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CONTADOR 2 

Prezado(a) Candidato(a): 

 

Você está recebendo um caderno com a Prova Objetiva e uma Folha de Respostas. Leia, com a 

máxima atenção, as instruções abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA PROVA! 

 

 

Quanto ao Caderno de Prova: 

O presente caderno contém 80 questões de múltipla escolha. 

Confira cuidadosamente o material que lhe foi entregue e verifique se ele está completo e legível. 

Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro Caderno de Prova. 

Cada questão oferece 5 (cinco) opções de resposta, representadas pelas letras A, B, C, D e E. 

Somente uma das opções é correta. 

Iniciada a prova, não faça mais perguntas. A interpretação das questões é parte integrante da prova. 

Quanto à Folha de Respostas: 

A Folha de Respostas é personalizada e parte integrante desta prova. 

Confira seu nome e número de inscrição. Caso haja alguma incorreção, comunique ao fiscal de 

sala. 

Aponha sua assinatura no local indicado. 

O preenchimento correto da Folha de Respostas é da inteira responsabilidade do candidato. 

Para cada um das questões, preencha, obrigatoriamente, na folha de respostas, somente uma das 

opções (A, B, C, D, e E). 

As respostas das questões na Folha de Respostas devem ser totalmente preenchidas, com caneta azul ou 

preta, suficientemente pressionada e de acordo com o modelo: 

Qualquer assinalação diferente será passível de anulação.  

Não serão consideradas as respostas duplas ou em branco. 

Não amasse e não dobre a folha de respostas. 

Ao término da prova, entregue sua Folha de Respostas ao fiscal da sala. 

O tempo de duração da prova é de QUATRO horas, incluindo a leitura das instruções, a 

resolução das questões e o preenchimento da Folha de Respostas. 

Não será permitida a saída da sala de aula antes de transcorrida 1h30min do início da prova. 

Durante as provas não será permitido: 

a) O uso de corretivos de nenhuma espécie; 

b) Qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem posse ou uso de qualquer tipo 

de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como 

protetores auriculares, óculos escuros, bonés, livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer 

anotações.(item 3.8 do edital) 

O caderno de questões somente poderá ser levado com o candidato na última meia hora da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

   INSTRUÇÃO: As dez questões que seguem, em seu conjunto de alternativas, compõem passagens retiradas 

da revista Veja, edição especial de 11 de dezembro de 2011. Leia atentamente o enunciado de cada questão e 

escolha a alternativa que melhor responda ao que se pede. 

    ATENÇÃO! Para as respostas relativas a situações gramaticais modificadas pela Reforma de 2009, são 

válidas as regras anteriores ao decreto. 

1 - Para cada segmento do texto que compõe as alternativas da questão há uma afirmação. Está 

incorreta a da alternativa: 

(A) Boa parte dos atos que a humanidade pratica cotidianamente sem pensar é seguida de outro gesto 

automático: sobrou, jogou fora. 

      Pelo segmento acima, pode-se afirmar que pertence à rotina dos homens jogar fora o que sobra, de 

uma forma mecânica, impensada. 

(B) Assim, de latinha em altinha, de saquinho em saquinho, de caroço em caroço, de folha em folha, de caixa 

em caixa, de celular em celular, enfim, de resto em resto, um cidadão ocidental produz, em média, 

quinhentos quilos de lixo urbano. 

       A informação presente no segmento acima exclui a produção de lixo no campo. 

(C) Um brasileiro é responsável por 378 quilos anuais. E, como lixo é lixo, ou seja, algo de que não se precisa 

e que não se quer ter por perto, ainda mais porque faz mal à saúde e ao planeta, governos, cientistas, 

indústrias e a população em geral empenham-se atualmente em encontrar formas de tratar a lixarada e 

reduzir sua quantidade – de preferência, ganhando dinheiro com isso. 

      A primeira palavra sublinhada poderia ser excluída sem prejuízo ao paralelismo de regência; a 

segunda palavra sublinhada deveria ser substituída por POR QUE (separado e sem acento) para 

corrigir a passagem em que está inserida. 

(D) O lixo, evidentemente, é tão velho quanto a humanidade. Nem sempre, porém, foi problema. 

       Desconsiderando o uso de maiúsculas/ minúsculas, se a palavra sublinhada fosse deslocada para o 

início do período a que pertence, a segunda vírgula deveria ser colocada depois da conjunção, e a 

outra permaneceria como está. 

(E) Na pré-história, grupos nômades alimentavam-se da caça, da pesca e dos vegetais e os restos de refeição – 

ossos, peles e cascas de frutos – eram largados no solo e seguiam o ciclo natural, numa espécie de éden 

ecológico. 

       Os travessões isolam uma enumeração explicativa e poderiam ser substituídos por parênteses sem 

prejuízo à estrutura. 

 

2 - Das passagens abaixo, assinale a que apresenta incorreção de grafia. 

(A) Cada rajada de progresso desde então contribuiu para que os detritos aumentassem, sem que isso 

incomodasse muito as pessoas em volta (o asseio, em diversas sociedades, foi um conceito que custou a 

pegar). 

(B) São muitas as ilustrações de Londres e Paris na Idade Média que mostram... 

(C) ...ruas emporcalhadas e dejetos sendo lançados das janelas sobre transeuntes incaltos. 

(D) Jean-Baptiste Debret, o retratista do Rio de Janeiro antigo, e outros artistas daquele tempo ... 

(E) ...desenharam os escravos, chamados de tigres, que à noite transportavam em tonéis, nas costas, o lixo das 

casas e o despejavam no mar e nas lagoas.  

 

3 - Qual o segmento que apresenta erro de concordância? 

(A) A visão do lixo como problema a ser enfrentado só se firmou no século XIX, quando a Revolução 

Industrial instituiu um novo patamar de tecnologia, de conforto, de produtos – e de resíduos, montanhas 

de resíduos. 

(B) O lixo, a partir daí, e empurrado pela comprovação científica de seu papel como causador de doenças 

várias, começaram a ser um desafio para a humanidade. 

(C) A industrialização incorporou ao cotidiano das pessoas uma série de novos produtos – e mais que todos 

eles, o onipresente plástico, que, por demorar um século para se decompor... 

(D) ...e nunca desaparecer completamente, hoje enfeia ruas, praias, rios e até o fundo do mar. 

(E) O impulso industrial também contribuiu para o surgimento das metrópoles – e, quanto mais gente 

confinada em determinado espaço, mais detritos se acumulam. 
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4 - Considere as palavras sublinhadas e assinale a alternativa em que UMA deveria ter sido escrita com 

o acento grave sinalizador de crase. 

(A) Na virada do século XIX para o XX, a limpeza urbana tornou-se uma preocupação séria. 

(B) A primeira empresa desse segmento no Brasil, contratada pela cidade do Rio de Janeiro em 1876, era      a 

comandada por Aleixo Gary – seu sobrenome virou sinônimo de coletor de lixo. 

(C) Em São Paulo, o primeiro contrato para a coleta, a limpeza e a incineração de lixo foi feito em 1893. 

(D) Das carroças as empresas de coleta e aos caminhões-pipas, para a lavagem das vias, décadas se passariam.  

(E) A acumulação de sujeira é inevitável, faz parte do mundo atual e não para de crescer e se multiplicar, com 

novos e problemáticos ingredientes. 

 

5 - Quanto à formação de palavras, assinale a alternativa que tenha sublinhadas somente palavras 

formadas pelo mesmo processo. 

(A) Às toneladas de garrafas, sacolas e embalagens descartadas todos os dias vieram se somar, mais 

recentemente, placas, teclados e outros componentes de computadores, impressoras, celulares e demais 

exemplares de uma nova categoria, o lixo eletrônico, ou e-lixo. 

(B) Diante de tantos e tão variados detritos, muita gente está buscando meios de lidar com o que se joga fora. 

(C) ―O destino do lixo é a nova fronteira da evolução humana‖, diz Sabetai Calderoni, doutor em ciências pela 

Universidade de São Paulo(USP)[...] autor do livro Os Bilhões Perdidos no Lixo. 

(D) ―De agora em diante o homem tem de transpor esse obstáculo para progredir‖. 

(E) À medida que as soluções vão sendo pensadas, o lixo vai-se transformando ele próprio num ótimo 

negócio. 

 

6  Assinale a alternativa que apresenta a proposta de reescritura incorreta da passagem do texto, 

consideradas as normas de língua culta. 

(A) Empresas de coleta, de tratamento e de reciclagem, um setor já avançado nos países desenvolvidos e 

ainda incipientes, mas em franca expansão, naqueles em crescimento, como o Brasil, empregam milhares 

de pessoas e movimentam grandes quantias. 

       REESCRITURA: Empresas de coleta, de tratamento e de reciclagem, um setor já avançado nos países 

desenvolvidos e ainda em fase inicial, mas em franca expansão, naqueles em crescimento, como o Brasil, 

empregam milhares de pessoas e grandes quantias movimentam.  

(B) Nos Estados Unidos, as empresas de coleta e tratamento de lixo urbano faturam 57 bilhões de dólares 

por ano. 

       REESCRITURA: As empresas de coleta e tratamento de lixo urbano – nos Estados Unidos – faturam 57 

bilhões de dólares por ano. 

(C) Na União Europeia, o segmento movimenta o equivalente a 48 bilhões de dólares e, no Japão, 41 bilhões 

de dólares. 

      REESCRITURA: Na União Europeia, um segmento movimenta o equivalente à 48 bilhões de dólares e, 

no Japão, à 41 bilhões de dólares. 

(D) No Brasil, são apenas 10 bilhões. 

     REESCRITURA: São, no Brasil, apenas 10 bilhões. 

(E) A disparidade deve diminuir, à medida que o consumo crescer nos países menos desenvolvidos, pois, 

quanto mais bens, mais lixo haverá:[...] 

      REESCRITURA: A disparidade deve diminuir, à proporção que o consumo crescer nos países menos 

desenvolvidos, porque, quanto mais bens, mais lixo haverá:[...] 

 

7 - No título Como o lixo vira riqueza! há um verbo que tem a mesma transitividade que o  verbo sublinhado 

na passagem da alternativa: 

(A) O tratamento dos detritos está na ordem do dia no Brasil desde a chegada da corte portuguesa ao Rio de 

Janeiro 

(B) O livro Lixo – A Limpeza Urbana através dos Tempos, de Emílio Maciel Eigenheer, relata que nessa época o 

intendente Paulo Viana promulgou um documento público dando novas ordens à higienização da cidade. 

(C) ―Faço saber aos que este Edital virem ou dele tiverem notícia que, sendo um dos cuidados da Polícia vigiar 

sobre o asseio da cidade não só para a comodidade de seus moradores, mas principalmente para conservar a 

insalubridade(...), fica de hoje em diante vedado por esta Intendência o abuso de se deitarem às ruas 

imundícies‖. 

(D) De lá para cá, o serviço de coleta se modernizou consideravelmente, mas está longe do ideal... 

(E) ...até porque o mundo atual é bem mais diversificado, e o problema do lixo também. 
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8 - Assinale a passagem que apresenta ERRO por falta, excesso ou inadequação de sinais de pontuação. 

Atente para o fato de que o conjunto de alternativas forma uma passagem de texto. 

(A) Em metade dos municípios brasileiros, os detritos são despejados em lixões – pontos clandestinos, ou 

quase, em que tudo é jogado... 

(B) ...e nada é tratado, ameaçando a saúde dos catadores e da população em geral com a contaminação do solo 

e dos cursos de água. 

(C) Os estados de Alagoas, Rondônia e Sergipe lideram esse ranking: os lixões são o destino de mais de 90% 

dos seus detritos. 

(D) Nesse cenário, a taxa coletiva é ínfima – só 18% dos municípios a praticam. 

(E) Segundo afirmam os especialistas se o problema do lixo já estivesse resolvido no Brasil, 10% da sua 

energia poderia ter como fonte o biogás. 

 

9 - Qual a passagem que exemplifica o discurso direto? 

(A) Cerca de 70% das latas coletadas em São Paulo são processadas em Pidamonhangaba, a 50 quilômetros da 

capital. 

(B) O município abriga, desde 1997, uma grande reciclagem de alumínio da Novelis, empresa responsável por 

50% das latas de alumínio no Brasil,... 

(C) ...que anunciou investimentos para ampliar a capacidade de reaproveitamento do metal. 

(D) ―Queremos expandir o uso de materiais reciclados para reduzir a dependência do alumínio primário‖, 

explica o diretor de reciclagem da Novelis. 

(E) Segundo Carlos Roberto de Morais, a medida faz parte de um projeto a longo prazo.  

 

10 -  Para responder a esta questão considere o texto que segue: 

              Através do esforço de catadores formais e informais, o Brasil reciclou dois milhões de 

latinhas por hora no ano passado, sendo a maioria delas descartada em São Paulo, onde existem 

milhares de catadores informais – de certo modo, um retrato da pobreza e da falta de trabalho 

formal que leva as pessoas a adotar essa atividade como profissão. 

            Sobre a passagem acima está correto afirmar: 

I) Embora seja de uso comum, a locução prepositiva que inicia o parágrafo poderia ser substituída 

por outra mais adequada: a combinação de preposição PELO. 

II) Pode-se pressupor, pela leitura da passagem, que está em São Paulo o maior número de 

consumidores de refrigerantes em lata do país. 

III) O pronome demonstrativo ESSA estabelece uma relação de coesão tendo como referência 

uma informação anterior e não poderia ser substituído por ESTA. 

IV) O advérbio interrogativo de lugar – ONDE – poderia ser substituído, sem prejuízo sintático ou 

semântico, pela expressão EM QUE. 

V) Pode-se concluir, com base nesse excerto, que, no Brasil, faltam empregos formais. 

VI) Se a forma verbal EXISTEM fosse substituída por uma equivalente do verbo HAVER, a 

flexão de tempo e modo permaneceria, mas não a de número. 

        Quais as afirmativas estão corretas? 

(A) Somente I, II e III. 

(B) Somente I,II, III e VI. 

(C) Somente II, III, V e IV. 

(D) Somente III, IV e IV. 

(E) Somente I, III,V e VI. 

DIREITO E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

11 -  Sobre os direitos dos trabalhadores, conforme o art. 7º da Constituição da República Federativa do 

Brasil, é CORRETO afirmar que: 

(A) a lei pode estabelecer mecanismos de proteção do trabalhador em face da automação. 

(B) o trabalhador tem direito à assistência gratuita aos filhos e dependentes até os sete anos. 

(C) o seguro contra acidentes do trabalho é encargo do empregador, excluindo outras indenizações. 

(D) é proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. 

(E) a retenção do salário do servidor pode ser efetivada pelo empregador como forma de indenização por 

danos causados pelo empregado. 
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12 - Examinando o art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, é CORRETO afirmar: 

(A) A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e 

jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, como forma de preservar os princípios do 

excesso de exação e da eficiência. 

(B) Se houver compatibilidade de horários, é possível a acumulação de dois cargos de professor, de dois 

cargos, sendo um de professor e um técnico, de dois cargos técnicos e, excepcionalmente, de três 

empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. 

(C) A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta 

poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que 

tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou a entidade. 

(D) É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical,  na forma da lei, não podendo haver 

vedação ao direito de greve, desde que seja efetivada a notificação anterior da autoridade superior pelos 

respectivos representantes sindicais ou associativos dos agentes grevistas. 

(E) A vedação de acumulação não abrange as sociedades de economia mista e as empresas públicas, mas é 

perfeitamente aplicável às entidades da administração direta ou indireta. 

13 - Na forma do art. 41 da Constituição da República Federativa do Brasil, é INCORRETO afirmar que, após 

a aprovação em estágio probatório, o servidor público estável, nomeado em virtude de concurso público: 

(A) poderá perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei 

complementar, assegurada a ampla defesa. 

(B) na hipótese de extinção do cargo, ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de 

serviço, até o seu aproveitamento em outro cargo. 

(C) poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

(D) invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, na forma da lei. 

(E) poderá perder o cargo mediante sindicância fundamentada, na forma da lei complementar, assegurada a 

ampla defesa e o devido processo administrativo. 

14 - No tocante aos contratos administrativos, assinale a afirmativa  INCORRETA. 

(A) Os contratos administrativos estão sujeitos à aplicação diferenciada do princípio da exceptio non adimpleti 

contractus derivada do direito civil.  

(B) Aos contratos administrativos aplicam-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado. 

(C) Quando estiver envolvido um ente público ou instituído pelo Poder Público, o contrato será de direito 

público.  

(D) A Administração tem o poder de alteração unilateral do contrato, se houver modificação do projeto ou das 

especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. 

(E) A critério da autoridade competente, desde que haja previsão no instrumento convocatório, pode ser 

exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. 

15 - Analise as competências do Município, no exercício de sua autonomia, na forma do Art. 9º da LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, promulgada em 03/04/1990, DOE 04/04/1990, com as 

respectivas alterações. Examine as assertivas abaixo: 

I – Compete ao Município estabelecer leis, decretos e atos relativos aos assuntos de interesse local e 

metropolitano. 

II – Compete ao Município organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e 

estadual. 

III – Compete ao Município constituir serviços civis auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de 

incêndios e de atividades de defesa civil, na forma da lei. 

Assinale a CORRETA. 

(A) I e II são verdadeiras. 

(B) I e III são verdadeiras. 

(C) II e III são verdadeiras. 

(D) I, II e III são verdadeiras. 

(E) I, II e III são falsas. 

16 - Analisando os princípios que regem a Administração direta e indireta do Município, nos termos da LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, promulgada em 03/04/1990, DOE 04/04/1990, com as 

respectivas alterações, é CORRETO afirmar: 
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(A) Por determinação legal, serão especificados os cargos e as funções cujos ocupantes, ao assumi-los e ao deixá-

los, devem declarar a renda e os bens que compõem o patrimônio dos parentes até o 3º grau da linha colateral. 

(B) A lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, podendo efetivá-los após a segunda renovação, caso aprovados 

no estágio probatório. 

(C) O princípio da eficiência é justificador de atos que, embora ilícitos, como uma dispensa inadequada de 

licitação, ao invés de causar prejuízos ao Município, lhe são mais vantajosos, como a preferência pela melhor 

marca ou pelo menor valor. 

(D) Todas as pessoas têm direito, independentemente de pagamento de qualquer natureza, à informação sobre o 

que consta de dados das entidades governamentais ou de caráter público. 

(E) O princípio da impessoalidade veda a contratação de serviços mediante inexigibilidade de licitação. 

17 - Sobre os entes Públicos, de acordo com a LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, 

promulgada em 03/04/1990, DOE 04/04/1990, é CORRETO afirmar: 

(A) As empresas públicas compõem a administração direta do Município. 

(B) As Organizações Não Governamentais – ONGs- compõem a administração participativa.  

(C) As autarquias compõem a administração direta do Município. 

(D) As fundações públicas ou aquelas de direito público fazem parte da administração participativa. 

(E) As sociedades de economia mista compõem a administração indireta do Município. 

18 - A Lei Complementar nº 133, de 31 de dezembro de 1985 (e alterações), que estabelece o Estatuto dos 

Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre, no seu art. 196, estabelece determinadas regras. Examine as 

assertivas abaixo: 

I – O funcionário público deve respeitar seus superiores hierárquicos e acatar suas ordens, exceto quando 

manifestamente ilegais. 

II – O funcionário público deve   manter coleção atualizada de leis, regulamentos e demais normas ao 

desempenho de suas atribuições. 

III – O funcionário público deve zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. 

É CORRETO afirmar que 

(A) apenas I e II são verdadeiras. 

(B) apenas I e III são verdadeiras. 

(C) apenas II e III são verdadeiras. 

(D) I, II e III são verdadeiras. 

(E) I, II e III são falsas. 

19 - Com relação à responsabilidade dos funcionários públicos municipais, na forma do Lei Complementar nº 133, 

de 31 de dezembro de 1985 (e alterações), que estabelece o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 

Porto Alegre, é CORRETO afirmar: 

(A) Para ressarcimento de prejuízo causado à Fazenda Municipal, pode ser determinado o desconto salarial em 

parcelas mensais que não sejam superiores a 30% de sua retribuição pecuniária, 

(B) Pelo princípio ne bis in idem, o funcionário público não poderá ser condenado concomitantemente nas esferas 

criminal, civil e administrativa, devendo prevalecer a condenação mais grave. 

(C) A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao funcionário nesta qualidade. 

(D) Tratando-se de dano causado por terceiros, responderá o funcionário perante a Fazenda Municipal, através de 

composição amigável ou, se esta não for possível, através de ação regressiva pelo competente órgão jurídico 

do Município. 

(E) Não há responsabilidade se o bem for declarado inservível, valendo-se dele o servidor para as suas atividades 

pessoais. 

20 - Nos termos da Lei Complementar nº 133, de 31 de dezembro de 1985 (e alterações), que estabelece o Estatuto 

dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre, é INCORRETO afirmar: 

(A) O funcionário poderá ser convocado para prestar serviço extraordinário. 

(B) O funcionário poderá prestar regime especial de trabalho, quando deverá trabalhar em período noturno, a partir 

das 20 horas. 

(C) O funcionário poderá prestar regime especial de trabalho, com dedicação exclusiva, quando além do tempo 

integral, assim o exijam condições especiais ao desempenho das atribuições do cargo. 

(D) A hora de trabalho noturno será computada como de cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 

(E) O funcionário poderá ser convocado para prestar serviço ocasional, de acordo com a conveniência da 

autoridade hierárquica. 
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CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

21 - Adicionalmente ao Balanço Orçamentário devem ser incluídos dois quadros demonstrativos de execução 

de restos a pagar, um relativo aos restos a pagar processados e outro relativo a restos a pagar não processados. 

A estrutura de ambos deve ser composta por 

(   ) Pessoal e Encargos Sociais. 

(   ) Aquisição de Imóveis. 

(   ) Juros e Encargos da Dívida. 

(   ) Outras Despesas Correntes. 

(   ) Investimentos. 

(   ) Inversões Financeiras. 

(   ) Amortização da Dívida. 

Considerando F como falso e V como verdadeiro, é correto afirmar que a ordem correta para os itens acima é: 

(A) F, F, V, V, V, V, V. 

(B) F, V, F, F, F, F, F. 

(C) V, V, V, F, F, F, F. 

(D) V, F, V, V, V, V, V. 

(E) V, V, V, V, V, F, F. 

22 - Na Demonstração das Variações Patrimoniais considerar-se-ão apenas as variações qualitativas  

(A) mais relevantes para o processo decisório. 

(B) decorrentes das receitas e despesas de capital. 

(C) decorrentes de eventos passados. 

(D) com dotação orçamentária insuficiente, cobertas por créditos adicionais. 

(E) decorrentes da alienação de imóveis a preço de custo. 

23 - ―As contas representam relações materiais e se classificam em dois grandes grupos: Contas Integrais e 

Contas Diferenciais.‖ Segundo a teoria das contas preceituada na Parte IV do Manual de Contabilidade 

Aplicado ao Setor Público, a definição é relativa à teoria 

(A) patrimonialista. 

(B) personalista. 

(C) materialista. 

(D) reditualista. 

(E) conceitualista. 

24 - Na Demonstração do Fluxo de Caixa são consideradas Receitas Derivadas: 

(A) Receita Patrimonial, Receita Industrial e Receita Tributária. 

(B) Receita de Serviços, Remuneração das Disponibilidades e Receita Patrimonial. 

(C) Receita Tributária, Receita de Contribuições e Outras Receitas Derivadas. 

(D) Receita Tributária, Remuneração das Disponibilidades e Receita de Contribuições. 

(E) Receita de Contribuições, Receita Industrial e Receita Patrimonial. 

25 - A movimentação de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta representa. 

(A) um desembolso de financiamento. 

(B) uma transferência intragovernamental. 

(C) um ingresso de investimento. 

(D) um ingresso de financiamento. 

(E) uma transferência intergovernamental. 

 

26 - O ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora 

e inscreve o débito desta, de acordo com a Portaria 406/2011da STN é caracterizado como 

(A) lançamento da receita. 

(B) orçamento da receita. 

(C) recolhimento da receita. 

(D) execução da receita. 

(E) previsão da receita. 
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27 - Os recursos que o ente tenha a competência de arrecadar, mas que pertencem a outro ente, de acordo com 

a lei vigente (se não houver a previsão como despesa), e a restituição de tributos recebidos a maior ou 

indevidamente devem ser registrados como 

(A) dedução da receita orçamentária. 

(B) transferência de receita orçamentária. 

(C) anulação de receita orçamentária. 

(D) estorno de receita orçamentária. 

(E) ajuste de receita orçamentária. 

 

28 - A remissão, a anistia e a isenção da receita são tipificadas como 

(A) omissão de receita. 

(B) elisão de receita. 

(C) renúncia da receita. 

(D) resilição de receita. 

(E) anulação da receita. 

 

29 - Considere as expressões abaixo, em relação aos estágios da despesa: 

(  ) É permitido o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. 

(  ) O empenho da despesa poderá exceder o montante da dotação orçamentária. 

(  ) A liquidação é o estágio da despesa em que a autoridade competente realiza o reconhecimento do 

direito do credor. 

(  ) Os empenhos relativos a despesas não pagas são automaticamente anulados no final do exercício, ainda 

que referentes a compromissos assumidos no exterior. 

(  ) Não é permitido o empenho global de despesas contratuais e de outras sujeitas a parcelamento. 

 

Considerando a utilização de F para falsa e V para verdadeira, a sequência correta será: 

(A) V, F, V, V, F. 

(B) V, F, V, F, F. 

(C) F, F, V, V, V. 

(D) V, V, F, F, F. 

(E) F, F, F, V, V. 

30 - Considere as expressões e definições abaixo, com relação à classificação das Unidades Contábeis 

constante da NBC T 16: 

(  ) Originária – representa o patrimônio das entidades do setor público na condição de pessoas jurídicas. 

(  ) Definida – representa o patrimônio das entidades avaliados pelo valor justo. 

(  ) Descentralizada – representa parcela do patrimônio de Unidade Contábil Originária. 

(  ) Unificada – representa a soma ou a agregação do patrimônio de duas ou mais Unidades Contábeis 

Descentralizadas. 

(   ) Consolidada – representa a soma ou a agregação do patrimônio de duas ou mais Unidades Contábeis 

Originárias. 

Considerando F para falso e V para verdadeiro, a sequência correta é 

(A) V, V, F, F, F. 

(B) V, F, V, V, F. 

(C) F, F, V, V, V. 

(D) V, F, V, V, V. 

(E) F, F, F, V, V. 

31 - O processo contínuo e dinâmico voltado à identificação das melhores alternativas para o alcance da 

missão institucional, incluindo a definição de objetivos, metas, meios, metodologia, prazos de execução, 

custos e responsabilidades, materializados em planos hierarquicamente interligados, de acordo com a NBC T 

16 é identificado como 

(A) Avaliação de desempenho. 

(B) Gestão transparente. 

(C) Controle interno. 

(D) Projeção da receita e despesa do período. 

(E) Planejamento. 
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32 - A classificação da despesa que reflete a estrutura de alocação dos créditos orçamentários e está 

estruturada em dois níveis hierárquicos - órgão orçamentário e unidade orçamentária - é a 

(A) econômica. 

(B) funcional. 

(C) institucional. 

(D) programática. 

(E) estrutural. 

 

33 - Considere as seguintes receitas: 

1. Receita de Contribuições. 

2. Receita Patrimonial. 

3. Operações de Crédito. 

4. Alienação de Bens. 

5. Receita Industrial. 

 

Conforme os códigos de origem para as receitas correntes e de capital, de acordo com a Lei nº 

4.329/64 

(A) 1, 3, 4 e 5 são correntes, e 2 é de capital. 

(B) 2 e 3 são correntes, e 1, 4 e 5 são de capital. 

(C) 1, 2 e 5 são correntes, e 3 e 4 são de capital. 

(D) 1 e 2 são correntes, e 3, 4 e 5 são de capital. 

(E) 1 é corrente, e 2, 3, 4 e 5 são de capital. 

 

34 - De acordo com a Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 20 de junho de 2011, as Bibliotecas Públicas 

devem classificar o controle patrimonial dos seus livros, adquiridos como 

(A) material permanente. 

(B) material de consumo. 

(C) material de consumo ou permanente. 

(D) investimentos. 

(E) inversões financeiras. 

 

35 - O instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que 

concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou 

ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade caracteriza-se como  

(A) programa. 

(B) função. 

(C) subprograma. 

(D) projeto. 

(E) atividade. 

 

36 - Contribuições De Intervenção no Domínio Econômico é um 

(A) tributo classificado no orçamento público como uma espécie de contribuição que atinge um determinado 

setor da economia, com finalidade qualificada em sede constitucional – intervenção no domínio 

econômico – instituída mediante um motivo específico. 

(B) tributo classificado no orçamento público como uma taxa que atinge um determinado setor da economia, 

com finalidade qualificada em sede constitucional – intervenção no domínio econômico – instituída 

mediante um motivo específico. 

(C) tributo classificado no orçamento público como uma espécie de contribuição que atinge todos os setores 

da economia, com finalidade qualificada em sede constitucional – intervenção no domínio econômico – 

instituída mediante um motivo específico. 

(D) tributo classificado no orçamento público como uma espécie de contribuição que atinge um determinado 

setor da economia, sem finalidade qualificada em sede constitucional – intervenção no domínio 

econômico – instituída mediante um motivo específico. 

(E) tributo classificado no orçamento público como uma espécie de contribuição que atinge um determinado 

setor da economia, com finalidade qualificada em sede constitucional – intervenção no domínio 

econômico – instituída sem um motivo específico. 
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37 - Abaixo são citados fatos contábeis relativos a despesas correntes. Evidencie, dentre eles, aquele tipificado 

como despesa corrente não efetiva 

(A) Apropriação da folha de pagamento do mês. 

(B) Apropriação da saída de bens do estoque. 

(C) Apropriação da provisão para 13º salário. 

(D) Aquisição de  materiais para estoque. 

(E) Apropriação para ajuste a valor de mercado. 

 

38 - De acordo com a Portaria STN 406/2011, qual dos itens abaixo não integra o patrimônio líquido de uma 

entidade? 

(A) Patrimônio Social e Capital Social. 

(B) Reservas de Reavaliação. 

(C) Reservas de Lucros. 

(D) Ajustes de Avaliação Patrimonial. 

(E) (-) Ações/Cotas em Tesouraria. 

 

39 - Considere os seguintes recursos: 

(   ) o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 

(   ) os decorrentes do recebimento de dívida ativa. 

(   )  os provenientes de excesso de arrecadação. 

(   )  os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 

autorizados em lei. 

(   )  o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder 

Executivo realizá-las. 

Usando F para falso e V para verdadeiro, defina, dentre os acima, os recursos considerados disponíveis 

para a abertura de créditos suplementares e especiais, de acordo com a Lei nº 4.320/64.  

(A) V, V, V, F, F. 

(B) F, V, F, F, F. 

(C) V, V, F, F, V. 

(D) F, F, F, V, V. 

(E) V, F, V, V, V. 

 

40 - Variações patrimoniais qualitativas são alterações de dois ou mais componentes patrimoniais, 

(A) sendo que todos se refletem integralmente  no patrimônio líquido. 

(B) sendo que um deles se reflete parcialmente no patrimônio líquido. 

(C) sendo que um deles se reflete integralmente no patrimônio líquido. 

(D) sendo que todos se refletem parcialmente no patrimônio líquido. 

(E) sem reflexo no patrimônio líquido. 

 

41 - No Ativo do Balanço Patrimonial existem contas retificadoras. Uma delas é 

(A) Redução ao Valor Recuperável. 

(B) Provisão para Férias. 

(C) Provisão para Sentenças Judiciais. 

(D) Correção Monetária. 

(E) Variações Cambiais Ativas. 

 

42 - De acordo com a NBC T 16.4, as transações originadas de fatos que afetam o patrimônio público, 

realizadas, ou não, em decorrência da execução do orçamento público, podendo provocar alterações 

qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais são consideradas de natureza  

(A) administrativa. 

(B) gerencial. 

(C) econômico-financeira. 

(D) de controle interno. 

(E) de controle externo. 
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43 - Quanto à natureza da informação das contas constantes do PCASP, conforme Portaria STN nº 406/2011, 

as contas que registram, processam e evidenciam os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as 

variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público, representadas pelas contas que integram o Ativo, 

Passivo, Patrimônio Líquido, Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) e Variações Patrimoniais 

Aumentativas (VPA), são contas com informação de natureza 

(A) orçamentária. 

(B) financeira. 

(C) típica de controle interno. 

(D) típica de controle externo. 

(E) patrimonial. 

44 - A Portaria STN nº 406/2011, na parte dos procedimentos contábeis orçamentários, abordou os princípios 

orçamentários. Dentre os abaixo, evidencie aquele que não é considerado princípio orçamentário: 

(A) universalidade. 

(B) tempestividade.  

(C) legalidade. 

(D) transparência. 

(E) exclusividade. 

45 - O conjunto de bens e direitos, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados ou 

mantidos com recursos públicos, integrantes do patrimônio de qualquer entidade pública ou de uso comum, 

que seja portador ou represente um fluxo de benefícios futuros inerentes à prestação de serviços públicos, de 

acordo com a NBC T 16.2, é a definição de 

(A) Patrimônio Público. 

(B) Ativo não circulante. 

(C) Ativo circulante. 

(D) Patrimônio Líquido. 

(E) Passivo não Circulante. 

CONTABILIDADE GERAL 

46 - Uma empresa comercial adquiriu mercadorias para revenda, cuja entrega do produto, que possui 

incidência de ICMS, será efetuada em 15 dias, tendo como condição a realização de um adiantamento no 

momento do pedido, em dinheiro. O pagamento do restante ocorrerá 30 dias após o recebimento da 

mercadoria. O lançamento contábil associado ao recebimento desta mercadoria é: 

 (A) D – Estoque 

      D – Fornecedores 

      C – Caixa 

( 
(B) D – Estoque 

      D – ICMS a Recuperar 

      C – Fornecedores 

  
(C) D – Estoque 

      D – Adiantamento a Fornecedores 

      C – Caixa 

 
(D) D – Estoque 

      D – ICMS a Recuperar 

      C – Adiantamento a Fornecedores 

      C – Fornecedores 

 (E) D – Estoque 

     D – Adiantamento a Fornecedores 

     D - ICMS a Recuperar 

     C – Caixa 

47 - Considere as três assertivas abaixo. 

I. Gastos com empregados no exercício social. 

II. Valor dos direitos a receber de clientes por venda a prazo. 

III. Aumento de capital social com reservas de lucros. 
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As assertivas acima estão correlacionadas com uma ou mais demonstrações contábeis. Indique a 

alternativa que evidencia a sequência CORRETA: 

(A) Demonstração do Valor Adicionado; Balanço Patrimonial; Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido. 

(B) Balanço Patrimonial; Balanço Patrimonial; Balanço Patrimonial. 

(C) Demonstração do Valor Adicionado; Demonstração do Fluxo de Caixa; Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido. 

(D) Balanço Patrimonial; Demonstração do Fluxo de Caixa; Balanço Patrimonial. 

(E) Demonstração do Valor Adicionado; Demonstração do Resultado do Exercício; Balanço Patrimonial. 

As contas a seguir discriminadas e seus respectivos valores são de uma empresa comercial, em 31 de 

dezembro de 2011, e serão utilizadas para responder às questões 48 e 49. 

Contas em R$ 

Adiantamento a Diretores 8.000,00 

Bancos Conta Movimento 80.000,00 

Caixa 30.000,00 

Capital Social 240.000,00 

Clientes (Vencimento exercício seguinte) 40.000,00 

Custo das Mercadorias Vendidas 65.000,00 

Depreciações Acumuladas 22.000,00 

Despesas de Vendas 19.000,00 

Despesas do Exercício Seguinte 15.000,00 

Despesas Financeiras 5.000,00 

Duplicatas Descontadas 10.000,00 

Estoques de Mercadorias 65.000,00 

Fornecedores (Vencimento exercício seguinte) 33.000,00 

ICMS a recuperar 26.000,00 

Imóveis de Uso 80.000,00 

Impostos sobre Vendas 20.000,00 

Máquinas e Equipamentos 33.000,00 

Outras Despesas Operacionais 6.000,00 

Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa 15.000,00 

Prejuízos Acumulados 7.000,00 

Provisão para Contingências Trabalhistas 21.000,00 

Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social 2.000,00 

Receita Bruta de Vendas 120.000,00 

Salários a Pagar 43.000,00 

 

48 - Assinale a alternativa CORRETA que expressa o valor do ativo não circulante e passivo circulante. 

(A) R$ 91.000,00; 76.000,00. 

(B) R$ 99.000,00; 97.000,00. 

(C) R$ 106.000,00; 97.000,00. 

(D) R$ 114.000,00; 107.000,00. 

(E) R$ 154.000,00; 107.000,00. 

 

49 - Assinale a alternativa CORRETA que expressa o valor do lucro bruto e lucro líquido do período. 

(A) R$ 16.000,00; (7.000,00). 

(B) R$ 35.000,00; 3.000,00. 

(C) R$ 35.000,00; (7.000,00). 

(D) R$ 55.000,00; 3.000,00. 

(E) R$ 100.000,00; (12.000,00). 
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50 - A seguir são apresentadas quatro assertivas relacionadas às contas do Ativo do Balanço Patrimonial. 

I. Empréstimo concedido a uma companhia coligada, na forma de mútuo, com prazo de liquidação após 

o término do exercício social seguinte. 

II. Seguro das máquinas da fábrica, cobrindo o período de 12 meses. 

III. Dinheiro que a matriz remeteu para a filial e que se encontra em trânsito no carro-forte. 

IV. Mercadoria destinada à venda em um supermercado. 

Assinale a afirmativa que representa a(s) transação(ões) que se refere(m) apenas ao Ativo Circulante: 

(A) Apenas I e III. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas II e IV. 

(D) Apenas III e IV 

(E) Apenas II, III e IV. 

51 - Assinale a alternativa CORRETA que representa o critério de avaliação de um imóvel classificado como 

investimento: 

(A) valor de mercado. 

(B) valor de custo ou valor justo. 

(C) valor de reposição. 

(D) valor de ajuste de avaliação patrimonial. 

(E) valor de reavaliação. 

52 - As assertivas abaixo podem ser falsas ou verdadeiras: 

(   ) O custo fixo de produção é debitado diretamente como despesa na demonstração do resultado do 

exercício. 

(   ) Os impostos recuperáveis representam custos de aquisição de mercadorias. 

(  ) A depreciação dos equipamentos da fábrica é alocada aos custos dos produtos que estão em elaboração. 

(   ) A provisão para perda de estoques é uma conta de natureza devedora. 

(  ) Os custos com salários de empregados diretamente ligados à produção devem ser alocados na produção 

com base nas condições normais de operação. 

Considerando ―F‖ para as falsas e ―V‖ para as verdadeiras a sequência correta é: 

(A) F, V, V, V, V. 

(B) V, V, F, F, F. 

(C) V, F, F, V, V. 

(D) V, V, V, V, F. 

(E) F, F, V, F, V. 

 

53 - Considere as seguintes contas e seu respectivo grupo: 

(1) Ações em Tesouraria (   ) Ativo Circulante 

(2) Duplicata descontada  (   ) Ativo Não Circulante 

(3) Contas a pagar (Vencimento após exercício 

seguinte) 

(   ) Passivo Circulante 

(4) Adiantamento a Diretores (   ) Passivo Não Circulante 

(5) Fornecedores (   ) Patrimônio Líquido 

 

Após correlacionar a segunda coluna com a primeira, a sequência a ser apresentada será: 

(A) 1, 4, 5, 3 e 2. 

(B) 1, 2, 4, 3 e 5. 

(C) 2, 4, 3, 5 e 1. 

(D) 2, 4, 5, 3 e 1. 

(E) 3, 4, 1, 2 e 5. 

 

54 - A seguir são apresentadas cinco assertivas relacionadas à auditoria. 

I. A documentação de auditoria pode ser registrada em papel, em formatos eletrônicos ou outros. 

Exemplos de documentação de auditoria incluem: programas de auditoria e memorandos de assuntos do 

trabalho; resumos de assuntos significativos e cartas de confirmação e representação; e listas de 

verificação e correspondências (inclusive correio eletrônico) referentes a assuntos significativos. 
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II. No setor público, as exigências para relatar fraude, descobertas ou não durante o processo de auditoria, 

podem estar sujeitas aos aspectos específicos do mandato de auditoria de lei, regulamentação ou outra 

autoridade relacionada. 

III. O auditor está sujeito a exigências éticas relevantes, inclusive as relativas à independência, no que diz 

respeito a trabalhos de auditoria de demonstrações contábeis. 

De acordo com as assertivas acima assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 

55 - O ágio na aquisição de uma participação societária é classificado em um grupo de contas do Balanço 

Patrimonial. A alternativa CORRETA que representa esse grupo é: 

(A) Imobilizado. 

(B) Intangível. 

(C) Investimento. 

(D) Ativo Circulante. 

(E) Passivo Circulante. 

56 - A Legislação Societária brasileira, Lei 6.404/76, foi modificada pela Lei 11.638/07, que trouxe a 

obrigatoriedade da elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa. De acordo com a modificação da 

Legislação Societária brasileira é totalmente correto afirmar que: 

(A) o montante dos fluxos de caixa decorrentes das atividades financeiras é um indicador de como a operação 

da empresa tem gerado suficientes fluxos de caixa para amortizar empréstimos, manter a capacidade 

operacional da entidade, pagar dividendos e juros sobre o capital próprio e fazer novos investimentos sem 

recorrer a fontes externas de financiamento. 

(B) são exemplos de atividades operacionais: recebimentos resultantes da venda de imobilizado, intangível e 

de outros ativos não circulantes. 

(C) para reconhecer um investimento como um equivalente de caixa, é necessário o atendimento cumulativo 

de três requisitos: ser de curto prazo, ser de alta liquidez e apresentar insignificante risco de mudança de 

valor. 

(D) o método indireto de elaboração da DFC explicita as entradas e saídas brutas de dinheiro dos principais 

componentes das atividades operacionais. 

(E) as atividades operacionais são os fluxos de caixa provenientes das atividades de financiamento. 

Relacionam-se com os empréstimos de credores e investidores à entidade. 

57 –  Considere exclusivamente o lançamento a seguir (sem data e histórico): 

D – Descontos Incondicionais Concedidos 

C – Caixa 

A alternativa que melhor representa essa informação é: 

(A) Abatimento concedido sobre vendas realizadas à vista. 

(B) Abatimento recebido sobre compras realizadas a prazo. 

(C) Desconto obtido sobre venda à vista. 

(D) Descontos concedidos posteriormente à entrega da mercadoria (venda). 

(E) Devolução de compras realizadas a prazo. 

58 - De acordo com a Legislação Societária brasileira, Lei 6.404/76, e as modificações decorrentes da 

promulgação da Lei 11.638/07, sobre a DVA - Demonstração do Valor Adicionado é totalmente correto 

afirmar que: 

(A) é uma divulgação obrigatória para todas as sociedades anônimas. 

(B) as receitas e as despesas de aluguéis, as despesas de FGTS e os juros pagos constituem itens de 

distribuição do valor adicionado. 

(C) na elaboração da DVA - Demonstração do Valor Adicionado, os valores adicionados recebidos em 

transferência de terceiros compreendem: o resultado de equivalência patrimonial, as receitas financeiras e 

outras receitas. 

(D) não existem diferenças entre a forma de cálculo do valor adicionado contábil e o valor adicionado 

econômico. 

(E) apresenta informações que não são necessariamente extraídas da Contabilidade. 
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59 - Uma empresa comercial extraiu de seu Balanço Patrimonial algumas contas, tais como: 

Contas Saldo em R$ 

Ações e Participações 50.000,00 

Aplicações de Liquidez Imediata 10.000,00 

Depreciações Acumuladas 30.000,00 

Despesas Antecipadas 10.000,00 

Estoque 70.000,00 

Fornecedores (Vencimento no exercício) 80.000,00 

Imóveis de uso 110.000,00 

Máquinas e Equipamentos 40.000,00 

Marca e Patentes  60.000,00 

Obras de arte 90.000,00 

Terrenos 100.000,00 

Veículos 20.000,00 

Com base nas contas anteriores e considerando que a taxa de Depreciação é 10% ao ano independente 

do bem, é CORRETO afirmar que o valor a ser depreciado, neste período, é: 

(A) R$ 17.000,00. 

(B) R$ 26.000,00. 

(C) R$ 34.000,00. 

(D) R$ 36.000,00. 

(E) R$ 42.000,00. 

60 - Uma empresa comercial mantém controle permanente de estoque e o avalia pelo método custo médio 

ponderado. O estoque final de mercadorias em 31 de janeiro de 2012 era de 100 unidades avaliadas ao custo 

unitário de R$ 30,00. Abstrai-se a incidência de tributos sobre as operações. Em fevereiro de 2012, a empresa 

realizou os seguintes movimentos de compra e venda de mercadorias:  

10/02 — compra a prazo de 150 unidades ao preço unitário de R$ 20,00. 

15/02 — venda à vista de 150 unidades pelo valor total de R$ 6.000,00. 

20/02 — compra à vista de 100 unidades pelo valor total de R$ 1.600,00. 

Com base nas informações, é correto afirmar que a empresa obteve um lucro bruto de:  

(A) R$ 2.400,00. 

(B) R$ 3.000,00. 

(C) R$ 3.600,00. 

(D) R$ 4.000,00. 

(E) R$ 6.000,00. 

61 - Em relação aos princípios de Contabilidade, assinale a opção INCORRETA. 

(A) Do princípio do registro pelo valor original resulta que, uma vez integrados ao patrimônio pelo custo 

histórico, os componentes patrimoniais, ativos e passivos, podem sofrer variações. 

(B) O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e continuidade da entidade e determina 

que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das 

transações. 

(C) O princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior 

para os do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das 

mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. 

(D) O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos 

nos períodos a que se referem, independente do recebimento ou pagamento. 

(E) O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia 

patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios 

existentes. 

62 - Uma empresa comercial registrou as seguintes transações no mês de fevereiro de 2012: 

- Aquisição à vista, com recursos do banco, de uma máquina para uso próprio por R$ 50.000,00. 

- Aquisição de peças para reposição no valor de R$ 10.000,00, pagos com recursos do caixa, para serem 

utilizadas na manutenção de uma máquina adquirida há três anos. 

- Aquisição de mercadoria, para revenda, a prazo no valor de R$ 80.000,00. 
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- Obtenção de um empréstimo bancário, no valor de R$ 30.000,00, a ser pago no final de março. 

- Despesa com salário no valor de R$ 20.000,00 a ser pago no mês seguinte. 

Considerando as transações do mês de fevereiro de 2012, é CORRETO afirmar que ocorreu: 

(A) diminuição no Patrimônio Líquido, no valor de R$ 20.000,00. 

(B) diminuição no Ativo Circulante, no valor de R$ 60.000,00. 

(C) aumento no Ativo Circulante, no valor de R$ 20.000,00. 

(D) aumento no Passivo Circulante, no valor de R$ 130.000,00. 

(E) aumento no Ativo Imobilizado, no valor de R$ 60.000,00. 

Os dados abaixo servirão de base para as questões 63 até 65. 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO                           R$ 

RECEITA BRUTA DE VENDAS    386.000  

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS    340.000  

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS    190.000  

DESPESAS OPERACIONAIS       90.000  

LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO       60.000  

 

BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO 

 ATIVO CIRCULANTE     20.000  

ATIVO NÃO CIRCULANTE     90.000  

TOTAL DO ATIVO    110.000  

  PASSIVO 

 PASSIVO CIRCULANTE      35.000  

PASSIVO NÃO CIRCULANTE      45.000  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      30.000  

TOTAL DO PASSIVO    110.000  

63 - Com base nas informações acima, pode-se afirmar que o Giro do Ativo e a margem líquida são, 

respectivamente: 

(A) 3,09 e 0,18. 

(B) 0,57 e 0,44. 

(C) 3,51 e 0,16. 

(D) 0,16 e 3,51. 

(E) 0,18 e 3,09. 

64 - Com base nas mesmas informações, é correto afirmar que a liquidez corrente e a composição do 

endividamento, são, respectivamente: 

(A) 0,16 e 3,51. 

(B) 0,18 e 3,09. 

(C) 0,57 e 0,44. 

(D) 0,44 e 0,57. 

(E) 3,51 e 0,16. 

65 - Ainda com base nas mesmas informações, pode-se afirmar que a remuneração dos capitais próprios e 

rentabilidade do ativo são, respectivamente 

(A) 54,55 e 200,00. 

(B) 3,51 e 0,16. 

(C) 3,09 e 0,18. 

(D) 0,57 e 0,44. 

(E) 200,00 e 54,55. 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

As soluções de algumas das próximas questões poderão ser apoiadas pelo uso das tabelas a seguir onde se 

encontram resultados de cálculos de fórmulas da Matemática Financeira, em especial referente a juros 

compostos para pagamento único e para séries uniforme de pagamentos periódicos. O candidato deverá 
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escolher a alternativa mais próxima do resultado obtido. Quando for necessário converter unidades de tempo 

deve-se adotar a regra em que um ano tem 12 meses ou 360 dias, e um mês tem 30 dias. 

 

n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00%

1 1,0100   1,0200   1,0300 1,0400 1,0500 1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 

2 1,0201   1,0404   1,0609 1,0816 1,1025 2 0,9803 0,9612 0,9426 0,9246 0,9070 

3 1,0303   1,0612   1,0927 1,1249 1,1576 3 0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 

4 1,0406   1,0824   1,1255 1,1699 1,2155 4 0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 

5 1,0510   1,1041   1,1593 1,2167 1,2763 5 0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 

6 1,0615   1,1262   1,1941 1,2653 1,3401 6 0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 

7 1,0721   1,1487   1,2299 1,3159 1,4071 7 0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 

8 1,0829   1,1717   1,2668 1,3686 1,4775 8 0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 

9 1,0937   1,1951   1,3048 1,4233 1,5513 9 0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 

10 1,1046   1,2190   1,3439 1,4802 1,6289 10 0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 

11 1,1157   1,2434   1,3842 1,5395 1,7103 11 0,8963 0,8043 0,7224 0,6496 0,5847 

12 1,1268   1,2682   1,4258 1,6010 1,7959 12 0,8874 0,7885 0,7014 0,6246 0,5568 

Fator de valor futuro ou de capitalização Fator de valor presente ou de atualização

Quantia individual ou pagamento único

Taxa de juros no período Taxa de juros no período

 n
i1

1

 n
i1

 
 

Taxa de juros no período

n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00%

1 0,9901   0,9804   0,9709 0,9615 0,9524 1 1,0100 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 

2 1,9704   1,9416   1,9135 1,8861 1,8594 2 0,5075 0,5150 0,5226 0,5302 0,5378 

3 2,9410   2,8839   2,8286 2,7751 2,7232 3 0,3400 0,3468 0,3535 0,3603 0,3672 

4 3,9020   3,8077   3,7171 3,6299 3,5460 4 0,2563 0,2626 0,2690 0,2755 0,2820 

5 4,8534   4,7135   4,5797 4,4518 4,3295 5 0,2060 0,2122 0,2184 0,2246 0,2310 

6 5,7955   5,6014   5,4172 5,2421 5,0757 6 0,1725 0,1785 0,1846 0,1908 0,1970 

7 6,7282   6,4720   6,2303 6,0021 5,7864 7 0,1486 0,1545 0,1605 0,1666 0,1728 

8 7,6517   7,3255   7,0197 6,7327 6,4632 8 0,1307 0,1365 0,1425 0,1485 0,1547 

9 8,5660   8,1622   7,7861 7,4353 7,1078 9 0,1167 0,1225 0,1284 0,1345 0,1407 

10 9,4713   8,9826   8,5302 8,1109 7,7217 10 0,1056 0,1113 0,1172 0,1233 0,1295 

11 10,3676 9,7868   9,2526 8,7605 8,3064 11 0,0965 0,1022 0,1081 0,1141 0,1204 

12 11,2551 10,5753 9,9540 9,3851 8,8633 12 0,0888 0,0946 0,1005 0,1066 0,1128 

Taxa de juros no período

Série de pagamentos iguais (anuidades ordinárias ou postecipadas)

Fator de valor presente de uma anuidade ordinária Fator de recuperação de capital
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66- O rendimento obtido a partir de uma aplicação financeira, durante 60 dias, à taxa de juros simples de 24% 

ao ano foi R$ 2.000,00. O valor da aplicação financeira foi 

(A) R$   1.923,08. 

(B) R$   1.929,57. 

(C) R$ 32.840,72. 

(D) R$ 50.000,00. 

(E) R$ 54.791,03. 

67 -  O montante de uma aplicação financeira de R$ 2.500,00, mantida durante 3 trimestres em um fundo que 

remunera juros simples à taxa de 4% ao mês é 

(A) R$    300,00. 

(B) R$    900,00. 

(C) R$ 2.800,00. 

(D) R$ 3.400,00. 

(E) R$ 3.558,25. 
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68 - A taxa semestral equivalente em juros compostos a 5% ao mês é  

(A) 25,00%. 

(B) 25,38%. 

(C) 26,49%. 

(D) 30,00%. 

(E) 34,01%. 

69 - Uma duplicata pertencente a uma empresa, no valor de R$ 12.000,00, foi descontada em um banco, 60 dias antes do 

vencimento, à taxa de desconto simples de 3% ao mês. O valor líquido recebido pela empresa foi 

(A) R$ 11.280,00. 

(B) R$ 11.290,80. 

(C) R$ 11.311,20. 

(D) R$ 11.538,46. 

(E) R$ 11.790,00. 

70 - O valor do rendimento de uma aplicação de R$ 3.000,00, à taxa de juros compostos de 2% ao mês, após 120 dias, é 

(A) R$    247,20. 

(B) R$    251,20. 

(C) R$    291,00. 

(D) R$ 3.240,00. 

(E) R$ 3.247,20. 

71 - Um capital no valor de R$ 4.000,00 ficou aplicado em um fundo durante 10 meses e rendeu juros de R$ 876,00. A 

taxa mensal de juros compostos da aplicação foi de 

(A) 1%. 

(B) 2%. 

(C) 3%. 

(D) 4%. 

(E) 5%. 

72 - O financiamento de um eletrodoméstico é feito em 6 prestações mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 100,00 

cada uma, vencendo a primeira na data da compra. Sabendo-se que a taxa de juros utilizada foi de 3% ao mês o valor à 

vista do eletrodoméstico é de 

(A) R$ 487,85. 

(B) R$ 502,49. 

(C) R$ 522,11. 

(D) R$ 541,72. 

(E) R$ 557,97. 

73 - Um conjunto de estofados no valor à vista de R$ 1.602,72, foi financiado em 10 prestações mensais, sucessivas e 

iguais a R$ 200,00, a primeira vencendo um mês após a compra. A taxa mensal de juros utilizada foi de 

(A) 4,00%. 

(B) 4,25%. 

(C) 4,50%. 

(D) 4,75%. 

(E) 5,00%. 

74 -  Uma loja utiliza a taxa de juros de 2% ao mês para financiar produtos a seus clientes. Para financiar uma compra 

cujo valor à vista é de R$ 2.000,00, em 8 prestações mensais, iguais e sucessivas, a primeira delas vencendo 2 meses 

após a compra, o valor da prestação será 

(A) R$ 267,60. 

(B) R$ 273,00. 

(C) R$ 278,46. 

(D) R$ 284,00. 

(E) R$ 289.80. 

75 - O cliente de um banco obteve o financiamento de R$ 25.000,00, pelo sistema francês de amortização (Sistema 

Price), à taxa de juros de 2% ao mês, em 10 prestações mensais, a primeira vencendo um mês após a liberação do 

empréstimo. A parcela referente à amortização do principal da dívida da primeira prestação é 

(A) R$        0,00. 

(B) R$    500,00. 

(C) R$ 2.282,50. 

(D) R$ 2.500,00. 

(E) R$ 2.732,50. 
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INFORMÁTICA 

76 - No MS-Word-2003 podem-se realizar diversas tarefas de formatação de parágrafos. Assinale a alternativa que 

contém a afirmação correta. 

(A) Pode-se definir um idioma para um texto, mas o idioma escolhido valerá em toda a extensão do parágrafo. 

(B) Dentro de um parágrafo com várias linhas, podem-se ter algumas em que o texto é justificado e outras em que 

ele é centralizado. 

(C) Pode-se definir uma borda em um texto, sem se estender por todo o parágrafo. 

(D) Os recursos de Contorno e Relevo podem ser usados simultaneamente. 

(E) Uma lista numerada só pode ter dois tipos de numeradores: algarismos (1, 2, 3...) ou letras (a, b, c..), sendo 

estas maiúsculas ou minúsculas. 

 

77 - No MS-Access-2003 pode-se definir e alterar as propriedades dos campos do banco de dados. Qual das 

propriedades abaixo NÃO é permitido alterar? 

(A) Um campo, que não seja chave primária, pode ter uma máscara para receber os dados.  

(B) Um campo, que não seja chave primária, pode ter regras de valores limites para os dados. 

(C) Um campo, que não seja chave primária, pode ter tamanho e formato fixado para os dados. 

(D) Um campo, que não seja chave primária, pode ter a duplicação de dados autorizada ou não, conforme desejado. 

(E) Um campo que é chave primária pode ser "não requerido". 

 

78 - Considere as sentenças abaixo acerca do Power Point 2003: 

I. O modo de exibição normal permite editar um slide, inserindo texto, imagens e outros objetos. 

II. O modo apresentação de slides permite organizar um conjunto de slides copiando, removendo e 

alterando a ordem de um ou mais slides em relação aos demais. 

III. O modo anotações permite ao apresentador inserir textos nos slides que não serão vistos no 

momento da apresentação. 

Quais afirmativas estão corretas? 

(A) Apenas a I 

(B) Apenas a I e II 

(C) Apenas a II e III 

(D) Apenas a I e III 

(E) I, II e III 

 

79 - Ao trabalhar com tabelas no Excel 2003, é comum a necessidade de criar uma fórmula e estender esse cálculo 

para outras células da tabela. Isso pode ser feito movendo (cortar e colar) ou copiando (copiar e colar) a célula que 

possui a fórmula para outras células. Com relação a esse procedimento, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Quando se move uma fórmula, as referências de célula dentro da fórmula não são alteradas independentemente 

do tipo de referência (relativa ou absoluta) que estão sendo usadas.  

(B) Quando se copia uma fórmula, as referências de célula podem se alterar com base no tipo de referência de 

célula (relativa ou absoluta) que estão sendo usadas. 

(C) Em uma fórmula, para manter sempre a referência a uma mesma célula quando ela for copiada para outras 

células quaisquer da tabela, deve-se prefixar esta célula com o símbolo de cifrão ($), como, por exemplo, $A1. 

(D) Ao se copiar uma fórmula que faz referência a célula A$3 para a coluna C, na célula destino da cópia esta 

referência a célula A$3 é alterada para C$3. 

(E) É possível usar como referências relativas ou absolutas em argumentos das funções embutidas no Excel. 

 

80 - Atualmente muitas organizações utilizam sistemas de correio eletrônico do tipo webmail. Qual das assertivas é 

verdadeira em relação a esse tipo de sistema. 

(A) As mensagens recebidas ficam armazenadas no servidor de correio eletrônico mesmo após sua leitura. 

(B) As mensagens que são classificadas em pastas ficam armazenadas apenas no computador utilizado pelo usuário 

quando desta classificação. 

(C) É necessário que o usuário configure um servidor POP3 para poder utilizar a sua conta de correio eletrônico a 

partir de vários computadores. 

(D) Neste tipo de gerenciador de correio eletrônico não é possível enviar ou receber anexos. 

(E) Em um webmail não é possível ter o armazenamento das mensagens enviadas no servidor de correio eletrônico. 

 

 




