
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leia estas instruções: 
 

1 Escreva seu Número de Inscrição neste retângulo:  

2 
Este Caderno contém 40 questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 
01 a 30  Conhecimentos Específicos; 31 a 40  Conhecimento Geral de 
Informática. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se 
não apresenta imperfeição gráfica que dificulte a leitura. 
Se você verificar algum problema, peça imediatamente ao Fiscal que 
substitua o Caderno. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais só uma é 
correta.  

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta 
pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço deste Caderno para rascunhos e não destaque 
nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e 
preencher a Folha de Respostas. 

8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira 
responsabilidade. 

9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de 
Respostas e este Caderno. 
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Conhecimentos Específicos         01 a 30 

 
01. O campo de aplicação da Contabilidade Pública é o 

A) patrimônio.     C) lançamento (registro). 

B) plano de contas.     D) balanço patrimonial. 
 
 
02. Segundo determina a Norma Brasileira de Contabilidade T 3, as contas do Ativo, no 

tocante aos prazos esperados de realização, e as contas do Passivo, no que diz 
respeito aos prazos esperados de exigibilidade, são dispostas 

A) em ordem crescente e em ordem decrescente, respectivamente. 

B) em ordem decrescente e em ordem crescente, respectivamente. 

C) em ordem decrescente. 

D) em ordem crescente. 
 
 
03. Selecione, entre as opções abaixo, aquela que, segundo a Constituição Federal, 

indica os instrumentos do processo de planejamento–orçamento no Brasil: 

A) Lei de Responsabilidade Fiscal − Lei de Previsões Trienais − Decretos de 
Orçamentos Anuais 

B) Plano Plurianual − Lei de Diretrizes Orçamentárias − Lei de Orçamentos Anuais 

C) Lei de Planejamento e Programação Orçamentária Decenal − Lei de Ajuste 
Qüinqüenal − Orçamentos-Programa 

D) Lei de Planejamento Orçamentário Integrado − Orçamentos Anuais de 
Investimento − Custeio 

 
 
04. As despesas governamentais, quando contratadas com terceiros, deverão ser 

precedidas necessariamente de licitação, à exceção dos casos em que a legislação 
pertinente dispensa ou torna inexigível esse procedimento.  
Indique a opção que apresenta todas as modalidades de licitação previstas na 
legislação brasileira: 

A) pregão − tomada de preços − cotações correntes − concorrência − concurso − 
convite 

B) pregão − concorrência − consulta − concorrência internacional − concurso público 

C) leilão − tomada de preços − carta-convite − concorrência aberta − concorrência 
fechada 

D) leilão − concurso − concorrência pública − tomada de preços − pregão − convite 
 
 
05. As etapas que o gasto do ente público percorre, antes de ocorrer o desembolso 

financeiro, são: 

A) previsão − empenho − arrecadação − licitação 

B) previsão − lançamento − arrecadação − recolhimento 

C) fixação − empenho − liquidação − pagamento 

D) fixação − lançamento − arrecadação − pagamento 
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06. A discriminação da despesa, segundo a Portaria 42, de 14-04-1999, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, é constituída por: 

A) Categorias Econômicas e Subcategorias Econômicas 

B) Funções e Subfunções 

C) Provisão e Dotação 

D) Categorias Econômicas e Funções 
 
 
07. A receita obtida com a venda de um bem imóvel pertencente à UFRN deve ser 

classificada como  

A) Receita de Capital. 

B) Receita Corrente. 

C) Receita Patrimonial. 

D) Receita de Equivalência. 
 
 
08. O Art. 36 da Lei nº 4.320/64, que estabelece normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, considera a despesa com Restos a Pagar como 

A) compromissos reconhecidos e empenhados após o encerramento do exercício 
correspondente. 

B) despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as 
processadas das não processadas. 

C) despesas liquidadas, mas não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as 
processadas das não processadas. 

D) compromissos não reconhecidos e empenhados antes do encerramento do 
exercício correspondente. 

 
 
09. Conforme estabelecido na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), as operações de 

crédito de prazo inferior a doze meses, cujas receitas tenham constado no 
orçamento, devem ser consideradas como 

A) refinanciamento da dívida. 

B) dívida pública mobiliária. 

C) dívida pública consolidada. 

D) refinanciamento integrado. 
 
 
10. O Relatório Resumido de Execução Orçamentária, exigência da Lei Complementar nº 

101/2000 (LRF), deverá ser publicado a cada 

A) semestre.    C) trimestre. 

B) mês.      D) bimestre. 
 
 
11. A inclusão,  na Lei Orçamentária Anual, de dispositivo estranho à previsão da receita 

e à fixação da despesa fere o princípio orçamentário da 

A) especificação.    C) exclusividade. 

B) universalidade.    D) programação. 
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12. À transgressão de preceito estabelecido na Resolução nº 803, de 10-10-1996, que 
aprova o Código de Ética do Contabilista, aplica-se, conforme a sua gravidade, a 
seguinte penalidade: 

A) trabalho voluntário 

B) advertência pública 

C) cancelamento de registro 

D) advertência reservada 
 
 
13. Um Balanço Orçamentário confeccionado conforme a Lei nº 4.320/64 apresentou os 

seguintes saldos: 
Receitas Correntes Previstas: R$ 80,00; 
Receitas Correntes Executadas: R$ 100,00; 
Receitas de Capital Previstas: R$ 60,00; 
Receitas de Capital Executadas: R$ 50,00; 
Despesas Correntes Fixadas: R$ 70,00; 
Despesas Correntes Executadas: R$ 60,00; 
Despesas de Capital Fixadas: R$ 70,00; 
Despesas de Capital Executadas: R$ 70,00. 

Com base nessas informações, o resultado da execução orçamentária será: 

A) Déficit de R$ 130,00 

B) Déficit de R$ 70,00 

C) Superávit de R$ 150,00 

D) Superávit de R$ 20,00 
 
 
14. Com base no Balanço Orçamentário apresentado na questão 13, o valor do déficit de 

capital é de 

A) R$ 20,00. 

B) R$ 50,00. 

C) R$ 60,00. 

D) R$ 10,00. 
 
15. Com base na Constituição Federal, a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) 

estabelece percentuais máximos de despesa total com pessoal em relação à R.C.L, 
para cada ente da Federação. Esses percentuais são: 

A) União: 50%; Estados: 60%; Municípios: 60%. 

B) União: 60%; Estados: 60%; Municípios: 60%. 

C) União: 50%; Estados: 50%; Municípios: 50%. 

D) União: 60%; Estados: 60%; Municípios: 54%. 
 
 
16. Um financiamento obtido para ser pago em seis parcelas mensais e sucessivas, com 

uma carência de dois anos, deve ser, no momento de sua obtenção, contabilizado no 

A) Resultado de Exercícios Futuros. 

B) Passivo Exigível a Longo Prazo. 

C) Patrimônio Líquido. 

D) Ativo Realizável a Longo Prazo. 
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17. A Loja Veste Bem Ltda. é uma empresa comercial típica. No final de março de 2006, 
adquire mercadorias a prazo no valor de R$ 34.500,00. Nessa operação, as alíquotas 
de IPI e de ICMS são, respectivamente, de 12% e de 17%.  
Com base nessas informações, pode-se afirmar: 

A) O valor do IPI destacado na Nota Fiscal de aquisição não integra o valor do 
estoque dos itens comprados, pois será recuperado, tal como as demais 
despesas de aquisição, pelo preço de venda. 

B) O valor do IPI destacado na Nota Fiscal bem como o valor do ICMS não integram 
o valor do estoque dos itens comprados. 

C) O valor do ICMS destacado na Nota Fiscal de aquisição das mercadorias não 
integra o valor do estoque dos itens comprados, enquanto o do IPI integra o valor 
do estoque dos itens comprados. 

D) O valor do ICMS destacado na Nota Fiscal de aquisição integra o valor do 
estoque dos itens comprados, pois será recuperado quando da revenda de tais 
itens. 

 
 
18. De acordo com as normas vigentes, o termo “Companhia” é utilizado para denominar 

as empresas constituídas sob a forma de 

A) Sociedade Limitada.     C) Sociedade Simples. 

B) Sociedade por Ações.     D) Sociedade Cooperativa. 
 
 
19. A Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa e as Duplicatas Descontadas são 

redutoras das contas do 

A) Passivo Permanente. 

B) Ativo Permanente. 

C) Ativo Circulante. 

D) Patrimônio Líquido. 
 
 
20. De acordo com a NBC T 3, as contas que compõem o Ativo devem ser agrupadas em 

Circulante, Realizável a Longo Prazo e Permanente. Este último apresenta a 
seguinte composição: 

A) Investimentos − Imobilizado − Diferido 

B) Investimentos − Imobilizado − Fixo 

C) Investimentos − Imóvel − Diferido 

D) Investimentos − Imóvel − Imobilizado 
 
 
21. O recebimento de R$ 10.000,00 por conta de serviços a serem prestados em outro 

período provoca, no período atual, 

A) aumento do ativo e do passivo. 

B) aumento do lucro ou redução do prejuízo. 

C) redução do lucro ou aumento do prejuízo. 

D) redução do ativo e do passivo. 
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22. A Farmácia Natalense S. A. iniciou o mês de março de 2006 com R$ 20.000,00 em 
medicamentos para revenda. Adquiriu de fornecedores, durante o referido mês, 
novos medicamentos, no valor de R$ 30.000,00. As vendas do mês totalizaram R$ 
75.000,00, e delas foram obtidos R$ 30.000,00 de lucro.  
O valor do estoque final dos medicamentos é: 

A) R$ 15.000,00    C) R$ 5.000,00 

B) R$ 25.000,00    D) R$ 10.000,00 
 
 
23. Considere as seguintes informações: 

- o exercício social da empresa é de 01 de janeiro a 31 de dezembro; 

- um veículo foi vendido em 02-01-2006, por R$ 40.000,00; 

- a compra do bem ocorreu em 01-12-2003, por R$ 60.000,00; 

- a vida útil do veículo foi estimada em 5 anos; 

- o método de cálculo da depreciação é o da linha reta. 

O resultado decorrente da venda do veículo acima foi: 

A) Prejuízo de R$ 20.000,00 

B) Prejuízo de R$ 5.000,00 

C) Lucro de R$ 5.000,00 

D) Lucro de R$ 4.000,00 
 
 
Para responder às questões 24, 25 e 26, utilize as informações a seguir, relativas à 
empresa Boas Vendas S/A 
 

Durante o mês de janeiro de 2006, houve as seguintes operações: 
 

• compras de mercadorias para pagar em 24-02-2006, no valor de R$ 60.000,00; 

• pagamento a fornecedores, em cheque, no valor de R$ 40.000,00; 

• pagamento em dinheiro de R$ 10.000,00, referente a Salários a Pagar do mês 
de dezembro de 2005; 

ATIVO 31/12/2005 PASSIVO 31/12/2005
 CIRCULANTE  CIRCULANTE
  Caixa 12.500             Fornecedores 60.000           
  Bancos C/ Movimento 47.500             Salários a Pagar 10.000           
  Duplicatas  a Receber 40.000           Financiamentos 30.000           
  Estoques 50.000          100.000         

150.000         PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 PERMANENTE   Capital Social 120.000         
   Terrenos 66.800           Reservas de Lucros 40.000           
   Computadores 30.000           160.000         
   Deprec Acum Computadores (6.000)            
   Móveis e Utensílios 24.000           
   Deprec Acum Mov e Utensílios (4.800)           

110.000        
TOTAL DO ATIVO 260.000       TOTAL DO PASSIVO 260.000      

 BOAS VENDAS S/A
BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2005
R$ 1,00
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• recebimento de R$ 32.500,00, referente a Duplicatas a Receber, via depósito 
bancário; 

• compra, no dia 31 de janeiro, de um veículo no valor de R$ 40.700,00, para 
uso das atividades da empresa. A taxa de depreciação foi estimada em 20% ao 
ano; o veículo foi financiado para ser pago em 12 parcelas mensais com carência 
de 18 meses; 

• vendas de mercadorias para receber com 45 dias, no valor total de R$ 
80.000,00; 

• no final do mês, foram registradas pela contabilidade as seguintes despesas 
operacionais: Salário: R$ 12.000,00, para serem pagas no início do mês de 
fevereiro de 2006; Aluguel: R$ 5.000,00, para ser paga no início do mês de 
fevereiro de 2006; Pró-labore: R$ 2.000,00, pago, em cheque no dia 31; Outras 
Despesas: R$ 300,00, pagas em dinheiro, dentro da competência; 

• a vida útil dos computares foi estimada em cinco anos, e a taxa de depreciação 
anual dos Móveis e Utensílios é de 10%. 

• o Estoque Final de Mercadorias foi avaliado em R$ 60.000,00; 

• se a empresa Boas Vendas S/A apurar lucros no período, irá distribuir sua 
totalidade no mês de março de 2006; 

• a Empresa recebe benefícios fiscais, ficando, dessa forma, isenta dos tributos 
federais e estaduais. 

 
24. Conforme os dados iniciais e a movimentação ocorrida no mês de janeiro de 2006, 

pode-se afirmar que, após apuração do Resultado do Exercício e do levantamento do 
Balanço Patrimonial, o Lucro Líquido no mês de janeiro foi: 

A) R$ 21.140,00    C) R$ 15.000,00 

B) R$ 10.700,00     D)  R$ 10.000,00 
 
25. Pode-se afirmar que, no final de janeiro, o valor do Capital Circulante Líquido seria:  

A) R$ 10.000,00    C) R$ 60.700,00 

B) R$ 50.700,00     D) R$ 20.000,00 
 
26. O Balanço Patrimonial, levantado no final de janeiro, apresenta os seguintes valores 

para o Ativo Permanente e para o Passivo Circulante, respectivamente: 

A) R$ 150.000,00 e R$ 127.000,00 

B) R$ 150.000,00 e R$ 137.000,00  

C) R$ 150.700,00 e R$ 137.000,00 

D) R$ 150.700,00 e R$ 177.700,00 
 
27. De acordo com a NBC T 4, que trata da avaliação patrimonial, valor de mercado é 

A) o preço futuro, deduzido das despesas operacionais, dos impostos sobre vendas 
e do lucro. 

B) o preço a vista praticado pelos concorrentes, deduzido das despesas e dos juros 
do mês. 

C) o preço futuro num mercado de concorrência perfeita, deduzido dos impostos e 
dos juros. 

D) o preço a vista praticado, deduzido das despesas de realização e da margem de 
lucro. 
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28. Segundo a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade, são classificados como 
postulados: 

A) entidade e continuidade     C) continuidade e relevância 

B) competência e entidade     D) relevância e competência 
 
 
29. A regra, utilizada principalmente na avaliação de inventários, conhecida como “custo 

ou mercado, o que for menor”, está relacionada à convenção 

A) do oportunismo.     C) da objetividade. 

B) da materialidade.      D) do conservadorismo.  
 
 
30. Assinale a opção que contém apenas princípios contábeis, de acordo com a 

Resolução nº 750/93, do Conselho Federal de Contabilidade: 

A) competência − prudência − registro pelo valor original 

B) objetividade − competência − registro pelo valor original 

C) materialidade − oportunidade − atualização monetária 

D) prudência − objetividade − atualização monetária 
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Conhecimento Geral de Informática        31 a 40 

 

A figura a seguir mostra parte de uma janela do MS Windows XP que servirá de 
base para as questões 31 e 32. 
 

 
 
31. De acordo com a figura e com informações sobre o Windows pode se afirmar: 

A) O aplicativo Calculadora (mostrado parcialmente) está ativo. 

B) O aplicativo Diretivo HP pode ser removido do Menu Iniciar. 

C) O aplicativo Microsoft Excel pertence ao grupo Acessórios. 

D) O aplicativo Paint é utilizado para gerenciar arquivos e pastas. 
 

 
32. Com base na análise da figura e em informações sobre o Windows é correto afirmar: 

A) A calculadora exibida na janela da figura (mostrada parcialmente) é a calculadora 
científica. 

B) Existem duas possibilidades de se abrir o aplicativo Windows Explorer por meio 
de um único clique do mouse: atalho e menu Acessórios. 

C) Colocando-se o ponteiro do mouse sobre o ícone Documentos do menu Iniciar, 
serão mostrados os nomes dos três últimos documentos que foram abertos. 

D) De acordo com informações da Barra de Tarefas, existem cinco arquivos do 
Microsoft Word abertos. 
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A figura a seguir mostra uma janela do MS Word 2002 que contém parte de um texto 
retirado da página da UFRN. Essa figura servirá de base para as questões 33,34 e 35. 

 
 

33. De acordo com as informações da figura, é correto afirmar: 

A) O nome Negrito, na parte superior direita da janela, refere-se à formatação do 
título do texto. 

B) A expressão “TEXTO MODELO PARA A PROVA DO CONCURSO” está no 
cabeçalho da página.  

C) A expressão “UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE” faz parte 
do rodapé da página. 

D) O  botão na Barra de Formatação, refere-se ao nome da fonte. 
 

 
34. Sabendo-se que todo o texto do arquivo UFRNTC2006 – modelo está visível na 

figura, pode-se afirmar: 

A) O número 1, após o nome UFRN, no título, é uma chamada à nota de rodapé na 
parte inferior da figura. 

B) O cursor (que não está visível na figura) está em alguma palavra do título do texto. 

C) O botão do zoom indica que o texto está visualizado na figura em seu tamanho real. 

D) O dicionário utilizado pela versão do Word que gerou a figura contém a palavra 
“Dinarte”. 
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35. De acordo com a figura e com informações do Word, pode-se afirmar: 

A) Um clique (botão esquerdo) no botão  da barra de ferramentas Padrão abre o 
navegador de Internet. 

B) A opção Colunas, que permite formatar um texto em colunas, está no menu 
Ferramentas. 

C) Para se inserir o número de páginas, utiliza-se a opção Números de páginas, do 
menu Formatar. 

D) O botão  da barra de ferramentas Padrão é utilizado para controlar a exibição 
da barra de ferramentas Tabelas e bordas. 

 
 

A figura a seguir mostra uma janela do MS Excel 2003, a qual contém uma planilha 
e um gráfico. Essa figura servirá de base para as questões de 36, 37, 38 e 39. 
 

 
 

36. A fórmula da célula F5 foi copiada usando-se a alça de preenchimento para as 
células F6, F7 e F8. As informações que aparecerão nas células F6, F7 e F8 serão, 
respectivamente: 

A) #####, ##### e ##### 

B) 670, 600 e 570 

C) Não, Não e Não  

D) #VALOR, #VALOR e #VALOR 
 

 
37. Em relação ao gráfico (mostrado na parte inferior direita da figura), pode-se afirmar 

que  

A) é do tipo Colunas com seqüência de dados (Séries) por Linhas. 

B) é do tipo Barras com seqüência de dados (Séries) por Linhas. 

C) é do tipo Colunas com seqüência de dados (Séries) por Colunas. 

D) é do tipo Barras com seqüência de dados (Séries) por Colunas. 
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38. A partir da análise da figura e de informações sobre o Excel, é correto afirmar: 

A) Selecionando-se a célula B5 e clicando-se (botão esquerdo) no botão   serão 
acrescentados três zeros ao valor mostrado na célula B5. 

B) Selecionando-se a faixa [A1:F1] e clicando-se (botão esquerdo) no botão  o 
título “ITK Digitações” aparecerá centralizado como na figura. 

C) Selecionando-se a faixa [A5:E8] e clicando-se (botão esquerdo) no botão  a 
ordem dos nomes dos vendedores será mudada.   

D) Selecionando-se a célula C6 e clicando-se (botão esquerdo) no botão   
aumentará de um o número de casas decimais da célula C6 

 
 
39. Com base na figura e em informações sobre o Excel, é correto afirmar: 

A) A informação “Vendas do último trimestre” está na célula C2, pois esta célula está 
mais próxima do centro da faixa [A2:F2]. 

B) Selecionando a célula B9 e clicando (botão esquerdo) no botão  e em seguida 
Enter o valor mostrado em B9 será 45000. 

C) Uma das formas de calcular o valor mostrado na célula E9 é selecioná-la e digitar 
a fórmula =MÉDIA(E5:E8) seguida de Enter. 

D) Os botões  e  têm a mesma finalidade: centralizar a informação contida 
numa célula que esteja selecionada. 

 
 
40. Considere as seguintes afirmativas relativas à Internet 
 

I O Web mail é um aplicativo que permite ler mensagens de correio 
eletrônico a partir de uma máquina ligada à Internet 

II A operação de baixar um arquivo de um servidor da Internet para o 
computador do usuário é chamada de upload 

III A Caixa Postal é o componente de um serviço de e-mail que armazena 
as mensagens de correio eletrônico 

IV http://www.ufrn.br é um exemplo de um endereço válido de correio 
eletrônico 

V Um mecanismo de busca é um aplicativo que lista os sites na Internet 
onde se encontra um assunto escolhido 

 
A opção em que todas as afirmativas são verdadeiras é: 

A) II, III e IV 
B) I, II e IV 
C) II, III e V 
D) I, III e V  

 
 

 
 
 


