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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 
embora ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 03 - CONHECIMENTOS GERAIS

01. Em 2016, ocorreu um relevante movimento de 
ocupação em escolas, institutos e universidades 
federais por todo o país. Segundo dados divulgados 
pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, 
mais de mil estabelecimentos estavam ocupados no 
mês de outubro. Assinale a alternativa que melhor 
explica esse movimento de ocupações:
a) As ocupações estiveram focadas nos graves 
problemas enfrentados pelo Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) nos últimos anos.
b) Estudantes e professores uniram-se contra 
as propostas do Governo Federal para realizar 
operações de varredura em penitenciárias do país.
c) Foi um movimento estudantil organizado pela 
oposição peemedebista a favor do afastamento da 
então presidente Dilma Rousseff.
d) Tratou-se de uma forma de protestos contra a 
chamada “PEC do Teto” e outras medidas que 
afetariam o Ensino Médio.
________________________________________

02. Nas últimas eleições municipais, a cidade de 
São Paulo escolheu, pela primeira vez em sua 
história, um prefeito já no primeiro turno. Assinale a 
alternativa que apresenta o nome do atual prefeito 
de São Paulo:
a) Celso Russomanno (PRB).
b) Fernando Haddad (PT).
c) João Doria (PSDB).
d) Luiza Erundina (PSOL).
________________________________________

03. Leia a seguinte notícia sobre as recentes 
eleições presidenciais nos Estados Unidos da 
América e assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna:

“As duas principais agências de segurança dos 
Estados Unidos - o FBI e a CIA - teriam descoberto 
intervenções da ________ nas eleições do país 
para promover a vitória de Donald Trump. As 
informações foram divulgadas em dois importantes 
jornais dos EUA com base em supostos relatórios 
das duas agências”. (BBC Brasil, 10/12/2016).

a) China.
b) Europa.
c) ONU.
d) Rússia.

QUESTÕES 04 A 11 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
04. Assinale a única alternativa que substitui 
adequadamente o termo em destaque da frase a 
seguir pelo pronome corresponde:

“Pediu aos trabalhadores que terminassem a obra 
com a máxima urgência”.
a) Pediu-os que terminassem a obra com a máxima 
urgência.
b) Pediu-los que terminassem a obra com a máxima 
urgência.
c) Pediu-nos que terminassem a obra com a 
máxima urgência.
d) Pediu-lhes que terminassem a obra com a 
máxima urgência.
________________________________________

05. As alternativas abaixo apresentam exemplos de 
uso adequado da crase, EXCETO:
a) Às vezes, para aquietar-me, ando calmamente 
pelo parque.
b) Basta uma situação qualquer e ele põe-se à rir. 
c) À medida que falava, o auditório comovia-se 
profundamente!
d) Neste final de semana vou à praia! 
________________________________________
ATENÇÃO: Leia atentamente o texto a seguir 
para resolver as questões 6, 7, 8 e 9:

A VISITA
Walcyr Carrasco

 Há pessoas que ficam guardadas na alma 
da gente. De repente minha memória ilumina um 
sorriso, uma palavra, um gesto de alguém que não 
vejo há muito tempo. No último Dia das Mães, resolvi 
rever minha antiga professora de ciências, dona 
Thelma. Estudei com ela no Instituto de Educação 
Monsenhor Bicudo, em Marília, no interior de 
São Paulo, no tempo em que o ensino médio era 
chamado de ginásio. Mas perdi o contato: fui criado 
na cidade somente até os 15 anos. Quando minha 
família se mudou, veio completa. Não deixamos 
parentes a quem visitar. Durante mais de quarenta 
anos, não voltei a Marília. Sempre me lembrava de 
dona Thelma, mas, contraditoriamente, nunca a 
visitei.
 Uma ex-colega de classe, Malau, que 
também só revi recentemente, localizou seu 
endereço. Minha mãe raramente comparecia às 
festas escolares quando eu era garoto. Em um Dia 
das Mães os alunos receberam rosas para oferecer. 
Entreguei a minha a dona Thelma, que, às vezes, 
eu chamava de mãe, um pouco por malandragem. 
Certa vez, na fila do cinema, dona Thelma chegou 
com o filho pequeno e me pediu para comprar seu 
ingresso. O funcionário proibiu:
 — Não pode comprar, ela tem de ir para o 
fim da fila!
 Gritei, muito espertinho: — Mas ela é minha 
mãe!
 — Ah, se é mãe, pode!
 Passei a chamá-la de mãe e sempre recebia 
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um sorriso cúmplice de volta!
 Em suas aulas contemplei a beleza das 
células através do microscópio. Apaixonei-me pela 
teoria da evolução das espécies. Ela me ensinou a 
pesquisar por conta própria, já que gostava tanto do 
tema.
 Assim, um pouco me sentindo como um 
molequinho, apareci de surpresa em sua casa, em 
Marília. Em dúvida sobre o presente adequado, levei 
uma caixa de bombons e o meu livro Anjo de Quatro 
Patas. Ela me recebeu com o mesmo sorriso e os 
gestos leves, divertidos, juvenis apesar dos seus 77 
anos.
 — Nem estou arrumada! Entre, entre!
 Adorou os bombons, autografei o livro. 
Serviu café com bolo. Quis saber da minha carreira. 
Eu, de sua vida: teve cinco filhos. O mais velho 
mora nos Estados Unidos, a mais nova com ela. 
Aposentada, dedica-se a seu marido, João Décio, 
professor de literatura da Unesp, autor de quatro 
livros.
 Falou da juventude, dos tempos de pobreza 
durante a faculdade. Da vida de professora. 
Lembramos meus tempos de escola. Muitas vezes, 
na época, eu a visitava. Ela me dava xerox das 
poesias que o marido usava como material para 
as aulas na universidade. Assim conheci Fernando 
Pessoa e Florbela Espanca.
 Mas durante todo o tempo da visita tinha a 
sensação de que deveria ter levado um presente 
mais valioso. De repente confessei:
 — Odiamos quando você começou a nos 
dar aulas!
 — Verdade?
 — Ainda me lembro da primeira prova. 
Decorei tudo. Só caíram perguntas que exigiam 
raciocínio! Foi um desastre.
 Ela riu.
 — Sempre fui contra a decoreba.
 — Depois eu comecei a juntar uma coisa 
com a outra.Você também me mostrou como fazer 
pesquisa.
 Fiz uma pausa, procurando as palavras 
certas.
 — Tudo o que aprendi com você me 
acompanha até agora, Thelma. Sabe, você me 
ensinou a pensar. Eu não teria me tornado quem 
sou hoje se você não tivesse sido minha professora.
 Compreendi que meu verdadeiro presente 
estava além do material. Era meu profundo 
agradecimento por ela ter existido em minha vida. 
O brilho de seus olhos me disse quanto se sentiu 
gratificada. Eu também, pela oportunidade de dizer 
que ela se tornou inesquecível não só para o garoto 
que eu fui, mas também para o homem em que me 
transformei.
Disponível em: <http://vejasp.abril.com.br/cidades/a-
visita/>.  Acesso em: 13 jan 2017.

06. O texto “A Visita” é uma crônica. Este gênero 
textual apresenta algumas características, como:
a) É um texto predominantemente descritivo e 
fictício.
b) É um texto predominantemente narrativo que 
retrata, geralmente, um acontecimento que chamou 
a atenção do cronista.
c) É um texto predominantemente argumentativo, 
no qual o escritor busca convencer o interlocutor de 
seu ponto de vista a respeito de um tema qualquer. 
d) É um texto predominantemente de instrução, 
por meio do qual o cronista busca dar informações 
precisas sobre um tema que considera relevante.

07. Na frase: “Há pessoas que ficam guardadas na 
alma da gente”, percebe-se a utilização pelo escritor 
de uma figura de linguagem, identificada como:
a) Metonímia, em que se substitui a “memória” por 
“alma”.
b) Metáfora, em que se compara “pessoas” com 
“gente”.
c) Hipérbole, pois o escritor usou de exagero para 
expressar-se.
d) Ironia, pois não é possível guardar uma pessoa 
dentro da outra.
________________________________________
08. De acordo com o último parágrafo do texto, 
pode-se afirmar que:
a) Aquele encontro, depois de tanto tempo, não 
atendeu as expectativas nutridas pelo narrador.
b) Aquela professora foi importante na infância 
do narrador, mas não representava mais essa 
importância, pois ficaram mais de quarenta anos 
sem se encontrar. 
c) O narrador compreendeu que não devia ter 
levado nenhum presente material para sua antiga 
professora.
d) O narrador estava comovido e pôde perceber o 
mesmo de sua anfitriã.
________________________________________
09. No 2º parágrafo, a frase “Entreguei a minha 
a dona Thelma, que, às vezes, eu chamava de 
mãe...”, apresenta um pronome em destaque, que 
se refere:
a) À infância do narrador.
b) À filiação do narrador.
c) À rosa.
d) À vida profissional do narrador.
________________________________________
10. Assinale a alternativa abaixo que apresenta 
uma Oração Coordenada Adversativa: 
a) Gostaria de ir à praia, porém não consegui 
folgar...
b) O maior adversário do sucesso é a falta de 
perseverança.
c) Frequentemente vou ao cinema e assisto filmes 
de ação.
d) Estava doente, por isso não pôde comparecer.
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11. Em todas as alternativas abaixo, os termos em 
destaque representam um aposto, EXCETO em:
a) Monteiro Lobato, criador do Sítio do Picapau 
Amarelo, nasceu em Taubaté/SP.
b) A sua inteligência, Joana, é de admirar-se!
c) O Brasil, maior país da América Latina, ainda 
apresenta taxas de analfabetismo. 
d) A calça, o sapato, a meia, a camisa, tudo estava 
cuidadosamente colocado sobre a cama.

QUESTÕES 12 A 14 - MATEMÁTICA
________________________________________

12. Em um fábrica de ventiladores, 60% da produção 
é do tipo X e 40% do tipo Y. Sabe-se que 5,0 % 
dos ventiladores do tipo X e 2,5 % dos ventiladores 
do tipo Y são defeituosos. A porcentagem de 
ventiladores defeituosos esperada em um lote 
desta fábrica é :
a) 1 %.
b) 2 %.
c) 4 %.
d) 6 %.
________________________________________

13. Cinco operários trabalhando 10 horas por dia 
constroem uma estrada em 20 dias. Quantas horas 
de trabalho por dia serão necessárias para construir 
a estrada em 8 dias, sendo que contrataram mais 5 
operários? 
a) 8,0 h.
b) 9,2 h.
c) 10,0 h.
d) 12,5 h.
________________________________________

14. Durante uma partida de futebol, o goleiro bate 
um tiro de meta e a trajetória da bola segue a 
equação y(x) = – x² + 6x ,  onde y corresponde a 
altura da bola em metros e x corresponde ao tempo 
em segundos. A altura máxima atingida pela bola é 
de:
a) 4 m.
b) 9 m.
c) 11 m.
d) 15 m.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
________________________________________

15. Com o objetivo de evitar que a execução da 
despesa orçamentária ultrapasse a arrecadação 
efetiva, o reconhecimento da receita orçamentária 
ocorre no momento da arrecadação. Sendo assim, 
sobre os Regimes Contábeis aplicados no setor 
público, considere as afirmativas a seguir:

I - Sob o enfoque orçamentário, entende-
se que o regime contábil é um misto, pois a 
receita orçamentária é reconhecida pelo regime 
de competência e a despesa orçamentária é 
reconhecida pelo regime de caixa.
II - Sob o enfoque patrimonial, entende-se que a 
receita orçamentária e a despesa orçamentária são 
reconhecidas pelo regime de caixa.
III – Com relação à despesa orçamentária, as 
despesas legalmente empenhadas devem ser 
registradas pelo regime de competência.
 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

16. O Sistema Contábil Público é a estrutura de 
informações para identificação, mensuração, 
avaliação, registro, controle e evidenciação dos 
atos e dos fatos da gestão do patrimônio público, 
com o objetivo de orientar o processo de decisão, 
a prestação de contas e a instrumentalização 
do controle social. Sobre os subsistemas do 
Sistema Contábil Público, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) O Subsistema de Informações Orçamentárias 
registra, processa e evidencia os atos e os fatos 
relacionados ao planejamento e à execução 
orçamentária.
b) O Subsistema de Compensação registra, 
processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos 
possam produzir modificações no patrimônio da 
entidade do setor público, bem como aqueles com 
funções específicas de controle.
c) O Subsistema de Informações Patrimoniais 
registra, processa e evidencia os fatos não financeiros 
relacionados à execução orçamentária,cujos efeitos 
possam produzir modificações no patrimônio da 
entidade do setor público.
d) O Subsistema de Informações Patrimoniais 
registra, processa e evidencia os fatos financeiros 
e não financeiros relacionados com as variações do 
patrimônio público.
_______________________________________

17. Estágios da Receita Pública são as etapas 
consubstanciadas nas ações desenvolvidas e 
percorridas pelos órgãos e repartições encarregados 
de executá-las. Com relação aos estágios da Receita 
Pública, considere a seguir o fato gerador como 
ocorrido e sua respectiva escrituração contábil no 
Subsistema de Informações Patrimoniais, e depois 
assinale a alternativa correta:
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Débito 112.1 CRÉDITOS TRIBU-
TÁRIOS A RECEBER R$ 50.000,00

Crédito 400.0 VARIAÇÃO PATRI-
MONIAL AUMENTATIVA R$ 50.000,00

Crédito 411.0 IMPOSTOS R$ 50.000,00
Crédito 411.20.05 IPVA R$ 5.000,00
Crédito 411.30.02 ICMS R$ 45.000,00

a) O lançamento em questão, no Subsistema de 
Informações Patrimoniais, refere-se ao estágio da 
Previsão da Receita Pública. 
b) O lançamento em questão, no Subsistema de 
Informações Patrimoniais, refere-se ao estágio do 
Lançamento da Receita Pública.
c) O lançamento em questão, no Subsistema de 
Informações Patrimoniais, refere-se ao estágio da 
Arrecadação da Receita Pública.
d) O lançamento em questão,no Subsistema de 
Informações Patrimoniais, refere-se ao estágio do 
Recolhimento da Receita Pública.
________________________________________
18. Em consonância com a Lei Federal nº. 
4.320/1964 e normas legais correlacionadas, 
considere os estágios da Despesa Pública relativos 
à aquisição de um veículo, e assinale a alternativa 
correta com relação ao registro no Subsistema de 
Informações Orçamentárias a seguir:

Débito 622.13.01 CRÉDITO EM-
PENHADO A LIQUIDAR

Débito 622.13.01.02 DESPESAS 
DE CAPITAL R$ 48.000,00

Crédito
622.13.03 CRÉDITO EM-
PENHADO LIQUIDADO A 
PAGAR

Crédito 622.13.03.02 DESPESAS 
DE CAPITAL R$ 48.000,00

a) O lançamento em questão, no Subsistema de 
Informações Orçamentárias, refere-se ao estágio 
da fixação da Despesa Pública.
b) O lançamento em questão, no Subsistema de 
Informações Orçamentárias, refere-se ao estágio 
do empenho da Despesa Pública.
c) O lançamento em questão, no Subsistema de 
Informações Orçamentárias, refere-se ao estágio 
da liquidação da Despesa Pública.
d)O lançamento em questão, no Subsistema de 
Informações Orçamentárias, refere-se ao estágio 
do pagamento da Despesa Pública.
________________________________________

19. Empenho da despesa é o ato emanado 
de autoridade competente que cria para o 
Estado obrigação de pagamento, pendente 
ou não, de implemento de condição. Sendo 
assim, considere as afirmativas a seguir:

I - A escrituração contábil do empenho é feita com 
base nos registros efetuados pela emissão da nota 
de empenho, distinguindo-se os ordinários, os 
globais e os por estimativas.
II - É vedado aos Municípios empenhar, no último 
mês do mandato do Prefeito, mais do que o 
duodécimo da despesa prevista no orçamento 
vigente, inclusive nos casos comprovados de 
calamidade pública.
III - É nulo de pleno direito o ato que resulte aumento 
da despesa com pessoal, expedido nos cento e 
oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular 
do respectivo Poder ou órgão, referido no art. 20 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

20. De acordo com a Lei Federal nº. 4.320/1964, 
consideram-se Restos a Pagar as despesas 
empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de 
dezembro, distinguindo-se as processadas das 
não processadas. Portanto, uma vez empenhada 
a despesa e não sendo paga até o dia 31 de 
dezembro, será considerada como Restos a Pagar 
para efeito do encerramento do exercício financeiro. 
Sendo assim, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Os lançamentos dos restos a pagar, provenientes 
da despesa processada, não deverão ser lançados 
no Subsistema de Compensação.
b) Entende-se por despesas processadas aquelas 
cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua 
vez forneceu o material, prestou o serviço ou ainda 
executou a obra, e a despesa foi considerada 
liquidada por ter sido cumprido o terceiro estágio 
correspondente à liquidação, estando na fase do 
pagamento.
c) Entende-se como despesa não processada 
aquela cujo empenho foi legalmente emitido, mas 
depende, ainda, da fase da liquidação, isto é, o 
empenho foi emitido, porém o objeto adquirido 
ainda não foi entregue e depende de algum fator 
para a sua regular liquidação, ou seja, do ponto 
de vista da escrituração contábil orçamentária não 
está devidamente processada.
d) Em razão dos restos a pagar ser uma operação 
de escrituração contábil financeira, é necessário 
para efeito de sua inscrição, que a despesa 
empenhada e ainda não realizada, isto é, não 
processada integralmente, seja para efeito de 
encerramento considerada “realizada”, que pela 
sistemática atual deverá ser lançada no Subsistema 
de Compensação de escrituração contábil, que 
será utilizado para registrar todos os atos relativos 
ao controle do andamento dos restos a pagar.
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21. Dívida Fundada ou Consolidada é aquela que 
representa um compromisso a longo prazo, de valor 
previamente determinado, garantida por títulos do 
governo, que rendem juros e são amortizáveis ou 
resgatáveis, podendo ou não o seu vencimento 
ser fixado. Sendo assim, considere as seguintes 
afirmativas:
I - No final do exercício há que se fazer a 
apropriação dos valores da dívida fundada ou 
consolidada que possuem vencimento até o término 
do exercício seguinte, que deverão ser transferidos 
para a conta do passivo circulante Empréstimos e 
Financiamentos a Curto Prazo, pois os pagamentos 
deverão ocorrer no exercício seguinte.
II – Na parte orçamentária, as operações de crédito 
são contabilizadas como receita orçamentária, que 
provocará um registro como Variação Patrimonial 
Aumentativa (Ativa), e a contabilização da 
constituição da dívida fundada ou consolidada 
é feita pelo registro em conta do passivo não 
circulante como Empréstimos e Financiamentos a 
Longo Prazo.
III - No exercício seguinte, os pagamentos que 
forem efetuados, para o resgate da dívida fundada 
ou consolidada, deverão ser objeto de empenho, 
liquidação e pagamento, que também deverá ser 
escriturada como Variação Patrimonial Diminutiva 
(Passiva). O resgate da dívida fundada ou 
consolidada será feito com o pagamento registrado 
através da saída do valor da conta Caixa e 
Equivalente de Caixa (disponível) em contrapartida 
com a conta Empréstimos e Financiamentos a Curto 
Prazo (passivo circulante).

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

22. Os créditos adicionais são autorizações de 
despesas não computadas ou insuficientemente 
dotadas na Lei do Orçamento. Em outras palavras, 
são valores que se adicionam ou acrescem 
ao orçamento, quer como reforço de dotações 
existentes, quer como dotações destinadas à 
cobertura de encargos provenientes da criação de 
novos serviços, ou, ainda, para atender a despesas 
imprevisíveis e urgentes. Sobre créditos adicionais, 
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Créditos suplementares são autorizações 
para reforço de dotações orçamentárias que, por 
qualquer motivo, tornaram-se insuficientes.
b) Créditos especiais são autorizados para cobertura 
de despesas eventuais ou essenciais previstas na 
Lei do Orçamento.

c) Os créditos especiais e os créditos suplementares 
necessitam de autorização legislativa que os fixem e 
determinem os limites de valor da despesa. 
d) Créditos Extraordinários são destinados a 
atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como 
as decorrentes de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública.
________________________________________

23. A escrituração contábil da Dívida  Ativa,  
geralmente, inicia-se pela inscrição através do registro 
no livro próprio e do qual emite-se uma Certidão da 
Dívida Ativa com a finalidade de viabilizar a cobrança 
por via judicial. A Dívida Ativa é um crédito de origem 
tributária ou não tributária. Sendo assim, assinale a 
alternativa relativa ao registro contábil da inscrição 
de uma dívida ativa tributária no Subsistema de 
Informações Patrimoniais:
a) Débito em “Controle da inscrição de créditos em 
Dívida Ativa” a crédito em “Créditos a inscrever em 
dívida ativa”.
b) Débito em “Dívida ativa tributária” a crédito em 
“Créditos tributários a receber”.
c) Débito em “Créditos a inscrever em dívida ativa”a 
crédito em “Créditos inscritos em dívida ativa a 
receber”.
d) Débito em “Créditos a curto prazo” e débito em 
“Dívida ativa tributária” a crédito em “Créditos a longo 
prazo” e crédito em “Dívida ativa tributária”
_________________________________________

24. Considere os seguintes lançamentos relativos à 
aquisição de material de consumo por certo município, 
e depois assinale a alternativa correta:

Lançamento I:
D – 821.12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 
DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
C – 821.13 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 
DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 
LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

Lançamento II:
D – 115.6 ALMOXARIFADO
C – 213.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 
NACIONAIS A CURTO PRAZO

Lançamento III:
D – 622.13.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
D – 622.13.01.01 DESPESAS CORRENTES
C – 622.13.03 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 
A PAGAR
C – 622.13.03.01 DESPESAS CORRENTES
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a) O lançamento “I” refere-se ao registro contábil 
no Subsistema de Informações Orçamentárias; 
o lançamento “II” refere-se ao registro contábil 
no Subsistema de Informações Patrimoniais; e o 
lançamento “III” refere-se ao registro contábil no 
Subsistema de Compensação.
b)O lançamento “I” refere-se ao registro contábil 
no Subsistema de Compensação; o lançamento 
“II” refere-se ao registro contábil no Subsistema 
de Informações Patrimoniais; e o lançamento “III” 
refere-se ao registro contábil no Subsistema de 
Informações Orçamentárias.
c) O lançamento “I” refere-se ao registro contábil 
no Subsistema de Informações Patrimoniais; o 
lançamento “II” refere-se ao registro contábil no 
Subsistema de Compensação; e o lançamento 
“III” refere-se ao registro contábil no Subsistema 
de Informações Orçamentárias.
d) O lançamento “I” refere-se ao registro contábil 
no Subsistema de Informações Patrimoniais; 
o lançamento “II” refere-se ao registro contábil 
no Subsistema de Informações Orçamentárias; 
e o lançamento “III” refere-se ao registro no 
Subsistema de Compensação.
________________________________________

25. Sabendo-se que Variação Patrimonial é a 
alteração de valor de qualquer elemento do 
patrimônio público, seja por alienação, aquisição, 
dívida contraída, dívida liquidada, depreciação 
ou valorização, amortização, superveniência, 
insubsistência, efeitos da execução orçamentária 
e resultado do exercício financeiro, considere as 
seguintes afirmativas:

I - As variações patrimoniais qualitativas são 
aquelas que não alteram os elementos do 
patrimônio, porém, provocam alteração no 
resultado patrimonial, pois a composição decorre 
de alterações que constituem fatos contábeis 
modificativos, ou seja, modificam qualitativamente 
a expressão dos elementos patrimoniais.
II – As variações patrimoniais diminutivas são 
alterações dos elementos do patrimônio público, 
diminuindo a situação patrimonial, por incorporação 
ou desincorporação ou baixa, consequente da 
alienação, depreciação e desvalorização de bens, 
constituição de dívidas passivas, recebimento de 
créditos, cobrança da dívida ativa, insubsistências 
ativas ou superveniências passivas.
III – As variações patrimoniais aumentativas 
são alterações nos valores dos elementos do 
patrimônio público que aumentam a situação 
patrimonial, quer pela incorporação e agregação 
advinda de aquisições, valorização de bens, 
amortização de dívida, quer por superveniências 
ativas ou insubsistências passivas.

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

26. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, 
a estrutura de controle interno compreende 
ambiente de controle, mapeamento e avaliação 
de riscos, procedimentos de controle, informação 
e comunicação, e monitoramento. Sendo assim, 
considere as afirmativas a seguir:

I - O ambiente de controle deve demonstrar o 
grau de comprometimento em todos os níveis da 
administração com a qualidade do controle interno 
em seu conjunto.
II - Monitoramento compreende o acompanhamento 
dos pressupostos do controle interno, visando 
assegurar a sua adequação aos objetivos, ao 
ambiente, aos recursos e aos riscos.
III - Procedimentos de controle são medidas e 
ações estabelecidas para monitorar e confirmar os 
riscos inerentes ou potenciais à tempestividade, 
à fidedignidade e à precisão da informação 
contábil, classificando-se em: procedimentos 
de monitoramento; e em procedimentos 
confirmatórios.

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. Com base nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, que 
tratam da depreciação, da amortização e da 
exaustão, considere as afirmativas a seguir:

I - O valor residual e a vida útil econômica de um 
ativo devem ser revisados, pelo menos, no final de 
cada exercício. 
II - A depreciação, a amortização ou a exaustão 
de um ativo começa quando o item estiver em 
condições de uso.
III - Não estão sujeitos ao regime de depreciação 
os bens móveis de natureza cultural, tais como 
obras de arte, antiguidades, documentos, bens 
com interesse histórico, bens integrados em 
coleções, entre outros.

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.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 13/03/2017.

28. Com base nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, que 
tratam da avaliação e mensuração de ativos e 
passivos em entidades do setor público, considere 
as afirmativas a seguir:

I - Valor líquido contábil é o valor do bem registrado 
na contabilidade, em determinada data, deduzido 
da correspondente depreciação, amortização ou 
exaustão acumulada.
II - Valor justo é o valor de mercado de um ativo 
menos o custo para a sua alienação, ou o valor 
que a entidade do setor público espera recuperar 
pelo uso futuro desse ativo nas suas operações, o 
que for maior.
III - Valor realizável líquido é a quantia que a 
entidade do setor público espera obter com a 
alienação ou a utilização de itens de inventário 
quando deduzidos os gastos estimados para seu 
acabamento, alienação ou utilização.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
29. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, a 
evidenciação dos objetos de custos pode ser 
efetuada sob a ótica institucional, funcional e 
programática, com atuação interdependente dos 
órgãos centrais de planejamento, orçamento, 
contabilidade e finanças. Sendo assim, considere 
as afirmativas a seguir:

I - Objeto de custo é a unidade que se deseja 
mensurar e avaliar os custos. Os principais objetos 
de custos são identificados a partir de informações 
dos subsistemas orçamentário e patrimonial.
II - A análise, a avaliação e a verificação da 
consistência das informações de custos são 
de responsabilidade do respectivo profissional 
contábil da entidade do setor público.

III - Os serviços públicos possuem características 
peculiares tais como: universalidade e obrigação 
de fornecimento, encaradas na maioria das 
vezes como direito social em muitas situações, 
têm apenas o estado como fornecedor do 
serviço (monopólio do Estado). O serviço público 
fornecido sem contrapartida ou por custo irrisório 
diretamente cobrado ao beneficiário tem (em sua 
grande maioria) o orçamento como principal fonte 
de alocação de recursos.

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.
 ________________________________________

30. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, o 
Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, 
Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa 
e quantitativamente a situação patrimonial da 
entidade pública. Sendo assim, considere as 
afirmativas a seguir:
I - As contas do ativo devem ser dispostas em ordem 
decrescente de grau de exigibilidade, enquanto as 
contas do passivodevem ser dispostas em ordem 
decrescente de grau de conversibilidade.
II - A classificação dos elementos patrimoniais 
considera a segregação em “circulante” e “não 
circulante”, com base em seus atributos de 
conversibilidade e exigibilidade.
III - No Patrimônio Líquido, deve ser evidenciado 
o resultado do período segregado dos resultados 
acumulados de períodos anteriores.

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.


