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Código: 308   -  CONTADOR – SUPERIOR COMPLETO  
  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

- Ao receber a ordem do Fiscal da sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma 

reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova. Caso 

haja algum problema, solicite a substituição deste caderno. 

- Este caderno de prova contém 30 (TRINTA) questões da Prova Objetiva, cada uma constituída de 4 

(quatro) alternativas, abrangendo os conteúdos de : Língua Portuguesa (10 questões);Conhecimentos 

básicos de Informática (05 questões); Legislação (05 questões); Conhecimentos Específicos (10 questões). 

- Use como rascunho o Cartão de Respostas  reproduzido no final deste caderno.  

- Confira se sua prova corresponde ao cargo pelo qual você optou quando realizou a inscrição. 

- Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, 

tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, beep, 

pagers, entre outros). 

- Ao receber o Cartão de Respostas,  proceda da seguinte maneira: termine a sua prova objetiva e transfira 

as respostas para o cartão, observando o seguinte exemplo: 

Questão 01 – letra C 

Questão 02 – letra B 

01) A) B) C) D) 

 

02) A) B) C) D)  

 

- Use apenas caneta (tinta preta ou azul) para preencher os quadrinhos do cartão de respostas. Não utilize 

corretivo. NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS . 

- Na prova objetiva, assinale somente uma alternativa em cada questão. 

- Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, na prova objetiva, 

MESMO QUE UMA DAS ALTERNATIVAS ESTEJA CORRETA. 

- O Cartão de Resposta não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. Cuide bem dele, ELE É A SUA 

PROVA. Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

- O candidato deverá entregar somente o CARTÃO DE RESPOSTAS  devidamente assinado. 

- O tempo de duração da prova é de 3h (TRÊS HORAS ), já incluído o tempo destinado ao preenchimento e 

à assinatura do Cartão de Respostas , à transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova 

Objetiva para o Cartão de Respostas. 

 

 

ABRA ESTE CADERNO SOMENT E QUANDO AUTORIZADO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Analise o texto abaixo: 
 

Texto I:  Entranhas do julgamento 
 

O julgamento do mensalão deve ser técnico ou político? A pergunta é pertinente, mas receio que, 

ao fazê-la, já estejamos embarcando numa impossível busca pela quadratura do círculo. 

 

O problema é que dicotomias e categorias discretas funcionam melhor em nossas cabeças do que 

no mundo real, onde a maioria dos fenômenos é mais bem descrita em termos de espectros e 

contínuos, a exemplo da passagem do dia para a noite. 

 

Na prática, são tantos os elementos que influem na decisão de um juiz e tão complicadas suas 

interações que é inútil tentar separar aqueles que seriam legítimos (técnicos) dos espúrios 

(políticos). 

 

Vários experimentos demonstram que os julgadores são suscetíveis a vieses que limitam sua 

capacidade de decidir objetivamente. Eles vão desde elementos estruturantes como 

características de personalidade e preferências ideológicas até fatores circunstanciais, como o 

nível de glicose no sangue na hora da decisão. Uma boa estratégia de defesa é garantir um 

suprimento ilimitado de chocolate para os magistrados. 

 

Nesse contexto, é legítimo e até desejável que os ministros se exponham às pressões políticas, 

tanto a dos que querem ver os réus absolvidos como a dos que clamam pela condenação. A 

balbúrdia das diferentes vozes - ao lado de raciocínios propriamente jurídicos - é um dos 

elementos que ajudam o julgador formar a sua convicção. 

 

A politização vira um problema quando prevalece sobre as demais variáveis, mas só o fato de 

termos dúvida de como votará cada ministro já indica que não é este o caso aqui. 

 

É verdade que a admissão dessa multiplicidade de fatores a determinar a decisão do juiz 

enfraquece a noção de Justiça como expressão de uma verdade absoluta. O problema é que essa 

ideia nunca passou de um mito. Sentenças e acórdãos, apesar da pompa que os embala, contêm 

uma boa dose de aleatoriedade.  

 
(Fonte: SCHWARTSMAN, Hélio. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.b r/colunas/helioschwartsman/1132642-entranhas-do-
julgamento.shtml. Acesso em: 27.ago.2012, adaptado) 
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01) Assinale a alternativa que apresenta adequadamente o posicionamento do autor 

acerca do tema tratado: 

 
A) A Justiça não é a expressão de uma verdade absoluta; 

B) A aleatoriedade prejudica a tomada de decisão do juiz; 

C) A politização dos julgamentos deve ser evitada; 

D) O julgamento do mensalão deve se basear em critérios técnicos, pois esses são 

legítimos.  

 
02) Assinale a alternativa em que as correlações estão de acordo com o texto: 
 

A) Espectros e contínuos = quadratura do círculo; 

B) Passagem do dia para a noite = dicotomias; 

C) Técnicos e políticos = espúrios e legítimos (respectivamente); 

D) Espectros e contínuos = passagem do dia para a noite. 

 
 
03) Assinale a alternativa em que o termo em destaque NÃO se refere ao apresentado 

nos parênteses:  

 
A) “Eles vão desde elementos estruturantes como características de personalidade e 

preferências ideológicas até fatores circunstanciais, como o nível de glicose no 

sangue na hora da decisão.” (vieses); 

B) “Nesse contexto, é legítimo e até desejável que os ministros se exponham às 

pressões políticas, tanto a dos que querem ver os réus absolvidos como a dos que 

clamam pela condenação.” (pressão política); 

C) “A politização vira um problema quando prevalece sobre as demais variáveis, mas 

só o fato de termos dúvida de como votará cada ministro já indica que não é este o 

caso aqui.” (a politização); 

D) “Sentenças e acórdãos, apesar da pompa que os embala, contêm uma boa dose 

de aleatoriedade.” (sentenças e acórdãos). 
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04) Na frase “Uma boa estratégia de defesa é garantir um suprimento ilimitado de 

chocolate para os magistrados”  há: 

A) Recurso argumentativo; 

B) Humor irônico; 

C) Estratégia coesiva; 

D) Exemplificação. 

 
05) Assinale a alternativa em que a alteração de escrita NÃO modifica o sentido do 5º 

parágrafo do texto I:  

 

A) Assim, é legítimo e até desejável que os ministros se exponham às pressões 

políticas, tanto a dos que querem ver os réus absolvidos como a dos que clamam 

pela condenação, pois a balbúrdia das diferentes vozes - ao lado de raciocínios 

propriamente jurídicos - é um dos elementos que ajudam o julgador formar a sua 

convicção; 

B) É legítimo, contudo, e até desejável que os ministros se exponham às pressões 

políticas, tanto a dos que querem ver os réus absolvidos como a dos que clamam 

pela condenação. Logo, a balbúrdia das diferentes vozes - ao lado de raciocínios 

propriamente jurídicos - é um dos elementos que ajudam o julgador formar a sua 

convicção; 

C) Nesse contexto, é legítimo e inclusive desejável que os ministros se exponham às 

pressões políticas, tanto a dos que querem ver os réus absolvidos como a dos que 

clamam pela condenação, porque a balbúrdia das diferentes vozes - ao lado de 

raciocínios propriamente jurídicos - é um dos elementos que ajudam o julgador 

formar a sua convicção; 

D) Sendo assim, é legítimo e até desejável que os ministros se exponham às 

pressões políticas, tanto a dos que querem ver os réus absorvidos como a dos que 

clamam pela condenação. Outrossim, a balbúrdia das diferentes vozes - ao lado de 

raciocínios propriamente jurídicos - é um dos elementos que ajudam o julgador 

formar a sua convicção. 
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Para responder às questões 6 e 7, assinale a alternativa em que os termos destacados 

desempenham a mesma função daqueles sublinhados nos fragmentos. 

 
06) “Na prática, são tantos os elementos que influem na decisão de um juiz  e tão 

complicadas suas interações ...” 

 

A) “O problema é que dicotomias e categorias discretas funcionam melhor em nossas 

cabeças...” ; 

B) “... é inútil tentar separar aqueles que seriam legítimos...” ; 

C) “... é um dos elementos que ajudam o julgador a formar a sua convicção.” ; 

D) “A politização vira um problema...” 

 
 
07) “Sentenças e acórdãos, apesar da pompa que os embala, contêm uma boa dose de 

aleatoriedade.” 

 
A)  “...é um dos elementos que ajudam o julgador a formar a sua convicção.”; 

B) “Uma boa estratégia é garantir um suprimento ilimitado...”; 

C) “O problema é que essa idéia nunca passou de mito.”; 

D) “...que não é este o caso aqui.” 
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Texto II 

(http://f.i.uol.com.br/fotografia/2012/06/06/154881-600x600-1.jpeg.Acesso em 01.nov.2012 ) 
 

 
As questões 8 a 10 referem-se ao texto II. 
 
08) São elementos que ajudam o leitor a compreender esse texto, EXCETO: 
 

A) O título; 

B) A referência a nome próprio; 

C) O exagero próprio das caricaturas; 

D) O conhecimento prévio relativo aos fatos. 

 
09) Assinale a alternativa que apresenta o objetivo do texto: 

 

A) Criticar a falta de progresso nas investigações da CPI, devido à demora dos 

intervalos de lanche; 

B) Criticar a atuação do depoente, comparando sua participação a uma encenação 

teatral; 

C) Evidenciar a atitude servil de assessores parlamentares; 

D) Ressaltar a desorganização da CPI, inclusive relativamente ao cumprimento dos 

horários. 
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10)  Analise as proposições a seguir e indique  (V) para as verdadeiras e (F) para as 

falsas.  
 

 
(    ) Na fala atribuída ao condutor dos trabalhos da CPI ocorre registro de 

linguagem informal. 

(    ) O uso de “pro” e “cadê” por parte do chargista tem o objetivo de criticar a 

educação formal dos políticos brasileiros. 

(    ) Há uniformidade na linguagem adotada pelos interlocutores. 

(    ) O uso de ênclise verbal e do pronome de tratamento “Excelência” revela a 

adoção de linguagem formal. 

 
 A opção CORRETA é  :  

A) V, V, V, F; 

B) V, V, F, V; 

C) V, F, F, V; 

D) F, V, V, F. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 
 

11) No software Microsoft Word 2003, pode-se alinhar um texto de várias formas 

diferentes.  

Marque a opção que não é uma forma correta de alinhamento de texto no Word 2003, 

versão em português: 

 

A) Justificar texto; 

B) Alinhar texto à direita; 

C) Centralizar texto; 

D) Classificar texto. 
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12) No software Microsoft Excell 2003, a utilização de fórmulas é fundamental para se 

calcular um resultado desejado.  

    A opção abaixo que NÃO representa uma fórmula válida no Excell 2003, versão em 

português é: 

 
A) = PI() * A1 ^ 2  

B) = TOP(A1:A4)  

C) = 20% * A1  

D) = SOMA(A1:A3;B1:B4)  

 
13) No software Microsoft PowerPoint 2003, ao se adicionar um novo slide, pode-se 

escolher diferentes tipos de slides existentes, também conhecidos como galeria de 

layouts.  

Marque a opção abaixo que NÃO representa um tipo de slide existente no PowerPoint 

2003 versão em português: 

A) Slide de título; 

B) Slide de título e conteúdo; 

C) Slide de apresentação; 

D) Slide em branco. 

 
14) O site www.google.com é considerado o principal site de busca do ocidente 

processando mais de um bilhão de solicitações de pesquisas por dia. Alguns 

caracteres especiais podem ser inseridos numa pesquisa do Google com o objetivo 

de ajudar a encontrar o resultado desejado.  

O exemplo abaixo que NÃO representa uma busca no Google que use um caractere 

especial válido é: 

 
A) Olavo %Bilac 

B) Olavo –Bilac  

C) Olavo +Bilac 

D) "Olavo Bilac" 
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15)  Analise as afirmações a seguir: 
 

I) São exemplos de softwares que podem ser instalados automaticamente no Sistema 

Operacional Windows XP, sem nenhum custo adicional: WordPad, Paint e 

Calculadora. 

II) São exemplos de ameaças a um computador: Vírus, Phishing e Rootkit. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas I é verdadeira; 

B) Apenas II é verdadeira; 

C) I e II são verdadeiras; 

D) I e II são falsas. 

 
LEGISLAÇÃO 

 
16) Em relação aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, previstos na Lei 

Orgânica do Município de Betim, todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 

 
A) Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projetos do Poder 

Público, a qual será prestada no prazo de 10 (dez) dias, ressalvada aquela cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Município, nos termos 

da lei; 

B) Nenhuma pessoa será discriminada, ou de qualquer forma prejudicada, pelo fato 

de litigar com órgão ou entidade municipal, no âmbito administrativo ou no judicial; 

C) Qualquer cidadão e entidade legalmente constituída têm o direito de denunciar à 

autoridade competente a prática, por órgão ou entidade públicos, concessionário 

ou permissionário de serviço público, de ato lesivo aos direitos do usuário, 

cumprindo ao Poder Público apurar a veracidade da denúncia e aplicar as sanções 

cabíveis, sob pena de responsabilidade; 

D) São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas ou garantia 

de instância, o direito de petição ou representação aos poderes públicos do 

Município, a obtenção de certidão para a defesa de direito e esclarecimento de 

situação de interesse social. 
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17) Segundo a Lei orgânica do Município de Betim, são instrumentos do desenvolvimento 

urbano, EXCETO :  

 

A) A legislação de parcelamento, ocupação e uso do solo;  

B) Tombamento; 

C) Desapropriação por interesse e utilidade individual; 

D) Servidão administrativa. 

 
18) De acordo com o que dispõe o artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Betim,  é 

vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, se houver 

compatibilização de horários, EXCETO: 

 
A) A de dois cargos de professor;  

B) A de um cargo de professor com outro técnico ou científico;  

C) A de dois cargos de professor com outro técnico ou científico; 

D) A de dois cargos privativos de médico. 

 
19) Considerando a competência privativa da União, é CORRETO reafirmar que compete 

privativamente à União legislar sobre: 

 

A) Serviço postal, assistência jurídica e Defensoria pública; 

B) Registros públicos, populações indígenas e propaganda comercial; 

C) Previdência social, proteção e defesa da saúde; 

D) Direito tributário, civil e do trabalho. 

 

 
20) Em relação à Administração pública, conforme estabelece a  Constituição do Estado 

de Minas Gerais, todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 
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A) Ao Estado somente é permitido instituir ou manter fundação com natureza de 

pessoa jurídica de direito público, cabendo à lei complementar definir as áreas de 

sua atuação; 

 

B) As relações jurídicas entre o Estado e o particular prestador de serviço público em 

virtude de delegação, sob a forma de concessão, permissão ou autorização, são 

regidas pelo direito privado; 

 

C) É vedada a delegação de poderes ao Executivo para criação, extinção ou 

transformação de entidade de sua administração indireta; 

 

 

D) A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das entidades da 

administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante instrumento 

específico que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão 

ou entidade. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) Os Princípios Fundamentais de Contabilidade significam as regras em que se assenta 

toda a estrutura teórica para a escrituração e análise contábil. De acordo com os 

conceitos relacionados aos Princípios Contábeis, complete as frases a seguir e 

marque a alternativa CORRETA:  

 

I – O princípio da _____________________________ pressupõe que a entidade 

continuará em operação no futuro, e, portanto, a mensuração e a apresentação dos 

componentes do Patrimônio levam em conta essa circunstância. 
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II – O princípio da __________________________ refere-se, simultaneamente, à 

tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, 

determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta, 

independentemente das causas que as originaram. Como resultado da observância deste 

princípio, considera-se que desde que tecnicamente estimável, o registro das variações 

patrimoniais deve ser feito mesmo na hipótese de somente existir razoável certeza de sua 

ocorrência. 

 

 

III – De acordo com o princípio da ___________________________, as receitas e as 

despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, 

sempre, simultaneamente, quando se correlacionarem, independentemente de 

recebimento ou pagamento. 

 

A) Oportunidade, Entidade, Competência; 

B) Entidade, Atualização Monetária, Continuidade; 

C) Continuidade, Oportunidade, Competência; 

D) Oportunidade, Atualização Monetária, Continuidade. 

 

 

22) De acordo com os conceitos contábeis relacionados ao Patrimônio, todas as 

afirmativas estão corretas, EXCETO: 
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A) O Patrimônio Líquido é a medida da riqueza, na comparação com entidades 

diferentes, sendo resultado da subtração das obrigações com terceiros da 

empresa (a curto e longo prazos) do valor do Ativo Total. Dessa forma, na 

contabilidade, considera-se mais rica, ou a maior empresa, aquela que apresenta 

maior valor registrado como Ativo Total; 

 

B) O Balanço Patrimonial pode ser analisado sob uma ótica mais estritamente 

financeira, fugindo um pouco da simples colocação de que representa os bens, 

direitos e obrigações. De acordo com a visão que considera as origens e as 

aplicações de recursos empresariais, o Ativo representa as aplicações de 

recursos dentro da empresa,  enquanto o Passivo representa as origens (fontes) 

de recursos que entraram na empresa; 

 

C) Na coluna do Ativo do Balanço Patrimonial, são registrados itens utilizados como 

meios de produção ou meios para se obter renda para empresa. São 

considerados como Imobilizados, bens corpóreos destinados à manutenção da 

atividade principal da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os 

decorrentes de operações que transfiram à empresa os benefícios, riscos e 

controles desses bens; 

 

 

D) Uma entidade contábil é o conjunto patrimonial pertencente a uma pessoa 

jurídica ou pessoa física. No caso de pessoa jurídica, esta pode ser com ou sem 

fins lucrativos. Para a Contabilidade, Patrimônio é o conjunto de riquezas de 

propriedade de alguém ou de uma empresa (de uma entidade). 

 

 

 

23) De acordo com os conceitos relacionados aos Demonstrativos Contábeis, analise as 

afirmativas a seguir e marque a alternativa CORRETA:  
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I – A Demonstração do Fluxo de Caixa procura evidenciar as modificações ocorridas no 

saldo de disponibilidades da companhia em determinado período. Pelo método direto, 

estrutura-se a Demonstração do Fluxo de Caixa a partir das movimentações efetivadas 

financeiramente e constantes nos relatórios contábeis do caixa e equivalentes de caixa. 

 

 

II – Ao apresentar um Balanço Patrimonial, em 31 de dezembro, todas as contas a 

receber e a pagar no próximo exercício devem ser classificadas a curto prazo. Quando o 

ciclo operacional de determinada empresa for superior a um ano, as obrigações com 

prazos de vencimentos superiores a um ano devem ser classificadas a longo prazo. A 

exceção ocorre apenas em empresas do setor agropecuário, desde que comprovado que 

o ciclo operacional da empresa é superior a um ano. 

 

 

III – Na apuração do Demonstrativo de Resultado do Exercício, o Lucro Bruto é a 

diferença entre a Receita Líquida e os custos dos produtos ou serviços vendidos pela 

empresa, sem considerar despesas administrativas, de vendas e financeiras. O Lucro 

Bruto é destinado à remuneração das despesas de vendas, administrativas e financeiras, 

bem como a remuneração do governo (Imposto de Renda) e dos proprietários da 

empresa (Lucro Líquido). 

 

A) Apenas as afirmativas I e II; 

B) Apenas as afirmativas I e III; 

C) Apenas as afirmativas II e III; 

D) Todas as afirmativas. 

 

24) Com a evolução da sociedade e com o evento terceirização e/ou privatização de 

empresas públicas, faz-se necessário que os gestores das entidades públicas 

conheçam os custos de suas entidades. 

De acordo com os conceitos relacionados à Contabilidade de Custos, analise as 

afirmativas a seguir e marque a alternativa CORRETA:  
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I – O Custeio por Absorção é aquele que absorve todos os custos de produção, e 

somente os de produção, de produtos ou serviços, sejam diretos ou indiretos aos 

produtos ou serviços produzidos em determinado período de tempo. Dessa forma, todo o 

sacrifício de ativos do período será alocado por absorção aos produtos ou serviços 

produzidos. 

 

 

II – O método de Custeio Baseado em Atividades (Método de Custeamento ABC) 

considera que não são os produtos ou serviços que consomem recursos, mas sim as 

atividades, ou seja, as ações produzidas para suas produções que consomem os 

recursos disponibilizados pela sociedade à entidade pública. 

 

 

III – No Método de Custeio Padrão, o objetivo básico do cálculo do custo padrão é o de 

conhecer o custo daquilo que se pretende produzir, seja produto ou serviço, a priori, para 

somente depois confrontar com o custo real. Na administração pública, esse método de 

custeio pode ser utilizado em muitos serviços públicos, pois seus conceitos são aplicáveis 

na elaboração dos orçamentos anuais, para a definição do montante de recursos de que 

cada atividade ou projeto necessitará para sua realização. 

 

 

A) Apenas as afirmativas I e II; 

B) Apenas as afirmativas I e III; 

C) Apenas as afirmativas II e III; 

D) Todas as afirmativas. 

 

25) As Convenções Contábeis são consideradas normas de caráter prático que devem 

ser observadas, facilitando o trabalho do contador.  

De acordo com os conceitos relacionados às Convenções no âmbito da Contabilidade, 

complete as frases abaixo e marque a alternativa CORRETA:  
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I – A convenção do (a) _____________________________ 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. 

 

 

II – A convenção do (a)  __________________________ considera que depois que o 

contador adotou determinado critério de avaliação de um ativo ou passivo, ele deverá 

adotar esse critério consistentemente ao longo dos anos. 

 

 

III – A convenção do (a)  ___________________________ considera que na dúvida, o 

contador deve optar pela forma mais conservadora de escrituração. Uma regra prática 

dessa convenção: na dúvida, lançar todas as ____________, sempre que possível. 

 

A) Conservadorismo, Uniformidade, Custo como base de valor, Receitas; 

B) Objetividade, Uniformidade, Consistência, Despesas; 

C) Materialidade, Uniformidade, Conservadorismo, Despesas. 

D) Materialidade, Objetividade, Conservadorismo, Receitas. 

 

 

26) O Parecer da Auditoria tem uma finalidade específica, que é a de expor, 

resumidamente, a opinião do auditor a respeito da fidedignidade das Demonstrações 

Contábeis por ele examinadas. De acordo com os conceitos relacionados à Auditoria 

das Demonstrações Contábeis, todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO: 
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A) No parágrafo introdutório do Parecer da Auditoria, o auditor identifica as 

demonstrações contábeis que foram auditadas, identificando também a empresa 

ou a entidade que preparou as demonstrações, bem como as datas e os períodos 

a que correspondem. Nesse parágrafo se faz ainda a menção à segregação de 

responsabilidades da administração e do auditor; 

 

B) No parágrafo de extensão do Parecer da Auditoria, o auditor declara que o seu 

exame foi efetuado de acordo com as normas profissionais de auditoria 

reconhecidas. Esse parágrafo também deve conter a descrição resumida do 

trabalho executado pelo auditor, compreendendo o planejamento da auditoria, a 

opinião do auditor sobre a fidedignidade das demonstrações contábeis expressas 

no parágrafo introdutório e a avaliação do sistema de controle interno. 

 

C) Caso o auditor não tenha evidências suficientes para formar opinião acerca da 

fidedignidade das demonstrações contábeis, deve emitir o Parecer com Abstenção 

de Opinião. Este tipo de Parecer pode ser emitido, por exemplo, quando houver 

incerteza ou contingência muito relevante quanto ao desfecho de determinado 

assunto, a qual possa alterar consideravelmente as demonstrações contábeis; 

 

D) Quando o auditor não concordar com a fidedignidade das demonstrações 

contábeis, deve emitir um parecer com Ressalva(s) ou Qualificado, esclarecendo 

criteriosamente os motivos que o levaram a tal decisão. Este parecer também 

deve ser emitido quando o auditor perceber restrições quanto à adequação das 

demonstrações contábeis tomadas em conjunto, como, por exemplo, afastamento 

dos Princípios Fundamentais de Contabilidade ou inconsistência na aplicação 

desses princípios; 
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27) Suponha que um capital de R$ 50.000,00 foi aplicado à taxa de 24% ao ano 

(capitalização simples e mensal) durante um ano e meio , sendo que o valor apurado 

ao final desse período foi reaplicado à taxa de 10% ao mês (capitalização composta e 

mensal), durante 2 meses.  

O valor final apurado nessas aplicações ao final do período total indicado (20 meses) 

é :  

A) R$ 81.600,00; 

B) R$ 82.600,00; 

C) R$ 81.280,00; 

D) R$ 82.280,00. 

 

28) Os serviços de contabilidade pública devem ser organizados de forma a permitir o 

acompanhamento da execução orçamentária. De acordo com os conceitos 

relacionados à Contabilidade Pública, analise as afirmativas abaixo e marque a 

alternativa CORRETA: 

I –  O campo de atuação da Contabilidade Pública é o das pessoas jurídicas de Direito 

Público Interno – União, Estados, Distrito Federal, Municípios, seus fundos, suas 

autarquias e fundações. A Contabilidade Pública tem por objetivo evidenciar, perante a 

Fazenda Pública, a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, 

efetuem despesas, administrem ou guardem bens a elas pertencentes ou confiados. 

 

II – O controle interno nas entidades de direito público, ressalvadas as competências dos 

Tribunais de Contas ou órgãos equivalentes, a tomada de contas dos agentes 

responsáveis por bens ou dinheiros públicos, é realizado ou superentendido pelos 

serviços de contabilidade. Nas entidades públicas, existe o controle externo, que é 

exercido de várias formas, diretamente pela sociedade, por meio do acompanhamento de 

obras e serviços, e/ou indiretamente, pela promotoria pública ou pelo poder legislativo. 

 

III – Por regime de competência, entende-se o regime de escrituração que reconhece as 

receitas do período nele arrecadadas e as despesas nele pagas. No regime de caixa, se 

reconhecem todas as receitas e despesas do período nele incorridas, isto é, de acordo 

com a data da real incorrência da transação econômica e não quando do recebimento ou 

pagamento. 
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A) São corretas apenas as afirmativas I e II; 

B) São corretas apenas as afirmativas I e III; 

C) São corretas apenas as afirmativas II e III; 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29) A partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, o tema “Custos nas Entidades Públicas” 

passou a ter maior ênfase na administração pública brasileira. De acordo com os 

conceitos contábeis relacionados aos Custos nas Entidades Públicas, todas as 

afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO: 

A) São considerados diretos todos os gastos com a produção identificáveis aos 

produtos e serviços sem qualquer método de atribuição de custos (exceto em caso 

de utilização de rateios), ou seja, são os custos que podem ser vistos ou 

observados no processo de produção; 

 

B) São custos indiretos todos os custos que, embora façam parte do processo de 

produção dos produtos ou serviços, não são identificáveis diretamente e, dessa 

forma, faz-se necessário algum método de atribuição desses custos aos produtos 

ou serviços; 

 

C) O Método de Custeio por Absorção é aquele que absorve todos os custos de 

produção, e somente os de produção, de produtos ou serviços, sejam diretos ou 

indiretos aos produtos ou serviços produzidos em determinado período de tempo. 

Dessa forma, o sacrifício de ativos do período será alocado por absorção aos 

produtos ou serviços produzidos; 

 

D) O método de Custeio Variável Direto trata o consumo de ativos na produção de 

produtos e serviços em duas fases: (a) na primeira fase são observados quais são 

os custos variáveis ou diretos, ou seja, devem ser identificados quais os fatores 

que variam em função da produção e que são diretamente identificáveis aos 

produtos ou serviços produzidos e; (b) na segunda fase, são observados quais são 

os custos fixos ou indiretos, ou seja, quais são os fatores que independem da 

produção, sendo esses classificados como custos do período. 
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30) Analise as notas de alunos apresentadas no quadro a seguir, de acordo com os 

conceitos de Estatística, e indique a resposta INCORRETA: 

 

 

 

A) A mediana das notas do segundo ano é igual à mediana e à moda das notas do 

terceiro ano; 

B) A média aritmética simples das amplitudes dos três anos é igual à amplitude das 

notas do primeiro ano; 

C) A média aritmética simples das notas do primeiro ano é inferior à média aritmética 

simples das notas do terceiro ano e igual à média aritmética simples das notas do 

segundo ano; 

D) A média aritmética simples das notas do primeiro ano é três vezes maior do que a 

amplitude das notas do segundo ano.  
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Código: 308 – CONTADOR – NÍVEL SUPERIOR 
 

Rascunho do Cartão de Respostas 
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Betim, 25 de novembro de 2012. 







