
Estagiário do curso de Ciências Contábeis

Prova: 2021

Conhecimentos Informática 

1. Analise as alternativas abaixo e assinale aquela que corretamente identifica as 
teclas de atalhos do Windows 10:

a. Todas as alternativas estão corretas.

b. Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.

c. Apenas as alternativas I e II estão corretas.

d. Apenas as alternativas III e IV estão corretas.

e. Apenas a alternativa IV está correta.

2. Com relação ao LibreOffice Writer, marque (V) para as afirmativas 
VERDADEIRAS e (F), para as FALSAS, considerando a configuração padrão 
dos botões do mouse.

a. V - V - F - F

b. F - F - F - F

c. F - V - F - V

d. V - V - F - V

e. F - V - V – F

3. Utilizando o Google Chrome, quando o ícone indicado pela seta vermelha é 
exibido da forma com está significa que:

a. A navegação no site será anônima.

b. O site tem bloqueio para vírus.

c. A conexão é segura.



d. O site é privado.

e. Esta é uma página protegida por senha.

4. Para pesquisar um determinado assunto de seu interesse você pode utilizar um 
site de busca. Dos listados abaixo, um site de busca é o:

a. Windows.com

b. store.apple.com

c. oracle.com

d. google.com

e. globo.com

5. Maria abriu o Explorador de Arquivos no Windows para apagar um arquivo em
uma certa pasta. Depois de acessar a pasta, Maria localizou o arquivo, selecionou-
o e pressionou Delete no teclado. Maria, imediatamente, percebeu que havia 
deletado o arquivo errado. Ato contínuo, usou uma combinação de teclas e o 
arquivo voltou a ser exibido na lista.

a. Ctrl-Z

b. Ctrl-Alt-X

c. Ctrl-Alt-D

d. Ctrl-R

e. Ctrl-Y

Conhecimentos Específicos 

QUESTÃO 1 – Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma

pessoa, física ou jurídica, que possam ser avaliados em dinheiro. Quais bens e

direitos classificam-se no ativo de uma entidade:

a) programa de computador e empréstimos obtidos;



b) veículos e aluguéis ativos;

c) terrenos e juros ativos;

d) máquinas e insubsistência ativa;

e) móveis e prêmio de seguros a vencer.

QUESTÃO 2 – O consumo de bens e a utilização de serviços, com o objetivo de

obter receitas são elementos das Contas:

a) Patrimoniais;

b) De Resultado;

c) Integrais;

d) Retificadoras;

e) Do Proprietário.

QUESTÃO 3 – A empresa Maceió Biscoitos e Bolachas Ltda. apresentou, em

determinado período, R$ 10.000,00, no Ativo; R$ 4.600,00, no Passivo; e Lucro

Operacional  de  R$  1.100,00.  Com base  nesses  dados,  pode-se  afirmar  que  o

Patrimônio Líquido da empresa é de:

a) R$ 4.600,00;

b) R$ 10.000,00;

c) R$ 5.400,00;

d) R$ 6.500,00;

e) R$ 1.100,00.

QUESTÃO 4 – No Balanço Patrimonial, as contas que devem ser dispostas em

ordem decrescente de seu grau de liquidez são as contas de(o):

a) Passivo;

b) Resultado do Exercício;

c) Patrimônio Líquido;

d) Movimentação Bancária;

e) Ativo.



QUESTÃO 5 – Considerando a tabela abaixo, marque a alternativa correta que

corresponde ao montante de Direitos:

Caixa (dinheiro) R$ 10.000,00 

Duplicatas a pagar R$   5.000,00 

Títulos a receber R$   2.000,00 

Salários a pagar R$   2.500,00 

Empréstimos a pagar R$   3.000,00 

Estoque de mercadorias R$   5.000,00 

Impostos a Recolher R$   1.000,00 

Imóveis R$ 20.000,00  

Veículos R$ 40.000,00 

Clientes R$ 30.000,00 

a) R$ 32.000,00;

b) R$ 47.000,00;

c) R$ 11.500,00;

d) R$ 60.000,00;

e) R$ 105.000,00.

QUESTÃO 6. Uma determinada empresa apresentou no exercício de 2019 uma

variação positiva de saldo de caixa e equivalentes no valor de R$ 18.000,00.

Sabendo-se que o caixa gerado pelas atividades operacionais foi de R$ 28.000,00

e o caixa consumido pelas atividades de investimento foi de R$ 25.000,00, as

atividades de financiamento: 

a) Geraram um caixa de R$ 21.000,00; 

b) Consumiram um caixa de R$ 15.000,00; 

c) Consumiram um caixa de R$ 21.000,00; 

d) Geraram um caixa de R$ 15.000,00;

e) Não houve reflexos das atividades de financiamento.



QUESTÃO 7. A Entidade Empresarial Maceió Colchões Ltda, que comercializa

colchões, lençóis e travesseiros, durante o primeiro semestre de 2020, comprou

móveis e utensílios no valor de R$ 5.000,00 com pagamento realizado de 70% à

vista e o restante para 60 (sessenta dias). Diante do fato apresentado, é correto

afirmar:

a) O valor das contas debitadas corresponde a R$ 1.500,00; 

b) Será realizado um crédito no Ativo imobilizado no valor de R$ 5.000,00; 

c) Será realizado um crédito de caixa no valor de R$ 5.000,00; 

d) Haverá  um  registro  de  crédito  no  passivo  circulante  no  valor  de  R$

1.500,00;

e) Haverá um registro de 2 débitos e um crédito.

QUESTÃO 8. Uma empresa tinha 2.000 empregados. Em 02/01/2020, a empresa

vendeu o direito sobre a sua folha de pagamento para um banco por cinco anos,

por R$ 50.000,00, que foram recebidos na data. No contrato, está previsto que

parte  do  valor  poderá  ser  devolvida  se  o  número  de  funcionários  diminuir

drasticamente.

Assinale  a  opção  que  indica  a  correta  contabilização  da  transação  nas

demonstrações contábeis da empresa.

a) D - Caixa 50.000,00; C - Receita a apropriar; 

b) D - Caixa 50.000,00; C – Receita; 

c)  D - Ativo Intangível 50.000,00; C – Receita; 

d)  D - Ativo Intangível 50.000,00; C - Receita recebida antecipadamente; 

e)  D - Caixa 50.000,00;  C - Outras receitas operacionais. 

QUESTÃO 9. Um lançamento de terceira fórmula corresponde a um lançamento

do tipo:

a) Disponibilidades a Duplicatas a receber;

b) Diversos a Capital Social; 

c) Disponibilidade a Diversos;



d) Debita – Mercadorias;  Credita – Caixa; Credita – Bancos; Credita – 

Duplicatas a pagar;

e) Diversos a Diversos.

QUESTÃO 10. O objeto de estudo da Contabilidade, enquanto ciência é:

a) O ativo das entidades;

b) O passivo das entidades;

c) O patrimônio das entidades;

d) O resultado das entidades;

e) O balanço das entidades.

QUESTÃO 11. São elementos essenciais de um lançamento contábil:

a) Local e data do registro, conta devedora, conta credora, histórico e valor;

b) Local, data e valor;

c) Contas e valores;

d) Endereço do fornecedor, conta de débito, conta de crédito e valor;

e) Local e data do registro, conta credora, endereço do fornecedor e valor.

QUESTÃO 12. Segundo doutrina majoritária as ETAPAS das despesas Públicas

são distribuídas na seguinte ordem:

a) Pré-empenho, empenho e execução;

b) Pré-Empenho, Empenho e pagamento;

c) Planejamento , Empenho e Pagamento; 

d)Planejamento, Execução, Controle e Avaliação;

e) Planejamento, Empenho e Liquidação.

QUESTÃO 13. Segundo a Lei nº 4.320/64 os estágios da Despesas Públicas são 

EXECUTADOS na seguinte ordem:

a) Pré-Empenho, Liquidação e Pagamento;



b) Reserva orçamentária, Empenho e Pagamento;

c) Empenho, Liquidação e Pagamento;

d) Pré-empenho, Empenho, Liquidação e Financeiro;

e) Liquidação, Empenho e Pagamento.     

QUESTÃO 14.  Em determinada prefeitura do Estado de Alagoas ocorreram ao

longo do exercício os seguintes fatos:

I)  Necessidade de reforço de verba orçamentária para a educação básica;

II) Necessidade de verbas orçamentárias decorrente de calamidade pública por

inundação no município;

III) Necessidade de verba orçamentária para atender ações de capacitação não

previstas no orçamento.

Considerando  a  ordem  dos  fatos  e  suas  finalidades,  podemos  considerar  a

abertura dos créditos adicionais com a seguinte classificação:

a) Crédito Complementar, Crédito Especial e Crédito Extraordinário;

b) Crédito Suplementar, Crédito Excepcional e Crédito Extraordinário;

c) Crédito de Reforço, Crédito Extraordinário e Crédito Especial;

d) Crédito Complementar, Crédito Especial e Crédito Especial;

e) Crédito Suplementar, Crédito Extraordinário e Crédito Especial.

QUESTÃO 15.  De acordo com a  Resolução TRE-AL nº  16.004/2019, não é

permitido:

a) A concessão de suprimento de fundos a servidores do quadro;

b) A concessão de 02 suprimento de fundos a servidores do quadro;

c) A concessão de suprimento de fundos a servidor que não esteja em alcance;

d)A concessão de suprimento de fundos a responsável pela área financeira

do órgão;

e) Que esteja em gozo de férias;

QUESTÃO 16. Sobre os instrumentos de Planejamento é correto afirmar:



a) A LDO estipula objetivos e metas para consecução do PPA;

b) A elaboração da LOA antecede a LDO;

c) A LOA é posterior ao PPA que antecede a LDO;

d) A LDO é o instrumento mais importante;

e) O PPA estipula o orçamento que será executado.

QUESTÃO 17.  O prazo para remessa da LOA e da LDO ao Legislativo são

respectivamente:

a) Ambos até o dia 15/04 de cada exercício;

b)Até 04 meses antes do encerramento do exercício e até o dia 15/04 de cada

exercício;

c) Até o dia 15/04 de cada exercício e até 04 meses antes do encerramento do

exercício;

d) Até 04 meses antes do encerramento do exercício e  até 04 meses antes do

primeiro ano de mandato do Executivo;

e) Até o dia 15/04 de cada exercício e até 04 meses antes do primeiro ano de

mandato do Executivo.

QUESTÃO 18. As ETAPAS de execução da RECEITA ORÇAMENTÁRIA são,

respectivamente:

a) Planejamento, Execução e Pagamento;

b) Previsão, Execução e Pagamento;

c) Previsão, Lançamento e Recolhimento;

d) Previsão, Arrecadação e Recolhimento;

e) Lançamento, Arrecadação e Recolhimento.

QUESTÃO 19. Despesas empenhadas que não passou pelo estágio da liquidação

e não pagas até o final do exercício financeiro devem ser inscritas em:

a) Despesas do exercício;

b) Restos a Pagar Processados;

c) Restos a Pagar a Liquidar;

d)Restos a Pagar não Processados a Liquidar;



e) Despesas de Exercícios Anteriores a Pagar.

QUESTÃO  20.  Quais  dos  itens  abaixo  são  classificados  como  receita

extraorçamentária:

a) Cauções recebidas, arrecadação de tributos não previstos em orçamento;

b)Depósitos para garantia e Operações de Crédito por Antecipação da 

Receita;

c) Operações de Crédito e Cauções recebidas;

d) Extravio de bens e Depósitos para garantia;

e) Inscrição de Dívida Ativa e Cauções recebidas.

QUESTÃO 21. Determinada prefeitura do município de Alagoas apresentou a 

seguinte movimentação ao final do exercício:

- Empenhos no valor de R$ 1.000.000,00;

- Cancelamento de Empenhos ao longo do exercício no valor de R$ 250.000,00;

- Pagamento de empenhos no valor de R$ 450.000,00.

Ao final do exercício o valor inscrito em Restos a Pagar será da ordem de:

a) R$ 550.000,00;

b) R$ 700.000,00;

c) R$ 250.000,00;

d) R$ 300.000,00;

e) Nenhuma das Alternativas.

QUESTÃO 22. No dia 19/05/2021, um dos fornecedores de material de consumo

do TRE-AL entregou um lote composto de 50 cartuchos de impressora a jato de

tinta  no  Almoxarifado  do  órgão,  conforme  especificado  na  nota  de  empenho

emitida  no  dia  14/05/2021.  No  dia  30/05/2021,  o  Setor  de  Tecnologia  da

informação solicitou 10 cartuchos ao Setor de Almoxarifado, que os entregou a

unidade requisitante e promoveu a baixa do material requisitado em sistema de

controle de material. De acordo com a Lei no 4.320/1964, a transação ocorrida no

dia 30-05-2021:



a) Gerou um aumento de um ativo circulante;

b) Gerou um aumento de um passivo circulante;

c) Gerou uma variação patrimonial diminutiva – VPD;

d) Gerou uma variação patrimonial aumentativa – VPA;

e) Gerou um aumento de um passivo circulante e uma VPA.

QUESTÃO 23.  Com relação aos Sistemas de Prestações de Contas Eleitorais

(SPCE) e de Prestações de Contas Anuais (SPCA) é incorreto afirmar:

I  –  O  SPCA  é  considerado  um  Sistema  Financeiro  e  Contábil,  além  de

disponibilizar  vários  relatórios  que  auxiliam  nas  tomadas  de  decisões  pelos

partidos políticos;

II  –  O  SPCE  faz  batimentos  de  verificação  dos  números  do  CNPJ  e  CPF

referentes aos doadores e fornecedores de campanha, junto à Receita Federal do

Brasil;

III  –  São  Sistemas  desenvolvidos  pela  Justiça  Eleitoral,  em  conjunto  com  a

Receita Federal do Brasil;

IV – Os  dados inseridos no SPCE pelos usuários relativos à movimentação de

campanha  dos  candidatos,  devem  ser  encaminhados  à  Justiça  Eleitoral  pela

internet, e, no caso de eleições municipais, diretamente ao cartório eleitoral;

V – Todos os  documentos comprobatórios das  despesas e  receitas  devem ser

anexados nos Sistemas de Prestações de Contas Eleitorais (SPCE) e de Prestações

de Contas Anuais (SPCA);

VI - As prestações de contas poderão ser retificadas através do SPCA ou SPCE, a

qualquer momento pelos usuários, após seu envio à Justiça Eleitoral. 

a) I, II, III e IV;

b) I, III, IV e VI;

c)  II e V; 



d) III e IV;

e) I, II, III, IV, V e VI.

QUESTÃO 24.  De  acordo com a  Lei  nº  9.096/1995,  partido  político  é  uma

pessoa jurídica de direito privado, destinado a assegurar, no interesse do regime

democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos

fundamentais  definidos  na  Constituição  Federal.  Os  partidos  políticos  devem

manter  sua contabilidade  anual  de  acordo com as  normas de  regência.  Dessa

forma, é incorreto afirmar:

I  -  De  acordo com o  Conselho  Federal  de  Contabilidade  “o  plano  de  contas

consiste  em  um  conjunto  de  títulos,  apresentados  de  forma  coordenada  e

sistematizada,  previamente  definidos,  nele  traduzida  a  estrutura  das  contas  a

serem utilizadas de maneira uniforme para representar o estado patrimonial da

entidade, e de suas variações, em um determinado período”. A legislação eleitoral

sobre prestação de contas anual, permite que os partidos políticos elaborem seu

plano de contas, observando algumas diretrizes básicas definidas pelo Tribunal

Superior Eleitoral;

II  -  Dos  diversos  Fundos  Públicos  destinados  aos  partidos  políticos  e  às

campanhas eleitorais previstos pela legislação, os mais utilizados pelos partidos e

candidatos são: Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo

Partidário) e Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral (FEFC); 

III - Além da utilização do Sistema de Prestações de Contas Anuais (SPCA), o

partido deve registrar sua movimentação em sistema próprio de contabilidade;

IV  -   Na  prestação  de  contas  anual  do  partido  é  contabilizada,  somente  a

movimentação  referente  à  manutenção  do  partido  durante  o  exercício;  e,  na

prestação de contas da campanha eleitoral a movimentação referente ao pleito;

V -  Os partidos políticos estão desobrigados a apresentar balancetes, nos anos em

que ocorrem eleições, durante os 4 (quatro) meses anteriores e os 2 (dois) meses

posteriores ao pleito;



VI - Os Pareceres emitidos, pelo técnico que analisou as contas e pelo Ministério

Público Eleitoral, vinculam à decisão do magistrado.
 

a) II – IV – VI;

b) I – II – IV;

c) I – II – III – VI;

d) I – II – IV – VI;

e) II – V – VI.

QUESTÃO 25. Atualmente, as despesas de manutenção dos partidos políticos e

as  campanhas  eleitorais  são  financiadas  por  recursos  públicos  e  privados.  O

recebimento  e  a  aplicação  dos  recursos  públicos  são  subordinados a  critérios

fixados  pela  legislação.  Analise  as  alternativas  e  assinale  a  opção  correta,

identificando o que está verdadeiro ou falso: 

I.  Quanto  à  comprovação  das  despesas,  a  Justiça  Eleitoral  se  limitará  aos

documentos fiscais e comprovantes de pagamento; 

II. As despesas podem ser comprovadas pelo documento bancário de pagamento,

em substituição às notas fiscais;

III. Durante o segundo semestre  do ano eleitoral, qualquer diretório partidário

com registro ou anotação na Justiça Eleitoral poderá receber recursos do Fundo

Partidário; 

IV. Existem limites para utilização de recursos oriundos do Fundo Partidário com

despesas de pessoal;

V. Os recursos recebidos pelo partido político, para manutenção anual de suas

atividades, oriundos do Fundo Partidário, podem ser aplicados em despesas com

emergia elétrica e telefone do comitê de campanha de determinado candidato,

durante o período de campanha eleitoral; 

VI – Os partidos só podem transferir recursos financeiros, sendo vedado outra

forma de distribuição. 



a) F - F – F – V – V - F;

b) F – V – F – F – F – F;

c) V – F – V – F – V – V;

d) V – V – F – V – F – V;

e) V – F – F – F – F – F.

QUESTÃO 26.  É permitido aos partidos políticos constituírem fundo de caixa

para custear pequenos pagamentos durante o exercício financeiro. Considerando

as normas sobre o fundo de caixa, podemos afirmar que:

a) O valor deve ser registrado no SPCA, a débito da conta Fundo de Caixa e a

crédito da Conta Caixa ou Bancos conta Movimento;

b) Qualquer Partido pode constituir fundo de caixa até o valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais);

c) As  despesas  com  combustíveis,  pagas  com  fundo  de  caixa  podem  ser

comprovadas com nota de controle;

d) Durante o exercício,  o  valor máximo total  permitido  pela norma,  para

constituição e recomposição do fundo de caixa é de R$ 60.000,00;

e) Não pode ser  constituído fundo de  caixa com recursos  oriundos do  Fundo

Partidário. 

QUESTÃO  27.  Um  partido  Político  recebeu  em 2020  recursos  oriundos  do

Fundo Partidário, no montante de R$ 1.035.000,00. Desse valor, ele já destinou às

candidaturas femininas nas eleições de 2020 o montante de R$ 15.000,00. 

Considerando que os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco

por  cento)  do  total  de  recursos  do  Fundo  Partidário  recebidos  no  exercício

financeiro para criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da

participação política das mulheres, estão corretas as afirmativas:

I  –   Falta  ao Partido aplicar  no exercício,  o montante de R$ 51.750,00,  para

atender a legislação; 



II – Com objetivo de atender a legislação o partido falta aplicar no exercício,

apenas, R$ 36.750,00;

III – A legislação autoriza ao partido aplicar o valor no exercício subsequente,

desde que o valor recebido em 2021 seja suficiente para aplicação do montante

destinado aos dois exercícios;

IV – O partido pode reservar o recurso em conta específica e aplicar até o final do

exercício subsequente;

V – Caso o partido não aplique os 5%, deverá recolher o valor para o Tesouro

Nacional;

VI -  A ausência de aplicação do percentual de 5% ou de sua transferência para

conta  específica,  poderá  ensejar  acréscimo  de  12,5%  (doze  inteiros  e  cinco

décimos por cento) do valor previsto, a ser aplicado na mesma finalidade.

a) I, III, V e VI;

b) II, III e VI;

c) II, III, IV e VI;

d) I, IV e VI;

e) II, IV e VI.

Considerando a movimentação financeira e econômica anual de um determinado

partido  ocorrida  em 2020,  analise  os  dados  abaixo  e  assinale  as  alternativas

corretas para as QUESTÕES 28 e 29:

Eleições 2020:

- Recursos recebidos do FEFC = R$ 13.000,00;

- Recursos do Fundo Partidário aplicados = R$ 15.000,00;

- Pagamentos:  material impresso em conjunto com o candidato a majoritária = 

R$ 2.000,00; combustíveis = R$ 1.000,00; propaganda eleitoral = R$ 10.000,00; 

internet = R$ 810,00; pessoal contratado = 4.000,00; advogado e contador 

destinadas às contas de seus candidatos = R$ 10.000,00;



- Veículo de propriedade de uma pessoa física cedido para campanha = R$ 

4.000,00;

- Sobras de campanha referente ao FEFC = R$ 90,00;

- Sobras de campanha referente ao Fundo Partidário = R$ 100,00;

- Sobras de campanhas de candidatos = R$   550,00.

Manutenção anual:

-  A sede do partido funcionou durante o exercício na casa de propriedade de um 

filado. O preço do aluguel mensal é de R$ 800,00. Ficou acordado que durante o 

período de janeiro a julho o partido não precisaria pagar;

- Cotas do Fundo Partidário recebidas = R$ 190.000,00.

QUESTÃO 28. Os valores contabilizados como receitas de sobras de campanhas

e de recursos oriundos do Fundo Partidário, são respectivamente:

a) R$ 640,00 e R$ 190.000,00;

b) R$ 550,00 e R$ 190.000,00;

c) R$ 740,00 e R$ 205.000,00; 

d) R$ 650,00 e R$ 190.000,00; 

e) R$ 650,00 e R$ 205.000,00.

QUESTÃO 29.  Os valores do total  da despesa com aluguel de imóveis e  da

receita anual do partido são respectivamente:

a) R$ 9.600,00 e R$ 207.000,00;

b) R$ 5.600,00 e R$ 216.600,00;

c) R$ 5.600,00 e R$ 212.600,00;

d) R$ 9.600,00 e R$ 213.150,00;

e) R$ 5.600,00 e R$ 213.150,00.



QUESTÃO 30.  Quanto aos  limites  de  gastos  e  de  doações previstos  para as

campanhas eleitorais de 2020, analise as questões abaixo, indicando (F) falso ou

(V) verdadeiro: 

I – O limite de gasto é o valor máximo que os candidatos podem gastar durante as

eleições;

II – Considerando que o limite de gastos de determinado candidato a vereador foi

de R$ 111.000,00; o próprio candidato pode aplicar em sua campanha apenas R$

11.100,00;  

III – O candidato pode receber e gastar recursos até o valor do seu limite gastos,

excluindo  os  gastos  advocatícios  e  de  contabilidade  referentes  à  consultoria,

assessoria  e  honorários,  relacionados  à  prestação  de  serviços  em  campanhas

eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa

de interesses de candidato ou partido político;

IV  –  O  limite  de  gasto  de  determinado  candidato  é  de  R$  900.000,00.  Ele

arrecadou e gastou R$ 901.000,00. Tal situação, poderá ensejar ao pagamento de

multa no montante de R$ 1.000,00;

V  –  Maria  é  simpatizante  de  determinado  candidato,  e  não  se  enquadra  nas

hipóteses previstas para apresentar Declaração de Ajuste Anual de Imposto de

Renda. Dessa forma, Maria só pode doar até R$ 2.855,97;

VI  –  Pedro  recebeu  R$  5.000,00  de  recursos  originário  da  Argentina.  Desse

recurso  ele  poderá  doar  no  mínimo,  R$  2.855,97  ao  seu  primo  Fernando,

candidato a vereador no município de Maceió.

a) F – V – F – F - V -  V

b) V – V – F – V – V - F 

c) F – V – V -  F – F - F

d) V – F -  V – V – V - F

e) V – V – V – F – V – V

QUESTÃO  31.  De  acordo  com  a  Lei  nº  9.504/95  e  Resolução  TSE  nº

23.607/2019, são consideradas fontes de arrecadação de recursos e/ou despesas de

campanha:



a)  Recursos próprios do candidato e doações de pessoas físicas -  despesas com

energia e combustíveis de automóvel usado pelo candidato na campanha;

b) Doações de outros partidos/candidatos, pessoas físicas e pessoas jurídicas -

despesas com internet e locação de automóvel;  

c)  Doações de pessoas físicas,  recursos  próprios  –  despesas  com alimentação

destinada ao candidato;

d)  Fundo Especial  de  Financiamento  de  Campanha Eleitoral  –  despesas  com

material impresso e outdoors; 

e) Doações de pessoas físicas, Fundo Partidário – despesas com combustíveis

e alugueis.

QUESTÃO 32.  10. Analise as questões abaixo e assinale a alternativa correta,

com relação à prestação de contas de campanhas eleitorais:

a) A diferença positiva entre os recursos arrecadados e os gastos realizados em

campanha, excluindo os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos,

são considerados sobras de campanha;

b)  havendo créditos  contratados e  não utilizados com as  empresas  Facebook,

TIM, OI e CLARO, serão considerados sobras de campanha;

c) A direção municipal do Partido XX, em Maceió, arrecadou R$ 560.000,00 e

gastou  R$  630.000,00.  A  assunção  dessa  dívida  de  campanha  pela  direção

partidária somente é possível por decisão do órgão nacional de direção partidária;

d)   Um  eleitor  fez  uma  despesa  no  valor  de  R$  1.000,00,  em  favor  do

candidato. Ciente da transação e com o recebimento da nota fiscal em seu

nome, o candidato, deverá, obrigatoriamente, efetuar os devidos registros em

sua prestação de contas;

e)  Quando da elaboração da prestação de contas  eleitoral,  o candidato deverá

verificar  se  suas  contas  se  enquadram,  na  modalidade  de  PRESTAÇÃO  DE

CONTAS SIMPLIFICADA.

QUESTÃO 33.   Com  relação  às  regras  sobre  a  arrecadação  e  os  gastos  de

recursos  por partidos  políticos e  sobre sua respectiva prestação  de contas  nas

eleições de 2020, podemos afirmar que:



I – Qualquer diretório partidário poderá receber recursos do Fundo Especial de

Financiamento de Campanha (FEFC); 

II  –  Devem  providenciar,  obrigatoriamente,  a  abertura  das  contas  bancárias

destinadas  a  movimentar os  recursos do Fundo de  Assistência  Financeira  aos

Partidos Políticos (Fundo Partidário),  do Fundo Especial  de Financiamento de

Campanha (FEFC), e outros recursos (Doações para Campanha);

III – Tudo que for arrecadado deverá transitar em conta bancária;

IV  –  A  análise  da  prestação  de  contas  não  se  enquadra  na  modalidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA;

V -  Podem utilizar quaisquer recursos arrecadados no exercício anterior, desde

que identifiquem sua origem.

a) São verdadeiras as questões IV e V; 

b) São verdadeiras as questões III – IV – V;

c) São verdadeiras as questões II - III – IV – V;

d) É verdadeira apenas a questão IV; 

e) Todas as questões são falsas.

De acordo com os dados abaixo, analise as QUESTÕES 34 e 35, assinalando as 

alternativas corretas:

Eleições municipais de 2020.

Município: Maceió. 

Partidos participantes do pleito: AA, BB, CC e DD. 

Partidos coligados para eleição majoritária:  partidos AA, BB e DD. 

Partido AA: Candidatos: Prefeito – João; Vereadores: Maria, Pedro, Francisco e 

Ana;  

Recebeu recursos do FEFC: R$ 750.000,00.

Partido BB: Candidatos: Vice-prefeito: Tereza; Vereadores: Antônio, Bruno, 

Aline, Carla, Marcos, Zilda;

Recurso do FEFC = R$ 100.000,00;

Recursos Fundo Partidário = R$ 80.000,00.



Partido  CC: Candidatos:  Vereadores:  Beatriz,  Beto,  Fábio,  Nadja,  Renato,

Márcia, Telma, Ronaldo;

Recebeu recursos do Fundo Partidário = R$ 400.000,00;

Arrecadou Recursos de Pessoas Físicas = R$ 250.000,00.

Partido DD: Não tem candidatos; 

Arrecadou recursos de pessoas físicas: R$ 50.000,00.

QUESTÃO  34.  O  partido  AA  poderá  repassar  recursos  do  FEFC  para  os

Candidatos e Partidos:

a) João, Pedro, Aline, Beto, Partidos BB e CC;

b) Francisco, Ana, Partidos BB e CC;

c) Bruno, Tereza, Telma, Partidos BB e DD;

d) Maria, Pedro, Francisco, Ana, Marcos, Zilda, Partido BB;

e) João e Partido BB.

QUESTÃO 35. É correto afirmar que:

a) O Partido DD não pode receber recursos públicos dos partidos AA e BB; 

b) O Partido DD não pode transferir recursos arrecadados de Pessoas Físicas para 

o Partido CC;

c)  O  Partido  BB  pode  transferir  recursos  do  FEFC  para  os  candidatos

Tereza  e  João,  e  deve  reservar,  no  mínimo,  R$  45.712,00,  dos  recursos

aplicados  nas  eleições  referente  ao  Fundo  Partidário  no  custeio  das

campanhas das candidaturas femininas;  

d) O Partido CC pode transferir recurso do Fundo Partidário para o Partido AA;

e) O Partido AA deve aplicar no mínimo, R$ 375.000,00, dos recursos do FEFC 

no custeio das campanhas das candidaturas femininas.




