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CONHECIMENTOS GERAIS – 10 QUESTÕES 

 

A IMPORTÂNCIA DE UMA BOA CONTABILIDADE 

 Paulo Henrique Teixeira 

  

Muitas são as formas em que as empresas, seus sócios e administradores podem ser condenados por leis 

comerciais, civis e penais pelo fato de não manter em ordem sua Contabilidade. 

  

Seja pelo motivo de não levar a sério a documentação relativa à transação operacional, fazer negócios fora 

do objeto social, misturar ou confundir bens particulares do sócio e da empresa, cometer desvios, ou até 

mesmo, efetuar contratação de um profissional despreparado. 

  

A Contabilidade é a alma da empresa, nela ficam registrados todos os atos e fatos. Se os atos do 

administrador são corretos: documentação adequada, transações negociais dentro do objeto da empresa, o 

reflexo é imediato: a Contabilidade é transparente. Caso contrário pode ser utilizada para incriminar a 

empresa, sócios, administradores e contador que foram relapsos e desleixados. 

  

No Brasil, principalmente nas médias e pequenas empresas, há o vício dos administradores não se 

preocuparem com a Contabilidade: “a Contabilidade é que se vire”. Essa atitude custa caro: crime fiscal, 

indisponibilidade dos bens dos sócios e administradores, pesadas multas, tributos, ingerência, concordata, 

falência, etc. 

  

É mister aos empresários e contadores conhecerem a definição de crimes, fraudes, dolos, erros, 

simulações, arbitramentos fiscais, distribuição de lucros, responsabilidade; meios e privilégios de manter a 

escrita contábil saudável, como prova a favor da empresa nos mais variados embates em que estão 

sujeitos. 

  

Assim, também, um enfoque da importância da Auditoria como complemento da Contabilidade nas suas 

mais variadas áreas. 

 

(Extraído do site público www.portaldecontabilidade.com.br) 

 

 

01. Podemos afirmar que, para o autor do texto acima, saber conceituar corretamente as diferentes 

modalidades de crimes fiscais é: 

a) Apanágio irrelevante para quem não milite nas lides da escrita fiscal.  

b) Opção facultada ao Contador quando o seu empregador dela declinar. 

c) Obrigação corporativa exclusiva do contador. 

d) Necessidade emergencial para empresários e seus contadores.  

 

02. Assinale a alternativa incorreta. O tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam 

das comunicações oficiais decorre: 

a) Do completo e total caráter inócuo das ações estatais e da decorrente supremacia do Estado 

sob os demais elementos da cidadania que deve ser observada como imprescindível na 

correspondência oficial. 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/
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b) Da ausência de impressões individuais de quem comunica: embora se trate, por exemplo, de 

um expediente assinado por Chefe de determinada Seção, é sempre em nome do Serviço 

Público que é feita a comunicação. Obtém-se, assim, uma desejável padronização, que 

permite que comunicações elaboradas em diferentes setores da Administração guardem 

entre si certa uniformidade. 

c) Da impessoalidade de quem recebe a comunicação, com duas possibilidades: ela pode ser 

dirigida a um cidadão, sempre concebido como público, ou a outro órgão público. Nos dois 

casos, temos um destinatário concebido de forma homogênea e impessoal. 

d) Do caráter impessoal do próprio assunto tratado: se o universo temático das comunicações 

oficiais se restringe a questões que dizem respeito ao interesse público, é natural que não 

cabe qualquer tom particular ou pessoal. 

 

03. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrita com X e não com 

CH: 

a) Boliche – Archote 

b) Apetrecho – Chimarrão 

c) Enchoval – Enchaqueca 

d) Tocha – Salsicha. 

 

04. Em programas de planilhas eletrônicas, qual a maneira correta de se fixar a célula A1 (referência 

absoluta) em uma fórmula para que os outros elementos da fórmula mudem, menos essa célula? 

a) =($A$1+A2) 

b) =$(A1+A2) 

c) =(A1+$A2) 

d) =(A1+A2)$ 

 

05. O euro é a moeda oficial de alguns países da Europa. Não é um exemplo desses países: 

a) Espanha 

b) Malta 

c) Hungria 

d) França 

 

06. Qual o valor de a na equação abaixo? 

𝑎 =
1

1 +
1

2 +
1
3

×
1

2
 

a) 7/10 

b) 14/10 

c) 7/20 

d) 14/20 

 

07. Atribuindo às letras do alfabeto números, sendo ”A”=1 e “Z”=26, qual letra deve ser escrita no espaço 

em branco para que a soma dos números atribuídos seja 54?  

A _ O R 

a) T 

b) M 
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c) C 

d) V 

 

08. Durante o ano letivo Ana realizou 4 provas de matemática e teve as seguintes notas: 

I - P1: 8,0 

II - P2: 6,5 

III - P3: 7,1 

IV - P4: 8,8 

 

Sabendo-se que a P1 e P2 tinham peso 1, a P3 peso 2 e a P4 peso 3, a média ponderada de Ana foi: 

a) 7,77 

b) 7,97 

c) 7,67 

d) 7,87 

 

09. Marque para as afirmações abaixo V para as verdadeiras e F para as falsas. 

Em relação às responsabilidades do servidor público do Município de Bom Jardim da Serra, segundo 

seu ESTATUTO, é: 

 

(__) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.  

(__) A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados aos servidores nessa 

qualidade. 

(__) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em 

prejuízo ao erário público municipal ou a terceiros. 

(__) A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho 

do cargo ou função. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras. 

b) Somente as alternativas II e III são verdadeiras. 

c) Somente as alternativas II, III e IV são verdadeiras. 

d) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 

10. Em relação ao Município de Bom Jardim da Serra é correto afirmar que, exceto: 

a) A maioria da população é descendente de português, italianos, alemães espanhóis e 

japoneses. 

b) A agricultura tem seu ponto forte no cultivo da maçã e da batata. 

c) Possui um parque aeólico. 

d) Entre seus pontos turísticos, destaca-se um conjunto de canyons. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 

 

11. Conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, 

produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou 
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represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à 

exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações. Trata-se de: 

a) Entidade Pública 

b) Receita Pública 

c) Patrimônio Público 

d) Ativos Públicos 

 

12. Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de registro realizado com erro na 

escrituração contábil da entidade e pode ser feito por meio, exceto de: 

a) Transferência 

b) Complementação 

c) Estorno 

d) Permuta 

 

13. É o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis após o término do exercício seguinte. 

Trata-se de: 

a) Não Circulante 

b) Circulante 

c) Conversibilidade 

d) Unidade Contábil 

 

14. Classifica-se como Inversões Financeiras: 

a) Serviços em Regime de Programação Especial. 

b) Auxílios para Inversões Financeiras. 

c) Amortização da Dívida Pública. 

d) Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresa em Funcionamento. 

 

15. Analise e marque a opção correta: 

 

I. Corresponderem a valores exigíveis até o término do exercício seguinte; 

II. Corresponderem a valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor 

público for a fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade. 

 

a) A opção I é relativa a passivos circulantes e a opção II é relativa a passivos não circulantes. 

b) A opção I é relativa a passivos não circulantes e a opção II é relativa a passivos circulantes. 

c) Ambas as opções são relativas a passivos não circulantes. 

d) Ambas as opções são relativas a passivos circulantes. 

 

16. Previsto pelo art. 6º da Lei no 4.320, de 1964, obriga registrarem-se receitas e despesas na LOA pelo 

valor: 

a) Total e Liquido, permitidas algumas deduções. 

b) Parcial e liquido, vedadas quaisquer deduções. 

c) Parcial e bruto, permitidas algumas deduções. 

d) Total e bruto, vedadas quaisquer deduções. 
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17. Os fenômenos patrimoniais devem ser registrados no momento de sua ocorrência e divulgados em 

tempo hábil para os usuários. Estamos falando de qual das formalidades do registro contábil? 

a) Representatividade 

b) Integridade 

c) Tempestividade 

d) Utilidade 

 

18. Resultante da venda de produtos ou serviços colocados à disposição dos usuários ou da cessão 

remunerada de bens e valores. Estamos falando de qual classificação das receitas correntes? 

a) Derivada 

b) Complementares 

c) Conjuntas 

d) Originárias 

 

19. É o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Trata-se de: 

a) Patrimônio Bruto 

b) Patrimônio Estável 

c) Patrimônio Líquido 

d) Patrimônio de Contingência 

 

20. É o ingresso proveniente da alienação de componentes do ativo permanente. De acordo com a Lei nº 

4.320/64, estamos falando de qual nível de origem das receitas de capital? 

a) Alienação de Bens 

b) Transferências de Capital 

c) Amortização de Empréstimos 

d) Operações de Crédito 

 

21. Ativos em que a entidade mesmo sem ter o direito de propriedade detém o controle, os riscos e os 

benefícios deles decorrentes. Trata-se de: 

a) Receitas controladas 

b) Receitas incontroladas 

c) Recursos controlados 

d) Recursos incontrolados 

 

22. Avalie as afirmações a seguir: 

 

I. O Livro Diário e o Livro Razão devem ficar à disposição dos usuários e dos órgãos de controle, na 

unidade contábil, no prazo estabelecido em legislação específica. 

II. Os registros extemporâneos devem consignar, nos seus históricos, as datas efetivas das ocorrências e a 

razão do atraso. 

 

Essas afirmações: 

a) Somente a afirmação I é procedente. 

b) Somente a afirmação II é procedente. 

c) Ambas são procedentes 

d) Ambas são improcedentes. 
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23. Os registros contábeis realizados e as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento 

das suas respectivas validades. Estamos falando de qual das formalidades do registro contábil? 

a) Fidedignidade 

b) Integridade 

c) Verificabilidade 

d) Comparabilidade 

 

24. Na classificação da Unidade Contábil, como denominamos a que representa a soma ou a agregação do 

patrimônio de duas ou mais Unidades Contábeis Originárias.? 

a) Originária 

b) Descentralizada 

c) Unificada 

d) Consolidada 

 

25. Na classificação da lei 4.320/64, consideram-se como Despesas de Custeio, exceto: 

a) Pessoa Civil 

b) Pensionistas 

c) Pessoal Militar 

d) Material de Consumo 

 

26. Os subsistemas contábeis devem ser integrados entre si e a outros subsistemas de informações de 

modo a subsidiar a administração pública sobre:  

 

I. Desempenho da unidade contábil no cumprimento da sua missão;  

II. Avaliação das metas estabelecidas pelo planejamento. 

 

Essas afirmações: 

a) Ambas estão corretas. 

b) Ambas estão incorretas. 

c) Somente a afirmação I está correta. 

d) Somente a afirmação II está correta. 

 

27. A divulgação das demonstrações contábeis e de suas versões simplificadas é o ato de disponibilizá-las 

para a sociedade e compreende, entre outras, as seguintes formas, exceto: 

a) Publicação na imprensa oficial em qualquer das suas modalidades. 

b) Remessa aos órgãos de controle interno e externo, a associações e a conselhos 

representativos. 

c) A disponibilização das demonstrações contábeis para acesso da sociedade em local e prazos 

indeterminados. 

d) Disponibilização em meios de comunicação eletrônicos de acesso público. 

 

28. Defina ingressos extraorçamentários:  

a) São recursos financeiros de caráter temporário que integram a Lei Orçamentária Anual. 

b) São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário 

e constituem elemento novo para o patrimônio público. 
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c) São recursos financeiros de caráter definitivo que integram a Lei Orçamentária Anual. 

d) São recursos financeiros de caráter temporário e não integram a Lei Orçamentária Anual. 

 

29. As variações patrimoniais classificam-se em: 

a) Quantitativas e qualitativas. 

b) Suplementares e acessórias. 

c) Econômico-financeira e administrativa. 

d) Compensadas e em compensação. 

 

30. Segundo a Lei nº 8.666/93, para obras e serviços de engenharia acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão 

e quinhentos mil reais), será adotada a modalidade: 

a) Tomada de preços 

b) Leilão 

c) Concorrência 

d) Convite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 


