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PORTUGUÊS 
 
 

Texto  
 

E a reforma tributária? 
 

MARCOS CINTRA 

 
O Brasil precisa voltar a discutir esse tema. Com o lançamento da pré-candidatura de 

Germano Rigotto, que foi presidente da Comissão de Reforma Tributária da Câmara dos 
Deputados, o assunto deve ganhar espaço nos debates eleitorais para a Presidência da 
República. Não há como manter um sistema de arrecadação de impostos como o que é 
aplicado no Brasil, notoriamente injusto, ineficiente e custoso. 

Ao longo dos últimos 15 anos surgiram várias propostas de reforma. Desse intenso 
debate, que em realidade foi iniciado com a publicação da proposta do Imposto Único sobre 
Transações em 1990 na Folha, surgiu uma divisão de correntes de pensamento. De um lado, 
a corrente ortodoxa, dos impostos declaratórios; de outro, a proposta polêmica e 
"insolentemente nova", como a descreveu Roberto Campos, dos impostos não-declaratórios, 
representada pelo Imposto Único sobre a Movimentação Financeira. 

A discussão sobre tributos nos últimos anos comprova que se está diante de uma 
situação de rompimento do paradigma anterior, baseado nos impostos declaratórios, e sua 
substituição por novos conceitos e novas propostas, mais consentâneas com as profundas 
modificações tecnológicas e institucionais ocorridas ao longo das últimas décadas. 

O primeiro sinal dessa mudança de paradigma no Brasil veio com a proposta do 
Imposto Único, que infelizmente resultou na criação do Imposto Provisório sobre 
Movimentação Financeira, após proposta apresentada pela Comissão Ary Oswaldo Mattos 
Filho, em 1993, e posteriormente transformado na Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF), vigente até hoje. A experiência da CPMF deitou por terra 
alguns dogmas contra esse tipo de tributo e deixa aberto o caminho para a adoção de 
espécies tributárias inovadoras em substituição aos preceitos da sabedoria convencional. 

Mas, infelizmente, em vez de introduzir no país as mudanças necessárias, o governo 
age pontualmente, alterando o sistema tributário brasileiro de forma descontínua, inorgânica e 
desestruturada, agravando as distorções já existentes. Recentemente, a tabela do IR da 
pessoa física foi reajustada em 8%, e os materiais básicos utilizados na construção civil 
tiveram redução do IPI. Estuda-se a redução das alíquotas de algumas contribuições como o 
PIS, a Cofins e a CPMF. A tônica dessas ações e intenções é desonerar setores econômicos 
fortemente tributados, corrigindo algumas das mais evidentes distorções existentes. 

Contudo a questão envolvendo os impostos é muito mais ampla do que as medidas 
segmentadas adotadas pelo governo. Não serão os chamados "pacotes de bondades" que 
vão equacionar as anomalias existentes no sistema tributário brasileiro. Pesquisa do Fórum 
Econômico Mundial classificou a estrutura tributária brasileira como a mais ineficiente entre os 
117 países analisados. Em recente pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, os impostos foram 
considerados o maior vilão da economia brasileira. 

A carga de impostos se aproxima de 40% do PIB. Em menos de dez anos saiu do 
patamar histórico de 25% do PIB para atingir a atual arrecadação, que se iguala à de países 
desenvolvidos. A economia informal supera 30% do PIB, fazendo com que a pesada carga de 
impostos incida apenas sobre uma parte do universo de contribuintes, composta 
preponderantemente pelas maiores empresas do setor formal da economia, sobre os 
rendimentos do trabalho e sobre os gastos de consumo. Nesse sentido, o ônus tributário 
suportado por esses segmentos é desproporcionalmente elevado. 



 2

Além disso, a estrutura tributária brasileira é extremamente complexa em decorrência 
da proliferação de normas e procedimentos que ocorre em meio a um sistema 
predominantemente declaratório. 

Em razão dessa realidade, um fato tem despertado a atenção de técnicos e 
acadêmicos. É o custo de conformidade a ser suportado pelos contribuintes. Esse ônus 
corresponde aos desembolsos necessários para o cumprimento das obrigações acessórias 
da legislação tributária. Esse peso morto chega a 0,75% do PIB na média das empresas 
abertas, e pode alcançar o equivalente a 5,82% do PIB tomando por base o custo de 
conformidade das companhias abertas com receita bruta anual de até R$ 100 milhões. Isso 
implica dizer que, além da receita efetivamente arrecadada, de quase 40% do PIB, o 
contribuinte ainda arca com pelo menos outros 0,75% (ou 5,82%) do PIB para o custeio da 
gigantesca máquina tributária brasileira. 

Os impostos devem dominar os debates nas eleições deste ano. As desonerações 
fortalecem Lula, uma vez que desembolsar menos com impostos será bem recebido pelos 
eleitores. Mas, certamente, a segmentação do debate não será eficaz como forma de 
aperfeiçoar o caótico sistema tributário brasileiro 

Disponível em: http://www.folha.com.br , 20 de fevereiro de 2006. 

 
 
 
Questão 1 
 

O texto enquadra-se no gênero: 
 

a) reportagem. 
b) ensaio informativo. 
c) ensaio opinativo. 
d) crônica. 
e) artigo. 

 
 
Questão 2 
 

O foco do autor é: 
 

a) lançar idéias para uma reforma tributária. 
b) insistir na necessidade da implantação do imposto único no Brasil. 
c) propor uma reforma tributária. 
d) insistir na necessidade de se proceder a uma reforma tributária no Brasil. 
e) reforçar a candidatura presidencial de Germano Rigoto, um tributarista. 

 
Questão 3 
 

Em relação aos tributos, o autor defende a idéia de que a reforma deva ser: 
 

a) completa, para não agravar a situação já caótica. 
b) gradual, para não impactar a economia brasileira. 
c) ininterrupta, para atacar todos os impostos existentes. 
d) orgânica, a fim de reestruturar todos os tributos existentes. 
e) pontual, para reestruturar os pontos de desequilíbrio do sistema. 
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Questão 4 
 

Na frase, "Contudo a questão envolvendo os impostos é muito mais ampla" o 
único conector é: 
 

a) muito. 
b) contudo. 
c) mais. 
d) envolvendo. 
e) a. 

 
 
Questão 5 
 

O plural do substantivo "latino-americano" se faz da seguinte forma: 
 

a) latinos. 
b) latinos-americanos. 
c) latinos-americano. 
d) latino-americanos. 
e) não pluraliza. 

 
 
Questão 6 
 

O acento grave usado em "que se iguala à de países desenvolvidos" justifica-se 
porque: 
 

a) o verbo igualar está em contexto de regência direta e indireta com preposição 
a, e o termo que lhe segue é feminino e exige a anteposição do artigo. 

b) o verbo igualar está em contexto de regência direta com preposição a, e o 
termo que lhe segue é feminino e exige a anteposição do artigo. 

c) o verbo igualar está em contexto de regência indireta com preposição a, e há 
elipse do termo que lhe segue. 

d) o verbo igualar está em contexto de regência intransitiva com preposição a, e 
o termo que lhe segue é feminino e exige a anteposição do artigo. 

e) o verbo igualar está em contexto de regência indireta com preposição a, e o 
termo que lhe segue é feminino e exige a anteposição do artigo. 

 
 
Questão 7 
 

O sentido da palavra grifada na frase "Não serão os chamados "pacotes de 
bondades" que vão equacionar as anomalias existentes no sistema tributário brasileiro." 
corresponde a: 
 

a) equilibrar. 
b) igualar. 
c) solucionar. 
d) finalizar. 
e) organizar. 
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Questão 8 
 

A expressão grifada no trecho "Além disso, a estrutura tributária brasileira é 
extremamente complexa" pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:  
 

a) apesar disso. 
b) outrossim. 
c) no entanto. 
d) entretanto. 
e) porém. 

 
 
Questão 9 
 

Escolha a alternativa que corrija as imperfeições do texto: 
 

"Advogados e contadores se reunem para impedirem que impostos sigam 
aumentando. O aumento dos impostos no Brasil trata-se, já, de um modo geral, de 
problema crônico. À partir da reunião de hoje os participantes vão estar fazendo 
solicitações para que os brasileiros que quiserem mobilizarem-se mandem e-mails para a 
OAB e para o CFC."  
 

a) Advogados e contadores se reúnem para impedirem que impostos sigam 
aumentando. O aumento dos impostos no Brasil é de um modo geral, um 
problema crônico. A partir da reunião de hoje os participantes vão estar 
fazendo solicitações para que os brasileiros, que quiserem se mobilizar, 
mandem e-mails para a OAB e para o CFC. 

b) Advogados e contadores se reúnem para impedir que impostos sigam 
aumentando. O aumento dos impostos no Brasil  já é, de um modo geral, 
problema crônico. À partir da reunião de hoje os participantes estão fazendo 
solicitações para que os brasileiros que quiserem mobilizar-se mandem e-
mails para a OAB e para o CFC. 

c) Advogados e contadores se reunem para impedirem que impostos continuem 
aumentando. O aumento dos impostos no Brasil trata-se, já, de modo geral, de 
problema crônico. A partir da reunião de hoje os participantes vão estar 
fazendo solicitações para que os brasileiros que quiserem mobilizar-se 
mandem e-mails para a OAB e para o CFC. 

d) Advogados e contadores se reunem para impedir que impostos sigam 
aumentando. O aumento dos impostos no Brasil trata-se, já, de um modo 
geral, de problema crônico. A partir da reunião de hoje os participantes vão 
estar fazendo solicitações para que os brasileiros que quiserem se mobilizar 
mandem e-mails para a OAB e para o CFC. 

e) Advogados e contadores reúnem-se para impedir que impostos continuem 
aumentando. O aumento dos impostos no Brasil é, já, problema crônico. A 
partir da reunião de hoje, os participantes farão solicitações para que os 
brasileiros, que quiserem mobilizar-se, mandem e-mails para a OAB e para o 
CFC. 
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Questão 10 
 

Observe a charge de Angeli: 
 

 
 

O texto da personagem que anota a receita está, gramaticalmente, segundo as 
regras da norma culta: 
 

a) incorreto, porque há uma falha de concordância verbal e uma de colocação 
pronominal. 

b) incorreto, porque há uma falha de concordância nominal e uma de colocação 
pronominal. 

c) incorreto, porque há uma falha de concordância verbal e uma de regência 
pronominal. 

d) incorreto, porque há uma falha de ortografia e uma de colocação pronominal. 
e) incorreto, porque há uma falha de pontuação e uma de colocação pronominal. 

 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 

Questão 11 
 

Sobre a função real definida por     f(x) =  x2   +  3x  +  2     é correto afirmar que: 
 

a) assume seu valor mínimo no ponto   x = -
2

3
. 

b) x = 1   e   x = -2   são as raízes da equação   f(x) = 0. 

c) o gráfico de f(x) é uma parábola com concavidade para baixo. 

d) o valor máximo da função é   
4

1
. 

e) o gráfico da função não intercepta  o eixo das ordenadas. 
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Questão 12 
 

Para construir uma valeta de 200 m de comprimento por 5 m de profundidade e 
7m de largura, 100 funcionários da prefeitura municipal gastaram 2 meses e meio 
trabalhando 7 horas por dia. Se aumentarmos em 40 o número de funcionários, que 
continuarão trabalhando no mesmo ritmo dos anteriores por 10 horas diárias, em quanto 
tempo construirão uma outra valeta que tenha o mesmo comprimento, o dobro da largura 

e 
5

3
 de profundidade da primeira valeta ? ( considerar 1 mês = 30 dias ) 

 
a) 4 meses e 3 dias. 
b) 2 meses. 
c) 1 mês e meio. 
d) 6 meses. 
e) 18 dias. 

 
 
Questão 13 
 

Os ângulos internos de um triângulo são diretamente proporcionais aos números  
3  ,  4  e  5 . Então podemos afirmar que: 
 

a) o triângulo é retângulo. 
b) um dos ângulos mede 45º e um outro 75º. 
c) o triângulo é isóceles. 
d) um dos ângulos tem medida maior que 90º. 
e) um dos ângulos mede 36º e um outro mede 60º. 

 
 
Questão 14 
 

A capacidade total de uma caixa d’água que tem a forma de um prisma reto 
retangular e cujas dimensões internas são  1m,  1,20m  e  0,60 m  é: 

 
a) 72 000 litros 
b) 72 litros 
c) 7 200 litros 
d) 7,2 litros  
e) 720 litros 

 
 
 
Questão 15 
 

Uma urna contém 30 bolas numeradas de 1 a 30. Retirando-se uma bola 
aleatoriamente, qual a probabilidade de que ocorra um múltiplo de 3 ou um múltiplo de 5 ? 
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a) 
15

1
 

b) 
30

7
 

c) 
15

2
 

d) 
15

7
 

e) 
3

1
 

 
 

Questão 16 
 

Os garçons de um clube dividem entre si, no final do expediente, toda a gorjeta do 
dia. No último sábado receberam, de gorjeta, um total de R$ 600,00 e no domingo R$ 450,00. 
Mas no domingo dois dos garçons faltaram ao trabalho e por isso, coincidentemente, a 
quantia recebida por cada garçom foi a mesma da recebida no sábado. Quantos garçons 
trabalharam no domingo? 
 

a) 12 
b) 10 
c)   6 
d)   8 
e)   4 

 
 

Questão 17 
 

Em quanto tempo um capital triplica de valor se está aplicado à taxa de juros 
simples de 10% ao ano? 
 

a) 30 anos 
b) 10 anos 
c) 15 anos 
d) 20 anos 
e) 24 anos 

 
 

Questão 18 
 

Cada uma das peças de um jogo é identificada por 4 propriedades: forma, cor, 
tamanho e espessura. A forma pode ser triangular, retangular ou circular; a cor pode ser 
vermelha, amarela ou branca; o tamanho pode ser pequeno ou grande e a espessura 
pode ser grossa ou fina. Cada peça é única, isto é, só existe uma peça que é triangular, 
vermelha, grande e fina. Então o total de peças desse jogo é: 
 

a)   72 
b)   36 
c)   48 
d) 144 
e)   24 
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Questão 19 
 

O preço de um determinado veículo sofre uma depreciação linear ao longo do tempo, 
atingindo valor comercial mínimo após 24 anos de uso, como mostra o gráfico. 

O primeiro dono desse veículo retirou-o da concessionária e vendeu-o após 4 anos 
de uso por R$ 26 000,00. O valor comercial mínimo, após 24 anos de uso, corresponde a 20 
% do valor inicial, praticado pela concessionária. Então, o preço desse veículo após 15 anos 
de uso é: 
 
 
 

a) R$ 15 000,00 
b) R$ 11 000,00 
c) R$ 10 000,00 
d) R$ 12 000,00 
e) R$ 20 000,00 

 
 
 
 
 
 

Questão 20 
 

Assinale a alternativa ERRADA: 
 

a) 12,5% de R$ 96,00 correspondem a R$ 12,00. 

b) 5%  de R$ 720,00  é  R$ 36,00. 

c) 240 pessoas correspondem a 0,2% dos habitantes de uma cidade de 120 000 

pessoas. 

d) um capital de R$ 90 000,00 à taxa de juros simples de 12% ao ano rende em 

150 dias, juros de R$ 4 500,00. 

e) (10%)2   =  100%. 

 
 

Conhecimentos Específicos 
 
 

Questão 21 
 

Mantidos constantes os totais das origens e aplicações de recursos, quanto maior 
for o índice de Imobilização do Patrimônio Líquido menor será o índice de: 
 

a) Rentabilidade do Patrimônio Líquido. 
b) Giro dos Estoques. 
c) Composição do Endividamento. 
d) Liquidez Geral. 
e) Lucratividade. 

   (%) 
Valor 
   
  100 
 
 
 
 

 
 
 
    20 
 

      0                                               24                  tempo 
           (anos) 
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Questão 22 
 

As afirmativas abaixo estão corretas no que diz respeito à Contabilidade como 
conhecimento, exceto:  
 

a) Na contabilidade, o objeto é sempre o Patrimônio de uma Entidade, definido 
como um conjunto de bens, direitos e obrigações. 

b) A contabilidade possui objeto próprio – o Patrimônio das Entidades – e 
consiste em conhecimentos obtidos por metodologia racional, com as 
condições de generalidade, certeza e busca das causas, em nível qualitativo 
semelhante às demais ciências sociais. 

c) Na contabilidade, o essencial é que o patrimônio não disponha da autonomia 
em relação aos demais patrimônios existentes, o que significa que a Entidade 
não pode se dispor dele livremente. 

d) A contabilidade produz informações quantitativas aplicadas a uma Entidade, 
possibilitando ao usuário avaliar a situação e as tendências com o menor grau 
de dificuldade possível. 

e) A contabilidade coleta todos os dados econômicos, mensurando-os 
monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou 
de comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de decisões. 

 
 
Questão 23 
 

Com base nas informações abaixo e no Princípio da Competência, a alternativa 
que demonstra corretamente o valor do Resultado do Exercício é:  
 

Despesas Incorridas e Pagas..................... R$    45 000,00 
Despesas Não-Incorridas e Pagas............. R$  150 000,00 
Despesas Incorridas e Não-Pagas............. R$    30 000,00 
Receitas Recebidas e Não-Realizadas....... R$    50 000,00 
Receitas Realizadas e Recebidas.............. R$    75 000,00 
Receitas Realizadas e Não-Recebidas R$  100 000,00 

 
a) Lucro de R$100 000,00 
b) Prejuízo de R$ 55 000,00  
c) Nem Lucro nem Prejuízo 
d) Lucro de R$ 30 000,00 
e) Prejuízo  de  R$ 70 000,00 

 
 
Questão 24 
 

Sabendo-se que nos registros contábeis um dos Princípios Fundamentais de 
Contabilidade adotado é o de Competência, qual o efeito que representaria uma despesa 
incorrida, mas não paga no decurso do exercício, se adotado o regime de caixa? 
 

a) Um passivo maior que o real e lucro maior que o real. 
b) Um passivo menor que o real e lucro maior que o real. 
c) Um ativo maior que o real e um passivo menor que o real. 
d) Um ativo maior que o real e lucro menor que o real. 
e) Um ativo menor que o real e lucro menor que o real. 
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Questão 25 
 

Considerando: 
 

I- A contabilidade estuda e controla o patrimônio, registrando todas as ocorrências 
nele verificadas. 

II- Estudar e controlar o patrimônio, para fornecer informações sobre sua 
composição e variações, bem como sobre o resultado econômico decorrente da 
gestão da riqueza patrimonial. 

 
As afirmativas correspondem, respectivamente: 

 

a) ao conceito de contabilidade e à sua finalidade. 
b) à finalidade e o conceito da contabilidade.  
c) ao campo de aplicação e ao objeto da contabilidade. 
d) ao campo de aplicação e ao conceito de contabilidade. 
e) ao objeto e à finalidade da contabilidade. 

 
 
Questão 26 
 

De acordo com a Resolução  CFC Nº 750, de 29.12.1993, os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade são os seguintes: 
 

a) Da Entidade, da Continuidade, da Relevância, do Registro pelo Valor Original, da 
Correção Monetária, da Competência e da Prudência. 

b) Da Entidade, da Continuidade, da Relevância, do Custo como Base de Valor, da 
Atualização Monetária, da Prudência e da Competência. 

c) Da Entidade, da Relevância, da Competência, da Atualização Monetária, da 
Prudência, da Consistência e da Continuidade. 

d) Da Entidade, da Uniformidade, da Oportunidade, da Continuidade, da 
Competência, da Atualização Monetária e da Prudência. 

e) Da Entidade, da Continuidade, da Oportunidade, do Registro pelo Valor Original, 
da Atualização Monetária, da Competência e da Prudência. 

 
 
Questão 27 
 

O Princípio da Oportunidade refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à 
integridade do registro do patrimônio e das mutações, determinando que este seja feito de 
imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que as originaram. O 
posicionamento para as provisões deverão observar o seguinte: 
 

a) Desde que tecnicamente estimável, o registro das variações patrimoniais deve ser 
feito mesmo na hipótese de somente existir razoável certeza de sua ocorrência.  

b) Só podem ser registradas considerando apenas os elementos quantitativos e 
físicos quando houver absoluta certeza de sua ocorrência. 

c) O registro de provisões oriundas de estimativas são facultativas até o momento de 
sua ocorrência ou quando houver certeza de perda para a entidade. 

d) Mesmo que precisamente estimável, o registro das variações patrimoniais não 
deve ser feito por não existir razoável certeza de sua ocorrência. 

e) As provisões com razoável certeza de sua ocorrência somente serão registradas 
quando houver certeza de perda para a entidade. 
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Questão 28 
 

Uma empresa possui as seguintes informações extraídas de seu Balancete de 
Verificação em 2003: 
 

Grupos de Contas 01.01.2003 31.12.2003 
Ativo Circulante R$ 24 000,00 R$ 18 000,00 
Passivo Circulante R$ 12 000,00 R$ 6 000,00 

 

Em relação ao índice de Liquidez Corrente da empresa em 2003, é CORRETO 
afirmar que: 
 

a) A empresa terminou o exercício de 2003 com um crescimento positivo na 
Liquidez Corrente de R$ 2,00. 

b) A empresa terminou o exercício de 2003 com crescimento positivo na Liquidez 
Corrente de R$ 3,00. 

c) A empresa terminou o exercício de 2003 com uma redução de 50 % na 
Liquidez Corrente. 

d) A empresa terminou o exercício de 2003 com uma redução de R$ 6 000,00 na 
Liquidez Corrente. 

e) A empresa terminou o exercício de 2003 com crescimento positivo na Liquidez 
Corrente de R$ 1,00. 

 
 

Questão 29 
 

Com base na observação do Balanço Orçamentário abaixo, o resultado da 
execução orçamentária é: 
 

Balanço Orçamentário em 31.12.2004 
(em R$) 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA 
Receitas Correntes    
     Tributária 600,00 546,00 (  54,00) 
     Patrimonial 415,00 210,00 (205,00) 
     Serviços 185,00 192,00 7,00 
     Transferências Correntes 1 875,00 1 480,00 (395,00) 
Receitas de Capital    
     Alienação de Bens 890,00 152,00 (738,00) 
     Operações de Crédito - 670,00 670,00 
     Transferências de Capital 1 060,00 1 810,00 750,00 
SOMA 5 025,00 5 060,00 35,00 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA 
Créditos Iniciais 4 775,00 4 693,00 (   82,00) 
Créditos Adicionais 250,00 235,00 (   15,00) 
SOMA 5 025,00 4 928,00 (   97,00) 

 

a) Superavitária em R$ 132,00 
b) Deficitária em R$  97,00 
c) Superavitária em R$  35,00 
d) Nulo 
e) Deficitária em R$  62,00 
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Questão 30 
 

Em conformidade com o disposto na Lei Federal n. 4.320/64, integram a Receita de 
Contribuições : 
 

a) Receitas Tributárias de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias. 
b) Receitas Patrimonial, Agropecuária, Industrial, e de Serviços, Transferências 

Correntes e Outras Receitas Correntes. 
c) Receitas Patrimonial, Tributárias e de Capital. 
d) Receitas de Contribuições e Melhorias e de Serviços. 
e) Receitas Correntes, de Contribuições e de Capital. 

 
 

Questão 31 
 

Em conformidade com o que dispõe o art. 35 da Lei n. 4.320/64, conclui-se que o 
regime contábil adotado pela Contabilidade Pública em nosso País é: 
 

a) misto, sendo de competência para as receitas e de caixa para as receitas. 
b) de competência, para receitas e despesas. 
c) misto, sendo de caixa para as receitas e de competência para as despesas. 
d) de caixa, para receitas e despesas. 
e) misto, sendo de caixa para as receitas e despesas correntes, e de competência 

para as receitas e despesas de capital. 
 
 

Questão 32 
 

Na Contabilidade Pública, as contas do Plano de Contas pertencentes ao Sistema 
Orçamentário estão alocadas dentro do ativo e passivo compensados, sendo representadas 
pelos grupos:  
 

a) 1.9.1/2.9.1 (Execução Orçamentária da Receita) e 1.9.2/2.9.2 (Execução 
Orçamentária da Despesa). 

b) 3.9.1/4.9.1 (Execução Orçamentária da Receita) e 3.9.2/4.9.2 (Execução 
Orçamentária da Despesa). 

c) 3.9.1/4.9.1 (Execução Orçamentária da Despesa) e 3.9.2/4.9.2 (Execução 
Orçamentária da Receita). 

d) 1.9.1/2.9.1 (Execução Orçamentária da Despesa) e 1.9.2/2.9.2 (Execução 
Orçamentária da Receita). 

e) 1.9.1/2.9.1 (Previsão Orçamentária da Receita) e 1.9.2/2.9.2 (Previsão 
Orçamentária da Despesa). 

 
 

Questão 33 
 

De acordo com a Lei n. 4.320/64, ___________ demonstrará a receita e a despesa 
orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, 
conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se 
transferem para o exercício seguinte. 
 

a) a Demonstração das Variações Patrimoniais. 
b) o Balanço Orçamentário. 
c) o Balanço Patrimonial. 
d) o Balanço Financeiro. 
e) a Demonstração das Receitas e Despesas. 
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Questão 34 
 

A auditoria é o procedimento de fiscalização utilizado para: 
 

I- subsidiar a instrução e o julgamento de processos de tomadas e prestação de 
contas dos responsáveis pela aplicação de recursos públicos federais. 

II- atender a pedidos do Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas ou 
comissões. 

III- assegurar a eficácia do controle. 
 

Então: 
 

a) somente  I  e  II  são corretas. 
b) somente  I  e  III  são corretas. 
c) as afirmações  I,  II  e  III  são corretas. 
d) somente  II  e  III  são corretas. 
e) somente a afirmação  I  é correta. 

 
 
Questão 35 
 

Quanto aos documentos do SIAFI podemos afirmar: 
 

I- a nota de sistema destina-se a registrar os eventos contábeis 
automaticamente. 

II- o darf eletrônico destina-se a registrar o recolhimento de contribuições para a 
seguridade social. 

III- o guia de recolhimento destina-se a registrar os eventos vinculados ao 
recolhimento de numerário à conta bancária de unidade gestora. 

 

Então: 
 

a) I  ,  II  e  III  são corretas. 
b) somente  I  e  II  são corretas. 
c) somente  II  e  III  são corretas. 
d) somente  I  e  III  são corretas. 
e) somente  III  é correta. 

 
 
Questão 36 
 

A Lei 4.320/64 determina regimes diferenciados para a contabilização das 
receitas e despesas de natureza orçamentária; em função disto, quando do encerramento 
do exercício, é necessário: 
 

a) Processar todos os empenhos realizados no exercício até a data de 31 de 
dezembro. 

b) Computar os empenhos não pagos, até 31 de dezembro, na receita extra-
orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. 

c) Transferir o resultado econômico do exercício para a contabilidade financeira.  
d) Proceder ao encerramento das contas de variações patrimoniais.  
e) Processar a inscrição da dívida ativa do exercício. 
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Questão 37 
 

Observe os saldos das contas constantes da tabela a seguir, extraídos do balancete 
de verificação de uma determinada entidade pública.  
 

CONTAS SALDO (R$) 
Caixa 1 000,00 
Dívida Ativa  4 000,00 
Serviços da Dívida a Pagar 3 000,00 
Divida Funda Interna 34 000,00 
Bancos c/ Vinculadas 7 000,00 
Depósitos em Caução 8 000,00 
Bens Móveis 25 000,00 
Dívida Fundada Externa 75 000,00 
Participação em Capital de Empresas 13 000,00 
Bancos c/ Aplicação 25 000,00 
Restos a Pagar Processado 6 000,00 

Com base nas informações disponíveis, indique a assertiva que representa 
corretamente a soma do ativo financeiro, do ativo permanente, do passivo financeiro, do 
passivo permanente e saldo patrimonial, respectivamente. 
 

a) 33 000,00  ;  38 000,00  ;  21 000,00  ;  109 000,00  ;   59 000,00 
b)   8 000,00  ;  67 000,00  ;  51 000,00  ;    75 000,00  ;   51 000,00 
c) 33 000,00  ;  42 000,00  ;  17 000,00  ;  109 000,00  ;   51 000,00 
d) 41 000,00  ;  38 000,00  ;  47 000,00  ;    75 000,00  ;   43 000,00 
e) 46 000,00  ;  29 000,00  ;  17 000,00  ;  109 000,00  ;   51 000,00 

 
Questão 38 
 

O empenho da despesa orçamentária, cuja Lei 4.320/64 define como sendo “o ato 
emanado de autoridade competente que cria para o estado uma obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de condição”, consiste: 
 

a) No provisionamento de caixa, visando saldar a obrigação com um determinado 
fornecedor. 

b) Na reserva do valor do crédito orçamentário para garantia do pagamento ao 
prestador de serviço ou ao fornecedor de bens. 

c) Na extinção da obrigação, em vista do recibo de quitação apresentado pelo 
credor. 

d) Na entrega de numerários a servidor, destinada a quitação de obrigações com 
terceiros. 

e) Na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e 
documentos representativos do crédito. 

 
Questão 39 
 

Sobre o tema Créditos Adicionais é correto afirmar que se trata: 
 

a) Do saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação 
prevista e a efetivamente realizada. 

b) De ingresso de recursos não previstos na Lei Orçamentária Anual.  
c) De empréstimos contraídos pelo setor público para atender desequilíbrio 

momentâneo de caixa. 
d) De autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na 

Lei de Orçamento. 
e) Do valor adicionado ao orçamento anual em vista da sobra de recursos 

financeiros do exercício anterior. 
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Questão 40 
 

A inscrição no patrimônio Público de um imóvel recebido em doação, ocasionará 
modificação na situação patrimonial líquida da instituição, em decorrência de variação 
patrimonial: 
 

a) Ativa independente da execução orçamentária. 
b) Ativa orçamentária. 
c) Ativa  resultante da execução orçamentária. 
d) Passiva resultante da execução orçamentária. 
e) Passiva independente da execução orçamentária. 

 
 

Questão 41 
 

A afirmação, constante da Lei 4.320/64, “compreenderá os bens, créditos e valores, 
cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa” refere-se: 
 

a) ao Ativo Financeiro. 
b) ao Ativo Permanente. 
c) ao Passivo Financeiro. 
d) ao Passivo Permanente. 
e) às Contas de Compensação. 

 
 

Questão 42 
 

Quanto ao SIAFI podemos afirmar: 
 

I- não permite acesso off-line. 
II- seu fundamento lógico é o evento. 
III- permite a utilização na modalidade parcial. 

 

A alternativa em que todas as afirmações estão CORRETAS é: 
 

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

 
 

Questão 43 
 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), para cumprir seus objetivos, atribuiu novas e 
importantes funções à Lei Orçamentária Anual (LOA). Identifique qual das alternativas NÃO 
contém uma exigência da LRF com referência à LOA. 
 

a) Demonstrativo da compatibilidade do orçamento com as metas da LDO previstas 
no respectivo Anexo de Metas Fiscais. 

b) Previsão de reserva de contingência, em percentual da Receita Corrente Líquida 
(RCL), destinada ao pagamento de passivos contingentes, além de outros 
imprevistos fiscais. 

c) Destaque do serviço da dívida (encargos mais amortizações), previsto 
contratualmente, e as receitas para esse fim. 

d) Demonstrativo de efeitos sobre receitas e despesas decorrentes de anistias, 
isenções e subsídios. 

e) Quantificação do resultado primário a ser obtido com vistas à redução do 
montante da dívida e das despesas com juros. 
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Questão 44 
 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sob forma de projeto, deve ser 
encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, na esfera federal, até:  
 

a) quatro meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro (15 de junho) 
e devolvida para sanção até o final do primeiro período da sessão legislativa (30 
de abril). 

b) quatro meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro (15 de abril) e 
devolvida para sanção até o final do primeiro período da sessão legislativa (30 de 
junho). 

c) oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro (15 de junho) e 
devolvida para sanção até o final do primeiro período da sessão legislativa (30 de 
abril). 

d) oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro (15 de abril) e 
devolvida para sanção até o final do primeiro período da sessão legislativa (30 de 
junho). 

e) seis meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro (15 de abril) e 
devolvida para sanção até o final do primeiro período da sessão legislativa (30 de 
junho). 

 
 

Questão 45 
 

A Lei do Orçamento, sob forma de projeto, deve ser encaminhada, no âmbito federal, 
até: 
 

a) quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro (31 de agosto) e 
devolvida para sanção até o final da sessão legislativa. 

b) oito meses antes do encerramento do exercício financeiro (31 de agosto) e 
devolvida para sanção até o final da sessão legislativa. 

c) seis meses antes do encerramento do exercício financeiro (31 de agosto) e 
devolvida para sanção até o final da sessão legislativa. 

d) seis meses antes do encerramento do exercício financeiro (30 de junho) e 
devolvida para sanção até o final da sessão legislativa. 

e) oito meses antes do encerramento do exercício financeiro (30 de junho) e 
devolvida para sanção até o final da sessão legislativa. 

 
Questão 46 
 

As afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO: 
 

a) Sempre que temos uma taxa efetiva e queremos outra taxa efetiva, fazemos a 
equivalência de taxas, ou seja, calculamos uma taxa equivalente. 

b) A taxa de juros real é aquela que consideramos o capital efetivamente recebido e 
a taxa de inflação do período. 

c) A taxa de juros equivalentes de períodos diferentes, não é uma relação linear no 
sistema de capitalização composta. 

d) Se o valor presente líquido de uma análise de fluxo de caixa é negativo, significa 
que a operação terá como resultado um prejuízo. 

e) Dizer que dois planos de financiamento são equivalentes significa dizer que eles 
têm a mesma taxa de juros aplicada. 

 
 

Questão 47 
 

Marque a opção CORRETA: 
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a) A taxa de juros, no regime de capitalização composta, incide somente sobre o 
capital inicial. 

b) Desconto é a razão entre os juros e o montante. 
c) Valor presente líquido representa a diferença entre o montante e o capital. 
d) A taxa de retorno que o investidor pretende obter pode ser chamada de taxa 

mínima de atratividade, ou, simplesmente de taxa de atratividade. 
e) Para uma Tendência Inflacionária de Rendimento, dá-se o nome de TIR. 

 
Questão 48 
 

Uma pessoa toma um empréstimo de R$ 100 000,00 à taxa de juros simples de 1% 
a.m. Algum tempo depois, ele contrai um novo empréstimo de R$ 150 000,00 à taxa de juros 
simples de 2 % a.m. Nesta data, com o montante do segundo empréstimo, ele liquida a 
primeira dívida e, com o dinheiro que sobra, compra um carro. Transcorridos 18 meses após 
ter contraído o primeiro empréstimo ele liquida o segundo empréstimo e verifica que pagou, 
nos dois empréstimos, um total de R$ 38 000,00 de juros. O dinheiro que sobrou na data do 
segundo empréstimo, utilizado na compra do carro foi de: 
 

a) R$ 30 000,00 
b) R$ 38 000,00 
c) R$ 42 000,00 
d) R$   8 000,00 
e) R$ 18 000,00 

 
Questão 49 
 

Podemos classificar as taxas de juros como: Nominal, Efetiva e Real. Em relação a 
essas taxas, podemos dizer que: 
 

a) taxa nominal e taxa de juros efetiva são sempre iguais. 
b) taxa de juros real leva em consideração os efeitos inflacionários. 
c) taxa de juros efetiva é igual à taxa de juros nominal menos a taxa de juros real. 
d) taxa de juros real não leva em consideração o capital efetivamente recebido. 
e) taxa de juros efetiva é igual a taxa de juros nominal mais a taxa de juros real. 

 
Questão 50 
 

Quanto a algumas conclusões que podem ser extraídas da aplicação do método da 
TIR: 
 

I- durante o prazo de análise do projeto, todos os retornos gerados pelo projeto 
serão reinvestidos no valor da taxa interna de retorno. 

II- quando calculado com a taxa interna de retorno, o valor de todas as saídas é igual 
ao valor presente de todas as entradas do fluxo de caixa do projeto de 
investimento. 

III- a TIR mede a rentabilidade do projeto de investimento sobre a parte amortizada 
do investimento, rentabilidade dos fundos que permanecem, ainda, internamente 
investidos no projeto. 

 

A alternativa em que todas as afirmações estão CORRETAS é: 
 

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


