
PROVA – CONTÁBEIS

01. Quando selecionamos um arquivo e pressionamos simultaneamente as teclas SHIFT e DEL 

(ou DELETE) no sistema operacional Windows, estamos 

A) enviando o arquivo para a pasta Meus Documentos. 

B) excluindo o arquivo permanentemente, sem a possibilidade de recuperá-lo da lixeira.

C) enviando o arquivo para a lixeira. 

D) abrindo o arquivo. 

E) enviando o arquivo para a área de trabalho.

02.  Um sistema computacional  é  composto  de  vários  componentes,  como processador (ou 

processadores), memória principal, unidades de disco, dispositivos de entrada, dispositivos de 

saída e interfaces de rede. O programa, cuja função é gerenciar estes componentes e fornecer 

aos aplicativos uma interface simples com o hardware do sistema computacional, chama-se 

A) editor de planilha eletrônica. 

B) gerenciador de sistema. 

C) sistema operacional. 

D) gerenciador de banco de dados.

E) editor de textos.

03. É uma ferramenta do sistema operacional Windows, que permite realizar as seguintes 

ações, dentre outras: localizar e corrigir problemas do sistema, desinstalar um programa e 

adicionar ou remover contas de usuários: 

A) painel de controle.

B) windows explorer. 

C) internet explorer. 

D) calculadora. 

E) paint.



04.  É  o  mecanismo  de  segurança  do  sistema  operacional,  que  impede  que  usuários  não 

autorizados obtenham acesso ao computador através de uma rede, como a Internet: 

A) firewall. 

B) atualização automática. 

C) proteção contra vírus. 

D) configuração de sistema.

E) sistema operacional

05. A figura mostra valores em uma planilha do Microsoft Excel. Os resultados corretos das 

fórmulas  estão  revelados,  respectivamente,  na  alternativa 

=IF(MÉDIA(A1:B6)<=SOMA(A4;B1);B3^2;B5^3) 

=IF(MÉDIA(A1:A6)>MÉDIA(B1;B6);"Certo";"Errado")

A) 1600 e Errado. 

B) Certo e 8000. 

C) 1600 e Certo. 

D) 8000 e Errado.

E) Errado e 1600.

06- De acordo com as normas vigentes aplicadas ao setor público, a realização de uma despesa 

orçamentária se processa através dos seguintes estágios:

A) planejamento, execução e controle.

B) empenho, liquidação e pagamento.

C) fi xação, empenho e controle.



D) previsão, empenho e controle.

E) planejamento, execução e liquidação.

07- As entidades listadas a seguir são abrangidas pelo campo de aplicação da Contabilidade 

Pública, EXCETO:

A) o Supremo Tribunal Federal.

B) os Tribunais de Contas.

C) as empresas estatais dependentes de recursos do orçamento federal.

D) as Câmaras Municipais.

E) empresas controladas pelo Poder Executivo, que dele não dependam financeiramente.

08- O Balanço Financeiro de um órgão público apresentou as seguintes contas principais e 

seus respectivos saldos:

      Contas                                  Saldos ($)

Receitas Orçamentárias                 30.350

Despesas Orçamentárias               26.450

Retenções de Terceiros                  23.000

Restos a Pagar Inscritos                  8.000

Pagamento de Restos a Pagar        25.750

Sabendo que o saldo disponível do exercício anterior era de $ 35.850, o saldo que passa para o 

disponível do exercício seguinte é de:

A) $ 31.000.

B) $ 34.450.

C) $ 45.000.

D) $ 52.200.

E) $ 56.100.



09- O procedimento de segregar o patrimônio da empresa avaliada do patrimônio de seus 

sócios está fundamentado no conceito da

A) entidade.

B) identidade.

C) prudência.

D) materialidade.

E) relatividade.

10- Sejam as seguintes sentenças:

  

I - A Contabilidade tem por objeto o patrimônio das entidades e tem por objetivo ser uma ciência 

social.

II - A Contabilidade tem por objetivo o patrimônio das entidades e tem por objeto ser uma ciência 

social.

III - A Contabilidade é uma ciência social e tem por objeto o patrimônio das entidades.

IV - A Contabilidade é uma ciência social e tem por objetivo o patrimônio das entidades.

      

À luz da Resolução CFC 750/93, de 29 de dezembro de 1993, assinale a alternativa CORRETA.

A) Apenas a sentença III é verdadeira.

B) Apenas as sentenças II e IV  são verdadeiras.

C) Apenas as  sentenças I e III  são verdadeiras.

D) Apenas a sentença IV é verdadeira.

E) Apenas a sentença I é verdadeira.

11- Em relação ao Custo das Mercadorias Vendidas - CMV de uma empresa cujo Estoque

Inicial era de R$ 12.000,00 e que, ao final do período constatou-se que as Compras Líquidas

foram de R$ 120.000,00 e o Estoque Final, R$ 12.000,00, é correto concluir:

I – O CMV no período foi de R$ 120.000,00.

II – O valor apurado a título de CMV é demonstrado na Demonstração do Resultado do Exercício.



III – O valor do CMV é igual ao do faturamento da empresa no período.

Quais estão corretas?

A) Apenas a I.

B) Apenas a I e a II.

C) Apenas a I e a III.

D) Apenas a II e a III.

E) Apenas a II.

12. O orçamento é um instrumento fundamental de governo e seu principal documento de 

políticas  públicas.  Por meio  dele,  os  governantes  selecionam prioridades,  decidindo  como 

gastar os recursos extraídos da sociedade e como distribuí-los entre diferentes grupos sociais, 

conforme seu peso ou força política. No que diz respeito a orçamento, indique a opção falsa.

A) O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento no qual são apresentados, de quatro em 

quatro anos, os objetivos e as metas governamentais.

B)  A Constituição  de  1988  trouxe  inegável  avanço  na  estrutura  institucional  que  organizou  o 

processo orçamentário brasileiro.

C) A Constituição de 1988 não só introduziu o processo de planejamento no clico orçamentário, 

medida tecnicamente importante, mas sobretudo, reforçou o Poder Legislativo.

D)  Nas  decisões  orçamentárias,  os  problemas  centrais  de  uma  ordem  democrática  como 

representação estão presentes.

E)  A Constituição de 1988 indica que, por iniciativa do Poder Legislativo, devem ser estabelecidas, 

além do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA).

13. São princípios orçamentários:

A) afetação e ponderação.

B) universalidade e afetação.



C) exclusividade e afetação.

D) universalidade e exclusividade.

E) universalidade e ponderação.

14. Os empenhos emitidos no exercício financeiro para pagamento de despesas com tarifas de 

energia  elétrica,  gás,  água  e  esgoto  de  órgãos  púbicos,  de  acordo  com  a  Portaria 

Interministerial no163/2001, serão classificados no elemento de despesa como:

A) Material de Consumo.

B) Serviços Prestados por Concessionários de Serviços Públicos.

C) Tarifas.

D) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

E) Outras Despesas Variáveis.

15. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

I – Atos Administrativos              ( ) compra de terreno

II – Fatos Administrativos           ( ) contratar pessoal

                                                     ( ) integralização de capital

                                                     ( ) pagamento de despesa

                                                     ( ) digitalizar correspondências

Assinale a resposta CORRETA, considerando a sequência de cima para baixo:

A) II, I, II, II, I.

B) II, II, I, I, I.

C) I, I, I, II, II.

D) II, I, II, I, II.

E) I, II, I, II, II.


