


INSTRUÇÕES
Para a realização desta prova, você recebeu este Caderno de Questões.
1. Caderno de Questões
• Verifique se este Caderno de Questões contém a prova de Conhecimentos Específicos

referente ao cargo a que você está concorrendo:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  ––  Questões de 101 a  130

• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente
comunicada ao Fiscal de sala.

• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão: objetiva de proposição
simples. Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha
de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

2. Folha de Respostas
• Você terá uma única Folha de Respostas para a Prova de Conhecimentos Gerais e

para esta Prova de Conhecimentos Específicos.
• NÃO AMASSE, NÃO  DOBRE, NÃO  SUJE, NÃO  RASURE  ESSA  FOLHA  DE

RESPOSTAS.
• A  marcação  da  resposta  deve  ser  feita  preenchendo-se  o  espaço  correspondente

com caneta esferográfica de tinta PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para
esse fim.

• O tempo disponível para a realização das duas provas e o preenchimento da
Folha de Respostas é de 5 (cinco) horas no total.

ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.

LEMBRE-SE:
A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto.

A resposta errada vale – 0,75 (menos setenta e cinco centésimos), isto é, você
não ganha o ponto da questão que errou e ainda perde, em cada resposta errada,
0,75 (setenta e cinco centésimos) dos pontos ganhos em outras questões que você
acertou.

A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem  0  (zero).  Você
não ganha nem perde nada.



PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONTADOR

QUESTÕES de 101 a 130

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 101 a 130, marque na coluna correspondente da Folha de
Respostas:

V, se a proposição  é verdadeira;
F, se a proposição  é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale −0,75 (menos setenta e
cinco centésimos); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada
valem 0 (zero).

Questão  101
O Poder Legislativo, ao constatar a necessidade de realização de despesa insuficientemente
dotada no orçamento anual do Poder Executivo, encaminha, com base em previsão adicional
de receita, solicitação de crédito especial, que se incorpora ao orçamento, adicionando-se
a importância autorizada à dotação orçamentária a que se destinou criar.

Questão  102
Na forma da legislação vigente, o Plano Plurianual — PPA — possui duração de quatro
anos, com vigência até o final do primeiro ano do mandato presidencial subsequente.

Questão  103
A abertura dos Créditos Suplementares e Especiais depende da existência de recursos
disponíveis para acorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.
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Questão  104
Nos termos da Lei no 4.320/64, o tributo lançado e não arrecadado até 31 de dezembro será
registrado no Sistema Patrimonial, como Dívida Ativa.

Questão  105
Tomada de Preços é uma modalidade de licitação pública, utilizada para a seleção de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante prêmio ou remuneração, segundo critérios fixados
previamente em edital.

Questão  106
O registro da Dívida Ativa em sua totalidade altera o resultado patrimonial na inscrição.

Questão  107
Durante um exercício financeiro, a realização do pagamento de um determinado empréstimo
contraído em uma instituição financeira será classificada como Despesa Orçamentária do
exercício e, em decorrência disso, implicará uma variação patrimonial resultante de uma
mutação passiva orçamentária.

Questão  108
Serão classificadas como Receitas Extraorçamentárias todas as que forem arrecadadas,
inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento.

Questão  109
De acordo com a Lei no 4.320/64, os títulos de renda devem figurar no Balanço Patrimonial
pelo seu valor de Custo ou Mercado, o menor deles.

RASCUNHO
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Questão  110
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF —, a Lei de Diretrizes Orçamentárias —
LDO — enfoca, entre outros temas, critérios para a limitação de empenho.

Questão  111
Cumprindo determinação constitucional, a Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF — dispõe
que a despesa total com o pessoal da União, dos estados e dos municípios, em cada
período de apuração, não poderá exceder o percentual de 50% da receita corrente líquida.

Questão  112
A Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF — determina que o Poder Executivo, nas três
esferas de governo, deverá promover audiência pública em que demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO —
até o final dos meses de janeiro, junho e dezembro.

Questão  113
Considerando-se o campo de aplicação da Contabilidade Pública, é correto afirmar que as
autarquias públicas, em razão da sua autonomia administrativa e financeira, podem deixar
de aplicar as regras da Contabilidade Pública.

Questão  114
O registro do Depósito de Caução, efetuado em dinheiro, como garantia contratual, será
lançado no Sistema Financeiro da seguinte forma:

D - Bancos C/ Vinculada
C - Depósitos de Diversas Origens
      Cauções

RASCUNHO
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Questão  115
No registro dos fatos contábeis permutativos, a Contabilidade aplicada às entidades

públicas utiliza conceitos próprios que são as Mutações e as Interferências.

Assim sendo, a aquisição de material de consumo para estoque no Almoxarifado constitui
uma Mutação Ativa.

Questão  116
Superávit Financeiro é o saldo positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a
arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício
financeiro.

Questão  117
Considerem-se os seguintes dados da execução orçamentária e financeira, em reais.

No encerramento do exercício financeiro de 2008, os Restos a Pagar Processados foram
inscritos no valor de R$800,00.

QUESTÕES de 118 a 120

 
Despesa Empenhada em 2008 10 000,00 
Despesa Liquidada em 2008 9 300,00 
Despesa Paga em 2008 8 500,00 
 

RASCUNHO

Considerando-se os dados extraídos da Demonstração das Variações Patrimoniais (valores
em reais), pode-se concluir:

 
Receitas Tributárias Arrecadadas R$ 
Despesas de Custeio Realizadas R$ 
Construção de Bens Imóveis R$ 
Cancelamento da Dívida Fundada R$ 
Receitas de Capital Arrecadadas R$ 
Cancelamento da Dívida Ativa R$ 
Inscrição da Dívida Ativa R$ 
Despesas de Capital R$ 
Baixa de Bens Móveis Inservíveis R$ 
Incorporação de Bens Móveis Doados R$ 

 

400,00 
300,00 
80,00 
30,00 

100,00 
20,00 
40,00 

190,00 
110,00 
210,00 
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Questão  118
O total das Variações Ativas, resultantes da Execução Orçamentária, é de R$620,00.

Questão  119
O resultado econômico apurado é um superávit de R$240,00.

Questão  120
O total das Variações Ativas, independentes da Execução Orçamentária, é de R$260,00.

QUESTÕES de 121 a 123
Considere-se o seguinte Balanço Orçamentário (valores em reais):

Analisando-se os dados apresentados, pode-se afirmar:

Questão  121
O resultado da execução orçamentária é um déficit de R$20 000,00.

Questão  122
A economia orçamentária obtida corresponde a R$70 000,00.

Questão  123
O excesso de arrecadação corresponde a R$50 000,00.

 
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA 

Receitas Correntes 300 000,00 350 000,00 +50 000,00 
Receitas de Capital 200 000,00 100 000,00 −100 000,00 
SOMA 500 000,00 450 000,00 −50 000,00 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA 
Créditos Orç. e Suplementares 400 000,00 350 000,00 −50 000,00 
Crédito Especial 100 000,00 80 000,00 −20 000,00 
SOMA 500 000,00 430 000,00 −70 000,00 
 

RASCUNHO
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QUESTÕES de 124 a 127
Ao final de um determinado exercício financeiro, apuraram-se os seguintes números

monetários (em reais):

Receita Prevista 10 000,00
Receita Arrecadada 15 000,00
Despesa Fixada 11 000,00
Despesa Realizada   9 000,00
Ativo Financeiro   8 000,00
Ativo Permanente   6 000,00
Passivo Permanente   7 000,00
Passivo Financeiro   3 000,00

Considerando-se esses resultados apresentados, é correto afirmar:

Questão  124
O resultado da previsão orçamentária é um superávit de R$1 000,00.

Questão  125
O Ativo Real é igual a R$14 000,00.

Questão  126
O Saldo Patrimonial é um Ativo Real Líquido de R$4 000,00.

Questão  127
O resultado financeiro é um Superávit Financeiro de R$5 000,00, também chamado de
Patrimônio Financeiro.

RASCUNHO
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Questão  128
O Sistema de Controle Interno integrado dos entes governamentais é mantido pelo Poder
Legislativo.

Questão  129
As Receitas, na Administração Pública, são utilizadas para a execução de despesas

com o intuito de atender ao seu funcionamento e às demandas da sociedade. Na execução
dessas Receitas e Despesas, ocorrem interferências e mutações do Patrimônio das
Entidades públicas.

Assim sendo, pode-se afirmar que as Operações de Crédito por Antecipação da
Receita — ARO — são exemplos de Receita Extraorçamentária.

Questão  130
O Resultado Patrimonial Líquido é a diferença positiva, apurada no fim do exercício financeiro,
entre as disponibilidades acrescidas dos Realizáveis Financeiros e a Dívida Flutuante,
subtraídos os créditos transferidos do período anterior e adicionados às operações de
Crédito a Realizar, vinculadas a esses créditos transferidos.

RASCUNHO








