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 NOME DO CANDIDATO                                                                                              NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 10 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 11 a 15 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 16 a 30 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda 

de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.

CONTADOR 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
LEIA O TEXTO ABAIXO 

 
No Brasil, imigrantes negros são tidos como um 

estorvo necessário 
 

Maria Ileana Faguaga Iglesias 
 

Como normalmente ocorre, as estatísticas e as 
categorias que tratam de refugiados e imigrantes no 
mundo não estão coincidindo. Os poucos estudos 
antigos e os novos parecem não concordar em como 
utilizar números ou classificações, nem sobre quais 
amostras serão dadas como certas. 

Uso aqui as categorias com as quais concordo e 
os dados oferecidos pelas Nações Unidas durante o 
primeiro recorte de 2015. Contudo, vale explicitar que 
as cifras são alarmantes. 

Segundo esses dados, em dez anos, quase 
duplicou a quantidade de migrantes e refugiados no 
mundo. De 37,5 milhões, em 2005, para mais de 60 
milhões, em setembro de 2015. 

Não deveria nos alarmar o número de 
migrantes, mas sabemos que muitos desses 
movimentos não são espontâneos. Muitas pessoas 
migram não para viverem em paisagens mais 
agradáveis aos olhos ou pela procura de um clima 
mais benigno, mas sim, por exemplo, por agressivas 
políticas governamentais, discriminações, ou pela 
impossibilidade de obter recursos necessários para o 
sustento pessoal e familiar. 

Atualmente, ainda, mais de 2 milhões de 
pessoas já solicitaram refúgio e estão aguardando 
desesperadamente por uma resposta que permita 
recomeçar suas vidas. 

Temos ossos, carnes e neurônios, somos 
sentimentos e pensamentos. Não somos cifras. Somos 
a terrível realidade de um mundo em trânsito que está 
se redistribuindo e nós parecemos ser algumas, só 
algumas, das vítimas dos poderes. Só que a xenofobia 
tem cor. Nessa nova repartição das esferas de 
influência do mundo atual, a população negra continua 
a ter a pior parte. 

 Entre as já mencionadas milhões de pessoas, 
quantas classificamos étnica e racialmente como 
negras? E quantas delas são africanas negras ou 
afrodescendentes? Essas questões, que para alguns 
são irrelevantes, são, bem pelo contrário, 
fundamentais. A xenofobia está transpassada por 
eixos essenciais, como a "raça" e a cultura. Além de 
ter outros eixos transversais, como sexo e gênero. 

Olhamos pela mídia para a Europa e deste lado 
do mundo nos apavoramos com o que acontece lá 
com os refugiados. Vemos o mais recente drama dos 
sírios, e dói. Nos arrepiamos ao falar do secular êxodo 
judeu ou, mais perto da contemporaneidade, sobre o 
holocausto desse povo. 

Cadê a nossa dor e a nossa preocupação pelos 
imigrantes e pelos refugiados africanos negros e 
afrodescendentes? 

Por mais que a Síria seja o país com mais 
refugiados nos últimos anos –3,8 milhões até o final de 
2014, segundo o Acnur (Agência da ONU para 
Refugiados)–, a Somália é o terceiro com maior 
número –1,1 milhão, no mesmo período. Porém, da 
Somália, assolada por guerras por bem mais tempo e 
com todo o drama humanitário, pouco se fala. Cadê os 
refugiados somalis? 

É essa a dura e real resposta: os refugiados 
somalis ficam invisíveis. Essas pessoas negras pouco 
despertam a compaixão e a vontade de acolhimento. 

Essa é a inacreditável, forte, cruel, mas cotidiana 
realidade. 

Falo disso com alto risco de ser acusada de 
"extremista" e "vitimista" pelas pessoas que, como já 
sei, não querem escutar essa realidade. Não ouvir e se 
negar a olhar são formas confortáveis de evitar se 
posicionar e fazer algo para mudar a realidade. 

As guerras impostas ou estimuladas pelo 
Ocidente metropolitano na África são realidades que 
vêm de longo tempo. O enorme e cruel deslocamento 
forçado da população africana, que foi selvagemente 
escravizada, afastada para sempre de suas famílias e 
atiradas a estranhas terras, ainda não tem a mesma 
força sensibilizadora nos imaginários coletivos. 

Semelhante barbárie tem sido vista por alguns, 
ainda hoje, como "um passo necessário no processo 
civilizatório e de desenvolvimento econômico na 
história da humanidade". 

Essa não é uma mentalidade do passado. Ela 
está lamentavelmente atualizada e nos mostra que as 
dicotomias ainda sustentam os imaginários que, ou 
são preconceituosos, ou supostamente abertos e 
liberais. É com base nesses imaginários que se 
estabelecem, até o presente momento, relações de 
poder e que se elaboram políticas públicas. Eles são o 
substrato da elaboração das ações chamadas 
"humanitárias". 

Por isso, é mais relevante dar visibilidade à 
situação dos refugiados negros, africanos e 
afrodescendentes. A sensibilidade ou a dor tem cor? 
Não, mas têm cor as maneiras com que somos 
forçados a nos posicionar espacialmente e até muitas 
vezes politicamente. 
Situação no Brasil e na Argentina 

No continente sul-americano, continua-se 
pensando em termos de uma falsa e ambicionada 
brancura. A Argentina e o Brasil, por exemplo, 
continuam se rejeitando a inserir socialmente a 
população imigrante e refugiada negra. Em ambos os 
países, somos tidos como um estorvo quase 
necessário. É a oportunidade de aparecer na mídia e 
de se apresentar frente aos órgãos internacionais 
como receptores de refugiados e como facilitadores de 
políticas públicas de direitos humanos. Mas é essa a 
realidade? 

Para além desses posicionamentos 
internacionais cenográficos, há práticas de contínuas 
violações aos direitos humanos de pessoas que já são 
vulneráveis em seus países de origem. 

Nos dois países citados, as dificuldades em nos 
estabelecer, legalizar documentos, ter acesso a 
trabalhos dignos, qualificados e bem remunerados, 
lutar diariamente contra a xenofobia, o racismo, o 
etnicismo e o desrespeito e ter acesso a serviços de 
saúde com respeito à integridade humana são 
questões que temos de carregar em nossas esquálidas 
bagagens. 

Há a necessidade vital de aumentar nossa 
visibilidade e também a de não permitir que sejamos 
criminalizados. 

Essas são as razões pelas quais, na Argentina e 
no Brasil, a população negra, imigrante e refugiada 
iniciou a difícil caminhada para lutar para que sejam 
garantidos os direitos humanos que já estão nos 
conteúdos dos documentos internacionais assinados 
pelos governos. 

A nossa organização e caminhada significam 
lutar pela formulação de políticas públicas nas quais 
nós –imigrantes, refugiados e pessoas forçosamente 
deslocadas– sejamos inclusos.  É esse, no atual 
momento, nosso propósito. (Disponível em: 
www.uol.com.br/opiniao) 

 

http://www.uol.com.br/opiniao
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Questão 01  
 
Assinale a alternativa que substitui, CORRETAMENTE, 
o conectivo destacado no período: “Segundo esses 
dados, em dez anos, quase duplicou a quantidade de 
migrantes e refugiados no mundo”, sem que isso 
altere o sentido. 
 

(A) Portanto. 
(B) Entretanto. 
(C) Conforme. 
(D) Por isso. 

 

Questão 02  
 
No enunciado: “Uso aqui as categorias com as quais 
concordo e os dados oferecidos pelas Nações Unidas 
durante o primeiro recorte de 2015”, os termos 
destacados apresentam, respectivamente, as noções 
de: 
 

(A) Lugar e tempo. 
(B) Lugar e modo. 
(C) Intensidade e modo 
(D) Intensidade e lugar. 

 

Questão 03  
 
No enunciado: “[...] quase duplicou a quantidade de 
migrantes e refugiados no mundo.”, o advérbio 
“quase” indica: 
 

(A) Modo. 
(B) Intensidade. 
(C) Negação. 
(D) Dúvida. 

 

Questão 04  
 
Em todas as alternativas, a seguir, a palavra “que” 
retoma uma antecedente, EXCETO: 
 

(A) “[...] as estatísticas e as categorias que tratam 
de refugiados e imigrantes no mundo não estão 
coincidindo.” 
 

(B) “Somos a terrível realidade de um mundo em 
trânsito que está se redistribuindo [...]” 

 
(C) “As guerras impostas ou estimuladas pelo 

Ocidente metropolitano na África são realidades 
que vêm de longo tempo.” 

 
(D) “Ela está lamentavelmente atualizada e nos 

mostra que as dicotomias ainda sustentam os 
imaginários [...]” 

 

Questão 05  
 
No período: “[...] há práticas de contínuas violações 
aos direitos humanos de pessoas que já são 
vulneráveis em seus países de origem.”, o pronome 
relativo “que” retoma o antecedente “pessoas” e 
desempenha, na oração que introduz, a função de: 
 

(A) Sujeito. 
(B) Objeto direto. 
(C) Complemento nominal. 
(D) Predicativo do sujeito. 

 
 

Questão 06  
 
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar: 
 

(A) O texto tem como objetivo principal discutir a 
discriminação racial, sofrida pelos imigrantes 
latinos. 
 

(B) O texto chama a atenção para a falta de ações 
efetivas de governos e de órgãos não 
governamentais em relação ao problema dos 
imigrantes e dos refugiados da Síria e de outros 
países. 

 
(C) O Brasil e a Argentina são destacados, no texto, 

como os dois países da América Latina que 
apresentaram ações eficazes para acolher e 
manter os imigrantes e os refugiados da Síria e 
de outros países. 

 
(D) A expressão “estorvo quase necessário” 

presente no texto se justifica pela utilização de 
refugiados como mão de obra barata, no Brasil. 

 

Questão 07  
 
Analise os enunciados a seguir. 
 

I. “Contudo, vale explicitar que as cifras 
são alarmantes.” 

II. “Não ouvir e se negar a olhar são formas 
confortáveis de evitar se posicionar e 
fazer algo para mudar a realidade.”  

 
Os conectivos “contudo”, “e” e “para” destacados nos 
enunciados exprimem, respectivamente: 
 

(A) Oposição – adição – finalidade. 
(B) Conclusão – adição – finalidade. 
(C) Oposição – adição – lugar. 
(D) Explicação – adição – concessão. 

 

Questão 08  
 
Todas as alternativas, a seguir, estão corretas quanto 
à concordância nominal, EXCETO: 
 

(A) Foi muito comentada pelos críticos a reedição 
da obra. 

(B) Envio os requerimentos anexos para 
deferimento. 

(C) A secretária escreveu uma carta meio confusa. 
(D) A crise mundial afetou as bolsas brasileira, 

argentina e espanhola. 
 

Questão 09  
 
Assinale a alternativa CORRETA quanto à 
concordância verbal. 
 

(A) Houveram muitos candidatos que chegaram 
atrasados para a prova. 

(B) Alugam-se apartamentos mobiliados. 
(C) Já fazem quinze dias que a criança está 

desaparecida. 
(D) Precisam-se de operários. 

 

Questão 10  
 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna da definição, a seguir. 
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“O ____________ é um instrumento de comunicação 
escrita que se caracteriza como um tipo de carta 
expedida por autoridade pública sobre assunto de 
ordem administrativa ou predominantemente oficial. 
Trata-se de carta pública ou com esse caráter. Dá-se 
como forma de comunicação com entes externos à 
organização emitente.” 

 
(A) Memorando. 
(B) Ofício. 
(C) Requerimento. 
(D) Relatório. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

Questão 11  
 
Mais de 300 mil imigrantes já arriscaram suas vidas tentando 
atravessar o Mediterrâneo, neste ano, segundo as Nações 
Unidas. Em todo o ano passado, foram 219 mil pessoas. Qual 
é uma das consequências que desencadeou a crise de 
imigrantes na Europa? 
 

(A) O fluxo de pessoas desesperadas que partem da Síria 
e do norte da África, na tentativa de alcançar a 
Europa, para fugir da guerra e da fome. 
 

(B) Naufrágio dos 2,5 mil imigrantes que se afogaram no 
mar Mediterrâneo, neste ano, vítimas dos muitos 
barcos superlotados, que tentam chegar à costa da 
Itália e da Grécia. 

 
(C) Os abusos cometidos por traficantes de pessoas 

sobreviventes que relatam violência e muitos 
imigrantes pagam milhares de dólares aos criminosos. 

 
(D) O caos na Líbia e Síria tem deixado os traficantes de 

pessoas livres para explorar os imigrantes. 

Questão 12  
 
O município de Diamante do Norte foi criado através da lei 
estadual nº 4.788, de 29 de novembro de 1963. Quando o 
município conseguiu o desmembramento de Nova Londrina? 
 

(A) 13 de dezembro de 1954. 
(B) 13 de dezembro do mesmo ano. 
(C) 13 de dezembro de 1964. 
(D) 29 de novembro de 1963. 

Questão 13  
 
O presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, juntamente 
com os deputados e senadores, e com a ajuda da oposição, 
colocou em pauta uma emenda aglutinativa sobre uma 
proposta, que visa a melhorias na segurança pública do país. 
Qual a finalidade dessa proposta? 
 

(A) A punição dos acusados da Operação Lava Jato. 
(B) O aumento de presídios de segurança máxima. 
(C) O aumento de cadeias públicas. 
(D) A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. 

Questão 14  
 
O Estado do Paraná foi marcado por grandes manifestações 
políticas de servidores, do mesmo setor, com policiais 
militares que avançaram com cavalos, bombas de efeito 
moral, cães e balas de borracha. Quais foram os servidores e 
quando aconteceram? 
 

(A) Professores, em 30 de agosto de 1988. 
(B) Professores, 30 de agosto de 1988 e dia 29 de abril de 

2015. 
(C) Servidores do INSS, 30 de agosto de 1988 e dia 29 de 

abril de 2015. 
(D) Professores, em 29 de abril de 2015. 

Questão 15  
 
A Fifa é o órgão responsável pelo futebol mundial. Nos 
últimos anos, sofreu acusações de corrupção. Três 
brasileiros aparecem na investigação. Particularmente, isso 
ocorreu devido. 
 

(A) À escolha da sede do mundial de 2022, cujo vencedor 
foi o Catar. 

(B) Aos recursos disponibilizados para a Copa do Brasil 
de 2014. 

(C) Ao patrocínio e promoção de eventos esportivos. 
(D) À contratações de jogadores. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Considere os dados apresentados, a seguir, para 
responder às questões de 16 e 17. 

 
A empresa Comercial Esmeralda do Norte Ltda. 
apresentou o balancete de verificação contábil, 
elaborada, em reais, de acordo com a legislação 
societária e normas brasileiras de contabilidade, 
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2014. 

 
Balancete de Verificação Débito Crédito 

Depreciação R$1.000,00 
 

Férias R$ 4.500,00 
 

FGTS R$ 5.400,00 
 

Salários R$ 48.000,00 
 

Estoque de mercadorias R$ 150.000,00 
 

Fornecedores 
 

R$ 70.000,00 

ICMS a recolher 
 

R$ 25.920,00 

ICMS sobre vendas R$ 43.200,00 
 

Despesa financeira R$10.000,00 
 

Descontos incondicionais 
concedidos 

R$ 12.000,00 
 

Salários a pagar 
 

R$16.000,00 

Veículos R$ 60.000,00 
 

Banco conta movimento R$ 120.000,00 
 

Caixa R$ 35.404,00 
 

Capital social 
 

R$ 300.000,00 

Custo das Mercadorias Vendidas R$ 80.000,00 
 

Depreciação Acumulada 
 

R$ 5.000,00 

Máquinas e equipamentos R$ 120.000,00 
 

Móveis e utensílios R$ 50.000,00 
 

CSLL R$ 14.031,00 
 

IRPJ R$ 23.385,00 
 

Receita Bruta de vendas de 
mercadorias  

R$ 360.000,00 

TOTAL R$ 776.920,00 R$ 776.920,00 

 

Questão 16  
 
Elabore a demonstração do resultado. Em seguida, 
marque a opção CORRETA: 
 

(A) Lucro Operacional antes do Resultado 
financeiro R$ 165.900,00. 

(B) Receita líquida de vendas é de R$ 316.800,00. 
(C) Lucro bruto é de R$ 226.800,00. 
(D) Lucro líquido do Exercício é de R$ 155.900,00 

 

Questão 17  
 
Após apurar o resultado do exercício, apure a posição 
patrimonial antes da destinação do lucro. Em seguida, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Ativo circulante é de R$ 315.404,00. 
(B) Ativo não circulante é de R$ 230.000,00. 
(C) Passivo circulante é de R$ 155.120,00. 
(D) Patrimônio líquido é de R$ 418.484,00. 
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Questão 18  
 
Uma empresa industrial elaborou sua Demonstração 
dos Fluxos de Caixa com base dos dados 
apresentados a seguir:  

 

Recebimento de clientes R$ 160.000,00 

Pagamento de empregados R$ 80.000,00 

Imposto de renda e contribuição social pagos R$ 11.000,00 

Aquisição de imobilizado R$ 25.000,00 

Dividendos pagos R$ 8.000,00 

Integralização de capital em dinheiro R$ 15.000,00 

Empréstimos captados R$ 20.000,00 

Amortização de financiamentos R$ 7.000,00 

Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 

R$ 70.000,00 

 
Com base nessas informações, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
(A) O fluxo de caixa gerado nas atividades 

operacionais, no período, foi de R$ 80.000,00. 
(B) O fluxo de caixa consumido nas atividades de 

investimento, no período, foi de R$ 32.000,00. 
(C) O fluxo de caixa gerado nas atividades de 

financiamento, no período, foi de R$ 20.000,00. 
(D) O caixa e equivalentes de caixa, no final do 

exercício, foram de R$ 64.000,00. 
 

Questão 19  
 
De acordo com a NBC TG Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro, avalie as afirmativas sobre os conceitos de 
Ativos, englobando aspectos de reconhecimento e 
mensuração. 

 
I. Ao determinar a existência do ativo, o 

direito de propriedade é essencial.  
 

II. Os ativos são resultantes de eventos 
passados e dos quais se espera que 
fluam futuros benefícios econômicos 
para a entidade.  

 
III. Os ativos devem, em qualquer situação, 

ser mensurados com base no custo 
histórico.  

 
IV. A existência física não é essencial para 

caracterizar um ativo.  
 

(A) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) As afirmativas II, e III estão corretas. 
(C) As afirmativas II e IV estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 20  
 
A mensuração dos elementos das demonstrações 
contábeis, estabelecidas na NBC TG Estrutura 
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro, determina que os ativos são 
mantidos pelo valor presente, descontado dos fluxos 
futuros de entradas líquidas de caixa, que se espera 
seja gerado pelo item no curso normal das operações. 
Os passivos são mantidos pelo valor presente, 
descontado dos fluxos futuros de saídas líquidas de 
caixa, que se espera serão necessários para liquidar o 
passivo no curso normal das operações. Esse 

processo de mensuração está classificado na base 
específica: 
 

(A) Custo histórico. 
(B) Custo corrente.  
(C) Valor realizável. 
(D) Valor presente. 

 

Questão 21  
 
Dentre as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao 
Setor Público (DCASP), temos a: 
 

(A) Demonstração do Resultado Econômico. 
(B) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
(C) Demonstração do Resultado Abrangente. 
(D) Demonstração do Valor Adicionado. 

 

Questão 22  
 
Considere que o fato gerador do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) ocorre 
no dia 1º de janeiro de cada ano e a respectiva 
arrecadação em período subsequente, conforme os 
registros contábeis apresentados a seguir: 

 
a) No momento do fato gerador (1º de janeiro): 
 

1 

D 1.1.2.1.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber 
(P). 
C 4.1.1.2.x.xx.xx Impostos Sobre Patrimônio e a 
Renda. 

 
b) No momento da arrecadação: 
 

2 
D 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em 
Moeda Nacional (F). 
C 1.1.2.1.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P). 

3 
D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar. 
C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada. 

4 

D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de 
Recursos. 
C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de 
Recursos (DDR). 

 
I. No momento do fato gerador do IPTU, temos o 

reconhecimento do direito e da variação 
patrimonial aumentativa (VPA). 
 

II. No momento da arrecadação, ocorre a 
variação patrimonial quantitativa. 

 
III. O lançamento n° 1 registra uma informação de 

natureza de controle. 
 

IV. O lançamento n° 2 registra uma informação de 
natureza patrimonial. 

 
(A) As afirmativas I e IV estão corretas. 
(B) As afirmativas II, e III estão corretas. 
(C) As afirmativas III e IV estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 23  

 
Em relação às receitas públicas, avalie as afirmativas 
abaixo: 

 
I. São Receitas de Capital as receitas 

tributária, de contribuições, patrimonial, 
agropecuária, industrial, de serviços e 
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outras e, ainda, as provenientes de 
recursos financeiros recebidos de outras 
pessoas de direito público ou privado.  
 

II. São Receitas Correntes as provenientes 
da realização de recursos financeiros, 
oriundos de constituição de dívidas; da 
conversão, em espécie, de bens e 
direitos; os recursos recebidos de outras 
pessoas de direito público ou privado. 

 
III. O superávit do Orçamento Corrente 

resultante do balanceamento dos totais 
das receitas e despesas correntes, assim 
constituirá item de receita orçamentária. 

 
(A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Somente as afirmativas I e II estão incorretas. 
(D) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

Questão 24  
 
A despesa será classificada nas seguintes categorias 
econômicas: 
 

A) Despesas 
de Custeio 
 
 
 
B) 
Transferências 
Correntes 
 
 
 
 
 
C) 
Investimentos 
 
 
 
 
 
D) Inversões 
Financeiras 
 
E) 
Transferências 
de Capital 
 

 ( ) as dotações para despesas as 
quais não corresponda 
contraprestação direta em bens ou 
serviços, inclusive para 
contribuições e subvenções 
destinadas a atender à manifestação 
de outras entidades de direito 
público ou privado. 
 
( ) as dotações para investimentos 
ou inversões financeiras que outras 
pessoas de direito público ou 
privado devam realizar, 
independentemente de 
contraprestação direta em bens ou 
serviços, constituindo essas 
transferências auxílios ou 
contribuições, segundo derivem, 
diretamente, da Lei de Orçamento ou 
de lei especialmente anterior, bem 
como as dotações para amortização 
da dívida pública. 
 
 (  ) as dotações para o planejamento 
e a execução de obras, inclusive as 
destinadas à aquisição de imóveis 
considerados necessários à 
realização destas últimas, bem como 
para os programas especiais de 
trabalho, aquisição de instalações, 
equipamentos e material permanente 
e constituição ou aumento do capital 
de empresas que não sejam de 
caráter comercial ou financeiro. 
 
(   ) as dotações para manutenção de 
serviços anteriormente criados, 
inclusive as destinadas a atender a 
obras de conservação e adaptação 
de bens imóveis. 
 
( ) as dotações destinadas à 
aquisição de imóveis, ou de bens de 
capital já em utilização; aquisição de 
títulos representativos do capital de 
empresas ou entidades de qualquer 

espécie, já constituídas, quando a 
operação não importe aumento do 
capital; constituição ou aumento do 
capital de entidades, ou empresas 
que visem a objetivos comerciais ou 
financeiros, inclusive, operações 
bancárias ou de seguros.  

 
Assinale a alternativa que contem a sequencia 
CORRETA: 

 
(A) B, D, A, C, E. 
(B) B, E, C, A, D. 
(C) D, E, C, A, B. 
(D) D, A, B, E, D. 

 

Questão 25  
 
A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é 
organizada na forma de sistema de informações, 
cujos subsistemas, de acordo com a NBC T 16.2 – 
Patrimônio e Sistemas Contábeis, com a finalidade de 
gerar informações sobre o patrimônio público. 
Portanto, de acordo com o conteúdo da Norma, 
identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmativas sobre o sistema contábil e os 
respectivos subsistemas de informações: 

 
(    ) Orçamentário – registra, processa e 

evidencia os atos e os fatos relacionados 
ao planejamento e à execução 
orçamentária; 

 
(    ) Patrimonial – registra, processa e 

evidencia os atos de gestão, cujos efeitos 
possam produzir modificações no 
patrimônio da entidade do setor público, 
bem como aqueles com funções 
específicas de controle. 

 
(    ) Custos – registra, processa e evidencia 

os custos dos bens e serviços, 
produzidos e ofertados à sociedade pela 
entidade pública, consoante a NBC T 
16.11; 

 
(    ) Compensação – registra, processa e 

evidencia os fatos financeiros e não 
financeiros relacionados com as 
variações qualitativas e quantitativas do 
patrimônio público; 

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

 
(A) V – F – F – V.  
(B) V – F – V – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) F – V – V – F.  

 

Questão 26  
 
De acordo com os procedimentos de Auditoria de 
Demonstrações Contábeis, assinale a afirmativa 
INCORRETA.  
 

(A) O planejamento tributário é uma atividade 
compatível com a atividade de Auditor Externo 
Independente, quando da prestação de serviço 
de auditoria externa.  
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(B) Ao conduzir a auditoria de demonstrações 
contábeis, os objetivos gerais do auditor é 
apresentar relatório sobre as demonstrações 
contábeis e comunicar-se, como exigido pelas 
NBC TAs, em conformidade com as 
constatações do auditor. 

 
(C) Evidências de auditoria são as informações 

utilizadas pelo auditor para fundamentar suas 
conclusões em que se baseia a sua opinião. 

 
(D) Risco de auditoria é o risco de que o auditor 

expresse uma opinião de auditoria inadequada, 
quando as demonstrações contábeis contiverem 
distorção relevante. O risco de auditoria é uma 
função dos riscos de distorção relevante e do 
risco de detecção.  

 

Questão 27  
 
A NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor 
Independente determina os tipos de modificação na 
opinião do auditor independente. O Auditor, tendo 
obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, 
conclui que as distorções, individualmente ou em 
conjunto, são relevantes e generalizadas para as 
demonstrações contábeis, portanto devem expressar 
uma: 

 
(A) Opinião sem ressalva. 
(B) Opinião com ressalva. 
(C) Opinião adversa. 
(D) Abstenção de opinião. 

 

Questão 28  
 

A NBC TP 01 – Perícia Contábil estabelece regras e 
procedimentos técnico-científicos a serem observados 
pelo perito, quando da elaboração de perícia contábil, 
no âmbito judicial, extrajudicial, inclusive arbitral, 
mediante o esclarecimento dos aspectos e dos fatos 
do litígio, por meio de exame, vistoria, indagação, 
investigação, arbitramento, avaliação, ou certificação. 
Julgue as afirmativas apresentadas a seguir: 

 
I. Termo de diligência são perguntas 

efetuadas pelas partes, no momento 
próprio dos esclarecimentos, pois tal ato 
se limita às respostas a perguntas 
integrantes do laudo pericial, ou do 
parecer pericial contábil, às explicações 
sobre o conteúdo da lide ou sobre a 
conclusão. 
 

II. Laudo pericial contábil é orientado e 
conduzido pelo perito-contador. 

 
III. Parecer pericial contábil é orientado e 

conduzido pelo perito-contador 
assistente. 

 
IV. Quesitos é o instrumento por meio do 

qual o perito solicita documentos, coisas, 
dados, bem como quaisquer informações 
necessárias à elaboração do laudo 
pericial contábil, ou do parecer pericial 
contábil. 

(A) Somente as afirmativas I e IV estão incorretas. 
(B) Somente as afirmativas II e III estão incorretas. 
(C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 29  
 
A Resolução CFC N° 1.282/10 dispõe sobre os 
Princípios de Contabilidade (PC). Avalie a afirmativa 
abaixo e marque a alternativa CORRETA que preenche 
o espaço vazio: 

 
“O Princípio ________________ 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, independentemente de pertencer a uma 
pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou 
instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem 
fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o 
Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios 
ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.” 
 

(A) da Continuidade.  
(B) da Competência.  
(C) da Prudência.  
(D) da Entidade.  

 

Questão 30  
 
O art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000 estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências. Para os fins do disposto no caput do art. 
169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em 
cada período de apuração e em cada ente da 
Federação, não poderá exceder os percentuais da 
receita corrente líquida, a seguir discriminados: 
 

I. União: 40% (quarenta por cento); 
II. Estados: 60% (sessenta por cento); 

III. Municípios: 60% (sessenta por cento). 
 

(A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Da Prefeitura Municipal de Diamante do Norte-PR 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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