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Concurso Público Federal 
Edital 09/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome do candidato: ____________________________________ CPF: _________________-_____ 

 

INSTRUÇÕES 
 

1º) Verifique se este caderno corresponde à sua 
opção de cargo e se contém 30 questões, numeradas 
de 1 a 30. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala 
outro caderno. Não serão aceitas reclamações 
posteriores. 

2º) A prova é composta por 30 (trinta) questões 
objetivas, de múltipla escolha, sendo apenas uma 
resposta a correta. 

3º) O tempo de duração da prova é de 3 (três) horas. 

4º) Não é permitida consulta a qualquer material, e os 
candidatos não poderão conversar entre si, nem 
manter contato de espécie alguma. 

5º) Os telefones celulares e similares não podem ser 
manipulados e devem permanecer desligados 
durante o período em que o candidato se encontrar 
na sala, bem como os pertences não utilizados para a 
prova deverão estar embaixo da carteira, ficando 
automaticamente excluído o candidato que for 
surpreendido contrariando essas orientações. 

6º) O candidato só poderá deixar a sala da prova 
após 1 (uma) hora do início da prova, exceto os três 
últimos candidatos, os quais só poderão deixar o 
local quando todos terminarem a prova. 

 

7º) É proibido fazer anotação de informações 
relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição ou em qualquer outro meio, que não os 
permitidos, assim como recusar-se a entregar o 
material da prova ao término do tempo destinado 
para a sua realização. 

8º) O candidato deverá preencher a caneta o 
Cartão de Respostas, escolhendo dentre as 
alternativas A, B, C, D e E, preenchendo 
totalmente a célula correspondente à alternativa 
escolhida, sendo desconsiderada a resposta se 
não for atendido o referido critério de 
preenchimento. Rasuras e a informação de mais 
de uma alternativa na mesma questão anulará a 
resposta, bem como o preenchimento a grafite. 
Responda a todas as questões. Os rascunhos não 
serão considerados em nenhuma hipótese. 

9º) Não haverá substituição do Cartão de 
Respostas por erro do candidato. 

10º) O candidato poderá levar consigo o caderno 
de provas após decorridas duas horas do início da 
prova. Não será oferecido outro momento para a 
retirada do mesmo.  

11º) É proibida a divulgação ou impressão parcial 
ou total da presente prova. Direitos Reservados. 

 
 

PROVA 
 

Técnico em Contabilidade 
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1. Assinale a opção que apresenta apenas contas 
integrantes do Patrimônio Líquido. 

 
a) Dividendos a Pagar, Ajuste de Avaliação 

Patrimonial, Lucros Acumulados e Ações em 
Tesouraria. 
 

b) Ações em Tesouraria, Lucros Acumulados, 
Capital Social e Reserva de Lucros. 

 
c) Capital Subscrito, Reserva de Alienação de 

Bônus de Subscrição, Capital a Integralizar e 
Encargos Financeiros a Vencer (ou Apropriar). 

 
d) Reserva Legal, Prejuízos Acumulados, 

Despesas pagas Antecipadamente e Capital 
Social. 

 
e) Reserva de ágio na Emissão de Ações, Reserva 

de Alienação em Partes Beneficiárias, Capital a  
Integralizar e Despesas pagas 
Antecipadamente. 

__________________________________________ 

2. Dos Estados Patrimoniais seguintes, qual 
deles indica que a empresa já não tem condições 
de subsistência? 

a) A = P + SL. 

b) A = PL. 

c) A + PL = P. 

d) A + P+ SL = O. 

e) PL = P. 

_______________________________________ 

3. Dentre as afirmativas abaixo, assinale a 
alternativa correta: 

a) No regime de competência, a receita será 
contabilizada no período em que foi recebida e a 
despesa contabilizada no período em for paga. 

b) No regime de caixa, as receitas e despesas são 
escrituradas em contas a pagar e contas a 
receber. 

c) No regime de competência e de caixa, tanto 
receitas como despesas são contabilizadas no ato 
de sua efetiva realização. 

d) No regime de competência, a receita será 
contabilizada no período em que for gerada e a 
despesa contabilizada no período em que for 
incorrida. 

e) No regime de competência, a receita será 
contabilizada no período em for gerada e a 

despesa contabilizada no período em for paga. 

 

 

 

4. As características qualitativas da escrituração 
contábil,  são: 

a) Compreensibilidade, Relevância, Confiabilidade e 
Comparabilidade. 

b) Compreensibilidade, Continuidade, Confiabilidade 
e Comparabilidade. 

c) Entidade, Continuidade, Relevância e 
Confiabilidade. 

d) Compreensibilidade, Relevância, Confiabilidade e 
Continuidade. 

e) Confiabilidade, Comparabilidade, Regime de 
Competência e Regime de Caixa. 

__________________________________________ 

5. São exemplos de Bens Intangíveis: 

a) Prêmio de Seguros a Vencer (ou a Apropriar) e 
Marcas e Patentes. 

b) Ações de Outras Empresas e Fundo de 
Comércio. 

c) Marcas e Patentes e Fundo de Comércio. 

d) Outras Reservas de Lucros e Ponto Comercial. 

e) Provisão para Perdas Permanentes e Fundo de 
Comércio. 

__________________________________________ 

6. De acordo com os valores abaixo, o valor do 
Estoque Final é de: 

EI = 800   CO = 500     CMV = 1.000    VENDAS = 3.200 

a) R$    500,00. 

b) R$ 2.200,00. 

c) R$ 3.200,00. 

d) R$ 2.800,00. 

e) R$    300,00. 

__________________________________________ 

7. As contas do Ativo Imobilizado apresentavam 
os seguintes saldos no início do exercício do ano 
2:  

Veículo                                                 R$  7.000,00 

Depreciação Acumulada do Veículo    R$  2.300,00 

 

No decorrer do exercício do ano 2, este bem foi 
vendido por R$ 6.000,00. 

No encerramento do exercício do ano 2, o  valor da 
depreciação deste veículo, que permanecerá na 
conta do Imobilizado, será de: 

a) R$ 3.700,00. 

b) R$ 4.700,00. 

c) Zero. 

d) R$ 1.300,00. 

e) R$ 1.000,00. 
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8. Uma empresa comercial apresentou o Balanço 
Patrimonial em 31.12.2012, onde a soma dos 
capitais próprios e capitais de terceiros, são 
respectivamente R$ 120.000,00 e R$ 240.000,00. 
Sendo assim, o valor do total da aplicação de 
recursos é de: 

a) R$  360.000,00. 

b) R$  120.000,00. 

c) R$  240.000,00. 

d) R$  340.000,00. 

e) R$ 140.000,00. 
__________________________________________ 

9. Dada as afirmações abaixo, assinale a única 
opção certa: 

a) O Capital Próprio de uma empresa é o total do 
Passivo + Patrimônio Líquido.  

b) O Patrimônio Líquido da empresa é igual à 
Situação Líquida: Bens – Direitos + Obrigações. 

c) O Capital de Terceiros da empresa é igual ao 
Capital – Obrigações. 

d) O Patrimônio Líquido da empresa é igual: Bens + 
Direitos – Capitais de Terceiros. 

e) O Capital de Terceiros aumenta os direitos da 
empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Observe os saldos abaixo: 

Caixa R$ 10.000,00 

Estoque R$ 20.000,00 

Lucros Acumulados R$ 20.000,00 

Duplicatas a Pagar R$ 15.000,00 

Veículos R$ 30.000,00 

Ações em Tesouraria R$ 10.000,00 

Clientes R$ 20.000,00 

Capital Social R$ 50.000,00 

Duplicatas 
Descontadas 

R$ 5.000,00 

 

Considerando os saldos acima, assinale a opção 
correta: 

a) A Situação Líquida é Positiva ou Superavitária 
em R$ 80.000,00. 

b) A Situação Líquida é Positiva ou Superavitária 
em R$ 60.000,00. 

c) A Situação Líquida Nula ou Equilíbrio Aparente 
em R$ zero. 

d) A Situação Líquida Nula ou Equilíbrio Aparente 
em R$ 80.000,00. 

e) A Situação Líquida Positiva ou Superavitária em 
R$ 100.000,00. 

_________________________________________ 

11. Uma determinada empresa, em 01.08.2013, 
contratou uma apólice de seguro com prazo de 
cobertura de 12 meses, no valor de 24.000,00. O 
pagamento será realizado em duas parcelas 
iguais, a 1º parcela será paga no ato, e o restante 
em 30 dias.  Em 31.12.2013 a empresa apurou o 
Balanço Patrimonial e o saldo da conta “Prêmios 
de Seguros pagos Antecipadamente” de acordo 
com o princípio de competência, foi de:  

a) R$ 10.000,00.   

b) R$ 24.000,00. 

c) R$ 16.000,00. 

d) R$ 14.000,00.  

e) R$ 22.000,00.  
__________________________________________ 

12. A operação do pagamento de uma duplicata 
em dinheiro, com desconto, resulta em: 

a) Diminuição do Ativo Circulante e Passivo 
Circulante e Diminuição do Resultado. 

b) Aumento do Ativo Circulante e Diminuição do 
Passivo Circulante e Aumento do Resultado. 

c) Diminuição do Ativo Circulante e Aumento do 
Passivo Circulante e Aumento do Resultado. 
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d) Aumento do Ativo Circulante e Passivo 
Circulante e Diminuição do Resultado. 

e) Diminuição do Ativo Circulante e Passivo 
Circulante e Aumento do Resultado. 

_______________________________________________ 

13. Relacione a segunda coluna de acordo com 
os grupos de contas do Balanço Patrimonial, 
apresentadas a seguir e, em seguida assinale a 
opção correta, na ordem de cima para baixo.  

 

a) 2, 1, 4, 3.  

b) 1, 2, 4, 3.  

c) 2, 1, 3, 4. 

d) 2, 3, 4, 1. 

e) 3, 4, 1, 2.  

__________________________________________ 

14. No momento da constituição de uma 
empresa, seus sócios integralizaram em dinheiro 
R$ 100.000,00. O capital foi utilizado na compra 
de bens para a atividade da empresa como: um 
veículo no valor de R$ 10.000,00, sendo o 
pagamento 40% à vista e 60% a prazo; 
mercadorias para revenda a prazo no valor de R$ 
5.000,00; e um Imóvel no valor de R$ 30.000,00, 
sendo o pagamento realizado 10% à vista e o 
restante a prazo. 

Contabilizando esses fatos ocorridos, sem levar 
em conta incidência de impostos, gerou um 
aumento no valor do Ativo de: 

 

a) R$ 133.000,00.   

b) R$ 138.000,00.   

c) R$ 127.000,00.  

d) R$   55.000,00. 

e) R$ 108.000,00. 

 

 

 

 

 

15.  Ao elaborar a Demonstração do Fluxo de 
Caixa do ano 2 (Método Indireto), a Cia Gama 
apresentou, nas contas relacionada a seguir, os 
seguintes saldos: 

Conta Saldo ano 1 Saldo ano 2 
Máquinas e 
Equipamentos 

R$   5.000 R$  12.000 

Móveis e Utensílios R$   2.000 R$    5.000 
Empréstimos a 
Pagar 

R$   3.000 R$    7.000 

Capital Social R$ 50.000 R$ 60.000 
 

Sabendo-se que o aumento de capital foi feito pelos 
sócios, em dinheiro, é correto afirmar que: 

 

a) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de 
Financiamento é de R$ 6.000. 

b) Caixa Líquido Consumido nas Atividades 
Operacionais é de R$ 4.000. 

c) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de 
Investimentos é de R$ 10.000. 

d) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de 
Investimento é de R$ 14.000. 

e) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de 
Financiamento é R$ 3.000. 

________________________________________ 

16. Uma sociedade comercial apresentou os 
seguintes saldos de contas e a movimentação de 
uma determinada mercadoria. 

 

Transações R$ 

Receitas Financeiras 300,00 

Compra de mercadorias (100 
unidades) 

5.000,00 

Frete sobre venda de mercadorias 300,00 

Despesas Administrativas 800,00 

Venda de Mercadorias (50 unidades) 6.000,00 

Impostos sobre Vendas 200,00 

Despesas Financeiras 50,00 

Devolução de Vendas (10 unidades) 1.200,00 

Despesas com Vendas 1.000,00 

( 1 ) Ativo Circulante (   ) Duplicatas 
Descontadas 

( 2 ) Passivo Circulante (   ) Despesas pagas 
Antecipadamente 

( 3 ) Passivo Não 
Circulante 

(   ) Depreciação 
Acumulada 

( 4 ) Ativo Não Circulante (   ) Empréstimo a 
Pagar a Longo 
Prazo 
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Como base nos dados informados e tendo em 
vista que essa empresa adota o Método da Média 
Móvel Ponderada, podemos afirmar que o CMV e 
o Lucro Bruto é respectivamente: 

a) R$  2.000,00 e R$ 1.300,00.  

b) R$  2.500,00 e R$ 2.300,00. 

c)   R$  2.500,00 e R$    800,00. 

d)   R$  2.500,00 e R$  2.000,00.  

e) R$  2.000,00 e R$ 2.600,00 .   

 
__________________________________________ 

17. Uma Empresa apresenta no final de 2003, 
saldo na conta de duplicatas a receber valor de 
R$ 415.000,00. Para tanto, esta empresa quer 
calcular a PROVISÃO PARA CRÉDITO DE 
LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA, tendo como base os 
seguintes valores: 

Ano      Duplicatas a receber   Devedores insolváveis 

2000       R$  195.000,00                R$ 16.300,00 

2001       R$  273.000,00                R$ 15.900,00 

2002       R$  291.000,00                R$ 22.600,00 

Qual será o valor desta provisão que será lançada 
em 31.12.2003? 

 

a) R$ 54.800,00. 

b) R$ 29.880,00. 

c) R$ 24.920,00. 

d) R$ 79.720,00. 

e) R$ 26.500,00. 
__________________________________________ 

18. Patrimônio de uma Empresa é constituído de 
Bens, Direitos e Obrigações. Sendo assim, 
podemos afirmar que: 

a) Os Bens Incorpóreos podem ser palpáveis, ter 
forma física. 

b) Os Bens Móveis, como máquinas e 
equipamentos, não podem ser reavaliados. 

c) Os Direitos sempre serão bens intangíveis. 

d) As Marcas e Patentes fazem parte dos bens 
intangíveis de uma empresa. 

e) O total das Obrigações de uma empresa deverá 
ser igual aos bens e direitos.  

_______________________________________ 

19. Temos a seguinte situação: 

  Ativo =  R$ 2.600,00            Passivo = R$  2.200,00 

  Despesas = R$ 800,00        Receitas = R$  X                                                                                                            

  Patrimônio Líquido = R$  Y. 

 

 Portanto, os valores de  “X”   e   “Y” serão: 

a) R$  1.000,00  e  R$    600,00. 

b) R$  1.200,00  e  R$    400,00. 

c) R$  1.400,00  e  R$    600,00. 

d) R$  2.100,00  e  R$ 1.500,00. 

e) R$     900,00  e  R$    500,00.   
_______________________________________ 
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20. Uma sociedade empresária apresenta, em 
31.12.2012, os seguintes saldos de contas:    

Considerando os saldos das contas acima, não 
levando em consideração o IRPJ e a CSLL, o valor 
do Ativo Circulante e o Patrimônio Líquido são 
respectivamente: 

a) R$  257.000,00 e R$ 177.000,00.  

b) R$  257.000,00 e R$ 197.000,00. 

c) R$  252.000,00 e R$ 177.000,00. 

d) R$  230.000,00 e R$ 178.000,00. 

e) R$  257.000,00 e R$ 138.000,00.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. A constituição Federal e a Lei 4.320/64 
estabelecem princípios básicos a serem 
observados na elaboração e execução do 
orçamento, sendo que princípio da 
Universalidade é um deles. Logo, é correto 
afirmar que o Princípio da Universalidade 
determina que: 

a) Na Lei Orçamentária Anual de cada ente 
federado, deverá constar todas as receitas e todas 
as despesas de todos os poderes, órgãos, 
entidades, fundos e fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público. 

b) Para cada ente federado deverá existir um único 
orçamento, contendo todas as propostas 
orçamentárias de todos os órgãos e poderes a ele 
vinculados. 

c) As receitas e despesas devem ser demonstradas 
na Lei Orçamentária Anual pelo  universo dos 
seus totais, sem quaisquer deduções ou 
compensações. 

d) As receitas oriundas dos impostos não podem ser 
vinculadas a determinadas despesas, a fim de não 
limitar a alocação racional e universal dos 
recursos. 

e) As despesas devem constar da Lei Orçamentária 
Anual de forma discriminada, estendendo de 
forma universal o conhecimento da origem e 
aplicação dos recursos públicos. 

__________________________________________ 

22. A Prefeitura Municipal da Cidade Mágica 
emitiu um empenho para compra de um veículo 
em 16 de dezembro do ano 1. O referido veículo 
foi entregue pelo fornecedor somente em 25 de 
janeiro do ano 2, porém salienta-se que estava 
ainda vigente o prazo para cumprimento da 
obrigação assumida pelo credor. Logo, é correto 
afirmar que: 

a) Deverá, no ano 1, ser considerada como despesa 
extra-orçamentária e inscrita em restos a pagar. 

b) Deverá ser considerada como despesa corrente 
do ano 1 e por ocasião da entrega, no ano 2, 
deverá ser considerada como despesa 
orçamentária. 

c) Deverá ser inscrita em dívida ativa no ano 1 e por 
ocasião da entrega, no ano 2, deverá compor as 
despesas extra-orçamentárias. 

d) Deverá, no ano 1, ser considerada como despesa 
orçamentária de capital e inscrita em restos a 
pagar. 

e) Não será objeto de registro no ano 1, porque não 
houve a entrega do bem. No entanto, no ano 2, 
deverá ser considerada como despesa 
orçamentária de capital. 

 
 
 

Contas Valor  R$ 

Variações Monetárias Passivas 1.000 

Caixa 20.000 

Clientes a receber a curto prazo 125.000 

Custo das Mercadorias Vendidas 68.000 

Capital Social 150.000 

Ações em Tesouraria 10.000 

Estoque 80.000 

ICMS s/vendas 31.000 

Devolução de vendas 2.000 

Móveis e Utensílios 40.000 

Receitas  com Juros   5.000 

Duplicatas Descontadas 7.000 

Despesas pagas antecipadamente 30.000 

Salários a Pagar 35.000 

Despesas com vendas 10.000 

Vendas de Mercadorias 180.000 

Provisão para Liquidação Duvidosa 3.000 

Reserva de Lucros 22.000 

Aplicações Financeiras a Curto 
Prazo 

5.000 

Prejuízos Acumulados 58.000 

Depreciação Acumulada de Veículos 16.000 
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23. No Balanço Orçamentário, o Saldo da Dotação 
corresponde à: 

a)  Diferença entre a dotação inicial e as despesas 
empenhadas. 

b)  Diferença entre a dotação inicial e as despesas 
liquidadas. 

c)  Diferença entre a dotação atualizada e as 
despesas pagas. 

d) Diferença entre a dotação atualizada e as 
despesas empenhadas. 

e)  Diferença entre a dotação inicial e as despesas 
pagas. 

__________________________________________ 

24. O Anexo de Metas Fiscais e o Orçamento 
Fiscal devem constar, respectivamente: 

a) Do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO). 

b) Da Lei Orçamentária Anual (LOA) e do Balanço 
Orçamentário. 

c) Da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e Plano 
Plurianual (PPA). 

d) Da Lei Orçamentária Anual (LOA) e da Lei de 
Diretrizes Orçamentária (LDO). 

e) Da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 

__________________________________________ 

25. De acordo com o Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público, aprovado pela Portaria 
STN 437/2012, assinale o lançamento CORRETO, 
que deve ser efetuado por ocasião da 
contratação de uma operação de crédito de curto 
prazo: 
 
 

a)    D – Receita Realizada. 
C – Receita a Realizar. 

 
b)    D – Caixa e Equivalentes de Caixa (F). 

C – Variação Patrimonial Aumentativa. 
 

c)    D – Receita a Realizar. 
C – Receita Realizada. 
 

d)    D – Crédito Disponível. 
C – Empréstimos a Curto Prazo (P). 

 
e)    D- Variação Patrimonial Aumentativa. 

C – Obrigações Contratuais. 
 

 

 

 

 

26. Com relação às modalidades de Licitação, 
julgue as assertivas abaixo com  “V” para 
verdadeiro e “F” para falso: 

( )Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos 
demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 

(  )Tomada de preço é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital 
para execução de seu objeto.  

(  )Concurso é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição 
de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias. 

(  )Concorrência é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

(   )Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a 
alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a 
quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao 
valor da avaliação. 

A alternativa que apresenta a sequência correta, 
de cima para baixo, é: 

a) V-V-F-V-F. 

b) F-V-V-F-F. 

c) V-V-F-F-V. 

d) V-F-V-V-V. 

e) V-F-V-F-V. 
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27. Assinale a alternativa incorreta em relação ao 
SIASG – Sistema Integrado de Administração de 
Serviços Gerais.  

a) O sistema inclui o registro dos contratos 
administrativos. 

b) O sistema inclui o registro de materiais e serviços. 

c) O sistema inclui a emissão de notas de empenho 
e liquidação de despesa pública. 

d) O sistema inclui o cadastro de fornecedores. 

e) O sistema inclui a divulgação e a realização das 
licitações. 

28. Analise as afirmativas abaixo em relação ao 
que estabelece a Lei Federal nº. 4.320 de 1964 e 
assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A Lei Federal nº. 4.320 de 1964 estabelece que o 
exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 

b) Conforme a Lei Federal nº. 4.320 de 1964 
consideram-se restos a pagar as despesas 
empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de 
dezembro, distinguindo-se as processadas das 
não processadas. 

c) A Lei Federal nº. 4.320 de 1964 estabelece que 
em casos especiais previstos na Legislação 
específica será dispensada a emissão da nota de 
empenho. 

d) A Lei Federal nº. 4.320 de 1964 estabelece que os 
créditos suplementares e especiais serão abertos 
por decreto do Poder Executivo, que deles dará 
imediato conhecimento ao Poder Legislativo. 

e) A Lei Federal nº. 4.320 de 1964 proíbe que se 
conceda adiantamento a servidor em alcance ou  
responsável por dois adiantamentos. 

29. As entidades públicas que fazem uso do 
Sistema SIAFI efetuam lançamentos contábeis 
através de eventos codificados. Esses eventos 
representam os registros de débitos e créditos 
dos atos e fatos administrativos da Contabilidade 
Pública por meio de um código específico.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
na ordem correta dos seis dígitos desta 
codificação que representam a estrutura de cada 
evento. 

a) Classe, código sequencial e tipo de utilização. 

b) Tipo de utilização, classe e código sequencial. 

c) Classe, tipo de utilização e código sequencial. 

d) Tipo de utilização, código sequencial e classe. 

e) Código sequencial, classe e tipo de utilização. 

  

 

 

30. De acordo com a NBC T 16.2 sobre Patrimônio 
e sistemas Contábeis: (..............................) 
registra, processa e evidencia os fatos 
financeiros e não financeiros relacionados com 
as variações qualitativas e quantitativas do 
patrimônio público. Assinale a alternativa que 
preenche adequadamente a linha pontilhada 
entre parênteses.  

a) O Subsistema Financeiro.  

b) O Subsistema Patrimonial. 

c) O Plano de Contas do Setor Público. 

d) O SIAFI. 

e) O Sistema Orçamentário. 
__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


