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Na minha visão de físico, meu principal interesse tem sido a dramática mudança de concepções
e de idéias que ocorreu na física durante as três primeiras décadas deste século, e ainda está sendo
elaborada em nossas atuais teorias da matéria. As novas concepções da física têm gerado uma
profunda mudança em nossas visões de mundo; da visão de mundo mecanicista de Descartes e
Newton para uma visão holística, ecológica.
A nova visão da realidade não era, em absoluto, fácil de ser aceita pelos físicos no começo do
século. A exploração dos mundos atômicos e subatômicos colocou-nos em contato com uma
realidade estranha e inesperada. Em seus esforços para apreender essa nova realidade, os cientistas
ficaram dolorosamente conscientes de que suas concepções básicas, sua linguagem e todo o seu modo
de pensar eram inadequados para descrever os fenômenos atômicos. Seus problemas não eram
meramente intelectuais, mas alcançavam as proporções de uma intensa crise emocional e, poder-se-ia
dizer, até mesmo existencial. Eles precisaram de um longo tempo para superar essa crise, mas, no
fim, foram recompensados por profundas introvisões sobre a natureza da matéria e de sua relação
com a mente humana.
As dramáticas mudanças de pensamento que ocorreram na física no princípio deste século têm
sido amplamente discutidas por físicos e filósofos durante mais de cinqüenta anos. Elas levaram
Thomas Kuhn à noção de um “paradigma” científico, definido como “uma constelação de realizações
– concepções, valores, técnicas, etc. – compartilhada por uma comunidade científica e utilizada por
essa comunidade para definir problemas e soluções legítimos”. Mudanças de paradigmas, de acordo
com Kuhn, ocorrem sob a forma de rupturas descontínuas e revolucionárias denominadas “mudanças
de paradigma”.
Hoje, vinte e cinco anos depois da análise de Kuhn, reconhecemos a mudança de paradigma em
física como parte integral de uma transformação cultural muito mais ampla. A crise intelectual dos
físicos quânticos na década de 20 espelha-se hoje numa crise cultural semelhante, porém muito mais
ampla. Consequentemente, o que estamos vendo é uma mudança de paradigma que está ocorrendo
não apenas no âmbito da ciência, mas também na arena social, em proporções mais amplas. Para
analisar essa transformação cultural, generalizei a definição de Kuhn de um paradigma científico até
obter um paradigma social, que defino como “uma constelação de concepções, de valores, de
percepções e de práticas compartilhados por uma comunidade, que dá forma a uma visão particular
da realidade, a qual constitui a base da maneira como a comunidade se organiza”.
O paradigma que está agora retrocedendo dominou a nossa cultura por várias centenas de anos,
durante as quais modelou nossa moderna sociedade ocidental e influenciou significativamente o
restante do mundo. Esse paradigma consiste em várias idéias e valores entrincheirados, entre os quais
a visão do universo como um sistema mecânico composto de blocos de construção elementares; a
visão do corpo humano como uma máquina; a visão da vida em sociedade como uma luta competitiva
pela existência; a crença no progresso material ilimitado, a ser obtido por intermédio de crescimento
econômico e tecnológico, e – por fim, mas não menos importante – a crença em que uma sociedade
na qual a mulher é, por toda a parte, classificada em posição inferior à do homem é uma sociedade
que segue uma lei básica da natureza. Todas essas suposições têm sido decisivamente desafiadas por
eventos recentes. E, na verdade, está ocorrendo, na atualidade, uma revisão radical dessas suposições.
O novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo holística, que concebe o mundo
como um todo integrado, e não como uma coleção de partes dissociadas. Pode também ser
denominado visão ecológica, se o termo “ecológica” for empregado num sentido muito mais amplo e mais
profundo que o usual. A percepção ecológica profunda reconhece a interdependência fundamental de
todos os fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedade estamos todos encaixados nos
processos cíclicos da natureza (e, em última análise, somos dependentes desses processos).
CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida. Disponível em
http://erealityhome.wordpress.com/2008/03/16/a-teia-da-vida-fritjof-capra/
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01. O principal propósito comunicativo do texto lido é:
A) divulgar as recentes descobertas da física quântica para pessoas leigas.
B) defender a proximidade teórica entre a física clássica e a física quântica.
C) advogar em prol do novo paradigma no campo das ciências em geral.
D) demonstrar a falta de impacto científico da física clássica em outras ciências.
E) apresentar a contribuição dos grandes nomes da física do início do século XIX.
02. A superação do antigo paradigma em face do atual se deve, segundo o autor:
A) aos recentes estudos e análises da constituição íntima da matéria.
B) à influência dos estudos físicos e experimentais de Newton e Descartes.
C) à análise do mundo natural como prolongamento do mecanicismo do século XIX.
D) à inexplicável compatibilidade entre a física cartesiana e as novas teorias da matéria.
E) à confirmação de que as recentes teorias conduzem a um mecanicismo mais rigoroso.
03. Em “As novas concepções da física têm gerado uma profunda mudança em nossas visões de mundo; da
visão de mundo mecanicista de Descartes e Newton para uma visão holística, ecológica” (linhas 03-05),
a relação semântica do trecho grifado em relação ao que é dito no primeiro período é de:
A) analogia.
B) contraste.
C) finalidade.
D) redundância.
E) especificação.
04. Assinale a alternativa cujo trecho afirma que as atuais teorias da matéria trouxeram benéficos enfoques
científicos.
A) “A nova visão da realidade não era, em absoluto, fácil de ser aceita pelos físicos no começo do
século” (linhas 06-07).
B) “A exploração dos mundos atômicos e subatômicos colocou-nos em contato com uma realidade
estranha e inesperada” (linhas 07-08).
C) “os cientistas ficaram dolorosamente conscientes de que suas concepções básicas, sua linguagem e
todo o seu modo de pensar eram inadequados para descrever os fenômenos atômicos” (linhas 0810).
D) “mas, no fim, foram recompensados por profundas introvisões sobre a natureza da matéria e de sua
relação com a mente humana” (linhas 12-14).
E) “As dramáticas mudanças de pensamento que ocorreram na física no princípio deste século têm sido
amplamente discutidas por físicos e filósofos” (linhas 15-16).
05. Da leitura do segundo parágrafo, é correto afirmar que:
A) a crise emocional dos cientistas excluía a crise intelectual.
B) a crise dos cientistas atingiu o domínio da própria existência.
C) os problemas intelectuais dos cientistas foram causados pela crise emocional.
D) a crise existencial dos cientistas limitou-lhes os problemas emocionais ao inconsciente.
E) a crise emocional impediu a implantação de um paradigma científico mais amplo.
06. As palavras que resumem o antigo paradigma, segundo o quinto parágrafo são:
A) empirismo, igualitarismo, capitalismo, revolução.
B) naturalismo, atomismo, revolução, existencialismo.
C) darwinismo, materialismo, socialismo, igualitarismo.
D) atomismo, mecanicismo, darwinismo, determinismo.
E) libertarismo, revolução, mecanicismo, competividade.
07. Assinale a alternativa que indica uma característica do novo paradigma, segundo o autor do texto.
A) linearidade.
B) factualismo.
C) positivismo.
D) antimecanicismo.
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E) antropocentrismo.
08. A palavra “ecológica” (linha 43) apresenta, no texto, um sentido diferente do usual, que é:
A) relativo à constituição física da matéria.
B) aproximadamente o mesmo que o de holística.
C) essencialmente o mesmo usado pela Biologia.
D) imutabilidade essencial dos seres da natureza.
E) relação mecânica dos homens com os processos naturais.
09. A preposição grifada em “Na minha visão de físico” (linha 01) significa:
A) causa.
B) direção.
C) finalidade.
D) consecução.
E) conformidade.
10. Assinale a alternativa em que as palavras apresentam prefixos com o mesmo valor semântico.
A) descontínuas (linha 20) e ilimitado (linha 36).
B) transformação (linha 23) e introvisões (linha 13).
C) retrocedendo (linha 31) e revisão (linha 40).
D) inadequados (linha 10) e interdependência (linha 44).
E) encaixados (linha 45) e integrado (linha 42).
11. Assinale a alternativa em que a preposição grifada rege uma oração.
A) “Em seus esforços para apreender essa nova realidade...” (linha 08).
B) “Eles precisaram de um longo tempo para superar essa crise” (linha 12).
C) “Elas levaram Thomas Kuhn à noção de um ‘paradigma’ científico” (linhas 16-17).
D) “Para analisar essa transformação cultural, generalizei a definição de Kuhn...” (linhas 26-27).
E) “O novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo holística” (linha 41).
12. Assinale a alternativa em que a expressão grifada assume a mesma função sintática do termo destacado
em: “meu principal interesse tem sido a dramática mudança de concepções...” (linha 01).
A) “e ainda está sendo elaborada em nossas atuais teorias da matéria” (linhas 02-03).
B) “A nova visão da realidade não era, em absoluto, fácil de ser aceita pelos físicos no começo do
século” (linha 06-07).
C) “os cientistas ficaram dolorosamente conscientes de que suas concepções básicas (...) eram
inadequados...” (linhas 08-09).
D) “reconhecemos a mudança de paradigma em física como parte integral de uma transformação
cultural” (linhas 22-23).
E) “O paradigma (...) dominou a nossa cultura por várias centenas de anos” (linha 31).
13. Assinale a alternativa cujo verbo grifado tem a mesma predicação do empregado em: “Eles precisaram de
um longo tempo...” (linha 12).
A) “A nova visão da realidade não era, em absoluto, fácil de ser aceita” (linha 06).
B) “Em seus esforços para apreender essa nova realidade” (linha 08).
C) “mas alcançavam as proporções de uma intensa crise emocional” (linha 11).
D) “...ocorrem sob a forma de rupturas descontínuas...” (linha 20).
E) “Esse paradigma consiste em várias idéias e valores entrincheirados” (linha 33).
14. A expressão grifada em “poder-se-ia dizer, até mesmo existencial” (linhas 11-12):
A) constitui uma locução verbal do verbo poder com imperfeito do verbo ir.
B) consta de um verbo conjugado no imperfeito do indicativo.
C) possui verbo no futuro do pretérito do indicativo.
D) equivale semanticamente a uma oração condicional.
E) é formada de verbo no futuro e pronome reflexivo.
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15. Sobre o trecho: “uma constelação de concepções, de valores, de percepções e de práticas compartilhados
por uma comunidade, que dá forma a uma visão particular da realidade...” (linhas 28-30), é correto afirmar:
A) a concordância é ideológica, pois os sujeitos plurais são vistos como sinônimos.
B) o verbo está no singular porque concorda com o termo “comunidade”.
C) o verbo concorda com o pronome relativo de 3ª pessoa do singular.
D) o singular deve-se à ênfase no substantivo posposto: “forma”.
E) a concordância verbal se dá com o núcleo do antecedente.
16. Assinale a alternativa em que o vocábulo está corretamente segmentado quanto a todos os seus elementos
mórficos.
A) ampl-a-mente.
B) básic-a.
C) in-ter-médio.
D) transform-ação.
E) ex-plora-ção.
17. Assinale a alternativa que contém um cognato da palavra “dissociadas” (linha 42).
A) sociedade.
B) disperso.
C) solução.
D) desagregado.
E) disforme.
18. Assinale a alternativa em que o prefixo assume valor diferente daquele presente em “subatômicos” (linha 07).
A) Soterrar.
B) Sub-raça.
C) Infracitado.
D) Sotopor.
E) Subloja.
19. Assinale a alternativa em que o substantivo se relaciona a uma forma em –ista, como ocorre com o par de
nomes mecanicismo/mecanicista.
A) Heroísmo.
B) Islamismo
C) Federalismo.
D) Reumatismo.
E) Protestantismo.
20. Assinale a alternativa em que a classificação do fonema consonantal representado pelo dígrafo está correta.
A) intereSSe – fricativo sonoro.
B) compartiLHada – palatal sonoro.
C) recoNHecemos – velar nasal.
D) máQUina – palatal surdo.
E) entrinCHeirados – alveolar sonoro.
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Prova II – Conhecimentos Específicos
30 questões

21. De acordo com as normas de direito financeiro estabelecidas na Lei nº 4320/64 aplicáveis à União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, são demonstrações contábeis:
A) Balanço orçamentário, Balanço financeiro, Demonstração dos fluxos econômicos, Demonstração das
mutações do patrimônio líquido e Notas explicativas às demonstrações contábeis.
B) Demonstração dos fluxos de caixa, Demonstração dos fluxos econômicos, Demonstração das
mutações do patrimônio líquido e Notas explicativas às demonstrações contábeis.
C) Balanço orçamentário, Demonstração das variações patrimoniais, Demonstração dos fluxos de caixa,
Demonstração dos fluxos econômicos.
D) Balanço patrimonial, Demonstração dos fluxos de caixa, Demonstração do fluxo econômico e
Balanço financeiro.
E) Balanço patrimonial, Balanço orçamentário, Balanço financeiro e Demonstração das variações
patrimoniais.
22. Acerca das normas vigentes sobre despesa pública, assinale a alternativa correta.
A) Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente o de duração igual ou
superior a dois anos.
B) A constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou
financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros classificam-se como despesa na modalidade
investimentos.
C) Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente
às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas
entre as Despesas correntes.
D) São Transferências correntes as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras
pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta
em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem
diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para
amortização da dívida pública.
E) É exemplo da despesa na modalidade investimentos a participação em constituição ou aumento de
capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas.
23. Acerca da Receita Pública, assinale a alternativa correta.
A) A receita patrimonial é modalidade de receita derivada.
B) Tributo é por essencial modalidade de receita originária.
C) São modalidades de receitas correntes, a tributária, a alienação de bens, a agropecuária e a patrimonial.
D) O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de
tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.
E) O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas
correntes, apurado na demonstração a que se refere o balanço orçamentário, constituirá item de
receita orçamentária.
24. Acerca do disciplinamento legal vigente para o Plano plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), assinale a alternativa correta.
A) Todas estas leis são consideradas orçamentos nos termos da Constituição Federal de 1988.
B) O projeto de lei de diretrizes orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do
efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e
benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
C) A competência para iniciativa destas 3 (três) leis é do Poder Executivo. Caso este não o faça, de
acordo com a jurisprudência dominante do STF, poderá a competência ser partilhada com o chefe do
Poder Executivo.
D) Estabelece a Constituição Federal que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à
previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura
de créditos suplementares e especiais e a contratação de operações de crédito, ainda que por
antecipação de receita, nos termos da lei.
E) Caso um contador deseje conhecer as condições e exigências para transferências de recursos a
entidades públicas e privadas, deverá consultar a LOA.
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25. De acordo com as disposições sobre receita constante do Manual de Receitas da União, assinale a
alternativa correta.
A) A codificação econômica da receita é composta por seis níveis a saber: 1º nível – categoria
econômica; 2º nível – origem; 3º nível rubrica; 4º nível espécie; 5º nível – alínea; 6º subalínea.
B) O detalhamento da receita corrente e de capital em receitas correntes intra-orçamentárias e receitas
de capital intra-orçamentárias constituem em novas categorias econômicas de receita.
C) Chamam-se de receitas derivadas as resultantes da venda de produtos ou serviços colocados à
disposição dos usuários ou da cessão remunerada de bens e valores.
D) O mecanismo das contas-correntes, que é atualmente utilizado pela Administração Pública Federal, é
também uma forma de controlar as destinações de recursos.
E) A taxa de ocupação de imóveis é considerada receitas correntes, tributária.
26. É correto afirmar sobre o lançamento realizado no final do exercício (31.12 X0) a seguir indicado:
Lançamento 1:
Sistema financeiro
D – Despesa Orçamentária
C – Fornecedores
R$ 10,00
Lançamento 2:
Sistema financeiro
D – Fornecedores
C - Restos a pagar

R$ 10,00

A) A despesa referida acima somente cumpriu a etapa da fixação e do empenho.
B) O saldo apurado na conta Fornecedores no balanço patrimonial em 31.12.X0 será credor no valor de
R$ 10,00.
C) Os restos a pagar referido no lançamento acima se referem a categoria de não processado.
D) Nos moldes da Lei nº 4320/64 a despesa foi apropriada pela realização do 1º lançamento.
E) A etapa da liquidação da despesa foi ultrapassada com sucesso.
27. Acerca do regimento de suprimento de fundos, assinale a alternativa correta.
A) É proibida a concessão de suprimento de fundo a servidor declarado em alcance, ou seja, que tenha
sob sua responsabilidade dois suprimentos.
B) É possível afirmar que representa uma despesa pelo enfoque patrimonial.
C) O lançamento Débito: Responsabilidade de Terceiros – suprimentos de fundos; Crédito: Valores,
títulos e bens sob responsabilidade representa o registro do direito no sistema patrimonial do órgão
concedente pela entrega do suprimento ao servidor.
D) Com a concessão do suprimento de fundo é necessário percorrer todos os estágios da despesa pública.
E) A devolução de valores no exercício não aplicados pelo supridor gera o seguinte lançamento:
Débito: Bancos c/movimento; Crédito: Receita Orçamentária.
28. De acordo com a jurisprudência do TCU sobre aspectos do processo licitatório:
A) A Lei nº 10.520/02 (Lei do pregão) não exclui previamente o uso do pregão para contratação de
serviços de engenharia, determinando, tão-somente, que o objeto a ser licitado se caracterize como
bem ou serviço comum.
B) O TCU entende que a obrigatoriedade da existência de recurso orçamentário próprio constante do
estatuto licitatório para início do processo licitatório pode ser amenizada, desde que a licitação conte com
recursos oriundos de financiamento internacional, como é o caso daqueles concedidos pelo BIRD.
C) O entendimento pacífico do TCU no caso de não obtenção do número legal mínimo de três
propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, é que poderá o ordenador de
despesa, mediante despacho fundamentado, convocar para entregar do bem à Administração àquele
que ofereceu o menor preço após a avaliação devida da documentação apresentada pelos licitantes
que compareceram ao evento.
D) As justificativas para a inexigibilidade e dispensa de licitação devem estar circunstancialmente
motivadas, com a clara demonstração de ser a opção escolhida, em termos técnicos e econômicos,
aquela de menor preço para a administração.
E) Entende o TCU que a convocação de licitantes cujo ramo de atividade econômica seja incompatível
com o objeto da licitação realizada na modalidade convite não é infringência ao estatuto licitatório,
desde que devidamente justificada pelo ordenador de despesa.
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29. Face a Lei de Licitações é correto afirmar que:
A) é dispensável a licitação para a celebração de contratos de prestação de serviços com as
organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades
contempladas no contrato de gestão.
B) é inexigível a licitação na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com
entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos
termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação.
C) é dispensável a licitação para o patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.
D) é inexigível a licitação para patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.
E) os casos de inexigibilidade discriminados na Lei de Licitações não exclusivos, não existindo outros
não estabelecidos nesta lei.
30. Sobre prestação e tomada de contas especial, assinale a alternativa correta.
A) O pronunciamento expresso do ministro de estado supervisor da unidade jurisdicionada, ou da
autoridade de nível hierárquico equivalente nestas modalidades de processo, pode ser objeto de
delegação ao dirigente do Controle Interno.
B) Os prazos para guarda dos documentos comprobatórios de cada exercício, incluídos os de natureza
sigilosa, serão contados sempre a partir do julgamento dos respectivos processos de prestação de contas.
C) Chama-se processo de contas ordinárias, o processo de contas referente a exercício financeiro
determinado, constituído pelo Tribunal segundo critérios de risco, materialidade e relevância.
D) Caso um determinado Estado receba recursos de origem federal, a competência para julgamento das
contas deste, neste caso, será repassada ao Tribunal de Contas Estadual, conforme entendimento do
TCU, por força do pacto federativo.
E) De acordo com as normas federais que regem a espécie, a documentação atinente à prestação de contas
deverá permanecer na Internet na página do TCU, em até 10 dias da data limite da apresentação.
31. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal no art. 70 a 74 sobre o Controle Externo é correto afirmar:
A) a vinculação do Tribunal de Contas da União com o Poder Legislativo é meramente pro-forma, pois
a sua natureza é de tribunal judicial, tendo em vista as garantias e prerrogativas aos seus ministros
estabelecidas na Carta Constitucional, que equipara os seus membros aos do STJ.
B) é possível que um brasileiro naturalizado seja nomeado para ministro do TCU na vaga destinada à
escolha do Presidente da República.
C) compete ao TCU, no caso de verificação de irregularidade em contrato, sustar a execução deste,
devendo o órgão ou entidade adotar as providências necessárias ao exato cumprimento da lei.
D) a competência para o exercício do controle externo no país, no âmbito da Administração Pública
Federal, é do Tribunal de Contas da União.
E) de acordo com a norma constitucional vigente caberá ao TCU julgar as contas dos administradores e
demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário.
Neste sentido, um bolsista da CAPES que não preste contas ao TCU, terá as suas contas julgadas
irregulares pelo Tribunal.
32. Sobre o Sistema de Controle Interno, assinale a alternativa correta.
A) Pode-se incluir como avaliação de resultados por parte do Controle Interno a realização de auditorias
de natureza operacional.
B) O apoio do Controle Interno ao Externo preconizado no texto constitucional pode ser traduzido
como subordinação do primeiro ao segundo.
C) Os responsáveis pelo Controle Interno federal são responsáveis solidários pelos atos praticados pelo
administrador público perante o TCU.
D) Já é uma realidade nos dias atuais o sistema de controle interno integrado preconizado no art. 74 da
Constituição Federal.
E) Não se encontra como atribuição do Sistema de Controle Interno a avaliação da execução dos
orçamentos públicos.
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33. Determinado órgão procedeu a realização de licitação pública. Para tanto, exigiu do fornecedor a entrega
de caução para garantia de execução dos serviços, o qual foi escolhido por ele (fornecedor) títulos da
dívida pública avaliados em R$ 10.000,00. Considerando a situação hipotética acima, é correto afirmar:
A) serão movimentados os sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial, de compensação e de custos.
B) serão movimentados os sistemas orçamentário, financeiro e o de compensação, somente.
C) serão movimentados os sistemas financeiro e o de compensação, somente.
D) serão movimentados os sistemas financeiro e patrimonial, somente.
E) será movimentado o sistema de compensação, somente.

34. De acordo com a nova estrutura de plano de contas aplicado ao setor público (PCASP) proposta pela
STN, assinale a alternativa correta.
A) O PCASP está dividido nas seguintes classes: ativo, passivo e patrimônio líquido, variações
patrimoniais diminutivas, variações patrimoniais aumentativas, controles da aprovação do
planejamento e orçamento, controles devedores e controles credores.
B) São elementos essenciais do registro contábil, entre outros: o valor da transação e o funcionamento
das contas.
C) A codificação 1.1.2.3 representada pela Dívida Ativa Tributária representa o subgrupo no qual o
lançamento é efetuado.
D) Vale de forma facultativa para a União a partir de 2010 e obrigatoriamente para a União, Estados e
Distrito Federal a partir de 2011.
E) A codificação 5.1.1.2 é exemplo de título referente à Classe Controles da Aprovação do
Planejamento e Orçamento.

35. De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidades Aplicadas ao Setor Público aprovadas pelo
CFC, assinale a alternativa correta.
A) O sistema contábil está estruturado em 4 (quatro) subsistemas de informações.
B) Devem observar as normas e as técnicas próprias da contabilidade aplicadas ao setor público de
forma parcial os serviços sociais e os conselhos profissionais e integralmente as entidades
governamentais.
C) Além dos Livros Diário e Razão, passa a também ser obrigatório para fins de apreciação por parte do
Controle Interno e/ou Externo o Livro Caixa por força da implementação do demonstrativo de fluxo
de caixa também criado.
D) As demonstrações contábeis das entidades do setor público, para fins de consolidação, devem ser
levantadas na mesma data, admitindo-se a defasagem de até três meses, desde que os efeitos dos
eventos relevantes entre as diferentes datas sejam divulgados em notas explicativas.
E) Persistem nas novas normas a facultatividade do registro da depreciação, amortização e exaustão.

36. Sobre a sistemática e as normas de Controle Interno vigente no país, assinale a alternativa correta.
A) A unidade de controle interno de cada órgão da Administração Pública Federal se submete ao
controle hierárquico do TCU.
B) São procedimentos de prevenção as medidas que visem à identificação, concomitante ou a
posteriori, de erros, omissões, inadequações e intempestividade da informação contábil.
C) A Estrutura de controle interno compreende ambiente de controle; mapeamento e avaliação de
riscos; procedimentos de controle; informação e comunicação; e monitoramento.
D) Os representantes da unidade de controle no âmbito da Administração Pública Federal tem
competência para multar os gestores que cumprirem as decisões emanadas da Unidade.
E) A unidade de controle interno estará Mapeando Riscos quando estiver acompanhando os
pressupostos do controle interno, que visa assegurar a sua adequação aos objetivos, ao ambiente
e aos recursos disponíveis.
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37. Sobre as Despesas de Exercícios Anteriores e regime contábil da despesa e receita aplicado ao setor
público, assinale a alternativa correta.
A) Os recursos consignados na rubrica ‘despesas de exercícios anteriores’ podem ser utilizados
para o pagamento de obrigações criadas em virtude de lei, cujo compromisso tenha sido
reconhecido dentro do próprio exercício.
B) Tanto a STN, quanto às normas de direito financeiro aplicáveis ao setor público (Lei nº
4320/64), estão de acordo que o regime contábil aplicado à despesa pública no país segue o
princípio da competência, cuja apropriação ocorre na fase do empenho.
C) A autoridade responsável pelo reconhecimento da obrigação de pagamento das despesas com
exercícios anteriores é sempre o contador do órgão.
D) O regime contábil da receita, de acordo com a Lei nº 4320/64, é o da competência.
E) As despesas com exercícios anteriores são classificadas na peça orçamentária junto às Despesas
Correntes, Outras Despesas Correntes.
38. Sobre o SIAFI, assinale a alternativa correta.
A) A Conformidade contábil consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução
orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal - SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.
B) São documentos do SIAFI relativos ao sistema orçamentário: nota de lançamento, nota de empenho,
nota de crédito, nota de dotação e a ordem bancária.
C) A OB (ordem bancária) pode ser utilizada para devolução de valores a terceiros.
D) as modalidades de acesso ao SIAFI são online e off-line.
E) as formas de acesso ao SIAFI são total e parcial.
39. Considerando os lançamentos a seguir indicados é correto:
Lançamento 1:
D – Dotação Inicial
C – Crédito Disponível

100,00

Lançamento 2:
D – Crédito Disponível
C - Crédito Empenhado a Liquidar 80,00
Lançamento 3:
D – Crédito Empenhado a Liquidar
C – Crédito Empenhado Liquidado 70,00
Lançamento 4:
D – Despesa Orçamentária
C – Fornecedores

70,00

Lançamento 5:
D – Fornecedores
C – Bancos c/movimento
C – Restos a Pagar Processados

50,00
20,00 70,00

Lançamento 6:
D – Bens Móveis
C – Mutações Ativas

50,00

A) Com base nos lançamentos acima é possível deduzir que a despesa pública na ordem de R$ 70,00
passou todas as fases estabelecidas na Lei nº 4320/64.
B) É possível deduzir que o montante de restos a pagar não processados, caso não haja alteração da
situação apresentada, será na ordem de R$ 10,00.
C) Não foi cumprida a técnica contábil para elaboração dos lançamentos nos de nº 5 e 6.
D) Há erro nos lançamentos 2 e 3, tendo em vista que uma vez empenhada a despesa (lançamento 2),
na fase seguinte (lançamento 3), ela deveria ser obrigatoriamente baixada pelo seu total.
E) Não deveria ter havido a incorporação de bens na ordem de R$ 50,00 devido o registro de restos a
pagar não processados.
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40. Observe o balanço orçamentário a seguir e assinale a opção correta.
Balanço Orçamentário - Prefeitura Tieta do Agreste em 31.12.X0

em R$

RECEITAS
Rtas Correntes
Rtas de Capital
Soma
Deficit
Total

Fixação
Execução Diferença
180.000,00
90.000,00
90.000,00

A)
B)
C)
D)
E)

Previsão
Execução Diferença
100.000,00 140.000,00 -40.000,00
80.000,00 60.000,00 20.000,00
180.000,00 200.000,00 -20.000,00

DESPESA
Créd. Orçam.
e adicionais
Soma
Superavit
180.000,00 200.000,00 -20.000,00 Total

180.000,00
180.000,00

90.000,00
110.000,00
200.000,00

90.000,00
-110.000,00
-20.000,00

É possível afirmar que houve déficit do orçamento corrente.
Houve insuficiência de arrecadação na ordem de R$ 20.000,00.
R$ 110.000,00 foi o montante de créditos orçamentários não utilizados pela entidade.
É possível deduzir que o total de restos a pagar processados foi na ordem de R$ 90.000,00.
O orçamento se manteve equilibrado desde a sua aprovação até o encerramento, no final do
exercício.

Instrução para resolução das questões de nºs 41 a 43:
Saldo do disponível proveniente do exercício anterior (X0) R$ 50,00
Na Demonstração Patrimonial da Prefeitura de Tieta do Agreste, exercício X1, constam os seguintes
saldos ao final do exercício:
Despesa Orçamentária R$ 100,00
Aquisição de bens móveis R$ 20,00
Empréstimos tomados R$ 65,00
Aquisição de títulos e valores R$ 30,00
Incorporação de bens por doação R$ 15,00
Receita Orçamentária R$ 60,00
Construção e aquisição de bens de natureza industrial R$ 85,00
Recebimento de créditos R$ 10,00
Encampação de dívidas passivas R$ 45,00
41. O resultado da execução orçamentária é:
A) deficitário de R$ 40,00.
B) superavitário de R$ 40,00.
C) operou-se excesso de despesa de R$ 40,00.
D) operou-se insuficiência na arrecadação de R$ 40,00.
E) operou-se desequilíbrio negativo na execução da despesa de R$ 40,00.
42. A Demonstração das Variações Patrimoniais é:
A) R$ 60 superávit.
B) R$ 50 superávit.
C) R$ 20 superávit.
D) R$ 10 superávit.
E) saldo nulo.
43. O resultado patrimonial do exercício é:
A) R$ 60 superávit.
B) R$ 50 superávit.
C) R$ 20 superávit.
D) R$ 10 superávit.
E) saldo nulo.
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44. Observe os dados que compõem o balanço financeiro da Prefeitura de Tieta do Agreste. Situação
hipotética em determinado exercício:
Receita orçamentária R$ 15,00
Correntes: R$ 5,00
Capital: R$ 10,00
Despesa Orçamentária R$ 30,00
Correntes: R$ 10,00
Capital: R$ 20,00
Restos a pagar não processados R$ 7,00
Depósitos em espécie R$ 12,00 (devolução)
Serviços da dívida a pagar (pgto.) R$ 3,00
Com base nos dados acima, assinale a alternativa correta.
A) O resultado da execução orçamentária superavitário de R$ 15,00.
B) O montante da receita orçamentária foi de R$ 22,00.
C) O total das despesas extra-orçamentárias superou as receitas extra-orçamentária em R$ 8,00.
D) A situação se configura impossível à luz da técnica contábil, tendo em vista que houve o pagamento.
de despesas extra-orçamentária em montante superior ao registrado como receita extra-orçamentária.
E) Houve equilíbrio na execução orçamentária
Dados para as questões 45 a 47:
Considerando uma entidade pública hipotética que apresentou os dados a seguir, é correto afirmar (saldos
das contas em 31.12.XO):
Saldos constantes do balanço financeiro em 31.12.X0:
Bancos c/movimento R$ 100,00
Restos a pagar não processados R$ 50,00
Receita orçamentária R$ 200,00
Despesa orçamentária R$ 150,00
Saldos provenientes do sistema patrimonial apurados em 31.12.X0:
Dívida fundada interna em títulos R$ 10,00
Bens de natureza industrial R$ 45,00
Contrapartida de valores em poder de terceiros R$ 40,00
Dívida fundada externa por contratos R$ 20,00
Bens móveis R$ 5
Valores em poder de terceiros – suprimento de fundos R$ 40,00

45. O resultado financeiro (patrimônio financeiro) apurado em 31.12.X0:
A) superávit financeiro de R$ 50
B) déficit financeiro de R$ 50
C) déficit financeiro de R$ 100
D) superávit financeiro de R$ 200
E) superávit financeiro de R$ 200
46. A situação líquida evidenciada no balanço patrimonial:
A) passivo real descoberto de R$ 80
B) ativo real bruto de R$ 70
C) passivo real líquido R$ 70
D) ativo real líquido de R$ 70
E) passivo real bruto de R$ 120
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47. No balanço patrimonial, o ativo real:
A) foi na ordem de R$ 50,00.
B) superou o passivo real em R$ 80,00.
C) não deve incluir o ativo e passivo compensados.
D) é o mesmo que apurar o saldo patrimonial do balanço.
E) não pode ser calculado, tendo em vista que faltam os dados referentes ao ativo e passivo financeiro.
48. Os dados abaixo representam toda a execução orçamentária de determinado órgão. Considerando os
saldos finais apurados no final do exercício, aponte a resposta correta.
CONTAS
Previsão Inicial da Receita
Crédito Disponível
Receita a Realizar
Dotação Inicial
Crédito Empenhado a Liquidar
Receita Realizada
Crédito Empenhado Liquidado

DÉBITO
7.000,00
?
10.000,00
5.000,00
7.000,00

CRÉDITO
10.000,00
?
?
7.000,00
5.000,00

Saldo final
10.000,00
?
3.000,00
10.000,00
2.000,00
7.000,00
5.000,00

D/C
C
?
D
D
C
D
C

Assinale a alternativa correta.
A) Todos os recursos do orçamento foram empenhados.
B) O montante de restos a pagar processados foi de R$ 2.000,00.
C) Houve excesso de arrecadação de R$ 7.000,00.
D) Houve economia da despesa de R$ 3.000,00.
E) Não é possível saber se houve equilíbrio orçamentário na aprovação do orçamento, pois falta
informação quanto ao montante de Crédito Inicial.
49. O balanço financeiro de determinada entidade é o que se apresenta abaixo para o exercício X1. Sabendo-se
que o saldo disponível proveniente do exercício anterior (X0) era na ordem de R$ 12.000,00
Dados informados – saldos das contas ao final do exercício X1
Receitas orçamentárias R$ 12.000,00
Despesas orçamentárias R$ 24.000,00
Restos a pagar inscritos R$ 3.000,00
Pagamento de restos a pagar R$ 6.000,00
Retenções de terceiros R$ 3.000,00
O saldo que passará para o exercício seguinte será:
A) R$ 9.000,00, tendo em vista que o limite para pagamento dos restos a pagar no exercício será de até
R$ 3.000,00, valor este inscrito no exercício.
B) o saldo não pode ser apurado em virtude de os pagamentos terem superado os recebimentos.
C) não haverá saldo que passará para o exercício seguinte.
D) o saldo será negativo de R$ 12.000,00, situação esta que evidencia o emprego de conta-corrente ou
caixa paralelo pela Administração.
E) o saldo será de R$ 6.000,00, em razão do pagamento de restos a pagar ter sido considerado inválido,
pois superou o montante inscrito.
50. A respeito da contabilização da dívida ativa é correto afirmar que:
A) gera um lançamento a crédito, como variação ativa orçamentária, pelo aumento do patrimônio da
entidade pública.
B) gera um lançamento a débito, como ativo realizável a curto prazo, quando ocorre o recebimento da
dívida pelo órgão público, podendo ser visualizado através do balanço patrimonial.
C) gera um lançamento a débito, como variação passiva orçamentária, pelo recebimento da dívida ativa.
D) gera um lançamento a crédito, como variação passiva extra-orçamentária, no caso do cancelamento
da dívida ativa.
E) gera um lançamento débito, como ativo realizável a longo prazo, quando ocorre o pagamento da
dívida por parte de terceiros.
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