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CONHECIMENTOS GERAIS – 10 QUESTÕES 

 

01. São palavras oxítonas: 
a) Repórter e Tórax 
b) Júri e Táxis 
c) Túnel e Hífen 
d) Manacá e Marajás 
 

02. Marque a frase com erro de concordância nominal: 
a) Ele próprio foi enganado. 
b) Ela mesmo conseguiu o emprego. 
c) Beberei mais cerveja. 
d) Nós não estamos sós. 

 
03. Nenhuma das palavras contém erro de ortografia em: 

a) Pagear – Fustrado 
b) Degradassão – Apezar 
c) Marcineiro – Indescrição 
d) Obscenidade – Mágoa 

 
04. No MS Excel qual a função das teclas “CTRL+P”? 

a) Imprimir 
b) Salvar 
c) Copiar células 
d) Formatar células 

 
05. O BRICS é um agrupamento econômico atualmente composto por cinco países. Não é um deles: 

a) Rússia 
b) Índia 
c) Japão 
d) África do Sul 

 
06. Qual o montante final de um investimento inicial de R$ 10.000,00 aplicado a taxa de juros compostos 

de 15% ao ano por 2 anos? 

a) R$ 13.000,00 

b) R$ 13.225,00 

c) R$ 13.525,00 

d) R$ 13,475,00 
 
07. Se 5 betoneiras enchem 10 caminhões de concreto em 8 horas, em quantas horas 6 betoneiras irão 

encher 18 caminhões? 

a) 10 horas 

b) 11 horas 

c) 9 horas 

d) 12 horas 
 
08. A sequência abaixo obedece a regras diferentes para as posições dos números. Quais os números que 

devem ser escritos na 9ª e 10ª posição dessa sequência, respectivamente? 
 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

1 2 3 4 5 8 7 16   
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a) 9 e 16 

b) 10 e 32 

c) 11 e 16 

d) 9 e 32 
 

09. A estabilidade para o servidor público, habilitado em concurso público e empossado, se dará quanto ele 

completar ____ anos de efetivo exercício. Marque a alternativa correta. 

a) Um (1) ano de efetivo exercício da função pública. 

b) Dois (2) anos de efetivo exercício da função pública. 

c) Três (3) anos de efetivo exercício da função pública. 

d) Cinco (5) anos de efetivo exercício da função pública. 

 

10. São municípios que fazem divisa com Bom Jardim da Serra. 

a) São Joaquim, Lages , Urubici, Treviso 

b) São Joaquim, Orleans, Urubici e São José dos Ausentes (RS) 

c) São Joaquim, Urubici, Lages e Orleans 

d) São Joaquim, Treviso, Rio Rufino e Orleans 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 

 

11. O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é: 

a) O patrimônio público 
b) O déficit público 
c) O controle social das contas públicas 
d) O balanço financeiro público 

 

12. Esse estágio refere-se à estimativa, pelo Poder Público, de quanto irá ser alocado em cada dotação, 

sendo o montante o limite a ser gasto, visando o atendimento das necessidades coletivas. Trata-se de 

qual estágio? 

a) Fixação 
b) Empenho 
c) Liquidação 
d) Pagamento 

 

13. São estágios da receita pública: 

a) Lançamento e arrecadação 
b) Lançamento e recolhimento 
c) Lançamento, arrecadação, recolhimento e registro 
d) Lançamento, arrecadação e recolhimento 

 

14. É a soma, a agregação ou a divisão de patrimônios autônomos de uma ou mais entidades do setor 

público. Trata-se de: 

a) Exigibilidade 
b) Não Circulante 
c) Circulante 
d) Unidade Contábil 
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15. Registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à execução 

orçamentária. Trata-se de qual subsistema de informação do sistema contábil? 

a) Compensação 
b) Orçamentário 
c) Patrimonial 
d) Custos 

 

16. A Despesa Pública pode ser classificada quanto à afetação patrimonial em: 

a) Orçamentária e extra-orçamentária 
b) Derivada e originária 
c) Efetivas e por mutação patrimonial 
d) Correntes e de capital 

 

17. O registro deve representar a realidade dos fenômenos patrimoniais em função de critérios técnicos 

contábeis preestabelecidos em normas ou com base em procedimentos adequados, sem que incidam 

preferências individuais que provoquem distorções na informação produzida. Estamos falando de qual 

das formalidades do registro contábil? 

a) Fidedignidade 
b) Integridade 
c) Tempestividade 
d) Objetividade 

 

18. Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, 

confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado 

orçamentário. Trata-se de: 

a) Balanço Financeiro 
b) Balanço Patrimonial 
c) Balanço Orçamentário 
d) Demonstração das Variações Patrimoniais 

 

19. As transações no setor público devem ser reconhecidas e registradas integralmente: 

a) No momento em que ocorrerem. 
b) Em até 24 horas após ocorrerem. 
c) Em até 48 horas após ocorrerem. 
d) Em até 5 dias após ocorrerem. 

 

20. São elementos essenciais do registro contábil, exceto:  

a) O estilo da transação. 
b) A conta creditada. 
c) O valor da transação. 
d) O número de controle para identificar os registros eletrônicos que integram um mesmo 

lançamento contábil. 
 

21. As demonstrações contábeis das entidades definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público são, exceto: 

a) Balanço Financeiro 
b) Balanço supra-econômico 
c) Demonstração das Variações Patrimoniais 
d) Balanço Patrimonial 
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22. O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público é dividido em quantas classes? 

a) 6 classes 
b) 8 classes 
c) 10 classes 
d) 13 classes 

 

23. É todo recolhimento de bens aos cofres públicos. Trata-se de: 

a) Receita Pública 
b) Déficit Público 
c) Lucro Público 
d) Dívida Pública 

 

24. Avalie os itens: 

 

I. O procedimento licitatório é uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a Administração e os 
licitantes, que sem a observância dos quais é nulo o procedimento e o contrato subsequente; 

II. Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta 
mais vantajosa para o contrato de seu interesse; 

III. O procedimento licitatório visa propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder 
Público, dentro dos padrões estabelecidos pela Administração, e deve atuar como fator de eficiência e 
moralidade nos negócios administrativos. 

 

Estão corretos os itens: 

a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) I, II e III 

 

25. Patrimônio Líquido é o valor residual: 

a) Dos ativos da entidade antes de deduzidos todos seus passivos. 
b) Dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. 
c) Dos passivos da entidade antes de deduzidos todos seus ativos. 
d) Dos passivos da entidade depois de deduzidos todos seus ativos. 

 

26. A Receita Pública pode ser classificada quanto às categorias econômicas em: 

a) Orçamentária e extra-orçamentária 
b) Derivada e originária 
c) Efetivas e por mutação patrimonial 
d) Correntes e de capital 

 

27. “A Contabilidade Aplicada ao Setor Público deve permitir a integração dos planos hierarquicamente 

interligados, comparando suas metas programadas com as realizadas, e evidenciando as diferenças 

relevantes por meio de notas explícitas”. 

O texto acima: 

a) Está completamente correto. 
b) Está completamente incorreto. 
c) Só fica completamente correto se trocarmos a palavra “explícitas” por “explicativas”. 
d) Só fica completamente correto se for removida a palavra “interligados”. 
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28. É o ato emanado de poder competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento pendente 

ou não de implemento de condição que será cumprido com a entrega do material, a medição da obra 

ou a prestação dos serviços. Trata-se de qual estágio? 

a) Fixação 
b) Empenho 
c) Liquidação 
d) Pagamento 

 

29. Na classificação da Unidade Contábil, como denominamos a que representa parcela do patrimônio de 

Unidade Contábil Originária? 

a) Originária 
b) Descentralizada 
c) Unificada 
d) Consolidada 

 

30. O gasto que gera redução do patrimônio compõe: 

a) Os custos 
b) As perdas 
c) Os rateios 
d) As despesas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 


