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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 02/2014
TÉCNICO EM CONTABILIDADE (PROVA TARDE)
LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 08 referem-se a este
texto.
Procura pelo Ensino Técnico cresce no país
(1§) A busca pelo ensino profissionalizante,
mais voltado ao mercado de trabalho, teve forte
aumento no País nos últimos anos. As matrículas
nos cursos de ensino médio com esse perfil
aumentaram 55% entre 2008 e 2013, embora o
ritmo de expansão tenha diminuído no ano passado.
“Essa expansão possibilita ao jovem chegar ao
mercado de trabalho com melhor formação e
conseguir uma renda maior”, diz Rafael Lucchesi,
diretor-geral do Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial), que levantou os dados de
matrículas do Ministério da Educação.
(2§) A demanda por profissionais com perfil
técnico aumentou na última década. Dados do
Ministério do Trabalho mostram que, de 27 grupos
de profissões técnicas, 16 tiveram aumento do
quadro total de empregados acima do crescimento
médio do mercado formal, que foi de 65,7%, entre
2002 e 2013.
(3§) Áreas como saúde, construção civil,
eletroeletrônica e mecatrônica estão entre as de
maior expansão de vagas. Segundo João Roberto
Campaner, diretor da Escola Senai Roberto
Simonsen, existem dois movimentos distintos do
mercado de trabalho. A procura por profissionais
especializados em construção civil, por exemplo, é
considerada conjuntural, associada ao boom do
setor no País nos últimos anos, e tende a perder
fôlego.
(4§) Há tendências estruturais, mais
duradouras, em áreas que estão incorporando
novas tecnologias e passam a demandar
profissionais preparados para operá-las. “O nosso
desafio, além de oferecer os cursos adaptados a
essas mudanças, é também ajudar a atrair os
jovens para as áreas com maior demanda”, diz
Campaner.
Maior interesse
(5§) O interesse de jovens e adultos pela
formação profissionalizante começou a aumentar há
uma década na esteira do aquecimento do mercado
de trabalho. O aumento das matrículas nos últimos
anos foi possibilitado pela maior oferta de vagas no
ensino técnico pelo setor público e privado.
Segundo Lucchesi, o Pronatec (Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), lançado
pelo governo federal em 2011, tem contribuído para
a expansão.
(6§) Há três modalidades de ensino médio
profissionalizante no Brasil. Para obter o diploma
nesses cursos, o aluno precisa concluir também o
ensino médio convencional. É possível cursar o
ensino médio e o profissionalizante ao mesmo
tempo na mesma escola em instituições que

ofereçam esse tipo de formação, chamada de
integrada. Essa foi a modalidade que mais cresceu
no País nos últimos anos.
(7§) Outra possibilidade é fazer um curso
profissionalizante de nível médio após a conclusão
do ensino médio tradicional. Esse tipo de formação
subsequente – que agrupa mais da metade dos
alunos e reflete a busca de quem já está no mercado
de trabalho por maior especialização – também teve
crescimento. No Centro Paula Souza, autarquia
ligada ao governo de São Paulo, 4,2% dos
aprovados para os cursos técnicos da instituição no
primeiro semestre deste ano, já tinham, inclusive,
curso superior.
(8§) Na contramão, a modalidade de ensino
técnico chamada concomitante, em que o aluno
cursa o ensino médio em uma escola e o
profissionalizante em outra, apresenta queda no
número de matrículas desde 2008.
Oferta ainda precisa se adequar à demanda
(9§) A fatia de alunos matriculados no
ensino médio que, ao mesmo tempo, faziam cursos
profissionalizantes aumentou de 6,1% para 7,8% do
total entre 2008 e 2013. Apesar do crescimento, o
percentual ainda fica muito atrás do registrado, por
exemplo, na União Europeia, onde era de 49,9% em
2010, segundo o Centro Europeu para o
Desenvolvimento da Educação Profissional.
(10§) Os dados fazem parte de análise
elaborada pelo Senai sobre tendências do ensino
profissionalizante no Brasil. Almério Araújo,
coordenador do ensino médio e técnico do Centro
Paula Souza, chama a atenção para o fato de que a
taxa de crescimento das matrículas no ensino
profissionalizante desacelerou. “Para continuar
crescendo precisamos avaliar melhor o perfil da
demanda dos alunos e do mercado de trabalho.”
(11§) O crescimento das matrículas no
ensino técnico de nível médio foi de quase 12% em
2009 em relação ao ano anterior. Esse ritmo
arrefeceu até atingir 5,8% em 2013. A tendência de
expansão não ocorreu de forma uniforme no País,
com alguns Estados apresentando forte aumento e
outros, recuo no número de matrículas. Para Márcio
Guerra, gerente de estudos e prospectivas da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), o maior
desafio é aumentar a oferta da modalidade
integrada, em que uma mesma instituição oferece
um currículo que conjuga as disciplinas curriculares
obrigatórias do ensino médio com as técnicas.
(12§) “Essa é a vertente mais interessante,
pois alia teoria e prática. O aluno pode estudar
álgebra e ver sua aplicação no desenvolvimento de
uma peça, por exemplo.” Nos últimos anos, as
matrículas nos cursos integrados ultrapassaram as
dos concomitantes, em que o ensino médio
convencional e o técnico são cursados em
instituições diferentes.
(www.ohoje.com.br/economia/procura-por-ensino-tecnicocresce-no-pais/. Acesso: 26/10/2014. Adaptado.)
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QUESTÃO 01-------------------------------------------------

QUESTÃO 04-------------------------------------------------

O objetivo principal desse texto é

Em qual alternativa a classificação da palavra
destacada está CORRETAMENTE identificada
entre colchetes?

A) criticar métodos de ensino técnico que são
praticados no Brasil.
B) destacar os investimentos governamentais em
escolas técnicas.
C) divulgar fatos sobre o aumento da procura pelos
cursos técnicos.
D) relacionar desenvolvimento econômico com a
criação de escolas.
QUESTÃO 02------------------------------------------------As informações contidas no texto informam que
A) a demanda por profissionais com formação
técnica aumentou em proporção inversa ao
número de vagas nas escolas técnicas.
B) a expansão da rede técnica de ensino garante
oportunidade ao jovem e permite que ele flerte
com o mercado de trabalho qualificado.
C) os cursos das áreas de saúde e construção civil
são os que mais dispõem de vagas nas escolas,
dada a grande demanda desses técnicos.
D) os cursos técnicos subsequentes foram os que
apresentaram menor procura nos últimos anos,
havendo declínio na quantidade de matrículas.
QUESTÃO 03------------------------------------------------Sobre o primeiro parágrafo do texto, foram feitos
alguns comentários. Analise-os:
I. O parágrafo evidencia qual é o objetivo principal
do ensino técnico profissionalizante.
II. Melhorar a formação e aumentar a renda são
argumentos favoráveis à escola técnica.
III. Dados
estatísticos
e
argumentos
de
credibilidade são utilizados na construção do
texto.
Estão CORRETOS apenas os comentários feitos
em
A)
B)
C)
D)

I e II.
I e III.
II e III.
I, II e III.

A) “A busca pelo ensino profissionalizante [...] teve
forte aumento no País nos últimos anos.” (1§)
– [adjetivo]
B) “Segundo João Roberto Campaner [...] existem
dois movimentos distintos do mercado de
trabalho.” (3§) – [advérbio]
C) “Há tendências estruturais, mais duradouras,
em áreas que estão incorporando novas
tecnologias...” (4§) – [verbo]
D) “O nosso desafio [...] é também ajudar a atrair
os jovens para as áreas com maior demanda.”
(4§) – [adjetivo]
QUESTÃO 05------------------------------------------------Considere o quinto parágrafo do texto.
“O interesse de jovens e adultos pela formação
profissionalizante começou a aumentar há uma
década na esteira do aquecimento do mercado de
trabalho. O aumento das matrículas nos últimos
anos foi possibilitado pela maior oferta de vagas no
ensino técnico pelo setor público e privado.
Segundo Lucchesi, o Pronatec (Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), lançado
pelo governo federal em 2011, tem contribuído para
a expansão”.
Sobre o quinto parágrafo, foram feitos alguns
comentários. Avalie-os como (V) verdadeiros ou (F)
falsos.
(___) O vocábulo “profissionalizante” é um advérbio
que, no contexto em que ocorre, é um adjunto
adnominal.
(___) O verbo “haver”, no parágrafo, ocorre com a
acepção de “existir”. Esse é, portanto, um verbo
impessoal.
(___) O núcleo do sujeito da primeira oração do
segundo período é formado por um substantivo
masculino singular.
(___) O termo que ocorre entre parênteses tem a
função de predicado, pois esclarece o que é o
“Pronatec”.
A sequência CORRETA de classificação, de cima
para baixo, é:
A)
B)
C)
D)

( F ); ( F ); ( V ); ( F ).
( F ); ( V ); ( F ); ( V ).
( V ); ( F ); ( F ); ( V ).
( V ); ( V ); ( V ); ( F ).
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QUESTÃO 06-------------------------------------------------

QUESTÃO 07-------------------------------------------------

Esta tabela apresenta duas colunas. Em uma delas,
há trechos retirados do texto. Na outra, há
comentários sobre os sinais de pontuação usados
nesses trechos.

Sobre a estrutura gramatical do texto, foram feitos
estes comentários. Analise-os.

Trechos retirado do
texto

Comentários
sobre os trechos

I. “A busca pelo ensino
profissionalizante,
mais
voltado
ao
mercado de trabalho,
teve forte aumento no
País nos últimos anos.”
(§1)

As vírgulas foram
usadas para isolar
uma
oração
subordinada
substantiva
intercalada
à
oração principal.

II. “As matrículas nos
cursos
de
ensino
médio com esse perfil
aumentaram
55%
entre 2008 e 2013,
embora o ritmo de
expansão
tenha
diminuído
no
ano
passado”. (§1)

A vírgula foi usada
para separar uma
oração subordinada
adverbial
concessiva da sua
oração principal.

III. “Segundo
João
Roberto
Campaner,
diretor da Escola Senai
Roberto
Simonsen,
existem
dois
movimentos distintos
do
mercado
de
trabalho”. (§3)

As vírgulas foram
utilizadas,
nesse
trecho, para isolar
um aposto que
especifica quem é
João
Roberto
Campaner.

IV. “O nosso desafio, além
de oferecer os cursos
adaptados a essas
mudanças, é também
ajudar a atrair os
jovens para as áreas
com maior demanda...”
(§4)

As vírgulas foram
usadas para isolar
uma
oração
coordenada
sindética
aditiva
deslocada.

I.

II.

III.

O verbo “começar” deveria estar no plural em:
“...interesse de jovens e adultos pela formação
profissionalizante começou a aumentar...” (§5),
uma vez que concorda com “jovens e adultos”,
palavras que estão no plural.
O adjetivo “chamada” deve permanecer no
feminino, concordando com “modalidade”, em:
“...a modalidade de ensino técnico chamada
concomitante, em que o aluno cursa o ensino
médio em uma escola...” (§8)
Há um problema de concordância verbal no
trecho: “A fatia de alunos matriculados no
ensino médio que, ao mesmo tempo, faziam
cursos profissionalizantes aumentou de 6,1%
para 7,8% do total entre 2008 e 2013.” (§9)

Estão CORRETOS apenas os comentários feitos
em:
A)
B)
C)
D)

I e II.
I e III.
II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 08------------------------------------------------Apenas uma das orações destacadas abaixo NÃO
tem função adjetiva. Indique-a.
A) “...total de empregados acima do crescimento
médio do mercado formal, que foi de 65,7%,
entre 2002 e 2013”. (§2)
B) “...ao mesmo tempo na mesma escola em
instituições que ofereçam esse tipo de
formação, chamada de integrada”. (§6)
C) “A fatia de alunos matriculados no ensino médio
que, ao mesmo tempo, faziam cursos
profissionalizantes aumentou...” (§9)
D) “...chama a atenção para o fato de que a taxa
de crescimento das matrículas no ensino
profissionalizante desacelerou...” (§10)

Estão CORRETOS apenas os comentários feitos
para os trechos
A)
B)
C)
D)

I, II e III.
I, II e IV.
II, III e IV.
I, II, III e IV.
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INSTRUÇÃO: As questões 09 e 10 referem-se a este texto:

(http://goo.gl/5Xg00i. Acesso: 26/10/2014.)

QUESTÃO 09------------------------------------------------Sobre a linguagem utilizada no texto, foram feitas algumas afirmações, que apresentam lacunas. Analise-as.
I.

A locução verbal “vou me aposentar”, apesar de estar no tempo ___________, indica tempo
___________.

II.

O verbo “haver” é ____________, porque ocorre com o sentido de tempo ___________.

III.

O ____________ é uma forma nominal usada no texto para dar ideia de tempo ____________.

As palavras que preenchem adequadamente as lacunas são:
A)
B)
C)
D)

I. futuro / passado; II. pessoal / presente; III. particípio / acabado.
I. futuro / presente; II. pessoal / passado; III. verbo / futuro próximo.
I. passado / futuro; II. impessoal / presente; III. infinitivo / futuro.
I. presente / futuro; II. impessoal / passado; III. gerúndio / contínuo.

QUESTÃO 10------------------------------------------------O objetivo principal desse texto é
A)
B)
C)
D)

abordar o trabalho escravo.
criticar a produção em série.
denunciar as desigualdades.
discutir as relações de poder.
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 11------------------------------------------------Um pai de três filhos possuía um terreno em forma
de um triângulo retângulo cujos catetos valem 400
metros (AC) e 300 metros (BC), respectivamente.

II – Adelmo foi o primeiro a chegar ao local
combinado.
III – Sérgio e Fátima chegaram juntos ao local
combinado.
IV – Adelmo chegou 20 minutos mais cedo ao local
combinado.

Para o seu primeiro filho, ele destinou o terreno,
representado na figura pelo triângulo BDE, para o
seu segundo filho, destinou o terreno representado
na figura pelo triângulo ADF, e, para o terceiro filho,
destinou o terreno representado na figura pelo
trapézio CFDE.

É CORRETO apenas o que se afirma em

Algumas dimensões dos terrenos são dadas:
CF = 170 m; ED = 200 m; BE = 150 m.

QUESTÃO 13-------------------------------------------------

A)
B)
C)
D)

I e II.
II e III.
III e IV.
IV.

Em uma fazenda produtora de grãos, um tanque
contendo defensivo agrícola em estado líquido,
apresentou um vazamento na proporção de 9 gotas
a cada 2 minutos.
Esse vazamento começou no sábado às 10 horas
da manhã, mas só foi percebido na segunda- feira,
quando foi eliminado às 12:00 horas da manhã.
Considerando que cada gota mede 0,2 mL, o
volume perdido desse defensivo durante o tempo
em que houve o vazamento foi de

A área do terreno destinada ao seu segundo filho foi
de
A)
B)
C)
D)

15.600m2.
16.450m2.
17.250m2.
19.380m2.

QUESTÃO 12------------------------------------------------Fátima, Sérgio e Adelmo combinaram de se
encontrar na área de lazer de um shopping às 18:00
horas.
Fátima saiu de casa às 17:00 horas, tomou um
ônibus e se dirigiu ao local de encontro. Para essa
movimentação, ela gastou 80 minutos.
Sérgio, antes de se dirigir ao local combinado,
resolveu assistir a um filme que começou às 17:00
horas e terminou 75 minutos depois. Após o fim do
filme, gastou 5 minutos da sala do cinema até o
local do encontro.

A)
B)
C)
D)

2,5 litros.
2,7 litros.
3,2 litros.
3,4 litros.

QUESTÃO 14------------------------------------------------Uma prefeitura de uma região agrícola fez uma
compra de sementes para distribuir aos pequenos
agricultores da região, que utilizam o sistema de
agricultura familiar de subsistência.
O fornecedor das sementes propôs à prefeitura a
seguinte forma de pagamento: financiaria a compra
em 20 parcelas, sendo a primeira no valor de R$
5.000,00; a segunda de R$ 5.200,00, a terceira de
R$ 5.400,00 e assim sucessivamente.
Após o pagamento da última parcela, a prefeitura
teve um desembolso total no valor de
A)
B)
C)
D)

R$ 138.000,00.
R$ 142.000,00.
R$ 154.000,00.
R$ 168.000,00.

Adelmo saiu do serviço às 17:30 horas e, 40 minutos
depois, estava no local combinado para o encontro.
Analise as afirmações a seguir:
I – Fátima chegou ao local combinado às 18:40
horas.
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QUESTÃO 15-------------------------------------------------

QUESTÃO 17-------------------------------------------------

Após o falecimento de um empresário, foi feita a
leitura de seu testamento no qual constava que o
seu primeiro filho receberia 2/5 de sua reserva
financeira.

Objetivando avaliar a situação de uma região
carente e com alta incidência de atendimento
médico, foi feito um levantamento para avaliar
quantas pessoas tinham acesso ao sistema de
saneamento básico.

O restante dessa reserva financeira seria dividido
como se segue: 1/4 para o seu segundo filho, 1/3
para o seu terceiro filho e o restante dividido entre
duas instituições de caridade.
Considerando que a reserva financeira deixada pelo
empresário era de R$ 20.000.000,00, cada uma das
instituições de caridade receberia exatamente:
A)
B)
C)
D)

R$ 2.500.000,00.
R$ 2.800.000,00.
R$ 3.000.000,00.
R$ 3.500.000,00.

QUESTÃO 16------------------------------------------------Gustavo foi a uma loja para adquirir um tênis para
caminhada. A loja lhe ofereceu um desconto de
10%, caso fizesse o pagamento à vista ou então um
acréscimo de 5%, caso fosse parcelar a compra.
Como Gustavo não tinha o valor para pagar à vista,
optou pelo parcelamento, pagando um total de R$
630,00.
Caso ele optasse pelo pagamento à vista, ele
pagaria
A)
B)
C)
D)

R$ 500,00.
R$ 520,00.
R$ 530,00.
R$ 540,00.

Para tal, foram pesquisadas 1813 famílias, obtendose o seguinte resultado:
655 famílias não tinham acesso à água tratada e
encanada, 872 famílias não tinham acesso ao
sistema canalizado de esgoto e 128 famílias não
tinham acesso a nenhum dos dois.
Por esse levantamento, a quantidade de famílias
que tinham acesso à água tratada e encanada e ao
sistema canalizado de esgoto foi de
A)
B)
C)
D)

158 famílias.
286 famílias.
414 famílias.
700 famílias.

QUESTÃO 18------------------------------------------------Uma equipe de 5 pessoas foi contratada para
organizar o arquivo de documentos de uma
instituição.
Essas pessoas contratadas, trabalhando em regime
de 6 horas por dia, conseguiram em 10 dias de
trabalho executar esse serviço de arquivamento em
apenas 486 documentos.
Como o total inicial de documentos a serem
arquivados era de 4.374, o trabalho foi interrompido
e decidiu-se pela contratação de mais pessoas.
As pessoas foram contratadas e, após um período
de treinamento, o trabalho foi reiniciado.
Essa segunda parte do trabalho foi finalizada em 4
dias, com todos os funcionários trabalhando em
regime de 8 horas por dia.
Os novos funcionários contratados para a segunda
parte do trabalho foram de:
A)
B)
C)
D)

4 funcionários.
5 funcionários.
6 funcionários.
7 funcionários.
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QUESTÃO 19------------------------------------------------Devido ao período de seca, Jaime havia construído
um reservatório com a capacidade de 5.000 litros
para armazenar água de chuva e utilizá-la apenas
para beber e preparar alimentos no período da seca.
Quando terminou a estação da chuva, esse
reservatório estava cheio até sua capacidade
máxima.
Começou, então, a usar essa água e solicitou a um
técnico que avaliasse quanto tempo ela duraria.
O técnico fez medições e informou que o consumo
dessa água era de forma linear, e o decaimento do
volume de água no reservatório obedecia a uma
equação de reta que passava pelos pontos
P1 (0 ; 5) e P2 (3 ; 4), considerando as ordenadas
do gráfico dessa reta dada em milhares de litros e a
abcissa em semanas.
Utilizando a equação dessa reta, calculou que, a
continuar com esse consumo, a água, nesse
reservatório, teria um volume de 500 litros depois de
um tempo previsto.
Assinale a alternativa que indica tempo (em
semanas) em que o volume de água estaria em 500
litros bem como a equação da reta que o técnico
encontrou.
A)
B)
C)
D)

10 semanas e (x + 3y – 15 = 0).
13,5 semanas e (x + 3y – 15 = 0).
15 semanas e (x + 2y – 15 = 0).
15,5 semanas e (x +3 y - 15 = 0).

QUESTÃO 20-------------------------------------------------

Três cidades estão localizadas, segundo os eixos
cartesianos, nos seguintes pontos: A (10; 10); B (30;
20) e C (50; 40).
Os prefeitos dessas três cidades resolveram
construir uma rodovia unindo-as.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21------------------------------------------------A indústria de cosméticos XYA Ltda comprou, em
outubro de 2013, no valor de R$ 20.000,00,
matérias-primas que seriam utilizadas em janeiro de
2014.
Considerando o encerramento do exercício social,
no final de dezembro de 2013, o valor de mercado
das matérias-primas era de R$ 16.000,00, portanto
a empresa fez uma provisão para ajuste de
estoques ao valor de mercado no valor de R$
4.000,00. Para fazer a referida provisão, a empresa
observou o princípio contábil do (a)
A) prudência.
B) atualização monetária.
C) oportunidade.
D) registro pelo valor original.
QUESTÃO 22------------------------------------------------A empresa Ducan Ltda. foi registrada no mês de
agosto e obteve recursos totais no valor de R$
7.540,00, sendo R$ 7.000,00 dos sócios, como
capital registrado, e R$ 540,00 de capital de
terceiros, sendo 2/3 como empréstimos obtidos e
1/3 como receitas ganhas. Os referidos valores
foram todos aplicados no mesmo mês, sendo R$
540,00 em mercadorias; R$ 216,00 em poupança
bancária; R$ 288,00 na concessão de empréstimos;
e o restante em despesas normais.
Diante do exposto, é CORRETO afirmar que a
empresa ainda tem um patrimônio bruto (PB) e um
patrimônio líquido (PL), respectivamente, de
A) R$ 1.044,00 e R$ 684,00
B) R$ 1.044,00 e R$ 864,00
C) R$ 1.044,00 e R$ 504,00
D) R$ 1.584,00 e R$ 1.044,00

Analisando as localizações das três cidades,
segundo os eixos cartesianos, é CORRETO afirmar
que

QUESTÃO 23-------------------------------------------------

A) as três cidades estão alinhadas e formam entre
si, no plano cartesiano, uma reta perfeita.
B) as três cidades estão desalinhadas e formam
entre si, no plano cartesiano, um triângulo
qualquer.
C) as três cidades estão dealinhadas e formam
entre si, no plano cartesiano, um triângulo
retângulo.
D) a reta que une as cidades “A” e “B” faz com a
reta que une as cidades “B” e “C” um ângulo de
45º.

A) O primeiro constitui-se em prática administrativa
que não modifica materialmente o patrimônio,
enquanto que os fatos provocam alteração
patrimonial.
B) Para qualquer fenômeno contábil, ambos sempre
alteram o patrimônio.
C) Os atos administrativos não geram fatos
administrativos
D) O primeiro altera quantitativamente o patrimônio,
enquanto que o segundo não provoca alteração
alguma.

Qual é a diferença entre ato administrativo e fato
administrativo?
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QUESTÃO 24------------------------------------------------Em uma empresa que trabalha com regime de
caixa, NÃO existe a conta contábil chamada
Despesa de
A) Salários.
B) Depreciação.
C) Juros.
D) Seguros.
QUESTÃO 25------------------------------------------------A demonstração dos fluxos de caixa é segregada
em três fluxos: operacional, de investimento e de
financiamento, podendo ser elaborada pelos
métodos direto e indireto. Considerando a
elaboração dos fluxos de caixa pelo método direto,
as empresas devem

QUESTÃO 27------------------------------------------------Suprimentos de fundos é a modalidade de
realização de despesa por meio de adiantamento
concedido a servidor, para prestação de contas
posterior, quando não for realizável o pagamento,
utilizando-se os serviços da rede bancária. Portanto,
o ordenador pode conceder suprimento,
A) para servidor que tenha a seu cargo a guarda ou
a utilização do material a adquirir.
B) a servidor declarado em alcance ( que não
prestou contas no prazo determinado, ou que teve
suas contas impugnadas).
C) a responsável por dois suprimentos.
D) para atender a despesas eventuais, inclusive em
viagens e com serviços especiais, que exijam pronto
pagamento em espécie.

QUESTÃO 28------------------------------------------------A) remover do lucro líquido as alocações ao período
do consumo de ativos de longo prazo e itens cujos
efeitos de caixa sejam classificados como
atividades de investimento e financiamento das
operações.
B) detalhar os fluxos das operações em
recebimentos de clientes, recebimentos de juros e
dividendos, pagamentos a empregados e
fornecedores, juros pagos, impostos e outros
recebimentos e pagamentos, se houver.
C) realizar a conciliação bancária alinhada com a
demonstração de mutação do patrimônio líquido do
exercício.
D) remover do lucro líquido os deferimentos de
transações que foram caixa no passado, como
gastos antecipados e créditos tributários.

Mantidos constantes os totais das origens e
aplicações de recursos, quanto maior for o índice de
imobilização do patrimônio líquido, menor será o
índice de

A) rentabilidade do patrimônio líquido.
B) liquidez seca.
C) composição do endividamento.
D) liquidez geral.

QUESTÃO 29------------------------------------------------Assinale a alternativa INCORRETA:

QUESTÃO 26------------------------------------------------Na entidade pública para registro das transações e
visando à apuração dos resultados gerais do
exercício, devem ser observados, por imposição de
lei,
A) o regime de competência ou de confrontação
entre despesas incorridas no período e a
correspondente geração das receitas.
B) o regime de competência para as receitas
geradas e de caixa para as despesas efetivamente
pagas.
C) o regime de caixa para as receitas arrecadadas
e de competência para as despesas legalmente
empenhadas.
D) o regime de caixa para as receitas efetivamente
recebidas e de competência para as despesas
liquidadas no exercício.

A) Entende-se como arrecadação a fase do estágio
da receita na qual o credor se habilita ao
recebimento do valor e concede ao poder público a
plena quitação por meio da emissão do recibo.
B) Entre os estágios da receita, há o lançamento de
receita. É o estágio no qual se discriminam a
espécie, o valor e o vencimento do tributo de cada
um.
C) O recolhimento é a fase na qual os agentes
arrecadadores (públicos ou privados) entregam ao
tesouro público o produto da arrecadação.
D) A dívida ativa é a composição das importâncias
relativas a tributos, multas e créditos fazendários
lançados, mas não cobrados ou não recebidos no
prazo de vencimento.
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QUESTÃO 30------------------------------------------------Observe o Balanço Orçamentário abaixo realizado em 31.12 20XX.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO

EXECUÇÃO

DIFERENÇA

RECEITAS CORRENTES

R$ 6.637,00

R$11.889,00

(R$5.252,00)

Tributária

R$1.300,00

R$ 6.097,00

(R$ 4.797,00)

Patrimonial

R$972,00

R$857,00

R$ 115,00

Industrial

R$383,00

R$953,00

(R$570,00)

Transferências Correntes

R$ 3.982,00

R$ 3.982,00

R$ 0,00

RECEITAS DE CAPITAL

R$ 7.677,00

R$3.468,00

R$4.209,00

Alienação de Bens

R$1.100,00

R$958,00

R$142,00

Operações de Créditos

R$ 3.835,00

-

R$3.835,00

Transferências de Capital

R$2.742,00

R$2.510,00

R$232,00

Soma

R$14.314,00

R$15.357,00

(R$1.043,00)

FIXAÇÃO

EXECUÇÃO

DIFERENÇA

Créditos Iniciais

R$12.835,00

R$11.496,00

R$1.339,00

Créditos adicionais

R$1.479,00

R$579,00

R$900,00

Soma

R$14.314,00

R$12.075,00

R$2.239,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O comportamento da execução orçamentária demonstra

A) insuficiência na alocação dos custos correspondentes às receitas industriais de R$ 570,00.
B) obtenção de empréstimos de R$ 3.835,00.
C) excesso na arrecadação de impostos e demais tributos de R$ 4.797,00.
D) equilíbrio nas transferências.
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