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PROVA DISCURSIVA
•
•
•
•

Nesta prova, faça o que se pede, utilizando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na Folha de Texto Definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 40,00 pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).
As demonstrações contábeis consolidadas da União, também chamadas de Balanço Geral da União,
são instrumentos de prestação de contas do presidente da República ao fim de cada exercício financeiro
e consolidam informações dos três poderes da República, além do Ministério Público da União e da Defensoria
Pública da União. A Constituição Federal de 1988, a Lei n.º 4.320/1964, a Lei de Responsabilidade Fiscal e as
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público apresentam uma série de disposições
normativas que estão relacionadas às demonstrações contábeis dos entes públicos e reforçam a importância
dessas demonstrações como ferramenta de transparência do governo. Uma das peculiaridades da
contabilidade pública que representa uma diferença em relação à contabilidade das empresas privadas
é a exigência de elaboração de três espécies de balanço, cada um acerca de um enfoque diferente em relação
às contas públicas.

A partir do assunto tratado no texto, redija um texto dissertativo acerca das características das três espécies de balanço exigidas dos entes
públicos, identificando em que sentido elas se distinguem.
Em seu texto, apresente
1
2
3

a denominação dos balanços exigidos dos entes públicos; [valor: 5,00 pontos]
as principais características de cada um dos balanços elaborados pelos entes públicos; [valor: 20,00 pontos]
exemplos de informações que podem ser obtidas de cada um dos referidos balanços. [valor: 13,00 pontos]
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