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Questão 17 

Suponha que a Demonstração de Resultados de uma 
empresa apresente as seguintes informações, em milhares 
de Reais: 

Receita Operacional Líquida 200; Outras Receitas 6; 
Despesas Operacionais 12 e Custo das mercadorias 
vendidas 140. Portanto, podemos afirmar que seu Lucro 
Bruto, Lucro Operacional e Lucro Líquido, respectivamente, 
são: 

A) 60; 48 e 54 

B) 66; 48 e 48 

C) 188; 54 e 66 

D) 188; 186 e 46 

E) 194; 54 e 54 

 

Questão 18 

Quanto ao Demonstrativo do Resultado Nominal, que integra 
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, podemos 
afirmar que: 

I No exercício, o resultado nominal representa a diferença 
entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o 
final do bimestre de referência e em 31 de dezembro do 
exercício anterior. 

II O saldo da dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da 
dívida consolidada líquida, deduzidos os passivos 
reconhecidos, decorrentes de déficits ocorridos em 
exercícios anteriores. 

III A dívida consolidada líquida corresponde ao saldo da 
dívida consolidada, deduzidos os Haveres Financeiros. 

  

Assinale a alternativa correta: 

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

B) As três afirmativas estão corretas. 

C) Somente a afirmativa I está correta. 

D) Somente a afirmativa II está correta. 

E) Somente a afirmativa III está correta. 

 

Questão 19 

Um órgão público apresenta um Superávit Orçamentário 
quando: 

A) Sua receita arrecadada é maior que sua despesa paga. 

B) Sua receita arrecadada é maior que sua despesa 
liquidada. 

C) Sua receita arrecadada é maior que sua despesa 
empenhada. 

D) Quando seu saldo de dotações orçamentárias é positivo. 

E) Quando sua receita orçada é maior que a sua despesa 
empenhada. 

Questão 20 

O sistema de planejamento no Brasil se dá por meio do Plano 
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária e da Lei 
Orçamentária Anual. Apresentamos abaixo importantes 
instrumentos do sistema de planejamento e suas respectivas 
definições: 

  

A. Programa 

B. Projeto 

C. Atividade 

D. Operações Especiais 

E. Meta 

  

1. É uma categoria que engloba as despesas que não 

contribuem para a manutenção das ações de 

governo, das quais não resulta um produto, e não 

geram contraprestação sob a forma de bem ou 

serviço. 

2. É a quantidade de produto a ser ofertado, por ação, 

num determinado período. 

3. É o instrumento de organização da ação 

governamental visando a concretização dos 

objetivos pretendidos; 

4. É um instrumento de programação que visa alcançar 

um objetivo de um programa, envolvendo um 

conjunto de operações continuas e permanentes, 

das quais resulta um produto necessário à 

manutenção do Governo. 

5. É o instrumento de programação destinado a 

alcançar o objetivo de um programa, que 

compreende um conjunto de operações, em um 

período determinado, que resultam em um produto 

voltado à expansão ou ao aperfeiçoamento da ação 

do governo. 

 

Assinale a alternativa que associa de forma correta o 
instrumento do sistema de planejamento ao seu enunciado. 

 

A) A-2; B-1; C-3; D-5; E-4.  

B) A-1; B-5; C-2; D-3; E-4. 

C) A-3; B-5; C-4; D-1; E-2. 

D) A-1; B-3; C-4; D-2; E-5. 

E) A-3; B-5; C-1; D-4; E-2. 
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Questão 21 

As afirmativas abaixo se referem ao Plano de Contas da 
União. Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O Grupo Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital 
Fixo representa uma Variação Patrimonial Aumentativa. 

B) O Grupo Pessoal e Encargos representa uma Variação 
Patrimonial Diminutiva. 

C) O Grupo Transferências Concedidas representa uma 
Variação Patrimonial Diminutiva. 

D) O Grupo Transferências Recebidas representa uma 
Variação Patrimonial Aumentativa. 

E) O Grupo Exploração e Venda de Bens, Serviços e 
Direitos representa uma Variação Patrimonial 
Aumentativa. 

 

Questão 22 

Tomando por base o § 2º do Art. 15º da Lei 4.320/64 e a 
Portaria 448/2002 do STN, que estabelecem as definições 
para classificação da despesa com Material Permanente e 
com Material de Consumo, analise as assertivas abaixo: 

  

 

I Material Permanente, aquele que, em razão de seu uso 
corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem 
uma durabilidade superior a um ano. 

II Material de Consumo, aquele que, em razão de seu uso 
corrente e da definição da Lei n. 4.320/64, perde 
normalmente sua identidade física e/ou tem sua 
utilização limitada a dois anos; 

III- Material de Consumo, aquele que, em razão de seu uso 
corrente e da definição da Lei n. 4.320/64, perde 
normalmente sua identidade física e/ou tem sua 
utilização limitada à duração do exercício fiscal; 

IV- Na classificação da despesa devem ser adotados os 
seguintes parâmetros excludentes, tomados em 
conjunto, para a identificação do material permanente: 

Durabilidade; Fragilidade; Perecibilidade; 
Incorporabilidade e Transformabilidade. 

V- Material Permanente, aquele que, em razão de seu uso 
corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem 
uma durabilidade superior a dois anos.  

 

A) As assertivas I e IV são verdadeiras e as demais são 
falsas. 

B) A assertiva III é verdadeira e as demais são falsas. 

C) As assertivas I e IV são verdadeiras e as demais são 
falsas. 

D) As assertivas II, IV e V são verdadeiras e as demais são 
falsas. 

E) As assertivas II, III e V são verdadeiras e as demais são 
falsas. 

Questão 23 

O Código Civil de 2002 divide os bens públicos, segundo a sua 
destinação, em três categorias: bens de uso comum do povo, 
bens de uso especial e bens dominicais. Abaixo apresentamos 
exemplos para esses tipos de bens. Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

A) As ruas das cidades são bens dominicais. 

B) Um prédio público onde esteja instalado um hospital público 
é um bem de uso especial. 

C) Uma praça pública é um bem de uso comum. 

D) Um prédio público desativado é um bem dominical. 

E) Uma creche pública instalada em um prédio privado por 
meio de um contrato de locação é um bem de uso especial. 

 

Questão 24 
As afirmativas abaixo se referem ao Inventário. Assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 

A) O inventário pode ser definido como a discriminação 
organizada e analítica de todos os bens (permanentes ou 
de consumo) e valores de um patrimônio, num determinado 
momento, visando atender uma finalidade específica.  

B) São etapas do inventário: o levantamento, o arrolamento e 
a avaliação. 

C) A Lei 4.320/64 exige que a administração pública elabore o 
inventário uma vez por semestre. 

D) O inventário permite apurar a responsabilidade dos agentes 
sob cuja guarda se encontram determinados bens. 

E) O inventário possibilita, mediante verificações físicas, 
manter atualizados os registros dos bens patrimoniais, bem 
como a responsabilidade dos setores onde se localizam tais 
bens. 

 

Questão 25 
O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizado 
pelo SIAFI, possui a seguinte estrutura básica em nível de Classe 
(1º nível). Assinale a alternativa que apresenta a estrutura básica 
correta: 
 

A) Ativo; Passivo e Patrimônio Líquido. 

B) Ativo; Passivo e Patrimônio Líquido; Variação Patrimonial 
Diminutiva; Variação Patrimonial Aumentativa; Controles da 
Aprovação do Planejamento e Orçamento; Controles da 
Execução do Planejamento e Orçamento; Controles 
Devedores e Controle Credores. 

C) Ativo; Passivo e Patrimônio Líquido; Ativo Circulante; Ativo 
Não Circulante; Passivo Circulante; Passivo Não Circulante; 
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento; 
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento; 
Controles Devedores e Controle Credores. 

D) Ativo; Passivo e Patrimônio Líquido; Variação Patrimonial 
Diminutiva; Variação Patrimonial Aumentativa; Controles 
Devedores e Controle Credores. 

E) Ativo; Passivo e Patrimônio Líquido; Ativo Circulante; Ativo 
Não Circulante; Passivo Circulante; Passivo Não Circulante; 
Variação Patrimonial Diminutiva; Variação Patrimonial 
Aumentativa; Controles da Aprovação do Planejamento e 
Orçamento; Controles da Execução do Planejamento e 
Orçamento; Controles Devedores e Controle Credores. 
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Questão 26 

Um empresário resolveu pagar a mensalidade escolar de seu 
filho por meio de recursos do caixa de sua empresa. Assim, 
ordenou ao tesoureiro que emitisse mensalmente a 
respectiva ordem de pagamento. Porém, o contador, ao tomar 
conhecimento, se opôs, argumentando que esse 
procedimento estaria ferindo o princípio contábil da:   

(Assinale a alternativa correta) 

A) Entidade. 

B) Prudência. 

C) Competência. 

D) Transparência. 

E) Oportunidade. 

 

Questão 27 

As afirmativas abaixo se referem ao Plano Plurianual (PPA). 
Assinale a alternativa incorreta: 

A) O PPA deve conter as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública para todos os programas de 
duração continuada. 

B) O PPA deve conter as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública para todas as despesas 
correntes. 

C) O PPA deve conter as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública para todas as despesas de capital 
e outras delas decorrentes. 

D) O PPA inicia sua vigência no segundo ano do mandato 
do Chefe do Poder Executivo e tem sua vigência até o 
final do primeiro ano do mandato do sucessor. 

E) A Lei de Diretrizes Orçamentárias altera anualmente as 
metas do PPA. 

 

Questão 28 

Quanto ao conceito de Resultado Primário, podemos afirmar 
que:  

I Resultado Primário, no critério “abaixo da linha”, é 
Receita Primária menos Despesa Primária; 

II O Resultado Primário, no critério “acima da linha”, é a 
diferença entre as receitas não financeiras e as 
despesas não financeiras. 

III O resultado primário, no critério “acima da linha”, é o 
Resultado Nominal menos os juros nominais pagos 
sobre a Dívida Líquida do setor Público. 

 
Assinale a alternativa correta: 

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

B) As três afirmativas estão corretas. 

C) Somente a afirmativa I está correta. 

D) Somente a afirmativa II está correta. 

E) Somente a afirmativa III está correta. 

Questão 29 

Quanto às finalidades do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa abaixo que 
NÃO REPRESENTA uma de suas finalidades: 

 

A) avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano 
Plurianual e a execução dos programas de governo e 
dos orçamentos da União. 

B) prestar consultoria e assessoramento jurídico aos 
administradores de bens e recursos públicos. 

C) exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 

D) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado. 

E) apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 

 

Questão 30 

Para que seja atingido de forma eficiente o controle 
patrimonial das entidades públicas, se faz necessário a 
utilização de algumas ferramentas de monitoramento dos 
mesmos. 

Assinale a alternativa que NÃO integra esse conjunto de 

ferramentas. 

 

A) Cadastramento. 

B) Identificação física do bem. 

C) Baixa do bem. 

D) Inventário. 

E) Emissão do Termo de Responsabilidade e de 
movimentação do bem. 

 

Questão 31 

A inalienabilidade é uma característica dos bens públicos que 
visa garantir o princípio da continuidade de prestação dos 
serviços públicos, pois estes atendem necessidades coletivas 
fundamentais.  

 

Todavia, é correto afirmar que a inalienabilidade somente se 
aplica aos seguintes tipos de bens públicos: 

 

A) bens de uso comum do povo. 

B) bens de uso especial. 

C) bens dominicais. 

D) bens de uso comum do povo e bens de uso especial. 

E) aos três tipos de bens públicos. 
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Questão 32 

Fatos contábeis modificativos são aqueles que alteram o 
Patrimônio Líquido. Assinale a alternativa abaixo que 
representa um fato contábil modificativo: 

A) Um pagamento a fornecedor em dinheiro. 

B) Um depósito em Banco. 

C) Uma aplicação financeira. 

D) Compra de mercadoria destinada a estoque e posterior 
revenda, sendo parte à vista, em cheque, e parte a 
prazo. 

E) Pagamento de comissão aos vendedores da empresa 
em dinheiro. 

 

Questão 33 

Supondo que, por meio da análise do Balanço de uma 
empresa, um analista obtenha os seguintes dados: 
Obrigações no valor de R$ 143.000,00; Bens no montante de 
R$ 110.000,00 e Patrimônio Líquido de R$ 12.000,00. 
Portanto, com base na equação fundamental da 
contabilidade, podemos concluir que o valor dos Direitos e do 
Ativo dessa empresa, respectivamente, são: 

 

A) R$ 131.000,00 e R$ R$ 110.000,00 

B) R$ 110.000 e R$ 33.000,00 

C) R$ -12.000,00 e R$ 143.000,00 

D) R$ 155.000,00 e R$ 265.000,00 

E) R$ 45.000,00 e R$ 155.000,00 

 

Questão 34 

É correto afirmar que a Lei Orçamentária Anual compreende:  

 

A) O Orçamento Fiscal, o Orçamento de Investimento das 
empresas em que a União detenha a maioria do capital 
social com direito a voto, o Orçamento da Seguridade 
Social e o Plano Plurianual. 

B) As Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Fiscal, o 
Orçamento de Investimento das empresas em que a 
União detenha a maioria do capital social com direito a 
voto, o Orçamento da Seguridade Social e o Plano 
Plurianual.  

C) O Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade 
Social. 

D) O Orçamento Fiscal, o Orçamento de Investimento das 
empresas em que a União detenha a maioria do capital 
social com direito a voto e o Orçamento da Seguridade 
Social. 

E) As Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Fiscal e o 
Orçamento da Seguridade Social. 

Questão 35 

Quanto à escrituração das operações contábeis por meio do 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal – SIAFI - é INCORRETO afirmar que: 

A) O SIAFI promove, de forma automática, os lançamentos 
contábeis correspondentes aos registros dos atos e fatos 
praticados pelos gestores públicos quando do exercício 
de suas atividades. 

B) Os registros são lançados no mesmo momento em que 
os fatos ocorrem e não é necessária a existência de um 
contador em cada Unidade Gestora, exceto para efetuar 
a classificação contábil de cada ato ou fato realizado.  

C) EVENTO é um mecanismo do SIAFI criado para facilitar 
o trabalho de registro dos atos e fatos de gestão. 

D) EVENTO é um código associado a cada tipo de ato ou 
fato que deva ser registrado contabilmente pelo sistema 
e ao qual se associa, por sua vez, um roteiro contábil, ou 
seja, uma lista das contas de débito e crédito que devam 
ser afetadas, de forma a que todos os operadores do 
SIAFI possam efetuar lançamentos contábeis. 

E) A execução contábil relativa à gestão financeira, 
orçamentária e patrimonial da União obedece a um 
conjunto de contas utilizáveis em toda a Administração 
Pública federal, organizadas e codificadas com o 
propósito de sistematizar e uniformizar o registro contábil 
dos atos e fatos de gestão, e permitir a qualquer 
momento, com precisão e clareza, a obtenção dos dados 
relativos ao patrimônio da União. 

 

Questão 36 

O patrimônio público, sob o enfoque contábil, é classificado 
em três grupos, cujas definições são apresentadas abaixo: 

1. São obrigações presentes da entidade, derivadas de 
eventos passados, cujos pagamentos se esperam que 
resultem para a entidade saídas de recursos capazes de 
gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. 

2. É o valor dos ativos da entidade depois de deduzidos todos 
seus passivos. 

3. São recursos controlados pela entidade como resultado de 
eventos passados e do qual se espera que resultem para 
a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de 
serviços. 

  

Assinale a alternativa que relaciona os três grupos contábeis 
do Patrimônio Líquido às suas respectivas definições, 
segundo a ordem de apresentação. 

A) Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.  

B) Ativo, Patrimônio Líquido e Passivo. 

C) Passivo, Patrimônio Líquido e Ativo. 

D) Passivo, Ativo e Patrimônio Líquido. 

E) Patrimônio Líquido, Ativo e Passivo. 
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Questão 37 

A situação patrimonial chamada de Insolvência Relativa ou 
Passivo a Descoberto significa que: 

A) o Caixa é menor que o Passivo. 

B) os Bens e Direitos são menores que o Patrimônio 
Líquido. 

C) o Patrimônio Líquido é negativo. 

D) o valor das Obrigações é menor que o do Patrimônio 
Líquido. 

E) o Caixa é menor que as Obrigações. 

 

Questão 38 

A Constituição Federal e a Lei 4320/1964 estabelecem um 
conjunto de Princípios Orçamentários. Apresentamos abaixo 
tais princípios e seus respectivos enunciados: 

 

  

 

A. Princípio da universalidade. 

B. Princípio da exclusividade. 

C. Princípio da anualidade. 

D. Princípio do equilíbrio. 

E. Princípio da unidade. 

  

 

1. A Lei orçamentária deve conter apenas matéria 
orçamentária. 

2. Todas as receitas e despesas do Estado devem estar 
agrupadas em uma única peça orçamentária, sendo 
vedada sua repartição. 

3. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 

4. O Orçamento deve conter todas as receitas e despesas 
da União. 

5. O montante da despesa orçada não pode ultrapassar a 
receita prevista. 

  

 

 

Assinale a alternativa que associa de forma correta o princípio 
ao seu enunciado. 

 

A) A-4; B-1; C-3; D-5; E-2; 

B) A-5; B-1; C-2; D-3; E-4; 

C) A-4; B-2; C-1; D-5; E-3; 

D) A-1; B-3; C-4; D-2; E-5; 

E) A-3; B-5; C-1; D-4; E-2. 

Questão 39 

Quanto às características do Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI - é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) O SIAFI é um sistema de informações centralizado em 
Brasília e ligado aos Órgãos do Governo Federal 
existentes em todo o país e também no exterior. 

 

B) A centralização permite a padronização dos métodos e 
rotinas de trabalho. 

 

C) A centralização cria restrição e rigidez à gestão dos 
recursos, de forma que o Ordenador de Despesa de 
cada Unidade Gestora – UG não possui total controle 
sobre os mesmos. 

 

D) O SIAFI possui procedimentos específicos de 
encerramento de exercício. 

 

E) O SIAFI possui procedimentos específicos de abertura 
de exercício. 

 

Questão 40 

Dado o conceito contábil de Patrimônio Público presente nas 

NBCASP, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) Patrimônio público é o conjunto de bens, direitos e 
obrigações, avaliados em moeda corrente, das 
entidades que compõem a administração pública. 

 

B) Patrimônio público, como objeto da gestão patrimonial 
desempenhada pelos órgãos da administração, é o 
conjunto de bens, valores, créditos e obrigações de 
conteúdo econômico e avaliável em moeda que a 
Fazenda Pública possui e utiliza na consecução de seus 
objetivos. 

 

C) Para que um patrimônio seja considerado como tal, ele 
deve, pelo menos, atender ao seguinte requisito: o 
elemento ser componente de um conjunto que possua 
conteúdo econômico e avaliável em moeda. 

 

D) Para que um patrimônio seja considerado como tal, ele 
deve atender ao seguinte requisito: ser um objeto 
administrável, de natureza física e que sirva para 
propiciar, às entidades, a obtenção de seus fins. 

 

E) Para que um patrimônio seja considerado como tal, ele 
deve, pelo menos, atender ao seguinte requisito: exista 
interdependência dos elementos componentes do 
patrimônio e vinculação do conjunto a uma entidade que 
vise a alcançar determinados fins. 
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Questão 41 

Quanto aos relatórios Balancete de Verificação, Balanço 
Patrimonial e Demonstração do Resultado na Contabilidade 
Geral, podemos afirmar que: 

A) O Balancete Quanto aos relatórios Balancete de 
Verificação, Balanço Patrimonial e Demonstração do 
Resultado na Contabilidade Geral, podemos afirmar 
que: de Verificação do último dia do exercício contábil 
equivale ao próprio Balanço Patrimonial. 

B) No Balancete de Verificação constam as contas de 
despesas, receitas e apuração do resultado. 

C) Os três relatórios são peças contábeis para 
evidenciação do patrimônio empresarial para usuários 
externos. 

D) A Demonstração do Resultado do Exercício constitui-se 
no relatório sucinto das operações realizadas pela 
empresa durante determinado período de tempo e 
evidencia o resultado líquido do período. 

E) O Balanço patrimonial é a demonstração que encerra a 
sequência dos procedimentos contábeis, apresentando 
de forma ordenada Receita, Despesa e Patrimônio 
Líquido. 

 

Questão 42 

As afirmativas abaixo tratam do conceito de bens públicos. 

  

 

I. Bens Públicos são todos aqueles que integram o 

patrimônio da Administração Pública direta e indireta. 

Todos os demais são considerados particulares. 

II. As empresas públicas e as sociedades de economia, 

embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, 

integram as pessoas jurídicas de direito público interno, 

assim os bens destas pessoas também são públicos. 

III. Quando um bem particular tem destinação pública, todas 

as características de bem público restarão preservadas. 

Nesse caso, o Estado, usando de seu poder extroverso, 

pode afetar esse bem particular, transformando-o em 

público, seja em decorrência de lei ou de ato 

administrativo. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) As três afirmativas estão corretas. 

B) Somente as sentenças I e II estão corretas. 

C) Somente as sentenças I e III estão corretas. 

D) Somente a sentença I está correta. 

E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

Questão 43 

O Superávit Financeiro de um órgão público, é apurado pela 

diferença entre: 

 

 

A) O Ativo e o Passivo. 

B) O Ativo Circulante e o Passivo Circulante. 

C) A receita arrecadada e a despesa paga. 

D) O Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro. 

E) O Saldo de Caixa e o Restos a Pagar. 

 

Questão 44 

Em Dezembro de 2015, uma empresa efetuou uma grande 

compra de matérias-primas, no volume exato para abastecer 

as necessidades de sua linha de produção por todo o ano de 

2016. As condições de pagamento da referida compra foram 

negociadas nos seguintes termos: 13 parcelas mensais, 

iguais e consecutivas, vencendo a primeira em janeiro de 

2017 e a última em janeiro de 2018. Assim, segundo o 

princípio da competência, a contabilidade deve registrar a 

referida despesa em: 

 

 

A) 2015 

B) 2016 

C) 2017 

D) 2018 

E) 12 parcelas em 2017 e uma em 2018 

 

Questão 45 

As receitas orçamentárias são classificadas, segundo a 

categoria econômica, como Receitas Correntes e Receitas de 

Capital. Identifique a alternativa na qual a receita está 

classificada corretamente: 

 

 

A) Receita Patrimonial é uma Receita de Capital. 

B) Amortização de Empréstimos é uma Receita Corrente. 

C) Receita Industrial é uma Receita de Capital. 

D) Operação de crédito é uma Receita Corrente. 

E) Receita de Serviços é uma Receita Corrente. 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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Questão 46 

São atividades essenciais do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal: 

 

I. A avaliação da gestão dos administradores públicos 

federais que visa a comprovar a legalidade e a 

legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à 

economicidade, eficiência e eficácia da gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e 

demais sistemas administrativos e operacionais; 

II. A avaliação da aplicação de recursos públicos por 

entidades de Direito Privado que visa a verificação do 

cumprimento do objeto avençado; 

III. A avaliação das aplicações das subvenções que visa 

avaliar o resultado da aplicação das transferências de 

recursos concedidas pela União às entidades, públicas 

e privadas, destinadas a cobrir despesas com a 

manutenção dessas entidades, de natureza autárquica 

ou não, e das entidades sem fins lucrativos; 

IV. A avaliação das renúncias de receitas que visa avaliar o 

resultado da efetiva política de anistia, remissão, 

subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 

caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 

de base de cálculo que implique redução discriminada 

de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 

correspondam a tratamento diferenciado. 

  

Analise as afirmativas acima e assinale a alternativa correta: 

A) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

B) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

C) Somente as afirmativas I, III estão corretas. 

D) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 47 

As despesas orçamentárias são classificadas, segundo a 
categoria econômica, como Despesas Correntes e Despesas 
de Capital. Identifique a alternativa na qual a despesa está 
classificada corretamente: 

 

A) Juros da Dívida Pública são Despesa de Capital. 

B) Amortização da Dívida Pública é uma Despesa Corrente. 

C) Equipamentos e Instalações são Despesas de Capital. 

D) Subvenções econômicas são Despesas de Capital. 

E) Constituição de Fundos Rotativos são despesas 
correntes. 

Questão 48 

Os Princípios da Contabilidade, conforme Resoluções do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em vigor atualmente 
são os da: 

A) Entidade, Continuidade, Oportunidade; Registro pelo valor 
original; Competência; Prudência e Atualização Monetária. 

B) Transparência, Continuidade, Oportunidade; Registro pelo 
valor original; Competência e Prudência. 

C) Entidade, Continuidade, Transparência; Registro pelo valor 
original; Competência, Prudência e Atualização Monetária. 

D) Entidade, Continuidade, Transparência; Registro pelo valor 
original; Competência e Prudência. 

E) Entidade, Continuidade, Oportunidade; Registro pelo valor 
original; Competência e Prudência. 

 

Questão 49 

Quanto ao Empenho, é correto afirmar que:  

 

A) O Empenho autoriza a efetivação da despesa, porém não 
cria obrigação de pagamento para o Estado. 

B) Uma vez autorizada a realização de uma despesa, é 
obrigatório, ato contínuo, o empenho da mesma e emissão 
da respectiva nota de empenho. 

C) A nota de empenho deve conter, pelo menos, as seguintes 
designações: nome do ordenador da despesa e montante. 

D) O Empenho não serve como garantia de adimplemento dos 
compromissos assumidos pela Administração Pública, pois, 
por seu intermédio apenas é feita a dedução dentre as 
despesas autorizadas nas leis orçamentárias de um 
montante correspondente ao valor do respectivo empenho. 

E) É por meio do empenho da despesa que o Poder Legislativo 
pode verificar o efetivo cumprimento do plano de ação 
governamental aprovado na lei orçamentária. 

 

Questão 50 

Tendo em vista os Princípios Contábeis, conforme 
Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 
vigor atualmente, podemos afirmar que nas empresas com 
finalidades lucrativas a: 

 

A) despesa é incorrida no momento em que ocorre o 
consumo do respectivo bem ou serviço, e a receita é 
realizada no momento da transferência da propriedade 
do bem ou serviço, independentemente do recebimento; 

B) receita é realizada no momento do recebimento dos 
valores correspondentes à venda, e a despesa é 
incorrida no momento do seu pagamento; 

C) receita é realizada no momento da transferência da 
propriedade do bem ou serviço, independentemente do 
recebimento, e a despesa é incorrida no momento do 
seu pagamento; 

D) despesa é incorrida no momento da aquisição, e a 
receita é realizada no momento da transferência da 
propriedade dobem ou serviço; independentemente dos 
seus respectivos pagamento e recebimento; 

E) receita é incorrida no momento do recebimento dos 
valores correspondentes à venda e a despesa no 
momento em que ocorre o consumo do respectivo bem 
ou serviço. 
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