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INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

208 – Técnico em Contabilidade  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 

confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 

na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 

aos aplicadores de prova. 
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 
8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 

respostas para o cartão-resposta. 
9. Não será permitido à candidata e ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 

permitido quando indicado para o atendimento especial. 
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 

médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital. 
h) Emprestar materiais para realização das provas. 
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do 
processo. 
 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 

 
 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 

 
 
 
 
 
 
 

Raciocínio 
Lógico  

 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 

 

 

 

RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 
 

Iguais diante da lei? 
 

Hélio Schwartsman 
 

O STF deve retomar hoje o julgamento da criminalização da homofobia. As proteções que a legislação dá a negros e outros grupos 
mencionados na lei nº 7.716 devem ser estendidas a homossexuais? 

Conceitualmente, não vejo espaço para dúvidas. Se é errado discriminar alguém pela cor da pele, religião, nacionalidade ou grupo 
étnico, também o é fazê-lo em virtude de sua orientação sexual. Não tenho dificuldade em aceitar a ampliação de direitos pela via 
jurisprudencial. 

Não poderia ter sido mais acertada a decisão do Supremo que equiparou os direitos de casais homossexuais aos de 
heterossexuais, abrindo caminho para o casamento gay. 

O problema de fundo deste julgamento é que não estamos aqui tratando de direitos civis, mas de legislação criminal. Como a 
privação da liberdade é um dos castigos mais graves que o Estado pode impor, a maioria dos doutrinadores entende que tipos penais 
jamais podem ser criados por tribunais, exigindo sempre um ato do Legislativo. É um argumento forte. Estou curioso para ver como os 
ministros resolverão essa quadratura do círculo. 

Isso dito, devo afirmar que compreendo, mas não gosto da estratégia do movimento gay e de outros grupos de esquerda de levar 
a legislação penal para o terreno identitário. Não é por falta de tipos penais que os assassinatos de gays, por exemplo, não são contidos. 

No Brasil, matar um homossexual só pelo fato de ele ser homossexual configura homicídio doloso qualificado (motivo fútil), com 
pena de até 30 anos de reclusão, a maior admitida no país. Se a repressão à violência contra gays é tíbia, o problema não está na 
ausência de lei, mas em outras engrenagens do sistema, como polícia, MP e juízes. 

Ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda erode a mensagem mais 
esquerdista de todos os tempos, que é a de que somos todos seres humanos, iguais diante da lei. 

 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml) 
 
01 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A luta pela criminalização da homofobia contradiz o movimento esquerdista de igualdade perante a lei. 
2. Apesar de não ser um tipo penal, o assassinato de gays é punido com a maior pena de reclusão do país. 
3. Enquanto os tribunais não puderem legislar sobre a criminalização da homofobia, a discriminação persistirá. 

 

Está/Estão de acordo com o texto a(s) afirmativa(s): 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
►c) 1 e 2 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 

 
02 - Em relação às ideias presentes no texto, é correto afirmar que o autor pretende: 
 

a) incitar um debate sobre a criminalização da homofobia. 
►b) questionar a estratégia adotada pelo movimento gay e outros movimentos para reprimir a violência contra gays. 
c) incentivar o apoio à extensão dos direitos mencionados na lei nº 7.716 aos homossexuais. 
d) pôr em xeque a capacidade dos ministros do supremo de analisarem esse tipo de proposição. 
e) denunciar a responsabilidade do Ministério Público e dos juízes em relação à impunidade dos crimes contra os homossexuais. 

 
03 - No trecho “Se a repressão à violência contra gays é tíbia, o problema não está na ausência de lei, mas em outras 

engrenagens do sistema, como polícia, MP e juízes”, a expressão sublinhada pode ser substituída por: 
 

►a) fraca. 
b) dura. 
c) violenta. 
d) constante. 
e) maléfica. 

 
04 - Na quarta linha do texto, o termo sublinhado “o” (em “também o é”) refere-se a: 
 

a) grupo étnico. 
►b) errado. 
c) alguém. 
d) espaço para dúvidas. 
e) Conceitualmente. 

 
05 - Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
 

a) Nacionalismo, em doses baixas pode ajudar, mas em doses altas, torna-se produto tóxico. 
b) Nacionalismo, em doses baixas pode ajudar mas, em doses altas, torna-se produto tóxico. 
c) Nacionalismo em doses baixas, pode ajudar, mas, em doses altas torna-se produto tóxico. 
►d) Nacionalismo, em doses baixas, pode ajudar, mas, em doses altas, torna-se produto tóxico. 
e) Nacionalismo em doses baixas, pode ajudar mas, em doses altas, torna-se produto tóxico. 
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06 - Considere o seguinte trecho: 
 

Um método sem aval científico que promete a cura de doenças oculares, como glaucoma e catarata, sem cirurgias ou tratamentos 
tradicionais, tem levado pacientes a retardar a busca por terapias mais efetivas, piorando problemas de visão. 

 

A expressão sublinhada faz referência a: 
 

►a) um método sem aval científico. 
b) doenças oculares. 
c) glaucoma. 
d) cataratas. 
e) tratamentos tradicionais. 

 
07 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada pelo astronauta Scott Kelly para a Revista Galileu. Numere a 

coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas. 
 

1. Antes de se aposentar, em 2016, aos 52 
anos, você passou 520 dias no espaço. 
Como se sente a respeito de sua carreira? 

2. Em Endurance você conta que, no início 
da exploração espacial, os astronautas 
eram escolhidos pela habilidade de pilotar 
espaçonaves, mas hoje há qualidades 
mais valorizadas. Qual seria “a coisa 
certa” para a primeira tripulação em 
Marte? 

3. Há problemas em aberto com relação aos 
voos espaciais que precisamos resolver 
antes de embarcarmos em jornadas 
interplanetárias. Quais são os 
fundamentais? 

4. Esse interesse renovado pela Lua deu 
início a conversas entre a Nasa, a 
Roscosmos e outras agências visando a 
construção de uma “EEI” na órbita da Lua 
na década de 2020. Como seria estar a 
bordo de uma estação dessas? 

(   ) Você não poderia voltar tão rápido em caso de uma 
emergência. Além disso, os atrasos de comunicação não 
seriam tão longos, então ainda seria possível manter uma 
conversa pelo telefone. A estação poderia ser reabastecida 
com suprimentos, mas seria mais complicado. Ir até a Lua 
não é como ir até a órbita terrestre baixa. 

(   ) Pessoas que sejam capazes de trabalhar bem juntas, como 
um time, que sejam tecnicamente competentes, confiáveis. 
Pessoas que tenham muitas outras habilidades além de 
pilotar. 

(   ) O que vai nos impedir de ir a Marte ou desacelerar nossa 
potencial jornada é o financiamento para isso. Será caro, 
vamos precisar de pessoas no governo que reconheçam o 
valor da ciência, da pesquisa e da descoberta. E creio que 
este seja o maior desafio que temos: não a ciência dos 
foguetes, mas a ciência política. 

(   ) Privilegiado por ter voado ao espaço, por ter tido a 
oportunidade de fazer isso quatro vezes. Tive uma 
experiência bem diversificada, como piloto em uma missão 
de reparo do telescópio espacial Hubble e, mais tarde, ao 
voar como comandante do ônibus espacial até a estação. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 3 – 2 – 4. 
b) 4 – 3 – 2 – 1. 
c) 3 – 2 – 1 – 4. 
d) 1 – 4 – 3 – 2. 
►e) 4 – 2 – 3 – 1. 

 
08 - No trecho “Elas diferem não só moral e juridicamente, mas também no plano neurobiológico”, os termos sublinhados 

estabelecem uma relação de: 
 

a) comparação. 
b) proporcionalidade. 
c) oposição. 
►d) adição. 
e) comparação. 

 
 
09 - Considere o seguinte trecho: 
 

A popularização do modelo de educação _____ distância (EAD) tornou-a praticamente um sinônimo de acesso _____ tecnologia, 
refletindo os tempos atuais de amplo acesso _____ internet. No entanto, esse modelo já é secular. Data de meados de 1904 o 
primeiro curso profissionalizante por correspondência no Brasil. Após essa fase, tornaram-se comuns os cursos por rádio e 
televisão. O advento da internet – considerada a principal ferramenta do EAD – e a popularização dos microcomputadores pessoais 
impulsionaram _____ modalidade. 

 

(Disponível em: http://www.amanha.com.br/posts/view/7188/uninter-democratizando-o-conhecimento) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) à – à – à – à. 
b) à – à – à – a. 
c) à – a – à – à. 
d) a – a – a – a. 
►e) a – à – à – a. 
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10 - Considere o seguinte trecho: 
 

Lúpus é uma doença inflamatória de origem autoimune, ________ os anticorpos afetam órgãos saudáveis do organismo, como 
pele, rins, cérebro e articulações, entre outros. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima: 
 

a) onde. 
b) cujos. 
►c) na qual. 
d) no que. 
e) quando. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11 - Num estojo escolar, há 10 lápis de cor (4 vermelhos, 3 verdes, 2 amarelos e 1 azul), todos com o mesmo formato e tamanho. 

De olhos fechados, qual é o número mínimo de lápis que devemos retirar desse estojo para ter certeza de que dois deles 
são vermelhos e um é verde? 

 

a) 4. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 7. 
►e) 8. 

 
12 - Uma produtora de eventos colocará à venda 2.400 ingressos para um festival de música ao valor de R$ 120,00 cada. Qual 

será o menor valor arrecadado com a venda de todos ingressos, sabendo que até 40% desses ingressos podem ser 
vendidos com 50% de desconto (meia-entrada para estudantes, idosos e outras categorias)? 

 

a) R$ 144.000,00. 
b) R$ 201.600,00. 
c) R$ 216.000,00. 
►d) R$ 230.400,00. 
e) R$ 288.000,00. 

 
13 - Nas últimas eleições realizadas em 2018, o município de Matinhos contava com 26.390 eleitores cadastrados no TRE. 

Assumindo que 54% dos eleitores são do sexo feminino e que 51% dessas eleitoras têm idade entre 16 e 44 anos, qual 
dos números abaixo mais se aproxima do número de eleitoras do município de Matinhos com idade igual ou superior a 
45 anos? 

 

a) 6191. 
b) 6597. 
►c) 6983. 
d) 7268. 
e) 7553. 

 
14 - Sabendo apenas que a distância entre os pontos A e B é de 8 cm e que a distância entre os pontos B e C é de 6 cm, qual 

dos valores abaixo NÃO pode corresponder a distância entre os pontos A e C? 
 

a) 3. 
b) 6. 
c) 9. 
d) 12. 
►e) 15. 

 
15 - Qual é o próximo termo da sequência numérica –3, 7, –13, 27, –53, 107, ___? 
 

a) –153. 
b) –173. 
c) –193. 
►d) –213. 
e) –233. 

 
16 - Admita que as seguintes proposições são verdadeiras: 
 

– Alguns candidatos estudaram raciocínio lógico para o último concurso. 
– Todos os aprovados no último concurso estudaram raciocínio lógico. 
– Ana não foi aprovada no último concurso. 

 

A partir dessas premissas, pode-se inferir que: 
 

►a) Alguns candidatos estudaram raciocínio lógico e foram aprovados. 
b) Alguns candidatos não estudaram raciocínio lógico. 
c) Todos os candidatos estudaram raciocínio lógico. 
d) Ana não estudou raciocínio lógico. 
e) Ana estudou raciocínio lógico.  
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17 - Assinale a alternativa que apresenta a NEGAÇÃO lógica da proposição: “Os 50 primeiros serão atendidos hoje e os demais 
devem retornar amanhã”. 

 

►a) Os 50 primeiros não serão atendidos hoje ou os demais não devem retornar amanhã. 
b) Os 50 primeiros não serão atendidos hoje e os demais não devem retornar amanhã. 
c) Os 50 primeiros serão atendidos hoje ou os demais devem retornar amanhã. 
d) Os 50 primeiros não serão atendidos hoje e os demais devem retornar amanhã. 
e) Os 50 primeiros serão atendidos hoje ou os demais não devem retornar amanhã. 

 
18 - Qual das proposições abaixo é logicamente equivalente à proposição: “Se precisamos ser fortes então vamos nos 

preparar melhor”? 
 

a) Se vamos nos preparar melhor então precisamos ser fortes. 
b) Se não vamos nos preparar melhor então precisamos ser fortes. 
►c) Se não vamos nos preparar melhor então não precisamos ser fortes. 
d) Se não precisamos ser fortes então não vamos nos preparar melhor. 
e) Se precisamos ser fortes então não vamos nos preparar melhor. 

 
19 - Numa pesquisa com os turistas nas principais praias de Matinhos, constatou-se que 74% das pessoas entrevistadas já 

tinham visitado a cidade anteriormente, e 273 pessoas estavam na cidade pela primeira vez. Quantas pessoas foram 
entrevistadas nessa pesquisa? 

 

a) 970. 
►b) 1050. 
c) 1173. 
d) 1274. 
e) 1450. 

 
20 - Considere a seguinte sequência de tabuleiros: 
 

a e i    a  e    a      a      

 o u     o        i u        

       u i   u o e   o        

           i      e       
 

 Qual dos seguintes tabuleiros completa a sequência lógica acima? 
 

a)   i  ►b)   i  c) i   a d)    i e)   a i 

  u  a   o u a   o      o a   o u  

  o          u      u      e 

 e     e     e     e      i   

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
21 - O método das partidas dobradas considera que a soma dos débitos é sempre igual à soma dos créditos. Levando em 

consideração que um ou mais débitos deve corresponder a um ou mais créditos de valor equivalente, a respeito dos 
lançamentos contábeis, assinale a alternativa correta. 

 

a) A compra de um veículo, sendo metade a vista e metade a prazo, é um lançamento considerado na contabilidade como de 
segunda fórmula, por envolver dois lançamentos de débitos e um de crédito. 

b) Um lançamento de terceira fórmula envolve uma conta a débito e três a crédito. 
c) A soma das despesas (débitos) é sempre igual à soma das receitas (créditos). Nesse sentido, a conta do razonete ARE é 

utilizada para zerar os saldos das respectivas contas. 
►d) Um lançamento de compra de mercadoria metade à vista e metade a prazo pode ser transformado em dois lançamentos de 

primeira fórmula. 
e) Um lançamento de primeira fórmula tem que ser representado pela integralização do capital social em caixa ou banco, mesmo 

que a empresa já tenha adquirido nesse momento outros bens. 
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22 - Acerca do conjunto de demonstrações contábeis obrigatórias e demonstrativos auxiliares, de acordo com a Lei das 
Sociedades por Ações (6.404/76) e de acordo com o CPC 26, assinale a alternativa correta. 

 

►a) De acordo com a Lei nº 6.404/76, nas companhias abertas, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados pode estar 
contida dentro da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

b) O teste da correta contabilização por meio do método das partidas dobradas é realizado pela reaplicação dos lançamentos, 
de acordo com a Lei nº 6.404/76 e CPC 26. 

c) A Demonstração de Resultado Abrangente é hoje, de acordo com o CPC 26, a principal demonstração contábil e se destina 
a evidenciar a posição patrimonial e financeira da entidade. 

d) De acordo com o artigo 176, parágrafo primeiro da Lei nº 6.404/76, as demonstrações de cada exercício serão publicadas 
com a indicação correspondente das demonstrações de dois exercícios anteriores. 

e) Segundo o CPC 26, a Demonstração de Resultado Abrangente (DRA) deve substituir a Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos, que deixou de ser obrigatória com as modificações contábeis introduzidas pelas Leis nº 11.638 e 
11.941. 

 
23 - A empresa MM&Cia. possuía as seguintes contas em seu Ativo em 31/12/2017: 
 

Depósitos bancários à vista 2.800.000 

Créditos de funcionários 3.000.000 

Propriedades para investimentos 1.500.000 

Depósito vinculado à liquidação de empréstimo de curto prazo 6.200.000 

Participações permanentes em outras sociedades 10.000.000 

Numerários em trânsito 2.200.000 

Ágio por rentabilidade futura de investimentos (Goodwill) 5.000.000 
 

Acerca das contas apresentadas, o Saldo das Disponibilidades em 31/12/2017 é: 
 

a) 10.000.000. 
►b) 5.000.000. 
c) 7.800.000. 
d) 2.800.000. 
e) 12.200.000. 

 
24 - De acordo com o CPC 00 (R1), as demonstrações contábeis empregam um número variado de bases de mensuração. Entre 

essas bases, há uma que considera que “os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que 
teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. Os passivos 
são reconhecidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que se espera seriam 
necessários para liquidar a obrigação na data do balanço”. Esse texto se refere a qual base de mensuração empregada 
nas demonstrações contábeis? 

 

a) Valor histórico. 
b) Valor justo. 
►c) Custo corrente. 
d) Custo padrão. 
e) Valor atual. 

 
 
25 - Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 16 (Estoques), o valor do custo deve incluir todos os custos de aquisição e de 

transformação. Acerca da apuração dos custos, considere as afirmativas abaixo: 
 

1. O custo de aquisição compreende o preço de compra, os impostos de tributos, custos de transporte e manuseio e 
outros diretamente atribuíveis à aquisição. 

2. Os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas 
ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta. 

3. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo 
de aquisição. 

4. Os custos de transformação de estoques devem incluir a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos 
e variáveis, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados, sendo que, quando não são 
separadamente identificáveis, devem ser atribuídos em base racional e consistente. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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26 - A ciência contábil se utiliza de quatro técnicas para a sua perfeita existência. Acerca da técnica de escrituração, o 
Conselho Federal de Contabilidade por meio da resolução CFC 1.330/2011 estabelece os seguintes critérios, EXCETO que 
essa técnica: 

 

a) seja em idioma e moeda corrente nacionais. 
b) tenha a ordem cronológica de dia, mês e ano. 
c) tenha sido efetuada com ausência de espaço em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas. 
►d) tenha o nível de detalhamento uniforme conforme o plano de contas recomendado pelo CFC. 
e) seja realizada com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou 

evidenciem fatos contábeis. 
 
27 - A empresa Xarpe Ltda. apresenta as seguintes contas vinculadas ao resultado do exercício: 
 

Custo da Mercadoria Vendida 3.200,00 
Receita Operacional Bruta 5.200,00 
ICMS sobre o faturamento 500,00 
Salários e Ordenados  500,00 
Despesas Financeiras 500,00 

 

Com base no exposto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O Resultado de Vendas Líquidas será igual a R$ 4.700,00. 
2. A margem de Lucro Operacional será igual a 10,63%. 
3. O Lucro Operacional Bruto será igual a R$ 500,00. 
4. A margem de Lucro Bruto será igual a 10,63%. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
28 - Segundo a legislação nº 11.638/07, ao final do exercício social, uma empresa deverá publicar a Dmonstração: 
 

a) de Fluxo de Caixa obrigatoriamente para as companhias com patrimônio líquido menor que 2 milhões de reais na data do 
balanço. 

►b) do Valor Adicionado obrigatoriamente para as sociedades de grande porte abertas ou fechadas. 
c) do Valor Adicionado facultativamente para as sociedades de grande porte fechadas. 
d) de Fluxo de Caixa facultativamente para as companhias abertas com patrimônio líquido maior que 2 milhões de reais na data 

do balanço. 
e) de Fluxo de Caixa, independentemente do porte da empresa. 

 
29 - O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade 

econômica ou jurídica. Acerca desse tributo, assinale a alternativa correta. 
 

a) Renda é o acréscimo patrimonial que não é produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. 
b) O imposto é de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
c) O imposto é não cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença a maior, em determinado 

período, entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. 
d) A base de cálculo do imposto é, quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o principal e os 

juros. 
►e) A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou 

nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. 
 

30 - As programações orçamentárias estão organizadas em programas de trabalho que contêm informações qualitativas e 
quantitativas, tanto físicas quanto financeiras. Acerca do assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) O programa de trabalho estima o montante necessário para o desenvolvimento da ação orçamentária. 
►b) A dimensão física define a quantidade de bens e serviços a serem entregues. 
c) A dimensão financeira é composta pelos atributos: Produto, Unidade de Medida e Meta Física. 
d) A transferência de valores arrecadados à conta do tesouro considera-se como estágio de liquidação de despesa pública. 
e) O programa que define quantitativamente deve responder às perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar. 

 
31 - Considerando os dados da questão 11, se a montadora Lacticinosa vender metade dos veículos em Estoque no mês de 

fevereiro por R$ 150.000, sem ter feito mais nenhuma movimentação em estoque, qual o valor que terá obtido de Lucro 
Bruto do Exercício, considerando o total de despesas administrativas de R$ 23.000, IR/CS de 5.000 e distribuição de lucro 
de 20%? 

 

►a) 57.000. 
b) 50.000. 
c) 45.000. 
d) 35.000. 
e) 27.000.  
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32 - Na aquisição de R$ 200.000, à vista, em 01/01/2019, referente a 200 unidades de veículos de mesmo valor para estoques, 
a montadora Lacticinosa verificou, em 25/01, 20 unidades defeituosas, das quais 10 unidades estavam superficialmente 
com problemas na lataria, e solicitou abatimento ao fornecedor de 4.000. As outras 10 unidades, a empresa devolveu e 
solicitou reembolso total do valor pago por elas. O valor a ser contabilizado referente à constatação das unidades 
defeituosas será: 

 

a) Débito Fornecedores (PC)  ................................................ 14.000 
 Crédito Estoques (AC)  ...................................................... 10.000 
 Crédito Abatimentos (Resultado) ......................................... 4.000 
 Crédito Devolução de Compras (Resultado)  .................... 10.000 

 

b) Débito Fornecedores (PC) 14.000 
 Crédito Estoques (AC) 14.000 

 

►c) Débito Caixa (AC) .............................................................. 14.000 
 Crédito Estoques (AC) ....................................................... 14.000 

 

d) Débito Caixa (AC) .............................................................. 14.000 
 Crédito Abatimentos (Resultado) ......................................... 4.000 
 Crédito Devolução de Compras (AC) ................................ 10.000 

 

e) Débito Caixa (AC) .............................................................. 14.000 
 Crédito Abatimentos (Resultado)  ........................................ 4.000 
 Crédito Devolução de Compras (AC) ................................ 10.000 

 
33 - É considerado um demonstrativo de caráter auxiliar em que são relacionadas as contas, sejam elas patrimoniais ou de 

resultado: 
 

a) Balanço Patrimonial. 
b) Demonstração do Resultado do Exercício. 
c) Livro Diário. 
d) Livro Razão. 
►e) Balancete de Verificação. 

 
34 - A legislação orçamentária estabelece alguns critérios de classificação dos dados inseridos no orçamento de modo a 

contribuir para uma melhor compreensão das suas funções. Acerca das Receitas Orçamentárias, assinale a alternativa 
correta. 

 

►a) Em regra, estão previstas na LOA (Princípio da Universalidade). 
b) O Estado é mero agente depositário. 
c) Não integram a lei de Diretrizes orçamentárias. 
d) Em geral, não têm reflexos no PL da entidade. 
e) São consideradas de caráter temporário. 

 
35 - O MCASP considera que a atual codificação amplia o escopo de abrangência do conceito de origem e passa a explorá-lo 

na sequência lógico-temporal na qual ocorrem atos e fatos orçamentários codependentes. Com relação à codificação em 
receitas correntes e de capital, assinale a alternativa correta. 

 

a) As receitas correntes em geral não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido. 
b) As receitas de capital constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentários, 

como, por exemplo, a Patrimonial e Transferências Correntes. 
c) As receitas correntes são as provenientes de empréstimos e financiamentos entre municípios. 
►d) As receitas correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro e em geral possuem efeito positivo sobre o Patrimônio 

Líquido.  
e) São exemplos de receita de capital os tributos e contribuições. 

 
36 - O MCASP considera que se deve adotar como função aquela que é típica ou principal do órgão. Acerca da classificação 

funcional, assinale a alternativa correta. 
 

a) A subfunção reflete a competência funcional do órgão, por exemplo, cultura, saúde e educação. 
b) A função deve evidenciar cada área de atuação governamental por meio da agregação de determinado subconjunto de 

despesas. 
►c) A função é entendida como o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público. 
d) A função indica as prioridades na União, enquanto a subfunção detalha cada uma das prioridades. 
e) A utilização de uma determinada função leva em consideração as subfunções típicas e atípicas de determinada entidade. 

 
37 - A Lei nº 8.666/ 93 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. Para os fins dessa lei, é correto afirmar: 
 

a) Obra é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como demolição, 
conserto e instalação. 

►b) Compra é toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 
c) Execução direta é segregada em empreitada por preço global ou empreitada por preço unitário. 
d) Tarefa é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou 

serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação. 
e) Alienação é o ajuste de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. 
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38 - Segundo o MCASP, transações sem contraprestação são aquelas em que a entidade recebe ativos ou serviços ou tem 
passivos extintos e em contrapartida entrega valor irrisório ou nenhum valor em troca. Assinale a alternativa que define 
corretamente o termo do tributo para o MCASP, considerado transação sem contraprestação. 

 

a) Toda prestação pecuniária, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 
em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. 

b) Refere-se a sanção aplicada a alguém por infração de normas legais, do contrato ou decisão judicial. 
►c) Benefício econômico ou potencial de serviços compulsoriamente pagos ou a pagar às entidades do setor público, de acordo 

com a lei, estabelecidos para gerar receita para o governo. 
d) É o recurso recebido previamente ao acordo de transferência e originam um ativo e uma obrigação presente. 
e) É um ativo que pode ser negociado, ou um passivo liquidado entre partes interessadas, independentes entre si e com 

conhecimento do negócio. 
 
39 - Provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. Acerca do assunto, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) 

elenca alguns tipos de provisões, ou seja, passivos relacionados. São consideradas provisões para riscos cíveis: 
 

a) pagamentos de reclamações trabalhistas. 
b) pagamentos de autuações fiscais. 
c) riscos de demanda, construção, disponibilidades e outros decorrentes de PPP. 
d) créditos tributários reconhecidos no lançamento por parte do agente arrecadador. 
►e) pagamentos de indenizações a fornecedores e clientes. 

 
40 - Depreciação é o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada por deterioração 

física, desgastes com uso e obsolescência. A respeito da depreciação, corresponde a um percentual fixado em função do 
tempo: 

 

►a) Taxa de Depreciação. 
b) Vida Útil. 
c) Valor Depreciável. 
d) Valor Residual de um Ativo. 
e) Quotas Constantes. 

 


