposição - substantivo - preposição.
d) Substantivo - preposição - adjetivo - conjunção.
08. Quanto às figuras de linguagem, marque a alternativa incorreta.
a) “Você foi o maior dos meus casos
De todos os abraços
O que eu nunca esqueci.
Você foi, dos amores que eu tive,
O mais complicado
E o mais simples pra mim.
Você foi a mentira sincera
Brincadeira mais séria
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Que me aconteceu”.
(Isolda - Outra vez).
Paradoxo.
b) “Você é isso: Uma beleza imensa,
Toda recompensa de um amor sem fim.
Você é isso: Uma nuvem calma
No céu da Minh’ alma; é ternura em mim.
Você é isso: Estrela matutina,
Luz que descortina um mundo encantador.
Você é isso: É parto de ternura,
Lágrima que é pura, paz do meu amor”.
(Luiz Vieira - Paz do meu amor).
Metáfora.
c) Oh! Madalena
O meu peito percebeu (Metonímia e personificação).
Que o mar é uma gota (Hipérbole e metáfora).
Comparado ao pranto meu...
Fique certa
Quando o nosso amor desperta (Personificação).
Logo o sol se desespera (Personificação).
E se esconde lá na serra...
(Ivan Lins - Madalena).
d) Moça linda bem tratada,
Três séculos de família,
Burra como uma porta:
Um amor.
(Mário de Andrade).
Eufemismo.
09. Assinale a alternativa onde temos uma oração subordinada adverbial condicional.
a) Se tamanho fosse documento, o elefante seria o dono do circo.
b) Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas cobrem um coração mau.
c) Quanto mais eu pintar o cabelo mais aparecerá cabelo branco?
d) Contrata-se assistente de arte para que o redator não crie anúncios assim.
10. Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa incorreta.
a) É proibido entrada.
b) É necessária a ajuda.
c) É proibido a maldade.
d) É obrigatória a presença de um adulto responsável durante a participação da criança no evento, o qual se
responsabilizará por ela.
11. Atribua (V) para verdadeiro ou (F) para falso aos itens, quanto à concordância verbal, e assinale a
alternativa correta:
( ) Quando o sujeito composto está posposto ao verbo (ou seja, depois do verbo), o verbo pode concordar
com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo ou pode ir para o plural.
( ) Quando o núcleo do sujeito é um substantivo coletivo, no singular, o verbo fica no singular.
( ) Se o sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes, incluir a primeira pessoa, o verbo
ficará na primeira pessoa do plural.
( ) Quando o sujeito é formado por uma expressão partitiva (que se refere a parte de um todo) seguida de
substantivo ou pronome no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural, dependendo da intenção do
autor da frase.
( ) Depois de expressões como um dos que, um daqueles que, seguidas de uma palavra no plural, o verbo
vai geralmente para a terceira pessoa do plural.
( ) O pronome quem, em geral, leva o verbo para a terceira pessoa do plural.
a) V - V - V - V - V - F.
b) V - V - V - F - V - F.
c) F - V - V - F - V - V.
d) V - V - V - V - V - V.
12. Fique atento aos verbos quanto à acentuação, ou não, e assinale a alternativa incorreta.
a) Seus filhos sempre vêm aqui tomar um suco depois do jogo.
b) As crianças não vêem perigo em nada.
c) Quenianas detêm o maior número de vitórias na São Silvestre.
d) Estes envelopes contêm todos os recibos do mês.
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13. Um ato de comunicação se realiza pela articulação de cinco elementos básicos: emissor, receptor,
mensagem, código e canal.
Indique se as afirmações a seguir são F (falsas) ou (V) verdadeiras e assinale a alternativa correta:
( ) Código: veículo pelo qual a mensagem é transmitida.
( ) Canal: sistema utilizado pelo emissor para compor a mensagem.
( ) Mensagem: o conteúdo daquilo que o emissor comunica.
( ) Receptor: quem ouve, lê, interpreta os gestos.
( ) Emissor: quem fala, escreve, desenha, faz os gestos.
a) V - V - V - V - V.
b) V - V - V - V - F.
c) F - F - V - V - F.
d) F - F - V - V - V.
14. O regionalismo: a situação do homem do campo é apresentada sem a idealização característica do
Arcadismo e do Romantismo. A denúncia social: as obras denunciam a realidade brasileira, destacando
aspectos como a desigualdade social, a exploração, entre outros. As personagens: entram em cena o
sertanejo, o caipira, os funcionários públicos, os moradores do subúrbio e da periferia. Os cenários: em
foco o interior paulista, lugar das narrativas de Monteiro Lobato, o subúrbio carioca, onde circulam as
personagens de Lima Barreto, o sertão nordestino, de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Os temas: os fatos
políticos, a economia, a cultura do povo, os movimentos populares. A obra Triste Fim de Policarpo
Quaresma, de Lima Barreto, por exemplo, tematiza o governo de Floriano Peixoto. A obra Os Sertões, de
Euclides da Cunha, relata a Guerra de Canudos.
Esses são alguns comentários referentes ao:
a) Simbolismo.
b) Barroco.
c) Pré-modernismo.
d) Realismo.
15. A obra apresenta um herói sem nenhum caráter, foi publicada em 1928, ano em que o Manifesto
Antropófago foi lido pela primeira vez. Nela, misturam-se lendas, mitos, simpatias, rezas, bordões,
provérbios, frases feitas, adivinhas e anedotas. A linguagem é inovadora, com neologismos, regionalismos,
termos indígenas e linguagem coloquial, ousando também em relação ao ritmo e à sintaxe.
Como recurso literário, o autor usou ainda uma estratégia que podemos chamar de metalinguística: as
histórias são contadas ao narrador pelo papagaio do próprio herói. O romance apresenta também as
seguintes características:
- O foco narrativo é em terceira pessoa, com um narrador-observador das peripécias do protagonista. A
exceção é o Capítulo 9, “Carta pras Icamiabas”, em que o próprio herói é narrador-personagem. Ele escreve
uma carta para suas súditas amazonas, relatando suas experiências na Cidade de São Paulo e pedindo
dinheiro.
- Há trechos que apresentam ruptura da sintaxe e da pontuação. No caso da pontuação, por exemplo,
elementos de sequências enumerativas costumam não ser separados por vírgulas, como em: “Porém
respeitava os velhos e frequentava com aplicação a murua a poracê o torê o bacorocô a cucuicogue, todas
essas danças religiosas da tribo”.
- A linguagem popular é reproduzida por meio da grafia das palavras e de determinadas construções
sintáticas.
Tais análises referem-se à obra:
a) Os Sertões - Euclides da Cunha.
b) Macunaíma - Mário de Andrade.
c) História da Literatura Brasileira - Sílvio Romero.
d) Urupês - Monteiro Lobato.
CONHECIMENTOS GERAIS
16. Um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu Nacional do Rio. O maior museu de história natural do
Brasil tinha um acervo de 20 milhões de itens. Segundo a http://agenciabrasil.ebc.com.br:
(i) O acervo Museu Nacional do Rio continha itens de geologia, paleontologia, botânica, zoologia e
arqueologia.
(ii) No Museu Nacional do Rio estava a maior coleção de múmias egípcias das Américas.
(iii) O Museu Nacional do Rio é a mais antiga instituição histórica do país, pois o local foi fundado por Dom
João VI, em 1818.
(iv) O museu é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com perfil acadêmico e científico.
Analisando os itens, podemos afirmar que
a) apenas (i) e (iv) são verdadeiros.
b) apenas (ii), (iii) e (iv) são verdadeiros.
c) apenas (ii) e (iv) são verdadeiros.
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d) todos são verdadeiros.
17. Leia a notícia a seguir e responda à questão:
Brasil gera em setembro 137,3 mil empregos com carteira assinada
Dado foi divulgado pelo Ministério do Trabalho; no total, houve 1.234.591 admissões e 1.097.255 demissões
em setembro. Em todo ano, foram criados 719.089 postos de trabalho no país.
Por Yvna Sousa, TV Globo — Brasília - 22/10/2018.
O Brasil gerou, em setembro, 137.336 mil empregos com carteira assinada, segundo dados divulgados nesta
segunda-feira (22) pelo Ministério do Trabalho.
Este é o melhor resultado para o mês em cinco anos e representa um crescimento de 0,36% em relação ao
saldo de empregos de setembro de 2017, quando foram criadas 34,9 mil novas vagas.
De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o desempenho no mês passado
é resultado de 1.234.591 admissões e 1.097.255 desligamentos.
(...)
(Fonte:
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/10/22/em-setembro-brasil-gerou-1373-mil-empregoscom-carteira-assinada.ghtml - acessado em 23/10/2018).
De acordo com as demais informações que essa notícia ainda divulgou, atribua (V) verdadeiro ou (F) falso
aos itens, depois marque a alternativa correta:
( ) Todas as regiões brasileiras registraram saldo positivo de empregos, com destaque para a região Nordeste.
( ) O trabalho intermitente teve mais contratações, totalizando 4.281 novas vagas. Este regime ocorre
esporadicamente, em dias alternados ou por algumas horas, e é remunerado por período trabalhado.
( ) O trabalho em regime de tempo parcial teve saldo positivo de 1.974 vagas. Nesta modalidade, o trabalhador pode
ter uma jornada de até 40 horas semanais, sem horas extras; ou de 30 horas, com a possibilidade de até 6 horas extras
por semana.
a) F – F – V.
b) V – V – F.
c) F – V – V.
d) V – V – V.
18. Foi inaugurada, em 23/10/2018, a maior ponte marítima do mundo. A megaobra de 55 quilômetros de
extensão, que compreende trechos de estrada, três pontes, ilhas artificiais e um túnel subaquático, faz parte
de um ambicioso projeto para integrar economicamente 11 cidades no delta do Rio das Pérolas. Essa ponte
fica
a) na Índia.
b) na Coreia.
c) no Japão.
d) na China.
19. Jovens estudantes que representavam o Brasil ganharam quatro medalhas de ouro e uma de prata na 10ª
Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA), realizada entre 10 e 20 de outubro. A olimpíada
latino-americana é a única modalidade internacional a realizar provas em que alunos de diferentes países são
avaliados também em grupos multinacionais. Essa olimpíada realizou-se em Ayolas, no
a) Paraguai.
b) México.
c) Argentina.
d) Chile.
20. O Templo Chaturbhuj é como muitos outros templos antigos ___________- exceto pelo fato de que aqui
é o marco zero do zero. Ele é famoso por conter o mais antigo zero como um dígito escrito: está gravado na
parede de um templo uma inscrição do século 9 com o número "270" claramente visível.
A invenção do zero foi um enorme e significativo desenvolvimento matemático e é fundamental para o
cálculo, tornando possíveis a física, a engenharia e a tecnologia moderna.
(Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/10/20/como-a-india-deu-ao-mundo-o-numero-zero.ghtml Por BBC).
Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto.
a) na Grécia
b) no Egito
c) na Índia
d) em Roma
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INFORMÁTICA BÁSICA
21. O modelo de computação em nuvem é composto por algumas características essenciais, dentre elas:
I- Serviço sob-demanda: as funcionalidades computacionais são providas automaticamente sem a interação
humana com o provedor do serviço.
II- Amplo acesso aos serviços: os recursos computacionais estão disponíveis através da Internet e são
acessados via mecanismos padronizados para que possam ser utilizados por dispositivos móveis e
portáteis, computadores, etc.
III- Resource pooling: os recursos computacionais (físicos ou virtuais) do provedor são utilizados para servir
a múltiplos usuários, sendo alocados e realocados dinamicamente conforme a demanda do usuário. Nesse
cenário, o usuário do serviço não tem a noção da localização exata do recurso, mas deve ser capaz de definir
a localização em um nível mais alto (país, estado, região).
Está correto o contido:
a) Apenas na opção I.
b) Apenas na opção II.
c) Apenas nas opções II e III.
d) Nas opções I, II e III.
22. São considerados modelos de implantação de computação em nuvem:
I- Nuvem privada (private clouds): compreende uma infraestrutura de nuvem operada publicamente por uma
organização. Os serviços são oferecidos para serem utilizados internamente pela própria organização, não
estando disponíveis publicamente para uso geral.
II- Nuvem comunidade (community cloud): fornece uma infraestrutura compartilhada por uma comunidade
de organizações com interesses em comum.
III- Nuvem pública (public cloud): a nuvem é disponibilizada publicamente através do modelo pay-per-use.
Tipicamente, são oferecidas por companhias que possuem grandes capacidades de armazenamento e
processamento.
IV- Nuvem híbrida (hybrid cloud): a infraestrutura é uma composição de duas ou mais nuvens (privada,
comunidade ou pública) que continuam a ser entidades públicas, porém, conectadas através de tecnologia
proprietária ou padronizada.
Está correto o contido:
a) Apenas na opção I.
b) Apenas na opção II.
c) Apenas nas opções II e III.
d) Nas opções I, II e III.
23. Um vírus de computador é um software malicioso que é desenvolvido por programadores geralmente
inescrupulosos. Tal como um vírus biológico, o programa infecta o sistema, faz cópias de si e tenta se
espalhar para outros computadores e dispositivos de informática.
As alternativas a seguir apresentam exemplos de vírus de computador, exceto o que se apresenta na
alternativa:
a) Vírus de boot.
b) Crackers.
c) Cavalo de troia.
d) Time Bomb.
24. _______________ é um método de ataque, em que alguém faz uso da persuasão, muitas vezes abusando
da ingenuidade ou confiança do usuário, para obter informações que podem ser utilizadas para ter acesso
não autorizado a computadores ou informações.
A alternativa que completa adequadamente a lacuna é:
a) Engenharia social.
b) Cavalo de troia.
c) Splog.
d) Trojan.
25. A segurança da informação (SI) está diretamente relacionada com proteção de um conjunto de
informações, no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização. São
propriedades básicas da segurança da informação:
I- Confidencialidade
II- Integridade
III- Disponibilidade
IV- Autenticidade
Está correto o contido em:
a) I, somente.
b) I e II, somente.
c) II e III, somente.
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d) I, II, III, e IV.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26. O patrimônio público é estruturado em três grupos, sendo eles chamados de Ativo, Passivo e Patrimônio
Líquido. Para ser classificado como Ativo Circulante, deve satisfazer os critérios de:
I- estar disponível para realização imediata.
II- corresponder a valores exigíveis até o término do exercício seguinte.
III- ter a expectativa de realização até o término do exercício seguinte.
IV- corresponder a valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público
for a fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.
Diante do apresentado acima, pode-se afirmar que estão corretos:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Os tens I, II, III e IV estão corretos.
27. Conforme o art. 9º da Lei nº 4.320, chamada de Lei do Orçamento, o tributo é a receita derivada instituída
pelas entidades de direito público, que destina o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas
exercidas pelas entidades públicas.
Dentre as alternativas, marque a opção que não é considerada tributo.
a) Impostos.
b) Contribuições de melhoria.
c) Taxas.
d) Juros da dívida pública.
28. Os restos a pagar (excluídos os serviços da dívida), os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os
débitos de tesouraria fazem parte da:
a) Dívida flutuante.
b) Ativo Patrimonial.
c) Receita financeira.
d) Crédito extemporâneo.
29. De acordo com a NBC TG Estrutura Conceitual, é considerada uma característica qualitativa de melhoria
da informação contábil:
a) Comparabilidade.
b) Fidedignidade.
c) Relevância.
d) Transparência.
30. Fatos contábeis que não alteram o valor do Patrimônio Líquido são classificados como:
a) Modificativos aumentativos.
b) Modificativos diminutivos.
c) Permutativos.
d) A descoberto.
31. Nos livros contábeis é que são registrados os fatos contábeis. O livro diário apresenta as características
apontadas em qual alternativa?
a) Obrigatório, secundário e cronológico.
b) Facultativo, principal e sistemático.
c) Facultativo, secundário e sistemático.
d) Obrigatório, principal e cronológico.
32. Foi levantado o patrimônio de determinada empresa, o qual apresentou os seguintes resultados:
- Bens – R$ 50.000,00
- Direitos – R$ 65.000,00
- Obrigações – R$ 75.000,00
Sabendo isso, podemos afirmar que a Situação Líquida, o Capital de Terceiros e o Capital Aplicado totalizam,
respectivamente:
a) R$ 40.000,00; R$ 75.000,00; R$ 115.000,00.
b) R$ 50.000,00; R$ 115.000,00; R$ 40.000,00.
c) R$ 115.000,00; R$ 65.000,00; R$ 50.000,00.
d) R$ 10.000,00; R$ 50.000,00; R$ 65.000,00.
33. De acordo com o art. 179, da Lei nº 6.404/76, o Ativo Circulante é composto pelos seguintes subgrupos
de contas, exceto:
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a) Disponibilidades.
b) Ativo Investimentos.
c) Direitos Realizáveis no Curso do Exercício Social Subsequente.
d) Aplicações de Recursos em Despesas do Exercício Seguinte.
34. Demonstrativo Contábil que evidencia a situação econômica de uma entidade, através da apuração de
seu resultado (lucro ou prejuízo), o qual se traduz na diferença entre o valor total das receitas realizadas e
das despesas incorridas em um determinado período, segundo o regime de competência.
Trata-se de:
a) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR).
b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
c) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).
d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).
35. Determinados critérios são utilizados para a continuidade do controle dos estoques. Podemos assim
destacar alguns dos critérios de controle de estoques existentes. São eles:
a) Método do Custo Específico; Método do Valor Adicionado; Método UEPS.
b) Método da Média Ponderada Móvel; Método UEPS; Método do Valor Adicionado.
c) Método PEPS; Método UEPS; Método Linear Constante.
d) Método do Custo Médio; Método PEPS; Método UEPS.
36. Folha de pagamento é um documento que deve ser elaborado, ao fim de cada mês, pelas entidades que
possuam empregados, demonstrando assim os respectivos nomes, as remunerações, descontos, valores
líquidos a serem pagos etc. Determinados encargos sociais são calculados sobre o valor bruto da folha e
apropriados mensalmente.
São tidos como encargos sociais:
a) INSS dos empregados e 13º salário.
b) Férias e Repouso Semanal Remunerado.
c) INSS patronal e FGTS.
d) Adicional de Insalubridade e Adicional Noturno.
37. Espécie de entidade do setor público que não está obrigada a seguir as regras da Contabilidade Aplicada
ao Setor Público:
a) Autarquia.
b) Fundação Pública de Direito Público.
c) Distrito Federal.
d) Empresa Estatal Não Dependente.
38. O Plano de Contas do Setor Público é estruturado em 8 (oito) Classes de Contas.
Sabendo isso, assinale a alternativa que não indica uma dessas classes.
a) Ativo.
b) Lucro.
c) Variação Patrimonial Diminutiva.
d) Controles Devedores.
39. O novo sistema de informação contábil do setor público atua por meio de subsistemas.
Sabendo isso, assinale o subsistema de contas responsável por registrar, processar e evidenciar os atos
de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade pública, bem como
aqueles com funções específicas de controle, subsidiando a administração com informações, tais como:
alterações potenciais nos elementos patrimoniais; e acordos, garantias e responsabilidades.
a) Subsistema Orçamentário.
b) Subsistema Patrimonial.
c) Subsistema de Custos.
d) Subsistema de Compensação.
40. Conforme o art. 103 da Lei nº 4.320/64: “Demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os
recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugando os saldos em espécie
provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte”.
Esse enunciado nos remete a qual demonstrativo contábil, típico da administração pública?
a) Balanço Financeiro.
b) Balanço Orçamentário.
c) Demonstração das Variações Patrimoniais.
d) Demonstrativo de Custos Públicos.
RASCUNHO
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