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INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

305 – Contador  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

O paradoxo da bondade 
 

Hélio Schwartsman 
 

Podemos dividir os seres humanos em rousseauistas e hobbesianos. Os primeiros acreditam que o homem é bom, mas a sociedade 
o corrompe; os segundos acham que somos umas pestes e é a civilização que nos mantém na linha. Em “The Goodness Paradox” (o 
paradoxo da bondade), o primatologista Richard Wrangham (Harvard) aposenta essa dicotomia, dando razão _____ todos. 

Para Wrangham, existem dois tipos de violência muito distintos: a reativa e a planejada. Elas diferem não só moral e juridicamente, 
mas também no plano neurobiológico. No que diz respeito _____ violência reativa, os rousseauistas estão certos. O homem é o 
mamífero mais tolerante e pró-social de que se tem notícia. É verdade que _____ vezes nos irritamos com o próximo e podemos até 
matá-lo numa explosão de fúria, mas o fazemos numa escala incomensuravelmente menor do que a de nossos parentes mais próximos, 
não só os belicosos chimpanzés como também os mais pacíficos bonobos. 

Quando mudamos o registro da violência _____ quente para a premeditada, aí é Hobbes quem triunfa. Nossa capacidade de 
cooperar com aliados para matar aqueles que percebemos como inimigos é quase infinita. 

Wrangham, numa prosa muito gostosa de ler, destrincha os mecanismos por trás de cada um dos dois tipos de violência e ainda 
apresenta uma hipótese bastante plausível para o homem ser ao mesmo tempo o mais pacífico e o mais violento dos primatas: a 
autodomesticação. 

Retomando ideias de Christopher Boehm, que já tive a oportunidade de expor aqui, Wrangham monta um bom caso em favor da 
tese de que a maior capacidade de cooperação entre humanos levou _____ uma sociedade que abominava machos-alfa, banindo ou 
mesmo eliminando aqueles que se mostravam excessivamente dominantes. Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os 
próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta. Nascia assim a moral. 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/03/o-paradoxo-da-bondade.shtml) 
 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) a – à – às – à – a. 
b) a – a – às – à – à. 
►c) a – à – às – a – a. 
d) à – à – as – à – à. 
e) à – a – às – à – a. 

 
 

**02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As características da violência planejada favoreceram o nascimento da moral. 
2. A hipótese da autodomesticação explica a existência de dois tipos de violência: a reativa e a planejada. 
3. O fato de o homem ser o mamífero mais pacífico e o mais violento ao mesmo tempo é comprovado pela neurobiologia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 

03 - Em relação ao texto, é correto afirmar que a intenção do autor é: 
 

a) Informar o leitor sobre um estudo neurobiológico feito pelo primatologista Richard Wrangham. 
b) Expor a violência praticada pelo homem, comparando-o aos primatas. 
►c) Resenhar a obra The Goodness Paradox, que se contrapõe às ideias dos rousseauistas e dos hobbesianos. 
d) Propor uma tese sobre os motivos que levam o homem a cometer atos de violência. 
e) Dissertar sobre a incoerência entre a bondade e a maldade do homem. 

 
 

04 - No trecho “Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes 
antes de agir de forma que parecesse muito egoísta”, as expressões sublinhadas estabelecem uma relação de: 

 

a) alternância. 
b) oposição. 
c) conclusão. 
d) compensação. 
►e) adição. 

 
 

**Questão com resposta alterada. 
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05 - Considere o seguinte trecho: 
 

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: Hélio Schwartsman. https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml) 
 

O termo “erode” tem o sentido no texto de: 
 

a) elevar. 
b) omitir. 
c) resgatar. 
►d) desgastar. 
e) referenciar. 

 
06 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista Superinteressante (02/2019): 

 

Terapia genética pode curar síndrome de Angelman em fetos 
 

A síndrome de Angelman foi relatada pela primeira vez em 1965 pelo neurologista britânico Harry Angelman, e é um distúrbio 
neurológico raro que causa um crescimento insuficiente do cérebro. 

 

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima. 
 

(   ) Uma nova terapia genética criada por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, porém, 
pretende se tornar a cura para a doença. 

(   ) Problemas decorrentes da doença envolvem deficiência intelectual e efeitos colaterais, como alterações de 
comportamento, convulsões e dificuldade em andar e dormir. 

(   ) Sua ação libera um conjunto de moléculas que corrigem as falhas genéticas do bebê ainda no útero. 
(   ) O tratamento, que ainda não foi testado em humanos, consiste em usar a ferramenta de edição genética CRISP-Cas 

para injetar um vírus inofensivo que infecta propositalmente os neurônios de fetos. 
(   ) Em casos mais graves, pessoas nessa condição podem passar a vida inteira sem falar uma única palavra. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 
b) 1 – 3 – 4 – 2 – 5. 
c) 4 – 3 – 1 – 2 – 5. 
d) 3 – 1 – 4 – 5 – 2. 
►e) 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 

 
07 - Considere o seguinte trecho: 
 

Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. Embora as autoridades locais tivessem pedido 
que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas 
rodas que afetariam a circulação e a comodidade dos cidadãos. 

 

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html) 
 

A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de: 
 

a) causalidade. 
b) comparação. 
c) alternância. 
►d) concessão. 
e) consequência. 

 
08 - Considere o seguinte trecho: 
 

Na tarde de 25 de janeiro, uma sexta-feira, espalhou-se pelo país uma notícia que, num primeiro momento, soou a cada 
brasileiro como inverossímil, pois custava-nos acreditar que __________ uma catástrofe como a ocorrida há apenas três anos. 
Confirmada a informação, ainda alimentamos a esperança de que os relatos seguintes nos __________ de tamanho horror. 

Com o passar das horas, __________ se revelando as dramáticas dimensões humanas, sociais e ambientais causadas pelo 
rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho (MG). Proporções que, na 
realidade, até este momento – um mês após o desastre – ainda não __________ ser mensuradas. 

 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/02/punicao-reparacao-e-mudanca.shtml) 
 

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

a) reviveremos – afastam – foram – podiam. 
►b) reviveríamos – afastariam – foram – podem. 
c) revivemos – afastarão – foi – pode. 
d) reviveríamos – afastaram – foi – poderiam. 
e) reviveremos – afastem – foram – poderão. 
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09 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada por Leona Forman, fundadora da BrazilFoundation (BF), 
organização social sediada em Nova Iorque, à Revista IstoÉ. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com 
as respectivas perguntas. 

 

1. Comparado a outros povos, o 
brasileiro é mesmo solidário? 

2. E quanto aos incentivos fiscais 
ao doador, eles ainda são poucos 
no Brasil? 

3. Temos de lutar mais pela 
eficiência dos serviços públicos, 
para não sermos tão dependentes 
de doações? 

4. O brasileiro ainda tem muito a 
cultura de doar em festas 
beneficentes. Isso é bom ou 
ruim? 

(   ) Precisamos reconhecer que esse abatimento não é uma perda para o 
orçamento nacional, ao contrário, ele irá para as novas forças que 
contribuem para o desenvolvimento. Enquanto alguns países oferecem 
dedução fiscal para doador, o Brasil tem poucas, e ainda taxa a doação. 

(   ) Por que não, se dá resultados? Eu acho isso importante, porque quanto 
mais a filantropia for vista, mais pessoas vão querer fazer o mesmo. 

(   ) É muito difícil na situação do Brasil de hoje. Se você mora em uma 
comunidade e vê que o seu tempo e o seu recurso estão fazendo a 
diferença, que mal pode haver? Não há dependência. É uma aceitação 
que pode levar você, como indivíduo, a ajudar a sua cidade, o seu país. 

(   ) Nós temos uma pesquisa feita em 139 países que mostra que o 
brasileiro é muito generoso, se comparado com os cidadãos de outros 
países, em termos de tempo e voluntariado. Nós temos uma coisa do 
“jeitinho”, de ir lá, ajudar, fazer o que parecia impossível. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

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

 
10 - Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
 

►a) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem, 12 anos depois, um procedimento que já 
havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

b) Paciente, infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem 12 anos depois, um procedimento que já 
havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

c) Paciente infectado, passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem, 12 anos depois um procedimento, que já 
havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

d) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento, que já 
havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

e) Paciente infectado passou a ter: carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento que, já 
havia dado certo em outra pessoa – transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

 
11 - Considere o seguinte texto: 
 

O exercicio fisico é considerado pela medicina um remedio natural contra infarto, acidente vascular cerebral, depressão e cancer. 
Mais recentemente, surgiram evidencias dos beneficios para o cerebro, especialmente para conter a perda de memoria e o declinio 
cognitivo que marcam a doença de Alzheimer. Na semana passada, pesquisadores brasileiros confirmaram os efeitos positivos da 
pratica e foram alem, mostrando o mecanismo pelo qual exercitar-se regularmente é uma boa forma de prevenção e de tratamento 
da enfermidade. Em artigo publicado na versão online da revista cientifica Nature Medicine, a equipe da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro responsavel pelo estudo mostrou que a explicação esta na irisina, hormonio liberado durante a execução das 
atividades. 

(Adaptado de: https://istoe.com.br/exercicio-protege-contra-o-alzheimer/) 
 

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão? 
 

a) 12. 
b) 13. 
c) 14. 
►d) 15. 
e) 16. 

 
12 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista Mente Curiosa (Ano 3, nº 49, fev. 2019): 

 

As selfies são comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas basicamente funcionam 
como __________. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a __________ de quem posta e 
têm um impacto direto na de quem vê. 

 

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

a) auto retrato – auto estima. 
►b) autorretrato – autoestima. 
c) auto-retrato – autoestima. 
d) auto-retrato – auto-estima. 
e) autorretrato – auto-estima. 
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13 - Considere o seguinte trecho: 
 

Entender como o tamanho e a estrutura das cidades __________ disseminação de doenças pode __________ prevenção e 
o controle de epidemias. 

“Analisamos epidemias de gripe em todos os Estados Unidos e encontramos modelos recorrentes de como as temporadas 
de gripe se desenrolam. Diferenças não apenas em como as pessoas pegam gripe, mas diferenças entre as cidades que 
___________ mudanças de padrão no período de ocorrência dos casos”, disse o biólogo Benjamin Dalziel, pesquisador da 
Universidade de Oregon. 

(Adaptado de: https://www.bbc.com/portuguese/geral-45743871) 
 

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

a) impactam na – corroborar a – implicam em. 
b) impactam a – corroborar com a – implicam nas. 
►c) impactam a – corroborar a – implicam. 
d) impactam na – corroborar com a – implicam em. 
e) impactam na – corroborar na – implicam. 

 
 

O texto abaixo é referência para as questões 14 e 15. 
 

Na era de ouro da comunicação, pululam informações falsas que buscam difundir crenças sem qualquer base científica. Conceitos 
consolidados ao longo de séculos, como a esfericidade da Terra, passam a ser questionados de forma simplória e irresponsável. 
Conteúdos pseudocientíficos na internet desautorizam, por exemplo, a eficácia de vacinas e a utilidade da energia nuclear. Mas conhecer 
e entender o mundo a partir do método científico é a forma mais eficiente de melhorá-lo. 

Um dos conselhos mais conhecidos em divulgação científica é: se há algo importante a ser dito, que seja dito logo. Cumpre-se, 
então, o conselho: a Terra é redonda. Para um(a) leitor(a) desavisado(a), pode parecer exagero ter de lembrar o formato de nosso 
planeta, mas os tempos mudam e nem sempre para melhor. Esse fato científico consolidado tem sido questionado em sítios 
pseudocientíficos na internet. Nossa tarefa aqui é consertar esse equívoco. […] 

(Adaptado de: http://cienciahoje.org.br/artigo/a-terra-e-redonda/, acesso em 28, fev. 2019.) 
 
14 - Com relação ao texto lido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O autor do texto traz informações sem se posicionar sobre o assunto. 
(   ) De acordo com o texto, o conhecimento deve ser obtido por meio do método científico, e não apenas pela difusão de 

ideias e crenças que não podem ser provadas pela ciência. 
(   ) O termo em destaque no texto pode ser substituído, sem alteração de sentido, por “brotam”. 
(   ) Um título apropriado para este texto seria “A plenitude da Terra”. 

 

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

a) V – F – F – V. 
►b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 
e) F – V – V – V. 

 
15 - O termo sublinhado ao fim do primeiro parágrafo (lo) faz referência a: 
 

a) fato científico consolidado. 
b) método científico. 
c) conteúdo pseudocientífico. 
►d) mundo. 
e) conselho. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16 - Com relação ao Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, é correto afirmar: 
 

a) Pelo Plano Plurianual, procura-se ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para 
um período de seis anos. 

b) De acordo com o artigo 165 da Constituição Federal de 1988, a Lei Orçamentária Anual é composta pela seção do orçamento 
fiscal dos poderes executivo, legislativo e judiciário, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e pela seção do orçamento da seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos 
e mantidos pelo Poder Público. 

c) A Lei de Diretrizes Orçamentárias, em âmbito municipal, é obrigatória somente para municípios com população superior a 
50.000 eleitores. 

d) De acordo com o § 2º do artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, no âmbito do Governo Federal, deve ser encaminhada pelo Presidente da República ao 
Congresso Nacional até o dia 31 de agosto de seu primeiro ano de mandato, abrangendo os quatro anos subsequentes. 

►e) Diferentemente do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual devem ser fixados os 
valores a serem efetivados e concretizados em cada atividade governamental. 
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17 - Em relação às Receitas Públicas, é correto afirmar: 
 

a) Retenções da folha de pagamento dos servidores públicos a título de Imposto de Renda das pessoas Físicas constituem 
Receitas Extraorçamentárias. 

b) Os Restos a Pagar do exercício corrente são computados como receitas orçamentárias no Balanço Orçamentário, a fim de 
compensar sua inclusão na despesa orçamentária. 

c) As Receitas Correntes Tributárias são decorrentes da arrecadação de Impostos, Taxas e Contribuições Sociais e de Melhoria 
pelo Ente Federativo. 

►d) Ingressos provenientes da venda de Títulos Públicos do Tesouro Nacional constituem Receitas Orçamentárias de Capital 
decorrentes de Operações de Crédito. 

e) Multas de trânsito aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal constituem Receitas Originárias da União. 
 
18 - Sobre Despesas Públicas, é correto afirmar: 
 

a) Despesas com pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas constituem 
inversões financeiras, classificadas, portanto, como Despesas Orçamentárias de capital. 

►b) Despesas com a aquisição de softwares de gestão pelo Ente Federativo constituem Despesas Orçamentárias de Capital, 
subgrupo Investimentos. 

c) Amortização de empréstimos constituem Despesas Orçamentárias de Capital. 
d) O Pagamento de Restos a pagar no período corrente constitui Despesa Orçamentária Corrente. 
e) As Despesas Orçamentárias efetivas decorrem de fatos contábeis permutativos. 

 
19 - Durante o ano T1, um determinado município arrecadou os seguintes valores relativos às receitas públicas orçamentárias: 
 

 Obtenção de empréstimo junto a instituições financeiras: $ 27.400. 
 Recebimento de dividendos de empresas de economia mista nas quais o município possui participação societária: 

$ 1.500. 
 Recebimento de repasse relativo a Convênio firmado junto ao Ministério da Saúde para aquisição de ambulâncias: 

$ 12.000. 
 Recebimento pela cessão ao Banco do Estado do direito de exploração econômica da folha de pagamento dos 

funcionários públicos municipais: $ 8.000. 
 Recebimentos de valores relativos aos tributos municipais: $ 60.000. 
 Recebimentos decorrentes de empréstimos concedidos no valor de $ 8.000, sendo $ 6.000 do principal e $ 2.000 de 

juros. 
 Recebimentos relativos à alienação de bens imóveis: $ 12.300. 
 Recebimentos relativos à dívida ativa tributária: $ 6.500. 
 Recebimentos relativos ao aluguel de espaços públicos: $ 8.600. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) O total das Receitas Correntes Tributárias foi de $ 66.500. 
b) O total das Receitas de Capital decorrentes de transferência de capital foi de $ 39.400. 
►c) O total das Receitas Correntes foi de $ 86.600. 
d) O total das Receitas de Capital foi de $ 67.800. 
e) O total das Receitas Correntes Patrimoniais foi de $ 32.400. 

 
20 - Durante o ano T1, a Secretaria de Obras Públicas de um determinado município empenhou as seguintes despesas: 
 

 Amortização do principal das operações de crédito:  ..... $ 18.000. 
 Aquisição de equipamentos para conservação viária:  ... $ 50.000. 
 Asfaltamento e calçamento de vias públicas:  ................. $ 72.000. 
 Conservação de praças públicas:  .................................... $ 18.000. 
 Construção de pontes:  ...................................................... $ 60.000. 
 Juros relativos às operações de crédito:  ......................... $   8.000. 
 Locação de caminhões basculantes:  ............................... $ 22.000. 
 Manutenção de semáforos:  ............................................... $ 10.000. 
 Material de consumo:  ........................................................ $ 18.000. 
 Pagamento de mão de obra terceirizada: ......................... $ 24.000. 

 

 Os valores corretos das despesas correntes e das despesas de capital empenhadas no período são, respectivamente: 
 

a) $ 50.000 – $ 250.000. 
b) $ 60.000 – $ 240.000. 
c) $ 92.000 – $ 208.000. 
►d) $ 100.000 – $ 200.000. 
e) $ 172.000 – $ 128.000. 
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21 - Em relação ao empenho da despesa orçamentária, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) O empenho ordinário é utilizado para a realização de despesas de valor previamente conhecido e cujo pagamento ocorrerá 
de uma única vez. 

b) Os contratos de terceirização de mão de obra e de aluguel são exemplos de despesas passíveis de empenho global. 
c) As despesas com energia elétrica, diárias e passagens, combustíveis e manutenção de veículos são exemplos de despesas 

passíveis de empenho estimativo. 
d) O empenho é o primeiro estágio da execução da despesa orçamentária, sendo seguido de sua liquidação e pagamento. 
►e) A anulação de empenho estimativo será contabilizada como receita orçamentária do período corrente. 

 
22 - A prefeitura de um pequeno município apresentou os seguintes valores para previsão inicial e dotação inicial das receitas 

e despesas orçamentárias para o período T1: 
 

Previsão inicial das receitas orçamentárias Dotação inicial das despesas orçamentárias 

Alienação de bens imóveis 12.000 Amortização da dívida 16.800 

Aluguéis 5.000 Aquisição de veículos 18.700 

Contribuição de iluminação pública 3.000 Atualização monetária e cambial da dívida 2.800 

Convênios correntes 10.000 Aumento de capital em empresa pública municipal 8.000 

Operações de crédito 35.000 Consultoria financeira e jurídica 5.000 

Participações societárias 1.400 Juros e encargos da dívida 8.400 

Receita de dívida ativa 4.800 Materiais de consumo 4.300 

Receitas tributárias 26.000 Obras e instalações 18.000 

Remuneração de depósitos bancários 2.000 Salários e encargos sociais 74.500 

Transferências de capital 18.800 Serviços terceirizados 17.000 

Transferências do FPM 62.000 Software de gestão 6.500 

Total das receitas orçamentárias 180.000 Total das despesas orçamentárias 180.000 
 

Com base nas informações acima, para o período T1 está previsto um: 
 

a) déficit de capital de $ 14.900. 
b) déficit corrente de $ 13.000. 
c) déficit corrente de $ 1.900. 
►d) superávit corrente de $ 6.500. 
e) superávit de capital de $ 6.700. 

 
23 - No Balanço Orçamentário, previsto no artigo 102 da Lei nº 4.320/64, evidenciam-se as receitas e despesas orçamentárias, 

detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando-se os valores previstos e suas alterações com os valores 
efetivamente executados, demonstrando, assim, o superávit ou déficit orçamentário para o período, o que atende à NBC 
TSP NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. Durante o ano T1, um 
pequeno município apresentou as seguintes informações em relação às suas receitas e despesas orçamentárias: 

 

 Receitas previstas:  ........................... $ 50.000; 
 Receitas previstas atualizadas:  ...... $ 52.000; 
 Receitas realizadas:  ......................... $ 53.000; 
 Despesas fixadas:  ............................ $ 50.000; 
 Despesas empenhadas:  .................. $ 49.000; 
 Despesas liquidadas:  ....................... $ 42.000; 
 Despesas pagas:  .............................. $ 38.000. 

 

Com base nas informações acima, assinale a alternativa correta. 
 

a) O superávit orçamentário ao final de T1 é de $ 1.000. 
b) Houve economia de despesas orçamentárias de $ 7.000 ao final do ano T1. 
c) O montante de restos a pagar não processados ao final do ano T1 é de $ 4.000. 
►d) Houve superávit de arrecadação de $ 1.000 ao final do ano T1. 
e) O valor de restos a pagar processados ao final do ano T1 é de $ 11.000. 

 
 
24 - Em relação ao Balanço Patrimonial dos Entes Públicos, é correto afirmar: 
 

►a) Sob o enfoque patrimonial, o Ativo e o Passivo são divididos em Circulante e Não Circulante, ao passo que no enfoque 
orçamentário, em Financeiro e Permanente. 

b) Se o patrimônio líquido for negativo, deve ser evidenciado na coluna do ativo do Balanço Patrimonial. 
c) É composto por Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e Quadro do Superávit/Déficit 

Financeiro. 
d) As contas de compensação devem ser apresentadas como redutoras do Ativo e do Passivo. 
e) O ativo não circulante é dividido em realizável a longo prazo, permanente, investimentos, imobilizado e intangível. 
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25 - Ao final do período T1, um órgão público apresentou em seu Balanço Orçamentário um superávit orçamentário de $ 8.000 
e um déficit de capital de $ 36.000. Sabendo que as receitas correntes e de capital arrecadadas totalizaram, 
respectivamente, $ 167.000 e $ 49.000, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas. 

 

(   ) O valor das despesas de capital realizadas em T1 foi de $ 85.000. 
(   ) O valor das despesas orçamentárias realizadas em T1 foi de $ 216.000. 
(   ) O valor das despesas correntes realizadas em T1 foi de $ 123.000. 
(   ) O valor do superávit corrente de T1 foi de $ 28.000. 

 

Assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V – V. 
►b) V – F – V – F. 
c) V – F – F – V. 
d) F – V – F – V. 
e) F – V – V – F. 

 
26 - Os dados abaixo referem-se ao período T1 de um município: 
 

 Previsão inicial de receitas orçamentárias: $ 40.000. 
 Previsão atualizada de receitas orçamentárias: $ 42.000. 
 Receitas orçamentárias arrecadadas: $ 43.000. 
 Dotação inicial de despesas orçamentárias: $ 40.000. 
 Despesas orçamentárias empenhadas: $ 38.000. 
 Despesas orçamentárias liquidadas: $ 35.000. 
 Despesas orçamentárias pagas: $ 28.000. 
 Recebimento de cauções em dinheiro no período: $   1.000. 
 Pagamento de restos a pagar processados: $   2.000. 
 Doação de veículos para o campus local da Universidade Estadual: $   5.000. 
 Contratação e amortização de operações de crédito por antecipação da 

receita orçamentária: 
$   8.000. 

 

 Relativamente ao Balanço Financeiro, a variação de Caixa e equivalentes de caixa que compõe o saldo em espécie do 
exercício atual é: 

 

a) $ 17.000. 
b) $ 14.000. 
►c) $ 13.000. 
d) $ 9.000. 
e) $ 4.000. 
 

27 - A Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao Setor Público NBC TSP 12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa – 
determina os aspetos a se observar na elaboração dessa demonstração por parte de entidades do setor público. Em linhas 
gerais, a norma determina que as entradas e saídas de caixa dos entes públicos devam ser segregadas em função de 
natureza operacional, de financiamento e de investimento dos fatos administrativos. Nesse sentido, considere as 
seguintes operações de um município, ocorridas durante o período T1: 

 

 Receitas tributárias arrecadadas:  .............................................................. $ 65.000. 
 Despesas correntes empenhadas:  ............................................................ $ 98.000. 
 Restos a pagar não processados, relativos a despesas correntes:  ....... $   4.000. 
 Restos a pagar processados, relativos a despesas correntes:  .............. $   4.000. 
 Operações de crédito:  ................................................................................. $ 24.000. 
 Alienação de bens móveis:  ......................................................................... $   6.000. 
 Transferência de cota-parte do FPM:  ........................................................ $ 85.000. 
 Amortização da dívida:  ............................................................................... $ 40.000. 
 Transferência do duodécimo para a Câmara de Vereadores:  ................. $ 10.000. 
 Despesas de capital empenhadas:  ............................................................ $ 32.000. 
 Restos a pagar relativos a despesas de capital não processados:  ........ $   4.000. 
 Restos a pagar relativos a despesas de capital processados:  ............... $   3.000. 

 

Com base nas informações acima, assinale a alternativa correta. 
 

a) O fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais foi $ de 15.000, enquanto o consumo/geração de fluxo de caixa de 
investimento e financiamento foi zero. 

b) Os fluxos de caixa consumidos nas atividades de investimento e financiamento foram $ 26.000 e $ 16.000, respectivamente. 
c) O fluxo de caixa gerado nas atividades de financiamento foi de $ 59.000, e o fluxo de caixa consumido nas atividades 

operacionais foi de $ 25.000. 
d) A soma dos fluxos de caixa gerados/consumidos nas atividades operacionais, de investimento e de financiamento é zero. 
►e) As atividades operacionais geraram $ 50.000 do montante total de $ 15.000 da variação de caixa e equivalentes de caixa do 

período. 
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28 - Considerando as variações patrimoniais abaixo, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A aquisição de bens móveis e imóveis resulta em variação patrimonial qualitativa. 
(   ) A arrecadação de IPTU resulta em variação patrimonial qualitativa. 
(   ) A depreciação dos ativos imobilizados resulta em variação patrimonial qualitativa. 
(   ) O ganho de capital na alienação de bens imóveis resulta em variação patrimonial quantitativa. 

 

Assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – F – V. 
b) V – F – F – F. 
c) V – V – V – F. 
d) F – F – F – V. 
e) F – F – V – F. 

 
29 - O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público é segregado em oito classes de contas, sendo as classes 1 a 4 

representativas do subsistema patrimonial, as classes 5 e 6 do subsistema orçamentário e as classes 7 e 8 do subsistema 
de controle. Considerando o exposto, assinale a alternativa com a contabilização correta da inscrição de restos a pagar 
processados relativos a fornecedor de material de consumo. 

 

a) D – 3.1.1.1.x.xx.xx Variação patrimonial diminutiva – Material de consumo; C – 2.1.3.1.x.xx.xx – Fornecedores a pagar. 
 

►b) D – 5.3.2.7.0.xx.xx Restos a pagar processados; C – 6.3.2.7.0.xx.xx Restos a pagar processados. 
 

c) D – 3.1.1.1.x.xx.xx Variação patrimonial diminutiva – Material de consumo; C – 2.1.3.1.x.xx.xx – Fornecedores a pagar; 
 D – 5.3.2.7.0.xx.xx Restos a pagar processados; C – 6.3.2.7.0.xx.xx Restos a pagar processados. 

 

d) D – 3.1.1.1.x.xx.xx Variação patrimonial diminutiva – Material de consumo; C – 2.1.3.1.x.xx.xx – Fornecedores a pagar; 
 D – 8.2.2.1.x.xx.xx Disponibilidade por destinação de recursos; C – 7.2.2.1.x.xx.xx Disponibilidade de recursos. 

 

e) D – 3.1.1.1.x.xx.xx Variação patrimonial diminutiva – Material de consumo; C – 2.1.3.1.x.xx.xx – Fornecedores a pagar; 
 D – 5.3.2.7.0.xx.xx Restos a pagar processados; C – 6.3.2.7.0.xx.xx Restos a pagar processados; 
 D – 8.2.2.1.x.xx.xx Disponibilidade por destinação de recursos; C – 7.2.2.1.x.xx.xx Disponibilidade de recursos. 

 
30 - Considerando as diretrizes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, assinale a alternativa com a correta 

contabilização da apropriação de encargos financeiros de operações de crédito decorrentes da emissão de títulos 
públicos pós-fixados de longo prazo. 

 

a) D – 1.1.2.4.1.03.00 Juros e encargos financeiros a apropriar; C – 4.4.1.4.1.00.00 Juros e encargos de financiamentos 
concedidos. 

►b) D – 3.4.1.3.1.00.00 Juros e encargos da dívida mobiliária; C – 2.2.2.1.1.01.01 Dívida Mobiliária. 
c) D – 1.1.2.4.1.03.00 Juros e encargos financeiros a apropriar; C – 2.1.2.1.1.01.01 Dívida Mobiliária. 
d) D – 2.2.2.1.1.01.01 Dívida Mobiliária; C – 4.4.1.4.1.00.00 Juros e encargos de financiamentos concedidos. 
e) D – 2.1.2.1.1.01.01 Dívida Mobiliária; C – 3.4.1.3.1.00.00 Juros e encargos da dívida mobiliária. 

 
31 - A Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao Setor Público NBC TSP 04 – Estoques – determina que estoques de 

produtos agrícolas e florestais, após o ponto da colheita, sejam mensurados pelo valor realizável líquido. Uma situação 
em que essa especificidade pode ocorrer é no caso de uma Fazenda Experimental do Curso de Agronomia de uma 
Universidade Federal, que produz produtos agrícolas de culturas temporárias, comercializando o excedente de produção 
para terceiros. Considerando o exposto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas. 

 

(   ) O valor realizável líquido corresponde à quantia líquida que a entidade do setor público espera realizar com a venda 
do estoque no curso normal das operações; portanto, corresponde exatamente ao conceito de valor justo conforme 
definido pelas Normas Brasileiras de Contabilidade. 

(   ) O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal das operações, menos os custos estimados 
para a conclusão e os gastos estimados necessários para ocorrer a venda, a troca ou a distribuição do produto 
agrícola. 

(   ) A entidade do setor público deve reconhecer como variação patrimonial aumentativa ou diminutiva as variações 
positivas ou negativas do valor realizável líquido de seus estoques de produtos agrícolas. 

(   ) Quando da venda do produto agrícola, a entidade do setor público reconhecerá como custo da venda o valor 
correspondente à última mensuração do valor realizável líquido do estoque do produto agrícola. 

 

Assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) F – V – V – V. 
b) V – V – V – V. 
c) V – F – F – V. 
d) V – F – F – F. 
e) F – F – V – F. 

 
32 - O responsável pelo controle externo das contas municipais no Estado do Paraná é: 
 

a) a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 
b) o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
►c) as respectivas Câmaras de Vereadores. 
d) o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
e) o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Paraná. 
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33 - Assinale a alternativa em que são listados unicamente usuários externos das informações contábeis. 
 

►a) Clientes, Fornecedores e Acionistas Minoritários. 
b) Acionistas Controladores, Conselho de Administração e Fisco. 
c) Fisco, Acionistas Minoritários e Gestores. 
d) Acionistas Minoritários, Gestores e Clientes. 
e) Fornecedores, Conselho de Administração e Acionistas Controladores. 

 
34 - Uma empresa comercial adquiriu mercadorias para o seu estoque, a prazo, no valor de $ 10.000, com tributos recuperáveis 

de $ 2.000 e ajuste a valor presente de fornecedores a pagar de $ 1.000. Assinale a alternativa com a contabilização correta 
dessa operação. 

 

a) Débito: Estoques, $ 8.000; Débito: Tributos a recuperar, $ 2.000; Crédito: Ajuste a valor presente de fornecedores, $ 1.000; 
Crédito: Fornecedores a pagar, $ 9.000. 

b) Débito: Estoques, $ 9.000; Débito: Ajuste a valor presente de fornecedores, $ 1.000; Crédito: Fornecedores a pagar, $ 10.000. 
c) Débito: Estoques, $ 8.000; Débito: Tributos a recuperar, $ 2.000; Crédito: Fornecedores a pagar, $ 10.000. 
d) Débito: Estoques, $ 10.000; Débito: Despesa financeira de fornecedores, $ 1.000, Crédito: Fornecedores a pagar, $ 9.000; 

Crédito: Receita com tributos recuperáveis, $ 2.000. 
►e) Débito: Estoques, $ 7.000; Débito: Tributos a recuperar, $ 2.000; Débito: Ajuste a valor presente de fornecedores, $ 1.000; 

Crédito: Fornecedores a pagar, $ 10.000. 
 
35 - Considerando os critérios de mensuração de Ativos e Passivos, conforme estabelecidos nas Normas Brasileiras de 

Contabilidade, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A critério da entidade, propriedades para investimento podem ser mensuradas subsequentemente à aquisição com base no 
custo ou no valor justo. 

b) Ativos financeiros cotados em mercados ativos devem ser mensurados pelo valor justo. 
c) Passivos monetários de longo prazo sem cobrança nominal de juros devem ser mensurados pelo valor presente. 
►d) Ativos intangíveis de vida útil definida devem ser mensurados pelo valor justo. 
e) Estoques de mercadorias para revenda devem ser mensurados com base no valor realizável líquido quando este for inferior 

ao respectivo custo de aquisição. 
 
36 - As informações abaixo referem-se aos investimentos societários em outras entidades da Companhia XYZ: 
 

Empresa 
investida 

Quantidade de instrumentos patrimoniais da 
investida mantidos pela Cia. XYZ 

Quantidade de instrumentos patrimoniais 
totais do capital social da empresa investida 

Ordinárias Preferenciais Total Ordinárias Preferenciais Total

Alfa S.A.  510 190 700 1.000 1.000 2.000 

Beta S.A. 400 700 1.100 1.000 1.000 2.000 

Gama S.A. 600 0 600 1.000 1.000 2.000 

Delta S.A. 100 700 800 1.000 1.000 2.000 
 

Sabe-se que as empresas investidas não são joint ventures, nem são mantidas para venda. Para classificar suas empresas 
investidas como controlada, coligada ou investimento não representativo de controle ou influência significativa, a 
Companhia XYZ observa exclusivamente seus percentuais de participação no capital social das empresas investidas e 
as determinações das Normas Brasileiras de Contabilidade. Com base no exposto, assinale a alternativa correta. 

 

a) A empresa Beta é controlada da Companhia XYZ. 
b) As empresas Alfa, Gama e Delta são coligadas da Companhia XYZ. 
c) Por serem sociedades anônimas, as empresas investidas da Companhia XYZ são avaliadas por esta com base na variação 

dos preços de suas ações na Bolsa de Valores. 
d) A Companhia XYZ possui o controle de Beta, exerce influência significativa sobre Alfa e Gama e caracteriza Delta como 

investimento residual, sobre o qual não possui controle, tampouco exerce influência significativa. 
►e) As demonstrações contábeis das empresas Alfa e Gama devem ser consolidadas com as da Companhia XYZ. 

 
37 - Considerando que Custos são comumente definidos como gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de 

outros bens ou serviços, e que Despesas constituem o consumo direto ou indireto de bens ou serviços para a obtenção 
de receitas, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O consumo de materiais de embalagem e os fretes de vendas de produtos são Despesas. 
(   ) O imposto predial da fábrica e os salários e encargos trabalhistas e sociais do supervisor de produção são Custos. 
(   ) Perdas por redução ao valor recuperável de máquinas e equipamentos fabris e Ajustes ao valor realizável líquido de 

estoques de produtos são Despesas. 
(   ) Variações cambiais de obrigações em moeda estrangeira e fretes de compras de insumos são Custos. 

 

Assinale a alternativa correta com a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) F – V – F – V. 
►c) F – V – V – F. 
d) V – F – V – F. 
e) V – F – F – V. 
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38 - Os dados abaixo foram extraídos da contabilidade de uma empresa industrial, que durante o ano de T1 fabricou um único 
produto: 

 

 Preço de venda médio unitário durante o ano de T1: .......................................................................... $ 4,00. 
 Custos e Despesas Variáveis médios unitários durante o ano de T1: ............................................... $ 2,50. 
 Custos e Despesas Fixos desembolsados durante o ano de T1: ....................................................... $ 64.500. 
 Despesa de Depreciação dos Ativos Imobilizados para o ano de T1: ................................................ $ 10.500. 
 Patrimônio Líquido da empresa em 31/12/T0:  ...................................................................................... $ 100.000. 
 Custo de oportunidade do capital próprio: ........................................................................................... 12%. 
 Durante o ano de T1 a empresa produziu e vendeu 60.000 unidades de seu produto. 

 

 Considerando a análise da relação Custo/Volume/Lucro e os conceitos de Ponto de Equilíbrio, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A empresa produziu e vendeu durante T1 um total de 10.000 unidades a mais do que seria necessário para se atingir 
o Ponto de Equilíbrio Financeiro. 

(   ) Uma redução de $ 0,25 no preço de venda do produto iguala o volume de produção e vendas de T1 com o Ponto de 
Equilíbrio Contábil. 

(   ) Um aumento de 25% no preço de venda do produto provocaria uma redução de 30% no volume de produção e vendas 
da empresa, e, mesmo assim, ocorreria um aumento da folga de unidades produzidas e vendidas em relação aos três 
conceitos de Ponto de Equilíbrio, o que se traduziria em uma margem líquida maior do que em relação à situação 
efetiva de T1. 

(   ) O volume de produção e vendas da empresa para o ano de T1 foi inferior ao Ponto de Equilíbrio Econômico, o que 
significa dizer que a empresa não remunerou adequadamente seus proprietários. 

 

Assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) F – V – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – V – F. 
d) V – F – V – V. 
e) V – V – F – V. 

 
39 - Os dados abaixo referem-se ao Balanço Patrimonial em 31/12/T1 de 5 empresas: 
 

Grupos de Contas  
Empresas 

Cia. Alemanha Cia. Bélgica Cia. Croácia Cia. Dinamarca Cia. Espanha 

Ativo Total 650 800 650 480 600 

Passivo Circulante 130 200 250 100 100 

Passivo Não Circulante 120 100 100 20 300 
 

 Considerando que o Índice de Endividamento demonstra a participação de capitais de terceiros comparativamente ao 
capital próprio de uma entidade, assinale a alternativa com a sequência correta das empresas, listadas do maior para o 
menor Índice de Endividamento. 

 

a) Espanha, Alemanha, Bélgica, Croácia e Dinamarca. 
►b) Croácia, Espanha, Alemanha, Bélgica e Dinamarca. 
c) Croácia, Bélgica, Dinamarca, Alemanha e Espanha. 
d) Dinamarca, Croácia, Bélgica, Alemanha e Espanha. 
e) Dinamarca, Alemanha, Bélgica, Espanha e Croácia. 

 
40 - Os dados abaixo referem-se ao período T1 de uma empresa comercial: 
 

 Valor do Ativo total médio de T1:  ............................................................................ $ 1.000. 
 Valor do Patrimônio Líquido médio de T1: .............................................................. $    500. 
 Valor médio dos Financiamentos bancários a pagar durante de T1: ................... $    400. 
 Taxa média ponderada de juros incidentes sobre os financiamentos em T1:  ....      10%. 
 Lucro Operacional antes dos efeitos das Despesas Financeiras:  ....................... $    120. 

 

Assinale a alternativa com o valor correto do Grau de Alavancagem Financeira de T1 dessa empresa. 
 

a) 0,50. 
b) 0,75. 
►c) 1,33. 
d) 2,00. 
e) 3,00. 

 


