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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às questões de 01 a 08, 
a seguir:

O assassino era o escriba
Paulo Leminsky

Meu professor de análise sintática era o tipo do 
sujeito inexistente.

Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida,
regular como um paradigma da 1ª conjugação.
Entre uma oração subordinada e um adjunto 

adverbial,
ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito

assindético de nos torturar com um aposto.
Casou com uma regência.

Foi infeliz.
Era possessivo como um pronome.

E ela era bitransitiva.
Tentou ir para os EUA.

Não deu.
Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.

A interjeição do bigode declinava partículas 
expletivas,

conectivos e agentes da passiva, o tempo todo.
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.

________________________________________

01. A respeito da estrutura e interpretação do texto, 
é possível afirmar que é:
a) um texto jornalístico que faz uso do vocabulário 
pertencente ao campo da gramática, com fins 
humorísticos.
b) um texto poético que faz uma sátira com o 
vocabulário gramatical, no intuito de demonstrar a 
inutilidade destes termos.
c) um poema que combina vocábulos pertencentes 
ao campo do conhecimento gramatical ao fazer 
uma narrativa, com intenções de expressividade.
d) uma narração cuja intenção é demonstrar a falta 
de objetividade dos termos gramaticais.
________________________________________

02. A respeito da identificação do sujeito do texto 
com um “pleonasmo”, podemos afirmar que se trata 
de uma figura de linguagem cujas características 
apontam para:
a) a redundância e a repetitividade.
b) a insegurança e o excesso.
c) a circunspecção e a introversão.
d) o talento e a comodidade.

03. A respeito da construção “artigo indefinido” 
na frase: “Acharam um artigo indefinido em sua 
bagagem”, assinale a alternativa correta:
a) O autor utiliza uma classificação gramatical que se 
refere ao grupo de palavras “o, a, os, as”, no contexto 
da narrativa, demonstrando a expressividade das 
palavras em diferentes contextos.
b) O autor utiliza uma classificação gramatical que 
se refere ao grupo de palavras “meu, minha, meus, 
minhas”, no contexto da narrativa, demonstrando 
a expressividade das palavras em diferentes 
contextos.
c) O autor utiliza uma classificação gramatical que 
se refere ao grupo de palavras “este, esta, estes, 
estas”, no contexto da narrativa, demonstrando 
a expressividade das palavras em diferentes 
contextos.
d) O autor utiliza uma classificação gramatical que 
se refere ao grupo de palavras “um, uma, uns, 
umas”, no contexto da narrativa, demonstrando 
a expressividade das palavras em diferentes 
contextos.
________________________________________

04. No texto, o autor faz menção ao fato do sujeito 
ser “regular como um paradigma da primeira 
conjugação”. A respeito dos paradigmas de 
conjugação verbal, considere as afirmativas abaixo 
e assinale a alternativa que NÃO corresponde 
corretamente às funções, características e modos 
desse tópico gramatical.
a) Em Língua Portuguesa, há três tipos de 
paradigmas de conjugação verbal, a saber, dos 
verbos que terminam em -ar; -er e -ir.
b) Entende-se por “paradigma de conjugação”, de 
uma maneira geral, as terminações correspondentes 
aos tempos, pessoas e modos, que se repetem a 
cada vez que conjugamos um verbo.
c) Verbos regulares e irregulares são iguais em suas 
formas. Dizemos que um verbo é irregular quando 
seu sentido é dado de acordo com o contexto.
d) Não por acaso, os verbos que mais utilizamos 
têm formas irregulares, donde podemos concluir 
que um verbo se torna irregular, ou seja, com 
características diferentes dos verbos regulares, 
por serem muito usados e, portanto, terem sofrido 
muitas transformações ao longo do tempo.
________________________________________

05. Na frase: “ela era bitransitiva”, podemos afirmar 
que o autor faz referência à transitividade dos 
verbos, ou seja, à necessidade de complementos 
ou não para o entendimento completo de um verbo. 
Em Língua Portuguesa, a respeito da transitividade 
de verbos, analise as asserções abaixo e, em 
seguida, assinale a alternativa que aponte somente 
as afirmações corretas:
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I. Há verbos intransitivos, transitivos diretos e 
indiretos.
II. Verbos transitivos diretos complementam seu 
sentido com objetos diretos, ou seja, objetos sem 
preposição.
III. Verbos transitivos indiretos complementam seu 
sentido com objetos indiretos, ou seja, objetos com 
preposição.
IV. Verbos bitransitivos complementam seu sentido 
com objetos diretos e indiretos.

a) I, II e III e IV estão corretas.
b) Somente I, II e III estão corretas.
c) Somente I, II e IV estão corretas.
d) Somente I, III e IV estão corretas.
________________________________________

06. Na frase “matei-o com um objeto direto na 
cabeça”, a respeito do emprego da palavra “direto”, 
é possível afirmar que:
a) é um emprego regular da palavra, servindo de 
sua expressividade para conferir um único sentido 
ao texto: o modo como o objeto foi lançado.
b) está funcionando em duplo sentido, fazendo 
referência à expressão de classificação sintática e 
também ao modo como foi atirado o objeto, o que 
confere ironia e expressividade ao texto.
c) funciona somente como referência à classificação 
sintática “objeto direto”, que significa “complemento 
sem necessidade de preposição”.
d) a palavra “direto” faz referência a “reto, direito, 
correto”, o que nos faz certamente relacionar com 
as características do sujeito descrito no texto.
________________________________________

07. A respeito da palavra “regência”, em “Casou 
com uma regência”, é INCORRETO afirmar que:
a) Regência é o nome dado à relação dos termos 
de uma oração, sendo que há termos que regem, 
e outros que são regidos, numa relação de 
complementação de sentido.
b) Em Língua Portuguesa, há regência verbal, 
quando o termo regente é o verbo, e regência 
nominal, quando o termo regente é um substantivo, 
adjetivo ou advérbio.
c) Dentre várias funções, a regência tem como 
característica primordial indicar qual a preposição 
que acompanha os termos regidos e regentes.
d) Tanto a regência verbal quanto a nominal não 
se relacionam com os termos da oração, sendo 
incorreto afirmar que o processo de análise de 
regência de verbos e nomes é indispensável ao uso 
da norma padrão em Língua Portuguesa.

08. Na frase “Entre uma oração subordinada e 
um adjunto adverbial”, o autor faz referência à 
oração subordinada. Assinale a alternativa que 
NÃO corresponde corretamente à compreensão da 
relação entre orações:
a) Oração subordinada é o nome que se dá ao tipo 
de oração que é indispensável para a compreensão 
da oração principal.
b) Diferentemente da coordenada, a oração 
subordinada é a que complementa o sentido da 
oração principal, não sendo possível compreender 
individualmente nenhuma das orações, pois há uma 
relação de dependência do sentido.
c) Subordinação refere-se a “estar ordenado sob”, 
sendo indiferente a classificação de uma oração 
coordenada ou subordinada, pois as duas têm a 
mesma validade.
d) A oração principal é aquela rege a oração 
subordinada, não sendo possível seu entendimento 
sem o complemento.
________________________________________

09. Ainda a respeito de regência verbal e nominal, 
aponte a alternativa cuja frase NÃO apresenta a 
regência indicada pela norma padrão da Língua 
Portuguesa:
a) Quando os maus erram, os bons pagam o preço.
b) A virtude está mais relacionada àquilo que se faz 
quando se está sozinho, do que na presença de 
outros.
c) A justiça só é feita quando à todos é dada a 
mesma oportunidade.
d) A fonte do saber se encontra em um coração 
disposto a aprender sempre.
________________________________________

10. A respeito de concordância verbal e nominal, 
assinale a alternativa cuja frase NÃO realiza a 
concordância de acordo com a norma padrão da 
Língua Portuguesa:
a) Meias verdades são como mentiras inteiras: uma 
pessoa meia honesta é pior que uma mentirosa 
inteira.
b) Sonhar, plantar e colher: eis o segredo para 
alcançar seus objetivos.
c) Para o sucesso, não há outro caminho: quanto 
mais distante o alvo, maior a dedicação.
d) Não é com apenas uma tentativa que se alcança 
o que se quer.

QUESTÕES 11 A 15 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Primavera Árabe é o nome dado a uma onda 
de manifestações populares ocorridas em diversos 
países do Oriente Médio e do Norte da África a 
partir de fins de 2010. Assinale a alternativa que 
apresenta um fator que contribuiu parcialmente para 
a organização desses protestos no Mundo Árabe.
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a) A tradição política laica e democrática que 
caracteriza a maior parte das nações envolvidas.
b) O crescente acesso das populações árabes 
às tecnologias de comunicação virtual e às redes 
sociais.
c) A sólida e amigável relação diplomática de países 
como Síria e Líbia com os Estados Unidos.
d) O descontentamento das populações islâmicas 
com práticas terroristas financiadas pelos seus 
próprios governantes.
________________________________________

12. A divisão da Península da Coreia em dois países 
– Coreia do Norte e Coreia do Sul – remonta a fins da 
Segunda Guerra Mundial. A este respeito, assinale 
a alternativa que apresenta os fatos corretamente:
a) Atualmente, a Coreia do Norte representa 
na região a ordem econômica capitalista e a 
organização política democrática.
b) Os governos da Coreia do Norte e da Coreia do 
Sul são ambos alinhados à ideologia comunista, 
embora em graus variados de comprometimento.
c) Enquanto a Coreia do Norte aproximou-se do 
comunismo soviético, a Coreia do Sul aliou-se ao 
capitalismo norte-americano.
d) Embora tenha sido um governo autoritário 
comunista por décadas, a Coreia do Norte encontra-
se, atualmente, em fase de plena abertura política 
e econômica.
________________________________________

13. Nos últimos anos, a República do Irã tem 
enfrentado censuras da comunidade internacional, 
e particularmente dos Estados Unidos e da União 
Europeia, particularmente devido ao seu:
a) apoio irrestrito ao terrorismo islâmico.
b) vínculo com a Rússia.
c) controvertido programa nuclear.
d) afastamento da Organização das Nações Unidas.
________________________________________

14. As origens do sistema político democrático 
remontam à Grécia Antiga, particularmente à cidade-
estado ateniense. Escolha a melhor definição para 
o atual conceito de democracia:
a) Organização política centralizada na ideia de 
justiça social e exercida pela transferência de renda 
dos mais ricos aos mais pobres.
b) Administração pública caracterizada 
pela valorização das ideias de progresso e 
desenvolvimento, com contínua supressão de toda 
forma de conservadorismo.
c) Sistema sociopolítico em que são responsáveis 
pelo setor público os intelectuais e acadêmicos, 
únicos detentores de habilidade para essa função.
d) Forma de governo cujo poder supremo se 
baseia no povo, e é por ele exercido, direta ou 
indiretamente, na tomada de decisões.

15. A palavra “etnia” é proveniente do substantivo 
grego ethnos, que significa gente ou nação 
estrangeira. Etnia diz respeito ao âmbito cultural: um 
grupo étnico é uma comunidade humana definida 
por afinidades linguísticas, culturais e semelhanças 
genéticas. Sendo assim, assinale a alternativa que 
melhor define o conceito de “etnocentrismo”:
a) Visão de mundo segundo a qual a sua própria 
cultura assume posição de destaque, enquanto 
todas as outras são assimiladas como categorias 
inferiores em relação a ela.
b) Percepção das diferenças culturais e étnicas 
como o “motor da história”, sem as quais o substrato 
humano se torna inerte perante o domínio da 
natureza.
c) Compreensão dos valores artísticos e culturais 
como auge das capacidades humanas, acima da 
política e da economia, por exemplo.
d) Supervalorização das sociedades arcaicas e 
primitivas sem escrita, em detrimento da própria 
civilização ocidental.

QUESTÕES 16 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. De acordo com a Lei Federal nº 4.320 de 1964, a 
receita pública é classificada em Receitas Correntes 
e Receitas de Capital. São Receitas Correntes no 
setor público, EXCETO:
a) As provenientes da atividade ou da exploração 
agropecuária de origem vegetal ou animal.
b) As provenientes de rendimentos sobre 
investimentos do ativo permanente, de aplicações 
de disponibilidades em opções de mercado.
c) As provenientes da colocação de títulos públicos 
ou da contratação de empréstimos e financiamentos 
obtidos junto a entidades estatais ou privadas.
d) As contribuições  destinadas  ao fornecimento de 
recursos aos órgãos representativos de categorias 
profissionais legalmente regulamentadas.
________________________________________
17. De acordo com a Lei Federal nº 4.320 de 
1964, as Despesas de Capital são classificadas 
em Investimentos, Inversões Financeiras e 
Transferência de Capital. Classificam-se como 
Investimentos, entre outras, as dotações:
a) Para o planejamento e a execução de obras, 
inclusive as destinadas à aquisição de imóveis 
considerados necessários à realização destas 
últimas, bem como a constituição ou aumento 
do capital de empresas que visem a objetivos 
comerciais ou financeiros, inclusive operações 
bancárias ou de seguros.
b) Destinadas a aquisição de imóveis, ou de bens 
de capital já em utilização, bem como a aquisição 
de títulos representativos do capital de empresas 
ou entidades que não sejam de caráter comercial 
ou financeiro, já constituídas, quando a operação 
não importe aumento do capital.
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c) Destinadas a aquisição de imóveis, ou de bens 
de capital já em utilização, bem como a constituição 
ou aumento do capital de empresas que visem 
a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive 
operações bancárias ou de seguros.
d) Para o planejamento e a execução de obras, 
inclusive as destinadas à aquisição de imóveis 
considerados necessários à realização destas 
últimas, bem como a constituição ou aumento do 
capital de empresas que não sejam de caráter 
comercial ou financeiro.
________________________________________

18. De acordo com a Lei Complementar nº 101 de 
2000, se verificado, ao final de um bimestre, que 
a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou 
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, 
os Poderes e o Ministério Público promoverão, 
por ato próprio e nos montantes necessários, nos 
trinta dias subsequentes, limitação de empenho 
e movimentação financeira, segundo os critérios 
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. Com 
base nesta Lei, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Até o final dos meses de maio, setembro e 
fevereiro, o Poder Executivo Federal demonstrará 
e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada 
quadrimestre, em audiência pública na Comissão 
mista permanente de Senadores e Deputados.
b)  No caso de restabelecimento da receita prevista, 
ainda que parcial, a recomposição das dotações 
cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma 
proporcional às reduções efetivadas.
c) Serão objeto de limitação, inclusive, as despesas 
que constituam obrigações constitucionais e legais 
do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento 
do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de 
diretrizes orçamentárias.
d) No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário 
e o Ministério Público não promoverem a limitação 
no prazo estabelecido no caput, é o Poder 
Executivo autorizado a limitar os valores financeiros 
segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias.
________________________________________

19. De acordo com a Lei Complementar nº. 101 de 
2000, a operação de crédito por antecipação de 
receita destina-se a atender insuficiência de caixa 
durante o exercício financeiro e cumprirá, entre 
outras, as seguintes exigências, EXCETO:
a) Realizar-se-á somente a partir do sexagésimo 
dia do início do exercício.
b) Autorização específica do Senado Federal, 
quando se tratar de operação de crédito externo.
c) Deverá ser liquidada, com juros e outros encargos 
incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano.

d) Não será autorizada se forem cobrados outros 
encargos que não a taxa de juros da operação, 
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa 
básica financeira, ou à que vier a esta substituir.
________________________________________

20. De acordo com a Lei Federal nº. 8.666 de 
1993, convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados 
em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, estendendo-se aos demais 
cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de 
até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas. Sobre esta modalidade de licitação, 
assinale a alternativa correta:
a) Nos casos em que couber a modalidade convite, 
é vedado à Administração utilizar a modalidade 
tomada de preços.
b) Para obras e serviços de engenharia, tendo em 
vista o valor estimado da contratação, o limite da 
modalidade convite é de até R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais).
c) No caso de consórcios públicos formado por até 
3 (três) entes da Federação, tendo em vista o valor 
estimado da contratação, o limite da modalidade 
convite para obras e serviços de engenharia será 
de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
d) É permitida a utilização da modalidade convite 
para parcelas de uma mesma obra, exceto para as 
parcelas de natureza específica que possam ser 
executadas por empresas de especialidade diversa 
daquela do executor da obra.
________________________________________

21. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, a soma, 
agregação ou divisão de patrimônio de uma ou 
mais entidades do setor público resultará em novas 
unidades contábeis. Com base nestas Normas, 
julgue as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta:

I. Unidade Contábil classificada em “Unificada” 
representa a soma ou a agregação do patrimônio 
de duas ou mais Unidades Contábeis Originárias.
II. Unidade Contábil classificada em “Consolidada” 
representa a soma ou a agregação do patrimônio de 
duas ou mais Unidades Contábeis Descentralizadas.
III. Unidade Contábil classificada em “Originária” 
representa o patrimônio das entidades do setor 
público na condição de pessoas jurídicas.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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22. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, os 
subsistemas contábeis devem ser integrados entre 
si e a outros subsistemas de informações, de 
modo a subsidiar a administração pública sobre os 
seguintes pontos, EXCETO:
a) Avaliação dos riscos e das contingências 
e avaliação das metas estabelecidas pelo 
planejamento.
b) Desempenho da unidade contábil no cumprimento 
da sua missão, conhecimento da composição e 
movimentação patrimonial.
c) Prevenção de riscos capazes de afetar o equilíbrio 
das contas públicas decorrentes da má gestão.
d) Avaliação dos resultados obtidos na execução das 
ações do setor público com relação à economicidade, 
à eficiência, à eficácia e à efetividade.
________________________________________

23. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, a 
contabilidade aplicada deve permitir a integração 
dos planos hierarquicamente interligados, 
comparando suas metas programadas com as 
realizadas, e evidenciando as diferenças relevantes 
por meio de notas explicativas. Com base nessas 
normas, julgue as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta:

I. Na avaliação da execução dos planos 
hierarquicamente interligados, devem ser 
evidenciadas as eventuais restrições ocorridas e o 
seu respectivo impacto.
II. As informações dos planos hierarquicamente 
interligados devem ser detalhadas por ano, ações, 
valores e metas.
III. A evidenciação deve contribuir para a tomada de 
decisão e facilitar a instrumentalização do controle 
social, de modo a permitir que se conheçam o 
conteúdo, a execução e a avaliação do planejamento 
das entidades do setor público.

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

24. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, as 
variações patrimoniais são transações que 
promovem alterações nos elementos patrimoniais 
da entidade do setor público, mesmo em caráter 
compensatório, afetando, ou não, o seu resultado. 
Com base nessas normas, avalie as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta:

I. As variações patrimoniais que afetem o patrimônio 
líquido devem manter correlação com as respectivas 
contas de resultado.
II. Entende-se como variações quantitativas aquelas 
decorrentes de transações no setor público que 
aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.
III. Entende-se como variações qualitativas aquelas 
decorrentes de transações no setor público que 
alteram a composição dos elementos patrimoniais 
aumentando ou diminuindo o patrimônio líquido.

a) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

25. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, a 
entidade do setor público deve manter sistema de 
informação contábil refletido em plano de contas 
que compreenda os seguintes pontos, EXCETO:
a) O funcionamento das contas e a função 
atribuída a cada uma das contas, bem como contas 
específicas que possibilitam a apuração de custos.
b) Tabela de codificação de registros que identifique 
o tipo de transação, as contas envolvidas, a 
movimentação a débito e a crédito e os subsistemas 
utilizados.
c) A utilização do método das partidas dobradas em 
todos os registros dos atos e dos fatos que afetam 
ou possam vir a afetar o patrimônio das entidades 
do setor público, de acordo com sua natureza de 
informação.
d) A terminologia de todas as contas e sua 
adequada codificação, bem como a identificação 
do subsistema a que pertence, a natureza e o grau 
de desdobramento, possibilitando os registros de 
valores e a integração dos subsistemas.
________________________________________

26. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, a 
Demonstração das Variações Patrimoniais 
evidencia as variações verificadas no patrimônio 
e indica o resultado patrimonial do exercício. Com 
base nessas normas, considere as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta:

I. O resultado patrimonial do período é apurado pelo 
confronto entre as variações patrimoniais ativas e 
passivas.
II. Para fins de apresentação na Demonstração das 
Variações Patrimoniais, as variações devem ser 
segregadas em quantitativas e qualitativas.
III. As variações quantitativas são decorrentes de 
transações no setor público que aumentam ou 
diminuem o patrimônio líquido.
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a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

27. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, os 
direitos, os títulos de créditos e as obrigações são 
mensurados ou avaliados pelo valor original. Com 
base nessas normas, avalie as afirmativas a seguir 
e escolha a alternativa correta:

I. Os riscos de recebimento de dívidas são 
reconhecidos em conta de ajuste, a qual será 
reduzida ou anulada quando deixarem de existir os 
motivos que a originaram.
II. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações 
prefixados são ajustados considerando-se todos os 
encargos incorridos até a data de encerramento do 
balanço.
III. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações 
pós-fixados são ajustados a valor presente.

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

28. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, o ativo 
imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou 
complementares, é mensurado ou avaliado com 
base no valor de aquisição, produção ou construção. 
Com base nestas Normas, assinale a alternativa 
correta: 
a) Quando se tratar de ativos do imobilizado obtidos 
a título gratuito, deve ser considerado o valor 
equivalente de aquisição, produção ou construção.
b) Os bens de uso comum que absorveram recursos 
públicos devem ser incluídos no ativo circulante da 
entidade responsável pela sua administração ou 
controle.
c) Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de 
elemento do ativo imobilizado, independentemente 
da geração de benefícios futuros, devem ser 
reconhecidos como despesa do período.
d) No caso de transferências de ativos, o valor a 
atribuir deve ser o valor contábil líquido constante 
nos registros da entidade de origem. Em caso 
de divergência deste critério com o fixado no 
instrumento de autorização da transferência, o 
mesmo deve ser evidenciado em notas explicativas.

29. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, as 
demonstrações contábeis apresentam informações 
extraídas dos registros e dos documentos que 
integram o sistema contábil da entidade. Com base 
nessas normas, além de Notas Explicativas, as 
demonstrações contábeis das entidades definidas 
no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público são:
a) Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, 
Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido.
b) Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, 
Demonstração das Variações Patrimoniais, 
Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido.
c) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado 
Econômico, Demonstração dos Fluxos de Caixa 
e Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido.
d) Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, 
Balanço Financeiro, Demonstração das Variações 
Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa 
e Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido.
________________________________________

30. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, a 
classificação dos elementos patrimoniais considera 
a segregação em “circulante” e “não circulante”, 
com base em seus atributos de conversibilidade e 
exigibilidade. Com base nestas normas, assinale a 
alternativa correta:
a) Exigibilidade é o atributo daquilo que pode ser 
exigido, ou seja, característica de mutação de bens 
e direitos em moeda de pagamento.
b) Conversibilidade é o atributo daquilo que é 
conversível, ou seja, característica própria dos 
direitos recebíveis.
c) Conversibilidade é a qualidade do que pode ser 
conversível, ou seja, característica de transformação 
de bens e direitos em moeda.
d) Exigibilidade é a qualidade inerente às obrigações, 
sejam elas, principais ou acessórias.
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GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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