PROCESSO SIMPLIFICADO
PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE CIÊNCIAS
CONTÁBEIS

1 - O total de recursos controlados por uma entidade que sejam
resultado de eventos passados, cujo prazo estimado para a
realização ultrapasse o término do exercício seguinte, e dos quais
se espera que resultem benefícios econômicos futuros, é
classificado como:
a)
b)
c)
d)
e)

Capital Social.
Ativo Circulante.
Ativo Não Circulante.
Patrimônio Líquido.
Passivo Não Circulante.

Passivo deve ser liquidado até o final do exercício seguinte.
Valor do passivo exigível é igual ao do patrimônio líquido.
Passível exigível é nulo.
Ativo total é nulo.
Passivo exigível é maior que o ativo.

3 - Considere os dados extraídos do Balanço Orçamentário
referente ao exercício de 2018 de um determinado ente público:

Previsão Atualizada da Receita
Receita Arrecadada
Dotação Atualizada
Despesa Empenhada
Despesa Liquidada
Despesa Paga

29.800
30.100
30.000
29.300
28.700
25.600

Com base nessas informações, pode-se afirmar que:
a)
b)
c)
d)

A inscrição de restos a pagar processados foi de 3.100.
A inscrição de restos a pagar não processados foi de 3.700.
A inscrição de restos a pagar foi 4.500.
O resultado de execução orçamentária, conforme a Lei n.º
4.320/1964, foi superavitário em 1.400.
e) As receitas orçamentárias realizadas totalizaram 29.800.
4 - Relativo à natureza das contas, as contas patrimoniais de Ativo
(exceto as redutoras ou retificadoras) e as contas de resultado de
Despesas:
a)
b)
c)
d)
e)

( ) É ato emanado de autoridade competente.
( ) Pode exceder o limite de créditos concedidos.
( ) É permitido realização de despesa sem prévio empenho.
( ) O empenho da despesa cujo montante não é possível determinar
previamente será feito por estimativa.
( ) É permitido empenho global de despesas contratuais.
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, F, V, V.
V, V, F, F, V.
V, F, F, F, V.
F, F, F, F, V.
F, V, F, V, F.

6 - De acordo com as categorias econômicas, as receitas
classificam-se em:

2 - No setor público, ocorre passivo a descoberto quando o:
a)
b)
c)
d)
e)

5 - Referente ao empenho da despesa, conforme Lei n.º 4.320/1964
e alterações, anote V (verdadeiro) ou F (falso):

Ambas são de natureza credora.
Ambas são de natureza devedora.
As primeiras são devedoras e as segundas credoras.
As primeiras são credoras e as segundas devedoras.
As contas de despesa são de natureza credora.

a)
b)
c)
d)
e)

Receitas tributárias e receita de investimentos.
Receitas patrimoniais e transferências voluntárias.
Receitas correntes e receitas de capital.
Receitas originadas e receitas derivadas.
Receitas orçamentárias e receitas extra-orçamentárias.

7 - As normas da contabilidade aplicada ao setor público
regulamentam as atividades contábeis de todas as entidades
desse setor, devendo, no entanto, ser adotadas apenas de forma
parcial:
a)
b)
c)
d)
e)

Nas fundações públicas.
Nos conselhos profissionais.
Nos serviços sociais.
Nas empresas públicas não dependentes.
Nas autarquias.

8 - No que se refere à escrituração, o lançamento que consiste na
regularização da conta indevidamente debitada ou creditada com a
transposição do registro para a conta adequada é denominado:
a)
b)
c)
d)
e)

Transferência.
Estorno.
Retificação.
Complementação.
Ressalva.

9 - As variações patrimoniais decorrentes de transações do setor
público que alteram a composição dos elementos patrimoniais
sem afetar o patrimônio líquido, tais como compra de um veículo,
bem como a contração de operações de crédito, são denominadas
de:
a)
b)
c)
d)
e)
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Quantitativas.
Econômicas.
Financeiras.
Qualitativas.
Abrangentes.
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10 - Das contas abaixo, qual faz parte da Apuração do Resultado
do Exercício?
a)
b)
c)
d)
e)

Banco.
Fornecedores.
Adiantamento a empregados.
Custo dos Serviços Prestados.
ISS a Recolher.

11 - Considere a planilha produzida com a ferramenta Microsoft
Office Excel 2007 (configuração padrão):

15 - A lei Orçamentária anual, para o exercício de 2019, de
determinado ente público previu receitas e fixou despesas no
valor de R$ 2.750.600.000,00. Não constou na Lei Orçamentária as
despesas com pessoal a serem realizadas pelo Poder Judiciário,
sob alegação de que muitos servidores seriam demitidos a partir
de janeiro de 2019, portanto, não seria possível fixar o montante
exato de tais despesas. Nestas condições, a Lei Orçamentária não
atendeu ao princípio orçamentário da:
a)
b)
c)
d)
e)

Universalidade
Moralidade;
Transparência;
Exclusividade;
Unidade;

16 - Durante a execução do orçamento houve a necessidade de
aquisição de 500 litros de água, além do que estava previsto
originalmente. A solução para esse problema é a abertura de
crédito adicional
Se
na
célula
C6
for
inserida
a
fórmula
=SE(B4=A6;SOMA(C2:C5);SOMA(C3:C4)), o resultado será:
a)
b)
c)
d)
e)

100.
110.
200.
230.
120.

12 - É modalidade de licitação entre quaisquer interessados para
escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme
critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial, com
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. A referida
modalidade corresponde ao conceito de:
a)
b)
c)
d)
e)

Concorrência.
Tomada de preços.
Convite.
Leilão.
Concurso.

13 - É a prestação pecuniária, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada. O texto trata da definição de:
a)
b)
c)
d)
e)

Tributo.
Multa punitiva.
Empréstimo compulsório.
Base de cálculo.
Polo passivo.

14 - Conforme disposto no Artigo 165 da Constituição Federal, o
Poder Executivo deve elaborar e apresentar, na forma de projeto
de lei, plano onde são estabelecidas as diretrizes, objetivos e
metas a serem seguidos pelo governo, com vigência de 4 anos e
início no 2º ano do mandato. Esse plano é denominado:
a)
b)
c)
d)
e)

Plano de Metas;
Plano Estratégico;
Plano de Governo Integrado;
Plano Plurianual;
Plano de Governança;

a) Suplementar, que depende da existência de recursos disponíveis
para ocorrer à despesa.
b) Suplementar, que independe da existência de recursos
disponíveis para ocorrer à despesa;
c) Especial, que depende da existência de recursos disponíveis para
ocorrer à despesa;
d) Especial, que independe da existência de recursos disponíveis
para ocorrer à despesa;
e) Extraordinário, que depende da existência de recursos
disponíveis para ocorrer à despesa.
17 - Com base na Lei nº 101/2000, a Lei Orçamentária Anual:
a) Poderá conter dispositivo para autorização de abertura de
créditos adicionais especiais.
b) Disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas;
c) Disporá sobre condições e exigências para transferências de
recursos a entidades públicas e privadas;
d) Conterá todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária
ou contratual, e as receitas que as atenderão;
e) Compreenderá as metas e prioridades da administração pública,
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente.
18 - Considere a seguinte frase:
O orçamento público é uma __(1)__ de iniciativa do Poder ___(2)___
que estabelece as políticas públicas para o exercício e terá como
base o ___(3)___ e será elaborado respeitando-se a lei de diretrizes
orçamentárias aprovada pelo Poder ___(4)___.
Qual a alternativa que melhor preenche as lacunas acima:
a) (1) medida provisória; (2) legislativo; (3) plano plurianual; (4)
executivo.
b) (1) lei; (2) legislativo; (3) plano anual; (4) executivo.
c) (1) decreto-lei; (2) executivo; (3) plano trienual; (4) legislativo.
d) (1) lei; (2) executivo; (3) plano plurianual; (4) legislativo.
e) (1) decreto-lei; (2) legislativo; (3) plano plurianual; (4) executivo.
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19 - Se a administração pública de um estado da federação tiver de
contratar um grupo de dança consagrado pela mídia local para
festividades do aniversário da capital desse estado, a contratação,
nesse caso, deverá ocorrer mediante:
a)
b)
c)
d)
e)

Dispensa de licitação em razão da escolha do executante.
Inexigibilidade de licitação por previsão legal;
Concurso;
Licitação na modalidade convite;
Licitação na modalidade tomada de preços.

25 - É contribuinte do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISS:
a) O prestador do serviço.
b) O tomador do serviço.
c) Qualquer das partes na operação tributada, que será estipulada
no contrato.
d) O proprietário do bem.
e) O tomador e o prestador do serviço.

20 - A despesa que não segue o modo normal de aplicação e que
exige uma prestação de contas para comprovar como foram
aplicados os recursos se realiza por meio de:
a)
b)
c)
d)
e)

Cotas recebidas.
Suprimento de crédito.
Despesas antecipadas.
Gastos extraordinários.
Suprimento de Fundos.

21 - Corresponde a um exemplo de despesa de capital:
a)
b)
c)
d)
e)

Pessoal e encargos sociais.
Juros e encargos da dívida.
Inversão Financeira.
Outras despesas correntes.
Despesa de custeio.

22 - O ciclo orçamentário é uma sequência de fases ou etapas que
deve ser cumprida como parte do processo orçamentário.
Assinale a opção que indica a fase em que a arrecadação de
receita pública e a realização da despesa pública são efetivadas.
a)
b)
c)
d)
e)

Elaboração.
Discussão.
Aprovação.
Execução.
Avaliação e controle.

23 - Determinado órgão público empenhou despesa com serviços
de manutenção de elevadores, para o período de março a
novembro de 2018, no valor de R$ 40.000,00. Por lapso do
contador, a despesa referente ao mês dezembro de 2018 não foi
empenhada. Nestas condições, no exercício de 2019, tal despesa
deve ser empenhada no seguinte elemento de despesa:
a)
b)
c)
d)
e)

Indenizações.
Restos a pagar.
Despesas de exercícios anteriores.
Despesas não liquidadas a pagar.
Serviços de terceiros – pessoa jurídica.

24 - Em relação ao Excel podemos dizer:
a) É um aplicativo da Microsoft responsável pelo gerenciamento de
tabelas e mala direta.
b) É um aplicativo da Microsoft responsável pela criação de planilha,
que pode ser exportado para os aplicativos Word, PowerPoint e
Acess.
c) É um aplicativo da Microsoft para criação de tabelas; planilhas e
páginas da internet com planilhas. JPG.
d) É um aplicativo da Microsoft para criação de planilhas, arquivos
.doc e tabelas.
e) Fórmulas no Excel são preparadas para interpretar e executar
apenas operações numéricas e aritméticas.
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