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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 06.

Texto 1
O barquinho que se tornou "O Barquinho"
                                              Rober to Menescal
Com 14 anos, ganhei um material para mergulho. Coisa mui-
to simples, uma máscara de mergulho, um pé de pato e um
canudo  para  respirar  na  superfície.  Como  sou  capixaba,
mesmo morando no Rio de Janeiro, era no Espírito Santo
que passava todas as férias.

Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina, tornan-
do-me um terrível predador, querendo caçar todos os gran-
des peixes que via.

Aos 17 anos, comecei em Vitória a tocar violão, e no fim des-
sas férias, voltando ao Rio com essa novidade, descobri que
Nara Leão, minha namoradinha nessa época, também tinha
começado a tocar o instrumento em suas férias em Campos
do Jordão.

Foi uma maravilha, pois quase todas as noites eu ia a seu
apartamento para tocarmos. Sempre aparecia alguém para
cantar e tocar com a gente, e assim foi-se armando um gru-
po que em dois anos começou a compor suas músicas e se
tornou o que foi chamado de "a turma da bossa nova".

A turminha da gente de vez em quando ficava chateada co-
migo, pois várias vezes fugi de entrevistas e mesmo de al-
guns shows porque tinha pescaria marcada.

Claro que minhas histórias de pescador, comprovadas por fo-
tos, faziam sucesso nos nossos encontros e cada vez mais
minhas músicas nasciam do mar.

Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de fim de
semana.  Pegamos  um barco alugado em Arraial  do Cabo
(RJ) e começamos nossa aventura. O dia estava lindíssimo,
com águas claras e quentes, e as poucas ondas, apesar de
assustarem a moçada, não prejudicaram nosso passeio.

Comecei a mergulhar e a pegar lagostas, badejos e outros
peixes, deixando de boca aberta a turma, Nara Leão, Ronal-
do Bôscoli, o pessoal do Tamba Trio, algumas das meninas
que nos acompanharam e minha futura mulher, Yara.

Levei-os para um lugar mais raso onde todos desajeitada-
mente fizeram o batismo no fundo do mar. Lá pelas 15h, des-
ligamos o motor e fomos fazer um lanche, deixando que o
barco deslizasse à vontade por aquele lindo dia.

Quando fomos ligar o motor para continuarmos o passeio,
ele não quis pegar de jeito nenhum, apesar das dezenas de
tentativas que fizemos, até acabar a bateria.

Claro que o pavor crescia cada vez que víamos o quanto es-
távamos longe da ilha. Fiquei tentando acalmar a turma en-
quanto tentava fazer o motor pegar, girando uma manivela.

Para tentar mostrar que tudo ia correr bem, eu cantarolava
junto ao barulho que o motor fazia nessas tentativas de fun-
cionamento.

De repente, perto das 18h, vimos uma grande embarcação
de pesca vindo do horizonte em direção a Cabo Frio. Amar-
ramos algumas roupas coloridas aos remos e fizemos sinais
para que nos vissem.

Em poucos minutos eles mudaram o rumo. Os pescadores
vindo da Bahia nos deram todo o apoio e começaram a nos
rebocar em direção ao Arraial do Cabo.

Neste mesmo momento, Bôscoli e eu fizemos de brincadeira
o verso: "O barquinho vai, e a tardinha cai", refrão que fomos
cantando até nossa chegada ao cais,  enfim são e salvos!
No dia seguinte, no apartamento de Nara Leão em frente ao
mar de Copacabana, Bôscoli me perguntou: "Beto, como foi
aquela melodia que você fez ontem no barco?".  Respondi
cantando: "O barquinho vai, a tardinha cai".

Ele me disse "não, essa eu me lembro, estou falando daque-

la quando você tentava fazer o motor pegar". "Ronaldo", fa-
lei, "não me lembro exatamente, mas foi uma coisa meio sin-
copada, igual  ao barulho de um motor falhando, tá,  tá, tá,
tá...".

Então  começamos  a  compor  esse  que  se  tornaria  nosso
maior sucesso, "O Barquinho".

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima/>. Acesso em: 6 de
jan. 2014. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à escolha lexical, o sentido produzido pelo título do
texto é construído com base 

(A) na distinção do sentido de embarcação como veículo
de passeio e como construção metafórica. 

(B) no modo como aventuras fictícias são transformadas
em experiências poéticas. 

(C) na diferença entre a referência genérica nos nomes
comuns  e  a  referência  específica  nos  nomes  pró-
prios.

(D) no equilíbrio entre as características do barco, peque-
no e alugado, e a maneira como ele era visto pelo
compositor. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, é um recurso linguístico produtivo para demons-
trar o envolvimento afetivo do autor com as experiências
narradas, o uso   

(A) do diminutivo para se referir à sua namorada e à sua
turma. 

(B) da alternância entre os tempos verbais para ancorar
os eventos narrados. 

(C) de numerais para expressar grandezas exatas. 

(D) de locativos para designar nomes de cidades. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  narrador  recorre  à  elaboração  hiperbólica  para  fazer
progredir o tema. Esse recurso está explícito no seguinte
trecho:

(A) “Com 14 anos,  ganhei  um material  para  mergulho.
Coisa muito simples, uma máscara de mergulho, um
pé de pato e um canudo para respirar na superfície ”. 

(B) “Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina,
tornando-me um terrível predador”. 

(C) “Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de
fim de semana. Pegamos um barco alugado em Arrai-
al do Cabo (RJ)”.

(D) “Os  pescadores  vindo  da  Bahia  nos  deram todo o
apoio e começaram a nos rebocar”. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A voz do coautor da letra da canção “O Barquinho” é deli-
mitada no texto por  

(A) vírgulas.

(B) verbos de dizer.

(C) substantivos concretos.

(D) aspas.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos da estruturação narrativa que marcam no
texto instâncias temporais  e contribuem para a progres-
são temática são os seguintes:

(A) “maravilha”, “a seu apartamento para tocarmos”, “ar-
mando um grupo”. 

(B) “um dia”, “nesse mesmo momento”, “quando fomos li-
gar o motor”. 

(C) “fugi de entrevistas”, “pescaria marcada”, “pescador”.

(D) “algumas roupas”, “sinais”, “águas claras e quentes”. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção metafórica “deixando de boca aberta a tur-
ma” é usada pelo autor para enfatizar suas 

(A) composições musicais. 

(B) habilidades como pescador. 

(C) aventuras amorosas. 

(D) conquistas profissionais. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões 07 e 08.

Texto 2
O Barquinho 
                   Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. 
Dia de luz
Festa de sol
E o barquinho a deslizar
No macio azul do mar
Tudo é verão
O amor se faz
Num barquinho pelo mar
Que desliza sem parar
Sem intenção nossa canção
Vai saindo desse mar
E o sol beija o barco e luz
Dias tão azuis

Volta do mar
Desmaia o sol
E o barquinho a deslizar
E a vontade de cantar
Céu tão azul
Ilhas do sul
E o barquinho é um coração
Deslizando na canção
Tudo isso é paz
Tudo isso traz
Uma calma de verão e então
O barquinho vai
A tardinha cai

Disponível em: <www.letras.mus.br/roberto-menescal>. Acesso em: 6 jan.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os versos curtos da letra de “O Barquinho” fazem uma as-
sociação com o barulho do motor. Essa associação é mar-
cada no Texto 1 por 

(A) ambiguidade.

(B) polissemia.

(C) onomatopeia.

(D) adjetivação.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatos vividos pelo narrador do Texto 1 inspiraram a cria-
ção do Texto 2. O verso “O amor se faz” remete   

(A) ao casamento com Yara e constitui uma paráfrase.

(B) à paixão de Menescal pelo mar e instaura correfe-
rencialidade.

(C) à chateação da turminha com as ausências do com-
positor e configura uma paródia.

(D) ao namoro com Nara Leão e promove intertextualidade.

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 3 para responder às questões 09 e 10.

Texto 3

Disponível em: <googleimagens.com>. Acesso em: 21 nov. 2013.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadrinho é uma homenagem aos 50 anos da Bossa
Nova. Para produzir o efeito de humor,  

(A) subverte-se a essência da composição de Menescal
e  Bôscoli,  traduzida  na  leveza  e  na  suavidade  de
seus versos. 

(B) apresenta-se  um  casal  temporalmente  distante  da
produção daquele período da história da música bra-
sileira. 

(C) constrói-se uma versão cujas  escolhas lexicais dei-
xam de remeter à obra original. 

(D) estabelece-se uma referência a partir  das experiên-
cias amorosas do enunciador.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O verbo achar é usado na fala da personagem como parte
da estratégia de  

(A) evidenciação da fonte radiofônica.

(B) avaliação do fato. 

(C) imposição de verdade. 

(D) modalização do discurso. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do ponto de vista da auditoria independente, a função do
controle interno é proporcionar a segurança de que erros e
irregularidades  possam  ser  descobertos  com  razoável
prontidão, assegurando assim a confiança e a integridade
dos

(A) ciclos operacionais. 

(B) testes de observância. 

(C) procedimentos de auditoria. 

(D) registros contábeis. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante os trabalhos executados pelo auditor, indubitavel-
mente, ele realizará serviços que terão relações com ou-
tras áreas do balanço ou da demonstração do resultado do
exercício. Um exemplo de correlação das informações ob-
tidas é:

(A) o inquérito sobre a existência de materiais de movi-
mentação morosa ou obsoletos. 

(B) o exame minucioso da conta de manutenção e repa-
ros e dos pagamentos realizados.

(C) a constituição da provisão para crédito de liquidação
duvidosa, que afeta o resultado e as contas a receber. 

(D) a análise da documentação de requisição de maté-
rias-primas à produção e itens do imobilizado. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em linhas gerais, pode-se dividir a auditoria em dois gran-
des grupos: auditoria interna e externa. Na auditoria inter-
na, os testes que visam à obtenção de evidências quanto
à suficiência,  exatidão e validade dos dados produzidos
pelos sistemas de informações da entidade são denomina-
dos de

(A) substantivos. 

(B) observância. 

(C) aderência. 

(D) analíticos. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A análise que se reveste de grande utilidade para o gestor,
pois oferece uma visão da estrutura de lucros,  custos e
despesas da empresa em termos de proporção em rela-
ção às vendas líquidas é denominada: 

(A) lucratividade. 

(B) vertical. 

(C) posicionamento. 

(D) horizontal. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na análise das demonstrações contábeis de uma empre-
sa, maior ênfase é dada ao balanço patrimonial e à de-
monstração de resultado do exercício,  uma vez que, por
meio dessas peças, é evidenciada de forma objetiva a si-
tuação 

(A) econômico-financeira. 

(B) administrativo-operacional. 

(C) quantitativo-patrimonial. 

(D) físico-contábil. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  ativo  deve  ser  reconhecido  no  balanço  patrimonial
quando  for  provável  que  benefícios  econômicos  futuros
dele provenientes fluirão para a entidade e seu custo ou
valor puder ser mensurado com

(A) acurácia. 

(B) clareza. 

(C) confiabilidade. 

(D) objetividade. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A base de mensuração mais comumente adotada pelas en-
tidades na elaboração de suas demonstrações contábeis é
o custo histórico. Ele é normalmente combinado com outras
bases de mensuração. Portanto,  os estoques são geral-
mente mantidos pelo menor valor entre o custo e o valor 

(A) presente descontado.

(B) líquido de realização. 

(C) futuro de mercado. 

(D) equivalente a caixa. 

conhecimentos_específicos_contador
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Com base nos dados que seguem, responda às questões
18, 19 e 20.

A contabilidade de determinada empresa comercial apre-
sentava em 31/12/2012 os seguintes saldos:

Contas Valor em R$

Receita bruta de vendas 4.600,00

Estoque inicial de mercadorias 1.200,00

Compras 3.900,00

Abatimentos sobre compras 150,00

Descontos incondicionais sobre vendas 250,00

Impostos e contribuições sobre vendas 910,00

Devolução de compras 350,00

Estoque final apurado extracontabilmente 1.800,00

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O valor da receita liquida de vendas, em reais, é de:

(A) 2.940 

(B) 3.090 

(C) 3.690 

(D) 3.440 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O custo, em reais, da mercadoria vendida é de:

(A) 2.800 

(B) 3.150 

(C) 3.200

(D) 4.150 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O lucro bruto da empresa, em reais, é de: 

(A) 210 

(B) 490 

(C) 640 

(D) 890 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As despesas  devem ser  reconhecidas  na demonstração
do resultado com base na associação direta entre elas e
os  correspondentes  itens  de  receita.  Esse  processo  é
usualmente chamado de 

(A) mensuração contábil. 

(B) regime de competência. 

(C) variação patrimonial.

(D) correlação de elementos. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o sistema de inventário que possibilita a administra-
ção da empresa obter junto à contabilidade informações
sobre a margem de lucro e ainda efetuar análise de evolu-
ção dos custos ao longo do período?

(A) Ponderado. 

(B) Periódico. 

(C) Absorção. 

(D) Permanente. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para fabricar um produto de sua linha normal de produção,
a empresa Industrial apresenta os seguintes gastos:

Custos Variáveis                         R$ 150,00 por unidade
Custos Fixos                              R$ 750.000,00 por mês
Despesas Variáveis                    R$ 100,00 por unidade

Sabendo que o preço de venda do produto é de R$ 300,00
por unidade, quantas unidades a empresa deverá produzir
para atingir o ponto de equilíbrio?

(A) 30.000 

(B) 19.000 

(C) 15.000 

(D) 12.000 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A unidade mínima administrativa para a contabilidade de
custos representada, na maioria dos casos, por homens e
máquinas e que desenvolve atividades homogêneas é co-
nhecida como

(A) departamento. 

(B) conglomerado. 

(C) território.

(D) cluster. 

conhecimentos_específicos_contador
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o sistema de acumulação de custos que se caracte-
riza pelo atendimento a encomendas específicas dos clien-
tes ou pela fabricação de acordo com determinações espe-
ciais e de forma não contínua?

(A) Por absorção direta. 

(B) Por ordem de produção. 

(C) Por processo. 

(D) Por custeio variável. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A empresa  Safari  S/A  apresentou  uma  receita  de  R$
20.000,00 e incorreu nos seguintes custos e despesas: 

• custos variáveis                  R$ 8.000,00

• custos fixos                         R$ 4.000,00

• despesas variáveis             R$ 3.500,00

• despesas fixas                    R$ 2.500.00

Sabendo que foram vendidos 70% da produção e a empre-
sa adota o custeio variável como método de custeamento, o
lucro líquido do exercício, em reais, é de:

(A) 1.400 

(B) 2.000 

(C) 4.400 

(D) 5.450 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  custo  cuja  característica  adiciona  a  possibilidade  de
comparação com o custo real, tornando-se um referencial
para controle e atribuições de metas aos gestores da em-
presa, é denominado de

(A) direto. 

(B) histórico. 

(C) variável. 

(D) padrão. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Determinada  empresa  resolveu  entregar  seus  produtos
aos clientes e passou a gastar 3% de suas vendas com o
frete, o qual configura

(A) uma receita. 

(B) uma despesa. 

(C) um investimento. 

(D) um custo. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Determinada empresa faz uma aquisição a prazo de um
computador e de uma impressora para uso em suas ativi-
dades administrativas. O registro correto dessa operação
terá como contrapartida do crédito na conta fornecedores
um débito na conta

(A) material de escritório. 

(B) investimentos permanentes. 

(C) material de consumo.

(D) móveis e utensílios. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A desvalorização de veículos, pertencentes a uma empresa
mineradora, por uso ou desgaste de funcionamento, será
objeto de

(A) exaustão. 

(B) amortização. 

(C) depreciação. 

(D) recuperação. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A contabilidade busca informar aos usuários a evolução do
patrimônio da entidade. Nesse sentido, o patrimônio com-
preende conjunto dos

(A) elementos necessários à existência da entidade, for-
mado pelos bens, pelos direitos e pelas obrigações. 

(B) bens tangíveis da entidade, formado pelos veículos,
móveis e imóveis. 

(C) elementos necessários à existência da entidade, for-
mado pelos bens e direitos menos obrigações. 

(D) bens intangíveis da entidade, formado pelos funcioná-
rios, pela carteira de clientes e pelos direitos autorais. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Não confundir os interesses dos sócios dentro de uma em-
presa com os interesses da própria empresa está relacio-
nado com o princípio da

(A) consistência. 

(B) continuidade. 

(C) entidade. 

(D) materialidade. 
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A operação de venda a prazo de um veículo sem lucro ou
prejuízo é registrada contabilmente debitando e creditando
respectivamente as seguintes contas:

(A) Veículos e Caixa/Equivalentes. 

(B) Fornecedores e Caixa. 

(C) Bancos e Imobilizado. 

(D) Contas a receber e Veículos. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando as operações com mercadorias, o estoque
disponível para venda é representado por:

(A) estoque inicial mais compras. 

(B) estoque inicial menos compras. 

(C) estoque final mais vendas. 

(D) estoque final menos vendas. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A receita pública caracteriza-se como um ingresso de re-
cursos ao patrimônio público. Com base na classificação
por categoria econômica, a lista que contém apenas recei-
tas correntes é a seguinte:

(A) operações de crédito, serviços e de contribuições. 

(B) patrimonial, agropecuária e de contribuições. 

(C) alienação de bens, serviços e de contribuições. 

(D) amortização  de  empréstimos,  créditos  a  receber  e
contribuições. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A execução da despesa orçamentária ocorre por meio de
estágios.  O  ato  administrativo  que  implica  o  reconheci-
mento formal de que o fornecedor entregou o produto em
conformidade com as especificações, integra o estágio de

(A) licitação. 

(B) empenho. 

(C) liquidação. 

(D) previsão. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A previsão da receita e a fixação das despesas, bem como
as alterações decorrentes dos créditos adicionais, são re-
gistradas no subsistema

(A) financeiro. 

(B) administrativo. 

(C) consolidado. 

(D) orçamentário. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A inscrição de Dívida Ativa é registrada no Subsistema Pa-
trimonial no grupo

(A) créditos de curto prazo. 

(B) créditos de longo prazo. 

(C) investimentos de curto prazo.

(D) investimentos de longo prazo. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma operação  de  crédito  efetuada  pelo  município  para
atender  a  uma  insuficiência  de  caixa,  cujo  pagamento
ocorrerá até o fim do exercício seguinte, terá sua inscrição
no Subsistema Patrimonial em  

(A) empréstimos e financiamentos de curto prazo. 

(B) fornecedores e contas a pagar a curto prazo.

(C) obrigações fiscais a curto prazo. 

(D) demais obrigações a curto prazo. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A administração indireta do Estado tem o objetivo de de-
sempenhar atividades administrativas de forma descentra-
lizada. São entidades integrantes da administração indire-
ta:

(A) as fundações públicas e as organizações sociais.

(B) as autarquias e as sociedades de economia mista. 

(C) as secretarias de estado e as organizações sociais.

(D) as fundações públicas e os consórcios. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme previsto na Lei  de Responsabilidade Fiscal,  a
Programação  Financeira  e  o  Cronograma  de  Execução
Mensal  de  Desembolso  deverá  ser  estabelecida,  após
publicação da Lei Orçamentária Anual, no prazo de até

(A) 10 dias. 

(B) 20 dias. 

(C) 30 dias. 

(D) 40 dias. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para um efetivo estudo sobre os gastos com a atenção bá-
sica de saúde no município, a classificação da despesa a
ser consultada é a

(A) institucional 

(B) funcional 

(C) programática 

(D) econômica 
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Financiar programas novos que não possuem dotação es-
pecífica no orçamento vigente refere-se ao crédito acional
de natureza

(A) complementar. 

(B) suplementar. 

(C) especial. 

(D) extraordinária. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 8.666/1993, as obras e os serviços
somente poderão ser licitados quando o produto dela es-
perado, quando for o caso, estiver contemplado nas metas
estabelecidas no

(A) Plano Plurianual. 

(B) Plano de Governo. 

(C) Programa Financeiro. 

(D) Programa de Crédito. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as
alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou inde-
pendentes da

(A) variação financeira. 

(B) execução orçamentária. 

(C) variação compensatória. 

(D) execução patrimonial. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As contas representativas de bens móveis e imóveis e obri-
gações trabalhistas, entre outras, pertencem ao subsistema

(A) orçamentário. 

(B) de custos. 

(C) patrimonial. 

(D) de compensação. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As prestações de contas dos atos de gestão são instrumen-
tos formalmente institucionalizados, adotados pelos órgãos
de controle para o exercício de suas atividades. A Constitui-
ção Federal atribui ao presidente da República a obrigação
de prestar contas referentes ao exercício anterior, após a
abertura da sessão legislativa, no prazo de

(A) 15 dias. 

(B) 30 dias. 

(C) 45 dias. 

(D) 60 dias. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a norma brasileira de contabilidade, que
estabelece referenciais para o controle interno, o mapea-
mento de riscos é a

(A) identificação dos eventos ou das condições que po-
dem afetar a qualidade da informação contábil. 

(B) decisão gerencial para mitigar os riscos, a partir  de
uma abordagem geral e estratégica. 

(C) definição do controle da execução das ações que in-
tegram os programas operacionais. 

(D) prevenção de práticas ineficientes, erros, fraudes, abu-
sos e outras inadequações. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle externo da Administração Pública Municipal no
Estado  de  Goiás  é  exercido  pelas  Câmaras  Municipais
com o auxílio do Tribunal de Contas 

(A) do Estado. 

(B) dos Municípios. 

(C) da União. 

(D) do Distrito Federal. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o artigo 13 do Estatuto dos Servidos Públi-
cos do Município de Goianésia, a autoridade competente
para dar posse aos demais servidores do Poder Executivo
é o

(A) chefe do Poder Executivo.

(B) chefe do Poder Legislativo. 

(C) secretário de Administração.

(D) secretário de Controle Interno. 
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