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Questão 1
Assinale a alternativa correta, quanto aos créditos adicionais. 
I. A chamada "janela orçamentária" é a inclusão de rubricas de valores
pequenos na lei orçamentária anual a fim de, caso necessário,
possibilitar a abertura de créditos suplementares. 
II. Os créditos adicionais são autorizados por lei e abertos por decreto
do executivo, podendo nos casos dos créditos especiais e
extraordinários apresentar vigência para o ano seguinte de sua
abertura. 
III. A fonte de recurso de operações de créditos utiliza-se do cálculo da
taxa de incremento em razão de seu limite de endividamento.

Apenas o enunciado I está correto.
Apenas o enunciado II está correto.
Apenas o enunciado III está correto.
Apenas os enunciados I e II estão corretos.
Nenhum item está correto
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Questão 2
Assinale a alternativa correta. 
I . As receitas correntes financiam as despesas correntes e também as
de capital. 
II. A adoção do regime de caixa para a receita orçamentária objetiva
dar mais celeridade à administração pública, uma vez que o gestor
não terá que se preocupar com receitas a realizar. 
III. As receitas de capital são recursos recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, destinados a atender despesas correntes e
de capital e, ainda, o superávit do orçamento corrente. 
IV. A transferência de capital deve ser classificada como receita
corrente, visto que resulta do ingresso de capital proveniente de outro
ente governamental. 
V. De acordo com o regime em vigor na contabilidade pública, uma
receita deve ser considerada realizada pela geração natural de novos
ativos, independentemente da intervenção de terceiros.

Apenas os enunciados I e II estão corretos.
Apenas os enunciados II e III estão corretos.
Apenas os enunciados III e IV estão corretos.
Apenas os enunciados I e V estão corretos.
todos os enunciados estão corretos
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Questão 3
Conforme a Lei 8.443 de 16 de julho de 1992 a Jurisdição do Tribunal
de Contas da União abrange:

Somente as pessoas físicas que utilizem, arrecadem, guardem,
gerenciem ou administrem dinheiros, bens e valores públicos ou pelos
quais a União responda, ou quem, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária.

Os responsáveis pela aplicação de apenas alguns recursos
repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.

Qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se refere o inciso
I do art. 1° desta Lei, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária.

Os responsáveis pelas contas nacionais das empresas
supranacionais de cujo capital social a União participe, exclusivamente
de forma direta, nos termos do tratado constitutivo.

Aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade
de que resulte dano aos bancos em geral.

Questão 4
É correto afirmar, conforme a Lei 6.404/76 e suas alterações, que o
Exigível compreende:
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Os bens capazes de gerar benefícios econômicos futuros para
uma entidade.
Os recursos próprios da Entidade adquirido por meio entrega de

recursos.
Os direitos a receber da Entidade de obrigações futuras.
As obrigações da companhia não vendidas.
As reservas de capital como fontes de receitas.
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Questão 5
Estão sujeitos à Lei de Responsabilidade Fiscal:

A União, os Estados, o DF e os Municípios com menos de 50 mil
habitantes apenas.

A União, os Estados, o DF e os Municípios com mais de 50 mil
habitantes apenas.

A Administração Direta e a Indireta.
As Administrações Diretas, os fundos, as autarquias, fundações,

empresas estatais dependentes.
Apenas as Autarquias e os Municípios
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Questão 6
Assinale a alternativa que não traz um dos objetivos da contabilidade
aplicada ao setor público.

Refletir o ciclo da administração pública.
Viabilizar a instrumentalização do controle social.
Apresentar os resultados da entidade do setor público.
Registrar os aspectos de natureza orçamentária, econômica,

financeira e fiscal do patrimônio da entidade pública.
Registar os fatos administrativos da gestão pública
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Questão 7
Consideram-se receitas de capital:

As que aumentam o patrimônio líquido;
Superávit do orçamento corrente:
Os recursos pagos a outras pessoas físicas ou jurídicas;
As receitas patrimoniais ou industriais;
Os recursos recebidos de outras pessoas físicas ou jurídicas;
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Questão 8
O ingresso orçamentário (receita orçamentária) permanecerá ao
exercício em que for:

Estimada no orçamento;
Inscrita na dívida ativa;
Cobrada;
Arrecadada.
Lançada.
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Questão 9
Consideram-se Ingressos orçamentários:

Todas as receitas arrecadadas pela unidade:
São os valores recebidos que não constam em lei;
Os valores arrecadados em decorrência de dispositivo legal;
Os fatos permutativos
O antecipação da receita orçamentária (ARO)
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Questão 10
O objeto da contabilidade está presente na única opção correta:

Ativo
Capital Social
Passivo
Patrimônio
Patrimônio Líquido
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Questão 11
Durante um exercício financeiro, o município XYZ assinou convênio
com o Ministério da Saúde, em que este financiará a construção e o
aparelhamento de um hospital para atendimento especializado para
crianças. No entanto, este projeto não possuía dotação orçamentária
específica na Lei Orçamentária Anual. Diante da situação, assinale a
afirmativa correta.

Deve ser aberto crédito adicional extraordinário.
Deve ser aberto crédito adicional suplementar.
Deve ser aberto crédito adicional especial.
Deve ser aberto crédito adicional extra-orçamentário.
O projeto não poderá ser executado
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Questão 12
A Lei complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal. Com base na lei assinale a
alternativa correta:

É uma lei que não veio regulamentar a Constituição Federal no
que diz respeito a tributação e orçamento público.

Estabelece normas ferais de finanças públicas a serem
observadas apenas pelos governos municipais e estaduais.

Em particular a LRF vem atender apenas os entes da União.
A lei determina o estabelecimento de limites para as despesas

com pessoal ativo e inativo.
Não é lei complementar mas imputa ao agente público atos

passíveis de penalidades.
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Questão 13
Assinale a alternativa que não indica um dos objetivos da
contabilidade aplicada ao setor público.

Refletir o ciclo da administração pública.
Fornecer informações para a instrumentalização do controle social.
Demonstrar os resultados alcançados pela entidade do setor

público.
Apresentar os aspectos de natureza orçamentária, econômica,

financeira e física do patrimônio da entidade pública.
Analisar os fluxos de caixa dos Estados e Municípios
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Questão 14
Assinale a alternativa que indica o tipo de crédito adicional que é
aberto por decreto podendo utilizar a autorização prévia constante da
lei orçamentária anual.

Extraordinário.
Suplementar.
Especial.
Complementar.
Complementar e especial
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Questão 15
A Contabilidade Aplicada ao Setor público com relação ao orçamento
adota para a receita:

O regime estatutário;
O regime de competência
O regime de caixa;
O regime misto, utilizando para os ingressos o regime de

competência e para as devoluções o regime de caixa;
O regime misto, utilizando para os ingressos o regime de

competência e para os desembolsos o regime de caixa:
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Questão 16
São quatro as técnicas utilizadas na contabilidade: escrituração
contábil, demonstrações contábeis, auditoria e a análise das
demonstrações contábeis. Em relação as 4 técnicas apresentadas,
analise as afirmações abaixo e marque a alternativa correta:

A Análise da Demonstrações Contábeis, conhecida também como
Análise de Balanços, é a técnica contábil que consiste em verificar se
as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as
normas contábeis e legislação aplicável.

A auditoria é uma técnica que consiste em verificar, comparar e
interpretar as informações apresentadas nas demonstrações
contábeis.

A Escrituração contábil é a técnica utilizada para o registro dos
fatos contábeis por meio de lançamentos.

d

e

As Demonstrações contábeis são relatórios detalhados da situação
financeira e patrimonial da entidade em diversas datas, de modo

que o usuário tenha acesso a todos os fatos registrados dentro do mês
e ou ano.

Decomposição, comparação e interpretação dos demonstrativos
do estado patrimonial e do resultado econômico de uma entidade é o
objeto da contabilidade.
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Questão 17
A receita orçamentária por categoria econômica é classificada em
receitas correntes e receitas de capital. Analise os itens e marque a
alternativa que melhor corresponde a uma receita de capital.

Impostos
Taxas
Contribuições de melhora
Receita de serviços
Alienação de bens
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Questão 18
Segundo o Art. 163 da Lei de Responsabilidade Fiscal é correto
afirmar:

A lei complementar dispõe sobre dividas públicas apenas internas
apenas das autarquias, fundações e sociedades de economia mistas;

A lei complementar dispôs sobre emissão e resgate de títulos de
dívida pública;

A lei estadual dispõe sobre finanças públicas;
A lei estadual dispõe sobre fiscalização financeira da

administração pública direta e indireta.
A lei estadual dispõe sobre compatibilização das funções das

instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as
características e condições operacionais pelas das voltadas ao
desenvolvimento regional.
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Questão 19
De acordo com a NBC T 16.5 - Registro contábil, são características
do registro e da informação contábil no setor público, devendo
observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor
Público. Em relação aos princípios contábeis assinale a alternativa
correta:

Confiabilidade significa que os registros contábeis devem ser
realizados e as informações devem ser apresentadas de modo a
privilegiar interesses específicos e particulares de agentes e/ou
entidades.

Tempestividade significa que os fenômenos patrimoniais devem
ser registrados no momento de sua ocorrência e divulgados em tempo
hábil para os usuários.

Fidedignidade significa que os registros contábeis e as
informações apresentadas devem somente atender às necessidades
específicas e pessoais dos usuários.

Objetividade significa que os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem representar fielmente o fenômeno
contábil que lhes deu origem de forma a atender os objetivos pessoais
da administração pública.

Os registros devem ser alterados de acordo com a administração
de cada gestor.
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Questão 20
No Balanço Patrimonial os elementos do ativo serão avaliados
segundo alguns critérios, é correto afirmar que:

Os direitos classificados no intangível serão avaliados pelo custo
incorrido na aquisição sem dedução do saldo da respectiva conta de
amortização.

Os direitos classificados no imobilizado serão avaliados pelo custo
de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação,
amortização ou exaustão.

Os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo
serão ajustados somente a valor futuro.

Os direitos classificados no imobilizado serão avaliados pelo custo
de aquisição, sem direito à dedução do saldo da respectiva conta de
depreciação, amortização ou exaustão.

Os direitos classificados no intangível serão avaliados pelo valor
de mercado sem dedução do saldo da respectiva conta de
amortização.

Questão 21
Segundo a Lei de Contratos e Licitações, as obras e os serviços
somente poderão ser licitados quando:
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Não houver projeto básico aprovado pela autoridade competente,
mas disponível para exame dos interessados em participar do

processo licitatório;
Não houver projeto básico, mas for de interessa da administração

o agente poderá participar do processo licitatório:
Não existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a

composição de todos os seus custos unitários.
Não houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o

pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem
executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma.

O produto dela esperado estiver contemplado nas metas
estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da
Constituição Federal, quando for o caso.
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Questão 22
São órgão da administração indireta:

Presidência da república, ministérios e secretarias estaduais;
Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de

economia mista;
Secretarias estaduais, autarquias, fundações públicas e empresas

privadas;
Secretarias estaduais, empresas privadas e ongs.
Conselhos de Classe, empresas privadas e secretarias estaduais,
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Questão 23
Observe as afirmações e marque a alternativa correta:

Capital Próprio = Passivo
Capital de Terceiros = Passivo Exigível
Capital Alheio = patrimônio líquido
Capital Total à Disposição = Capital Próprio
Capital Aplicado = Patrimônio líquido
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Questão 24
O Estado Brasileiro está organizado em poderes, independentes e
harmônicos entre si. São poderes do Estado:

Moderador, legislativo, executivo;
Executivo, legislativo e judiciário;
Poder municipal, estadual e federal;
Distrital, estadista e federal;
Distrital, democrata e estadista
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Questão 25
Em relação a bens, direitos e obrigações, analise os itens e marque a
alternativa correta:

Sob a ótica da contabilidade, encontramos na doutrina que os
bens são itens tangíveis e intangíveis nem sempre quantificáveis em
dinheiro e que integrarão o patrimônio da entidade para utilização
imediata.

Créditos (passivos) de funcionamento: referem-se aos créditos ou
direitos obtidos em razão das operações comerciais da empresa.

Créditos (passivos) de financiamento: créditos ou direitos obtidos
em razão das operações financeiras da empresa.

Objetivamente podemos dizer que as Obrigações são os valores
que a empresa deve para terceiros. Também são designados de
débitos, dívidas ou capital de terceiros em poder da empresa.

Débitos de financiamento são dívidas e direitos oriundos das
operações de financiamento da empresa.
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Questão 26
Assinale a alternativa em que a frase está correta quanto ao emprego
do pronome, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.

Naquele momento, eu estava no corredor e, percorrendo ele, achei
o chefe da repartição.

O acontecimento ficou conhecido pelos demais funcionários, cujos
me ajudaram, apontando soluções.

Se tenho de fazer os relatórios, faço-lhes antes de terminar o
expediente, sendo claro e objetivo.

Ainda uso um objeto que as pessoas não usam mais: chamam-no,
com desdém, de telefone fixo.

Foi desagradável quando ele disse que celulares não foram feitos
para mim lhes usar durante o expediente.

TEXTO BASE 1

 
Disponível em:

<http://contratemposmodernos.blogspot.com/2010/10/high-school-
comics-estagio.html>. Acesso em: 04 janeiro 2019.
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Questão 27
PARA RESPONDER A QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1
No segundo quadrinho, na oração "Ainda me deu nota baixa.", a forma
verbal destacada encontra-se flexionada no mesmo tempo e modo
que o verbo da seguinte frase:

Todos o consideraram uma pessoa preparada para aquele cargo.
Ele já não ia bem nas provas durante o período escolar.
Ao final do processo, a avaliação seria decisiva para a

continuidade dos trabalhos.
Não se deve julgar o candidato pela simples aparência!
Teremos prazer em receber novos candidatos a esse cargo em

nossa empresa..
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Questão 28
Assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância
verbal.

Ainda existe pessoas que teimam em não se dedicar para alcançar
a excelência no que faz.

Mais de um estagiário estudaram no mesmo curso, e agora
disputam a mesma vaga.

Entre jovens entrevistados haviam poucos em posição mais
vantajosa do que outros.

Não se colocam facilmente em prática os aprendizados se não
forem realmente compreendidos.

Constataram-se em pesquisa que os brasileiros, de qualquer
classe social, não costuma ser proativo.
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Questão 29
Assinale a opção correta quanto ao emprego do sinal indicativo de
crase.

Jovens estão a procura de uma vaga de estágio à fim de aprender
mais sobre o mercado de trabalho.

O candidato voltou à casa para buscar seu currículo e concorrer à
vaga no órgão público.

A moça entregou à funcionária os documentos necessários à
disputa pela vaga de estágio.

Ele esteve à um passo de conquistar o cargo à que pleiteava
desde o ano passado.

Muitos desistiram da vaga a qual visavam por preferência à
comodidade de outras atividades.
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Questão 30
Quanto às regras de regência verbal, assinale a opção de acordo com
a norma culta.

Todos foram no local a fim de buscar informações mais precisas.
Ele assistiu o debate pela televisão.
O candidato visava ao cargo de estagiário naquela empresa.
Aquela empresa preferia mil vezes contratar pessoas mais

experientes do que jovens estagiários.
O cargo de que aspiramos neste órgão ainda não está disponível.
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Questão 31
Assinale a alternativa que preenche as lacunas do trecho a seguir, de
acordo com a norma padrão de concordância nominal. 
Não se deve crer em ___________________. Os estagiários com
___________________ chances de contratação são os mais
adequados ao perfil da empresa ou órgão. É ________________
resiliência e dedicação.

meia-verdades - bastante - necessária
meias-verdades - bastantes - necessário
meia-verdades - bastantes - necessário
meias-verdades - bastante - necessária



e meias-verdades - bastante - necessário
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Questão 32
PARA RESPONDER A QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1
No primeiro quadrinho da tira, caso a segunda oração do período seja
transposta para a voz passiva analítica, teremos a forma:

Isso não é relatório que se possa se apresentar.
Isso não é relatório que apresente-se.
Isso não é relatório que devesse ser apresentado.
Isso não é relatório seja apresentado.
Isso não é relatório que tenha que se apresentar.
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Questão 33
Assinale a alternativa correta quanto à escrita das palavras
(ortografia).

Ele confeçou que era um previlégio trabalhar naquela repartição.
Todos achavam que meu mau foi sempre dormir de mais.
Não sabemos o por que de tanta falta de caprixo com os bens

móveis.
Nós passeiamos por toda aquela belícima região.
Ela quis que sua atitude evitasse a paralisação dos trabalhos.
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Questão 34
Ao iniciar os trabalhos inerentes ao estágio junto ao Tribunal de
Contas do estado de Mato Grosso do Sul, o estagiário poderá
cumprimentar o presidente do órgão com a frase:

Vossa Alteza podeis confiar em mim, que exercerei meu estágio
com dignidade.

Sua Eminência pode confiar em mim, que exercerei meu estágio
com dignidade

Vossa Excelência pode confiar em mim, que exercerei meu estágio
com dignidade.

Meritíssimo, o senhor pode confiar em mim, que exercerei meu
estágio com dignidade.

Sua Senhoria podeis confiar em mim, que exercerei meu estágio
com dignidade.

TEXTO BASE 2
Como funciona um estágio

 
Fazer um estágio é importante para testar áreas diferentes e aprender
como tudo funciona na prática. Dessa forma, aula é uma coisa,
trabalho é outra e não há nada melhor que um programa de estágio
para fazer a ponte entre os dois.
Esqueça essa história de que estagiários têm que fazer cafezinho.
Muito menos servir cafezinho. Um estágio é, por definição, um período
de aprendizado. É a melhor maneira de começar a descobrir o mundo
profissional, quando é possível testar (e errar) na prática.
Em 2016, havia 740 mil estudantes do ensino superior estagiando no
Brasil. É uma parcela (infelizmente) pequena dos cerca de 8 milhões
de universitários matriculados no país.
Mas estagiar segue sendo fundamental. É a chance que jovens têm de
experimentar diferentes setores, empresas e ambientes de trabalho
antes de se formarem, tudo com mais espaço para explorar. Além de
aprender muitas lições valiosas e se tornar um profissional melhor, o
estagiário amadurece, amplia seus horizontes, descobre as áreas com
que tem mais afinidade e se prepara para começar a vida de formado
com o pé direito.
Do mesmo jeito que há inúmeros tipos de organizações, indústrias e
setores, estágios também vêm em formas variadas:
responsabilidades, nível de exposição à liderança, interação com
áreas e possibilidade de efetivação variam muito entre uma
oportunidade e outra. Por isso é tão importante pesquisá-las e
entender melhor o que cada uma oferece.
Empresas de grande porte e órgãos do setor público, por exemplo,
costumam ter processos seletivos organizados em diversas etapas,
oferecer planos de desenvolvimento profissional estruturados e ter
data de início e fim para o período de estágio. Já empresas pequenas
e outros tipos de organizações podem abrir vagas conforme precisam,
empregar processos seletivos mais simples e oferecer uma dose
maior de autonomia.
A chave para encontrar um estágio que combine com seu perfil é
entender o que você quer naquele momento profissional para então
filtrar o que está disponível no mercado.
 

Disponível em: <https://guiadoestudante.abril.com.br/orientacao-
profissional/como-funciona-um-estagio-e-como-encontrar-a-vaga-

certa>. Acesso em: 04 janeiro 2019. (adaptado).
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Questão 35
PARA RESPONDER A QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2
Ao se referir às variadas formas de estágios, no 5º parágrafo, o texto
assinala que essa atividade deve

ser pesquisada antes pelo interessado na vaga a fim de ele
entenda o que cada uma oferece e assim possa se adaptar melhor
aos diversos tipos de organizações, indústrias e setores.

replicar os conhecimentos aprendidos nos bancos escolares,
sendo necessariamente uma extensão da teoria já vista.

utilizar-se de um mesmo padrão em termos de procedimentos,
para que os estagiários tenham as mesmas experiências em setores e
órgãos diversificados.

ser essencialmente diferente do mercado de trabalho em si e do
conhecimento aprendido nas escolas e universidades, visto que o
estágio consiste em uma experiência única.

apresentar um projeto de proteção ao estagiário no que diz
respeito a seu nível de exposição à liderança e responsabilidades
assumidas.
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Questão 36
PARA RESPONDER A QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2
Assinale a alternativa em que as palavras estão acentuadas
obedecendo à mesma regra que determina a acentuação,
respectivamente, das palavras "estágio" (1º parágrafo) e "você" (7º
parágrafo).

último; têm
saúde; tórax
pôde; vatapá
fácil; também
história; fé
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Questão 37
PARA RESPONDER A QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2
De acordo com as ideias do texto, depreende-se que a atividade de
estágio consiste em

um momento em que o estagiário deve aprender de tudo em
diversos órgãos públicos e empresas, inclusive as atividades mais
subservientes.

proporcionar ao jovem aprendiz uma oportunidade de aprender
com mais profundidade a teoria do mercado de trabalho em seus
diversos setores.

um período de aprendizado em que se descobre o mundo
profissional por meio de testes e erros que são, de certa forma,
aceitáveis na prática de estágio.

selecionar apenas jovens que se demonstrem como futuros
talentos a fim de que o mercado tenha mão de obra em potencial para
suas atividades mais diversas.

estabelecer em cada empresa ou órgão público uma cadeia
hierárquica bem definida, em que o estagiário compõe a base de
operações.

a
b

c
d
e

Questão 38
Assinale a opção INCORRETA quanto à colocação dos pronomes
oblíquos átonos.

Certamente, abrir-se-ão portas para novas oportunidades.
Eles ainda não adaptaram-se aos novos procedimentos do

trabalho.
As pessoas que me auxiliaram foram muito agradáveis.
Tudo nos favorece quando a intenção é legítima.
Disseram-nos coisas muito interessantes sobre aquela empresa.

a

b

c

Questão 39
Assinale a opção correta quanto ao emprego dos sinais de pontuação.

Aos olhos da lei quem, contrata, um estagiário não está formando
um vínculo empregatício. Na prática a empresa, não lhe deve os
benefícios sociais previstos pela CLT, mas ainda tem uma série de
deveres a cumprir.

Aos olhos da lei, quem contrata um estagiário, não está formando
um vínculo empregatício. Na prática, a empresa não lhe deve os
benefícios sociais, previstos pela CLT. Mas ainda tem uma série de
deveres a cumprir.

Aos olhos da lei quem contrata um estagiário, não está formando
um vínculo empregatício. Na prática, a empresa não lhe deve os
benefícios sociais previstos pela CLT. Mas, ainda tem uma série de
deveres a cumprir.



d

e

Aos olhos da lei, quem contrata um estagiário não está formando
um vínculo empregatício. Na prática, a empresa, não lhe deve os

benefícios sociais previstos pela CLT, mas ainda tem uma série de
deveres, a cumprir.

Aos olhos da lei, quem contrata um estagiário não está formando
um vínculo empregatício. Na prática, a empresa não lhe deve os
benefícios sociais previstos pela CLT, mas ainda tem uma série de
deveres a cumprir.

Questão 40

a
b
c
d
e

PARA RESPONDER A QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2
Com relação aos tempos e modos verbais, a leitura do texto como um
todo permite afirmar que nele há a predominância do emprego do

pretérito imperfeito do subjuntivo.
presente do indicativo.
imperativo afirmativo.
futuro do pretérito do indicativo.
futuro do subjuntivo.


