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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

 

 
 

01-Assinale a alternativa em que a frase sobre a imagem acima 

obedece às normas de concordância e regência. 

 

A. Esse grupo de amigos resolveram brincar um pouco 

com a placa e ficou engraçado. 

B. Três amigos resolveu fazer uma interpretação 

inusitada de uma placa no caminho. 

C. Diante da placa foi inevitável registrar o momento 

com uma brincadeira. 

D. Para os amigos, foi divertido divulgar a foto anexo. 

E. Com uma atitude divertidos, os amigos tiraram a foto 

e a enviaram a todos. 

 

02-Qual a palavra do texto que, por ser polissêmica, originou a 

idéia da foto? 

 

A. Na 

B. Pista 

C. Sujeito oculto 

D. Depressão  

E. Perigo 

 

03-O que poderia ser feito para que a placa fosse entendida em 

um só sentido? 

 

A. A placa só pode ser compreendida em um sentido 

porque todas as palavras estão empregadas com o seu 

único significado. 

B. Nada poderia ser feito, pois a compreensão depende 

unicamente de quem lê a placa. 

C. O emprego correto dos sinais de pontuação sanaria o 

problema de compreensão. 

D. Se a palavra „perigo‟ houvesse sido empregada como 

um sujeito posposto, a palavra deixaria de ser 

polissêmica. 

E. Nada, pois a palavra depende da compreensão que se 

tem do contexto em que ela foi empregada e não de sua 

mudança 

 

Steve Jobs, fundador da Apple, morre aos 56 anos 

 

Steve Jobs, fundador da Apple, morreu nesta quarta-feira (5), 

aos 56 anos. A informação foi confirmada pela empresa. Com a 

saúde debilitada, em 24 de agosto, renunciou ao cargo de 

diretor-executivo da Apple, afirmando que não poderia mais 

cumprir suas funções. 

Na página da Apple, foi colocada uma foto de seu criador e 

uma mensagem: "A Apple perdeu um gênio visionário e 

criativo, e o mundo perdeu um ser humano maravilhoso. 

Aqueles de nós que tiveram a sorte de conhecer e trabalhar com 

Steve perderam um querido amigo e uma mente inspiradora. 

Steve deixa uma empresa que somente ele poderia ter 

construído, e seu espírito será para sempre o alicerce da Apple". 

Jobs recebeu diagnóstico de câncer no pâncreas em 2003. No 

ano seguinte, retirou o tumor. Em 2009, quando aparecia cada 

vez mais magro, passou por um transplante de fígado. Na 

ocasião, Jobs foi acusado de ter furado a fila de pacientes à 

espera de órgãos. Porém, o fundador da Apple havia apenas, 

dentro da lei, se inscrito em filas de diferentes Estados 

americanos. Ele se afastara da empresa em janeiro daquele ano 

e, em setembro, surpreendeu o mundo ao voltar à cena no 

evento anual em que a empresa apresenta suas novidades. 

Desde então, mesmo ainda magro, Jobs apresentou os 

lançamentos da Apple, incluindo o iPad, no ano passado. Foi 

assim até agosto deste ano. E o primeiro produto apresentado 

não mais por Jobs foi revelado justamente um dia antes do 

anúncio da morte do visionário fundador da Apple. Na terça-

feira (4), a expectativa pelo iPhone 5 foi frustrada com apenas 

um iPhone 4 melhorado, o iPhone 4S. Os fãs de uma das 

marcas mais valiosas do mundo talvez não esperassem que 

aquele seria o último produto que Jobs veria a Apple lançar. 

 

04-„Na página da Apple, foi colocada uma foto de seu criador e 

uma mensagem‟ 

O termo sublinhado tem a função de: 

 

A. Sujeito da oração. 

B. Objeto direto. 

C. Objeto indireto. 

D. Agente da passiva. 

E. Adjunto adverbial. 

 

05-„Jobs apresentou os lançamentos da Apple’ 

Os termos sublinhados têm a função sintática respectivamente 

de: 

 

A. Sujeito-objeto indireto-adjunto adverbial. 

B. Sujeito-objeto direto-adjunto adnominal. 

C. Objeto direto- adjunto adnominal- adjunto adverbial. 

D. Agente da ativa- objeto direto- adjunto adnominal. 

E. Sujeito- objeto direto- complemento nominal. 

 

06-Em 2009, quando aparecia cada vez mais magro, passou por 

um transplante de fígado.  

A oração sublinhada exerce a função de adjunto adverbial de 

tempo. Em qual das frases abaixo a oração tem a mesma função 

sintática? 

 

A. Você só sairá com seus amigos depois que seu trabalho 

de casa estiver todo feito. 

B. Você também teve sua parcela de culpa quando calou. 

C. “Estou chorando porque se minha geração puxar a sua, 

estamos fritos.” 

D. Todos costumam exagerar nos sonhos em sua infância. 
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E. Quanto eu mais lia, mais eu gostava de ler. 

 

07-„afirmando que não poderia mais cumprir suas funções‟ 

As palavras sublinhadas tem o significado de:  

 

A. nulidade- origem 

B. causa- finalidade 

C. dúvida- intensidade 

D. negação- posse 

E. negação- consequência 

 

08- “Steve deixa uma empresa que somente ele poderia ter 

construído, e seu espírito será para sempre o alicerce da 

Apple”. 

 

A conjunção e , presente no período acima, estabelece que tipo 

de relação entre as orações? 

 

A. Explicação: uma ação explicita a outra. 

B. Soma 

C. Ações simultâneas 

D. Conclusão 

E. Causa 

 

09-Assinale a alternativa que possui uma interpretação correta 

do trecho destacado. 

 

‘Steve Jobs, fundador da Apple, morreu nesta quarta-feira 

(5), aos 56 anos. A informação foi confirmada pela empresa. 

Com a saúde debilitada, em 24 de agosto, renunciou ao cargo 

de diretor-executivo da Apple, afirmando que não poderia 

mais cumprir suas funções.’ 

 

A. Steve Jobs ficou com a saúde debilitada por não 

conseguir cumprir com suas atribuições na empresa da 

qual era diretor. 

B. A morte de Steve Jobs, anunciada em 24 de agosto, já 

era esperada desde que ele renunciou ao cargo de 

diretor da Apple. 

C. O cargo de diretor – executivo da Apple, acabou por 

ser um fardo para Steve Jobs, fazendo com que ele 

renunciasse por falta de cumprimento das funções. 

D. Steve Jobs que morrera no dia 24 de agosto, após 

renunciar ao cargo de diretor – executivo da Apple, só 

teve seu óbito divulgado no dia 5 de outubro. 

E. Steve Jobs, ao perceber que não mais poderia cumprir 

com suas atribuições de diretor – executivo da Apple 

devido a problemas de saúde, renunciou ao cargo em 

agosto último. 

 

10-O texto tem como principal objetivo: 

 

A. Entreter 

B. Informar 

C. Comover 

D. Divertir 

E. Resumir 

 

Quando a Chuva Passar 

 

Pra que falar? 

Se você não quer me ouvir 

Fugir agora não resolve nada... 

Mas não vou chorar 

Se você quiser partir 

Às vezes a distância ajuda 

E essa tempestade 

Um dia vai acabar... 

 

Só quero te lembrar 

De quando a gente 

Andava nas estrelas 

Nas horas lindas 

Que passamos juntos... 

 

A gente só queria amar e amar 

E hoje eu tenho certeza 

A nossa história não 

Termina agora 

E essa tempestade 

Um dia vai acabar... 

Quando a chuva passar 

Quando o tempo abrir 

Abra a janela 

E veja: Eu sou o Sol... 

Eu sou céu e mar 

Eu sou seu e fim 

E o meu amor é imensidão... 

Só quero te lembrar 

De quando a gente 

Andava nas estrelas 

Nas horas lindas 

Que passamos juntos... 

 

11-Na frase „ Às vezes a distância‟ a ocorrência da crase se dá 

pelo mesmo motivo que em: 

 

A. A calça que você procura está logo mais à frente. 

B. É bem melhor que fique logo tudo às claras para que 

não haja mal entendidos posteriores. 

C. Passarei aqui à uma hora mesmo que você mantenha a 

decisão de não me acompanhar. 

D. Voltei à casa dos meus pais depois de anos de 

ausência. 

E. Perguntei àquela passageira sobre a sensação de viajar 

num avião. 

 

12-Em qual das alternativas a seguir, o elemento mórfico está 

analisado incorretamente? 

 

A. Imensidão- prefixo. 

B. Passamos- vogal temática. 

C. Quero- desinência verbal de pessoa. 

D. Resolve-radical. 

E. Estrelas – desinência de número. 
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13- Assinale a alternativa que contém erro de concordância: 

 

A. É estranho que o segundo e terceiro lugares foram bem 

mais aplaudidos que o vencedor. 

B. Trata-se de casos raros de uma doença ainda pouco 

estudada. 

C. Se mais alunos houvessem participado da avaliação do 

curso, teríamos alcançado a meta. 

 

D. O termo a que me refiro é aquele que você usou no 

discurso de posse. 

 

E. Seriam necessários mais de um voluntário para 

realizar a operação. 

 

14- Em qual das alternativas a seguir a vírgula separa uma 

oração subordinada da principal? 

 

A. “Quando alguém se mete a esperto, dizemos que ele é 

uma raposa.” 

B. No dia seguinte, fui o primeiro a chegar devido à 

repreensão do chefe. 

C. “Certa vez, fiz uma viagem de barco pelo Nilo, o 

grandioso rio do Egito.” 

D. Eu, meu irmão mais velho e alguns amigos fizemos 

um grupo de estudo. 

E. Minha mais terna amiga, saibamos quando reprimir as 

nossas críticas. 

 

15- É acentuada pela mesma regra que „distância‟: 

 

A. Arbítrio 

B. Geométrico 

C. Pastéis 

D. Lâmpada 

E. Cântico 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

 

 

16-Assinale o princípio que refere-se, simultaneamente, à 

tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das 

suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e 

com a extensão correta, independentemente das causas que as 

originaram. 

 

A. Princípio da Oportunidade.  

B. Princípio da Continuidade.  

C. Princípio da Competência.  

D. Princípio da Atualização monetária.  

E. Princípio da Entidade.  

 

17-Assinale o princípio que determina a adoção do menor valor 

para os componentes do ATIVO e do maior para os do 

PASSIVO, sempre que se apresentem alternativas igualmente 

válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que 

alterem o patrimônio líquido. 

 

A. Princípio da Prudência.  

B. Princípio da Continuidade.  

C. Princípio da Competência.  

D. Princípio da Atualização monetária.  

E. Princípio da Oportunidade.  

 

18-A descrição abaixo se refere ao seguinte princípio da 

Contabilidade:  

 

Os componentes do patrimônio devem ser registrados 

pelos valores originais das transações com o mundo exterior, 

expressos a valor presente na moeda do País, que serão 

mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, 

inclusive quando configurarem agregações ou decomposições 

no interior da ENTIDADE. 

 

A. Princípio da Prudência.  

B. Princípio da Continuidade.  

C. Princípio da Competência. 

D.  Princípio da Atualização monetária. 

E.  Princípio pelo valor original.  

 

19-O texto a seguir refere-se ao seguinte Princípio da 

Contabilidade:  

 

As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração 

do resultado do período em que ocorrerem, sempre 

simultaneamente quando se relacionarem, independentemente 

de recebimento ou pagamento. As receitas e as despesas são 

atribuídos aos períodos de acordo com a real incorrência dos 

mesmos, isto é, de acordo com a data do fato gerador e não 

quando são recebidos ou pagos. 

 

A. Princípio da Prudência.  

B. Princípio da Continuidade.  

C. Princípio da Competência.  

D. Princípio da Atualização monetária.  

E. Princípio pelo valor original.  

 

20-Os Conselhos Regionais de Contabilidade, hierarquicamente 

subordinados ao Conselho Federal de Contabilidade, têm como 

finalidades precípuas: fiscalizar o exercício da profissão 

contábil e efetuar o registro dos profissionais da Contabilidade 

e das empresas de serviços contábeis. De acordo com o 

Regimento Interno, compete aos Conselhos Regionais, entre 

outras atribuições, exceto: 

 

A. Fiscalizar, pelos órgãos próprios, o exercício da 

profissão de contabilista, impedindo e punindo as 

infrações, cumprindo-lhe examinar livros e documentos 

de terceiros quando necessário à instrução processual e 

representar às autoridades competentes sobre os fatos 

que apurar e cuja solução não seja de sua alçada; 

B. Processar, organizar, manter, baixar, revigorar e 

cancelar os registros de Contador, Técnico em 

Contabilidade e organização contábil; assim como 

conceder e expedir o certificado de cadastrado; 
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C. Examinar e julgar as reclamações e representações 

escritas, sobre os serviços de registro e infrações dos 

dispositivos legais, relativos ao exercício da profissão 

de contabilista; 

D. Eleger os membros do Conselho Diretor e dos demais 

Órgãos de Deliberação Coletiva, bem como o 

representante no Colégio Eleitoral de que trata o artigo 

11 do Estatuto dos Conselhos; 

E. N.d.a.  

 

21-Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa de 

acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade quanto ao 

Princípio da Oportunidade:  

 

(   )  Desde que tecnicamente estimável, o registro das 

variações patrimoniais deve ser feito mesmo na hipótese 

de somente existir razoável certeza de sua ocorrência; 

(   )  O registro compreende os elementos quantitativos e 

qualitativos, contemplando os aspectos físicos e 

monetários; 

(   )  O registro deve ensejar o reconhecimento universal das 

variações ocorridas no patrimônio da ENTIDADE, em 

um período de tempo determinado, base necessária para 

gerar informações úteis ao processo decisório da gestão. 

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – F.  

B. V – V – V.  

C. F – F – F.  

D. V – V – F.  

E. F – F – V.  

 

22-Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa de 

acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade quanto ao 

que refere ao Princípio da Competência:   

 

(   )  A moeda, embora aceita universalmente como medida 

de valor, não representa unidade constante em termos 

do poder aquisitivo; 

(   )  Para que a avaliação do patrimônio possa manter os 

valores das transações originais (art. 7º), é necessário 

atualizar sua expressão formal em moeda nacional, a 

fim de que permaneçam substantivamente corretos os 

valores dos componentes patrimoniais e, por 

conseqüência, o do patrimônio líquido; 

(   )  A atualização monetária não representa nova 

avaliação, mas, tão-somente, o ajustamento dos 

valores originais para determinada data, mediante a 

aplicação de indexadores, ou outros elementos aptos a 

traduzir a variação do poder aquisitivo da moeda 

nacional em um dado período. 

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – F.  

B. V – V – V.  

C. F – F – F.  

D. V – V – F.  

 

 

E. F – F – V.  

 

23-Assinale a alternativa incorreta com relação às Normas 

Brasileiras de Contabilidade:  

 

A. O alicerce qualitativo refere-se à expressão dos 

componentes patrimoniais em valores, o que demanda 

que a Contabilidade assuma posição sobre o que seja 

“Valor”, porquanto os conceitos sobre a matéria são 

extremamente variados. 

B. A Contabilidade possui objeto próprio – o Patrimônio 

das Entidades – e consiste em conhecimentos obtidos 

por metodologia racional, com as condições de 

generalidade, certeza e busca das causas, em nível 

qualitativo semelhante às demais ciências sociais.  

C. A Resolução alicerça-se na premissa de que a 

Contabilidade é uma Ciência Social com plena 

fundamentação epistemológica.  

D. Por conseqüência, todas as demais classificações – 

método, conjunto de procedimentos, técnica, sistema, 

arte, para citarmos as mais correntes – referem-se a 

simples facetas ou aspectos da Contabilidade, 

usualmente concernentes à sua aplicação prática, na 

solução de questões concretas.  

E. Por aspecto qualitativo do patrimônio entende-se a 

natureza dos elementos que o compõem como 

dinheiro, valores a receber ou a pagar expressos em 

moeda, máquinas, estoques de materiais ou de 

mercadorias, etc.  

 

24-Julgue os itens a seguir:  

 

I. O Patrimônio Líquido é uma dívida da Entidade para 

com seus sócios ou acionistas, pois estes emprestam 

recursos para que ela possa ter vida própria, mas, sim, 

os entregam, para que com eles forme o Patrimônio da 

Entidade. 

 

II. O conhecimento que a Contabilidade tem do seu 

objeto está em constante desenvolvimento, como, 

aliás, ocorre nas demais ciências em relação aos 

respectivos objetos.  

III. Não se deve aceitar como natural o fato da existência 

de possíveis componentes do patrimônio cuja 

apreensão ou avaliação se apresenta difícil ou inviável 

em determinado momento. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. II e III apenas.  

 

25-Julgue os itens a seguir:  

 

I. O atributo da universalidade permite concluir que os 

princípios não exigiram adjetivação, pois sempre, por 

definição, se referem à Ciência da Contabilidade no 

seu todo.  
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II. Os princípios, na condição de verdades primeiras de 

uma ciência, jamais serão diretivas de natureza 

operacional, característica essencial das normas – 

expressões de direito positivo, que a partir dos 

princípios, estabelecem ordenamentos sobre o “como 

fazer”, isto é, técnicas, procedimentos, métodos, 

critérios etc., tanto nos aspectos substantivos, quanto 

nos formais.  

III. Em termos de conteúdo, os princípios dizem respeito à 

caracterização da Entidade e do patrimônio, à 

avaliação dos componentes deste e ao reconhecimento 

das mutações e dos seus efeitos diante do Patrimônio 

Líquido.  

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

26-Sobre os objetivos da Contabilidade, considere V para 

afirmativa verdadeira e F para falsa:  

 

(   )  O objetivo principal da Contabilidade é o de permitir, a 

cada grupo principal de usuários, a avaliação da 

situação econômica e financeira da entidade, num 

sentido estático, bem como fazer inferências sobre suas 

tendências futuras.  

(   )  Sob o ponto de vista do usuário externo, quanto mais a 

utilização das demonstrações contábeis se referir à 

exploração de tendências futuras, mais tenderá a 

diminuir o grau de segurança das estimativas. 

(   )  O principal objetivo da Contabilidade é o seu usuário, 

interno e externo quer sejam acionistas, sócios, 

proprietários, credores, financiadores, investidores, 

fornecedores, governos, empregados quer seja a 

sociedade.  

(   )  Pouca importância terá uma informação contábil se a 

utilidade a que se destina é nula.  

(   )  A informação contábil é um instrumento para a tomada 

de decisões, portanto, deve atender a todos os objetivos 

a que se destina.  

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – F – V – F – F  

B. V – V – F – V – V  

C. F – F – F – V – V  

D. V – V – V – F – V  

E. V – V – V – V – V  

 

27-Sobre Contabilidade, analise os itens a seguir:  

 

I. Por ser uma ciência social, a Contabilidade sofre 

influências do meio em que opera e deve ser adaptada 

ao contexto das mudanças sociais, políticas e 

econômicas, sem prejudicar seu propósito de atender 

bem a todos os vários usuários da informação contábil.  

II. As Informações e Demonstrações Contábeis devem 

ser elaboradas rigorosamente de acordo com as 

legislações e normas vigentes subordinadas aos 

Princípios Contábeis. 

III. A Contabilidade realiza os seus objetivos por meio de 

informações aos usuários das Demonstrações 

Contábeis. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III. 

 

28-Quanto ao Princípio da Atualização Monetária, assinale a 

alternativa incorreta:  

 

A. O Princípio da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

existe em função do fato de que a moeda – embora 

universalmente aceita como medida de valor – não 

representa unidade constante de poder aquisitivo.  

B. O princípio diz respeito somente às demonstrações 

contábeis, que representam apenas uma das 

modalidades de expressão concreta da Contabilidade.  

C. Sua expressão formal deve ser ajustada, a fim de que 

permaneçam substantivamente corretos – isto é, 

segundo as transações originais – os valores dos 

componentes patrimoniais e, via de decorrência, o 

Patrimônio Líquido.  

D. O Princípio em causa constitui seguimento lógico 

daquele do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL, 

pois preceitua o ajuste formal dos valores fixados 

segundo este, buscando a manutenção da substância 

original, sem que isso implique qualquer modalidade 

de reavaliação.  

E. Como as demonstrações contábeis são, em geral, a 

forma mais usual de comunicação entre a Entidade e o 

usuário, as normas contábeis alicerçadas no princípio 

em exame contêm sempre ordenamentos sobre como 

deve ser realizado o ajuste, o indexador utilizado e a 

periodicidade de aplicação. 

 

29-Assinale a alternativa incorreta quanto ao Princípio da 

Competência:  

 

A. O Princípio da Competência não é aplicado a situações 

concretas altamente variadas, pois não são muito 

diferenciadas as transações que ocorrem nas 

Entidades, em função dos objetivos destas.  

B. O Princípio da Competência determina quando as 

alterações no ativo ou no passivo resultam em 

aumento ou diminuição no patrimônio líquido, 

estabelecendo diretrizes para classificação das 

mutações patrimoniais, resultantes da observância do 

Princípio da Oportunidade.  

C. O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, 

quando correlatas, é conseqüência natural do respeito 

ao período em que ocorrer sua geração. 
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D. A compreensão do cerne do Princípio da Competência 

está diretamente ligada ao entendimento das variações 

patrimoniais e sua natureza. 

E. A competência é o princípio que estabelece quando um 

determinado componente deixa de integrar o 

patrimônio, para transformar-se em elemento 

modificador do Patrimônio Líquido.  

 

30-De conformidade com o artigo 85 da Lei n. 4.320/64, a 

Contabilidade será organizada de modo a permitir: 

 

I. O acompanhamento da execução orçamentária 

II. O conhecimento da composição patrimonial 

III. A determinação dos custos dos serviços industriais 

IV. O levantamento dos balanços gerais  

V. A análise e interpretação dos resultados econômicos e 

financeiros. 

 

A. I, II e III apenas.  

B. II, III e IV apenas.  

C. IV e V apenas. 

D. I, III, IV e V apenas.  

E. I, II, III, IV e V.  

 

31-As normas para aplicação do Princípio de Competência, 

estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade orientam, 

de modo mais específico, que: 

 

“As receitas consideram-se realizadas: 
 

I. Nas transações com terceiros, quando estes efetuarem 

o pagamento ou assumirem compromisso firme de 

efetivá-lo, quer pela investidura na propriedade de 

bens  anteriormente pertencentes à ENTIDADE, quer 

pela fruição de serviços por esta prestados; 

II. Quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, 

qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento  

concomitante de um ativo de valor igual ou maior; 

III. Pela geração natural de novos ativos 

independentemente da intervenção de terceiros.  

 

A. Apenas em I.  

B. Apenas em II.  

C. Apenas em III.  

D. Em I e II apenas.  

E. Em I, II e III.  

 

32-O regime para reconhecimento das receitas e despesas  

orçamentárias, adotado no Brasil, para a Contabilidade Pública 

é o regime misto, isto é, adota-se ao mesmo tempo o regime de 

caixa e o de competência. Sobre o Regime Orçamentário, 

assinale a alternativa incorreta:  

 

A. Com relação à receita orçamentária, no que diz 

respeito ao momento do reconhecimento, é importante 

destacar que o estágio da arrecadação não representa a 

disponibilização dos recursos financeiros, pois nessa 

etapa eles ainda podem se encontrar em poder da rede 

bancária arrecadadora.  

 

B. O empenho de despesa não é o ato emanado de 

autoridade competente que cria para o Estado 

obrigação de pagamento pendente ou não de 

implemento de condição. 

C. Somente no estágio do recolhimento, quando os 

agentes arrecadadores transferem os recursos 

financeiros para o Tesouro, é que ocorre o efetivo 

ingresso do numerário nos cofres públicos. 

D. Durante o exercício financeiro, o procedimento 

comum adotado é o de se registrar a receita no 

momento em que os recursos financeiros se tornam 

disponíveis para o Tesouro Público, o que ocorre com 

o cumprimento da etapa do recolhimento.  

E. Quanto à despesa orçamentária, a legislação também 

adotou uma postura conservadora, estabelecendo que a 

sua apropriação ocorra tendo como parâmetro os 

valores legalmente empenhados, independente de seu 

pagamento e ainda que os serviços e os bens 

solicitados não tenham sido  recebidos pela 

Administração Pública, até o final do ano de  emissão 

do empenho. 

 

33-Sobre os Regimes Contábeis, considere V para afirmativa 

verdadeira e F para falsa:  

 

(   )  Na Ciência Contábil, há praticamente dois regimes 

contábeis que podem ser utilizados para reconhecimento 

das variações ocorridas no patrimônio responsáveis pela 

determinação da apuração de resultados: regime de 

competência e regime de caixa. 

(   )  O regime de caixa consiste em reconhecer a receita no 

momento do recebimento de recursos financeiros e a 

despesa no momento do pagamento. 

(   )   O fluxo de caixa é o critério usado para definir o 

montante de receitas e de despesas. Dessa forma, todos 

os valores recebidos são considerados receita e todos os 

desembolsos são considerados despesa.  

(   )  O regime de competência orienta que o reconhecimento 

da receita e da despesa deve ser feito no momento em 

que ocorrer o fato gerador e independentemente do 

recebimento ou do pagamento, respectivamente. No caso 

da receita, em regra geral, coincide com o momento da 

transferência da propriedade de bens e direitos a terceiros 

ou da prestação de serviços, provocando um acréscimo 

no ativo ou uma redução no passivo, com conseqüente 

aumento do patrimônio líquido.  

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – F – V – V.  

B. V – V – F – F.  

C. V – V – V – V.  

D. V – F – V – F.  

E. F – V – F – V.  
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34-Quanto ao Regime Patrimonial, julgue os itens a seguir:  

 

I. A receita e a despesa contábeis decorrem de fatos 

modificativos aumentativos e diminutivos, 

respectivamente.  

II. Seus efeitos no patrimônio devem ser reconhecidos 

quando da alteração na situação líquida patrimonial, 

independentemente de haver ou não autorização 

orçamentária. Esse é o enfoque patrimonial de receita 

e despesa. 

III. O registro contábil da despesa orçamentária no 

momento da liquidação de empenhos e a escrituração 

da receita orçamentária no momento da arrecadação 

são os exemplos mais concretos de que a prática da 

escrituração pública se faz levando em consideração 

conceitos orçamentários. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III. 

 

35-Sobre Despesa Orçamentária e Despesa Contábil, julgue os 

itens a seguir:  

 

I. Uma despesa é considerada orçamentária quando não 

depende de autorização na lei de orçamento ou em 

créditos adicionais para sua execução, que envolve 

empenho, liquidação e pagamento.  

II. A despesa contábil é reconhecida seguindo as 

melhores técnicas do regime de competência, de 

conformidade com o Princípio de Competência 

estabelecido pelo CFC e pela Teoria Contábil, sendo 

em síntese identificada no momento do consumo de 

ativos ou da incorporação de passivos. 

III. Para o reconhecimento de uma despesa orçamentária é 

necessário que haja a liquidação de empenhos, regra 

usada durante o exercício financeiro. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. II e III apenas.  

 

36-Assinale a alternativa incorreta quanto ao Ciclo 

orçamentário:  

 

A. Pode ser definido como um processo contínuo, 

dinâmico e flexível, por meio do qual se elabora, 

aprova, executa, controla e avalia a programação de 

dispêndios do setor público nos aspectos físico e 

financeiro.  

 

 

B. O ciclo orçamentário corresponde ao período de tempo 

em que se processam as atividades típicas do 

orçamento público, desde sua concepção até a 

apreciação final. 

C. O ciclo orçamentário se confunde com o exercício 

financeiro.  

D. O ciclo orçamentário envolve um período maior, 

iniciando com o processo de elaboração do orçamento, 

passando pela execução e encerramento com controle. 

E. N.d.a.  

 

37-Quanto à Lei 4.320/64, integrarão a Lei de Orçamento:  

 

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por 

funções do Governo; 

II. Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo 

as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº. 1; 

III. Quadro discriminativo da receita por fontes e 

respectiva legislação; 

IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da 

Administração. 

 

A. Apenas I e II.  

B. Apenas II e III.  

C. Apenas II, III e IV.  

D. Apenas II e IV.  

E. I, II, III e IV.  

 

38-Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa com 

relação à Lei 4.320/64:  

 

(   )  Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações 

para manutenção de serviços anteriormente criados, 

inclusive as destinadas a atender a obras de 

conservação e adaptação de bens imóveis. 

(   )  Classificam-se como Transferências Correntes as 

dotações para despesas as quais não corresponda 

contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive 

para contribuições e subvenções destinadas a atender à 

manifestação de outras entidades de direito público ou 

privado. 

(   )  Classificam-se como investimentos as dotações para o 

planejamento e a execução de obras, inclusive as 

destinadas à aquisição de imóveis considerados 

necessários à realização destas últimas, bem como 

para os programas especiais de trabalho, aquisição de 

instalações, equipamentos e material permanente e 

constituição ou aumento do capital de empresas que 

não sejam de caráter comercial ou financeiro. 

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é: 

  

A. F – F – V  

B. V – V – F  

C. V – V – V  

D. F – F – F  

E. V – F – V  
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39-Com relação à Lei 4.320/64, classificam-se como Inversões 

Financeiras as dotações destinadas a: 

 

I. Aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em 

utilização; 

II. Aquisição de títulos representativos do capital de 

empresas ou entidades de qualquer espécie, já 

constituídas, quando a operação não importe aumento 

do capital; 

III. Constituição ou aumento do capital de entidades ou 

empresas que visem a objetivos comerciais ou 

financeiros, inclusive operações bancárias ou de 

seguros. 

 

A. I Apenas.  

B. II Apenas.  

C. III Apenas.  

D. I e II Apenas.  

E. I – II – III.  

 

40-Conforme a Lei 4.320/64, o Quadro de Recursos e de 

Aplicação de Capital abrangerá: 

 

I. As despesas e, como couber também as receitas 

previstas em planos especiais aprovados em lei e 

destinados a atender a regiões ou a setores da 

administração ou da economia; 

II. As despesas à conta de fundos especiais e, como 

couber, as receitas que os constituam; 

III. Em anexos, as despesas de capital das entidades 

referidas no Título X desta lei, com indicação das 

respectivas receitas, para as quais forem previstas 

transferências de capital. 

 

A. I Apenas.  

B. II Apenas.  

C. III Apenas.  

D. I e II Apenas.  

E. I – II – III. 

 

 


