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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre 
e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso 
o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material 

de prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
� NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se 

retirar da sala de aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e 

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá 
levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final 
de período das 3 (três) horas; 

� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação 
da sua prova; 

� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 



2 

 

Texto: Legião estrangeira 
 

Atletas vindos de fora do País reforçam a delegação brasileira que busca as 
primeiras posições do quadro de medalhas nos Jogos Pan-Americanos 

Lucas Bessel, enviado especial a Toronto 
 

Com as costas curvadas sobre a mesa azul, pernas afastadas uma da outra, raquete na 
mão direita e olhos puxados fixos na bolinha, a mesatenista Gui Lin saca, aplicando o efeito típico 
dos jogadores profissionais. Uma rápida troca de passes se segue, sempre com muito movimento 
de ambos os lados. A cena se repete dezenas de vezes ao longo de poucos minutos. Ao fim de 
cada jogada, se a pontuação lhe é favorável, Gui Lin fecha o punho esquerdo e o ergue 
ligeiramente, às vezes vocalizando uma discreta expressão de júbilo que soa como “Hou!”, 
embora seja difícil imaginar como ela mesma a soletraria. Nascida em 1993 em Nanquim, na 
China, a jovem esportista, hoje oficialmente brasileira, representa um País cada vez mais 
multicultural que busca, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, confirmar a aposta na 
naturalização de atletas estrangeiros como estratégia para reforçar um time que tem obrigação de 
fazer bonito na Olimpíada em casa, no Rio de Janeiro, em 2016. 

Gui Lin pode ser considerada uma veterana entre a legião estrangeira do time brasileiro. 
Chegou ao País aos 12 anos de idade, obteve a naturalização pouco antes da Olimpíada de 
Londres-2012 e participou dos Jogos na capital britânica já representando o Time Brasil. Ao lado 
do americano Larry Taylor, do basquete, foi a única atleta “de fora” na delegação olímpica. Hoje, a 
realidade é diferente. Em Toronto, 16 esportistas naturalizados já fazem parte da equipe. No Rio 
de Janeiro, no ano que vem, devem ser pelo menos 22. Os sotaques variam. Espanhol, inglês, 
italiano, croata, holandês e chinês estão entre os idiomas que se misturam ao português. [...]  
“Essa é uma tendência mundial”, disse à ISTOÉ o superintendente executivo de esportes do 
Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marcus Vinicius Freire.   

O COB garante que não incentiva oficialmente a naturalização de atletas. Segundo o 
comitê, a definição estratégica cabe às confederações responsáveis por cada esporte. No entanto, 
uma vez que a decisão tenha sido tomada, a entidade máxima do esporte olímpico brasileiro 
fornece suporte jurídico, com a participação de uma assessoria especializada que ajuda a lidar 
com os trâmites burocráticos de todo o processo. [...] No caso do polo aquático brasileiro, que no 
Pan tem quatro naturalizados e um “resgatado” – Felipe Perrone, nascido no Rio, naturalizou-se 
espanhol na década passada e, agora, joga novamente pelo Brasil –, os “gringos” já fazem a 
diferença. Em junho, com a ajuda deles, a seleção subiu pela primeira vez ao pódio da Liga 
Mundial.  
[...] http://www.istoe.com.br/reportagens/426772_LEGIAO+ESTRANGEIRA?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage, acesso em 17 de julho, às 

20h. Adaptação.  

  
01) Marque a alternativa que resume o assunto 
principal do texto “Legião estrangeira”:  
 
(A)  A busca por medalhas pelos atletas brasileiros 
nas próximas Olimpíadas. 
(B)  A vinda de atletas estrangeiros, que reforçam 
os times da delegação brasileira, exclusivamente no 
tênis de mesa. 
(C)  A necessidade de investimento no esporte 
brasileiro, sem a ajuda de atletas estrangeiros. 
(D)  A história pessoal da atleta Gui Lin, 
naturalizada brasileira. 
(E)  A confirmação da aposta do Brasil na 
naturalização de atletas estrangeiros para reforçar 
um time que tem obrigação de fazer bonito na 
Olimpíada em casa, no Rio de Janeiro, em 2016. 
 
 
 

02) Gui Lin pode ser considerada uma veterana 
entre a legião estrangeira do time brasileiro 
porque:  
  
(A)  Chegou ao Brasil com 12 anos e, em 2012, 
participou dos Jogos na capital britânica já 
representando o Time do Brasil e ao lado do 
americano Larry Taylor, do basquete foi a única atleta 
“de fora” na delegação olímpica. 
(B)  Continua sendo uma das únicas estrangeiras 
naturalizadas que participa da equipe brasileira, pois 
os estrangeiros permanecem em seus países porque 
lá são valorizados.   
(C)  Em 2012, participou dos Jogos, na capital 
britânica e representou o Brasil, juntamente com o 
americano Larry Taylor, do basquete, mas depois 
dela não vieram outros estrangeiros.    
(D)  Só ela fez a diferença no esporte e isso fez 
com que os atletas nacionais fossem mais 
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valorizados. 
(E)  Depois dela, não foi mais permitida a 
naturalização de estrangeiros, tendo em vista que o 
Comitê Olímpico do Brasil é contra e as delegações 
não têm autonomia.  
 
03) Em relação à atuação do Comitê Olímpico do 
Brasil (COB), não se pode afirmar, de acordo com 
o texto, que:   
 
(A) Não apoia oficialmente a naturalização de 
estrangeiros, mas presta assistência jurídica às 
confederações que optem por esses profissionais.  
(B) Diz que a definição estratégica para a 
naturalização de estrangeiros cabe às confederações 
responsáveis por cada esporte. 
(C) É a entidade máxima do esporte olímpico 
brasileiro, cabendo a ela apoiar e oferecer suporte 
jurídico e assessoria especializada.  
(D) Não incentiva a naturalização de estrangeiros 
e, também, não apoia as confederações que optem 
por esportistas estrangeiros em seus times. 
(E) A entidade máxima do esporte olímpico 
brasileiro garante a participação de uma assessoria 
especializada que ajuda as confederações a lidar 
com os trâmites burocráticos de todo o processo  de 
naturalização de esportistas estrangeiros. 
 
04) Leia o período abaixo e assinale a alternativa 
em que a função gramatical das palavras 
sublinhadas está correta:  
 
“No entanto, uma vez que a decisão tenha sido 
tomada, a entidade máxima do esporte olímpico 
brasileiro fornece suporte jurídico, com a 
participação de uma assessoria especializada 
que ajuda a lidar com os trâmites burocráticos de 
todo o processo”. 
 
(A)  conjunção coordenativa aditiva, substantivo, 
adjetivo, preposição. 
(B)  conjunção coordenativa adversativa, adjetivo, 
substantivo, preposição. 
(C)  conjunção coordenativa adversativa, 
substantivo, adjetivo, preposição. 
(D)  preposição, conjunção coordenativa 
explicativa, substantivo, adjetivo. 
(E)  conjunção coordenativa conclusiva, 
substantivo, adjetivo, preposição. 
 
05)  Assinale a única alternativa em que a 
expressão sublinhada NÃO é aposto: 
 
(A) Gui Lin, veterana entre a legião estrangeira 
do time brasileiro, chegou ao Brasil aos 12 anos de 
idade.   
(B) Segundo o comitê, a definição estratégica 
cabe às confederações responsáveis por cada 
esporte.  
(C) Larry Taylor, esportista do basquete, é 

americano.  
(D) O Comitê Olímpico Brasileiro, autoridade 
máxima do esporte no país, não incentiva 
oficialmente a naturalização. 
(E) Raquete na mão direita e olhos puxados fixos 
na bolinha, Gui Lin, a mesatenista, saca e  aplica o 
efeito típico dos jogadores profissionais. 

 

06) Sobre conjuntos é correto afirmar: 
 
(A)  Todo conjunto possui pelo menos um 
subconjunto. 
(B)  O conjunto dos números reais é finito. 
(C)  A união do conjunto dos números pares e 
Ímpares formam o conjunto dos números naturais. 
(D)  A interseção entre o conjunto dos números 
pares e o conjunto dos números primos, é o conjunto 
vazio. 
(E)  O conjunto dos números racionais e o dos 
números inteiros formam o conjunto dos números 
reais. 
 
07) Três empresas decidem fazer uma 
propaganda em conjunto, decidem colocar um 
outdoor  em um estacionamento, o custo do 
outdoor é de R$ 720,00. Combinaram de pagar da 
seguinte maneira, empresa A pagou R$ 300,00, 
empresa B R$ 250,00 e empresa C o restante. 
Sabendo que as dimensões do outdoor 
retangular é de 6m X 3m. Qual é a área 
(aproximada) correspondente para anuncio da 
empresa A? 
 
(A)  6 metros quadrados. 
(B)  5,75 metros quadrados. 
(C)  7,5 metros quadrados. 
(D)  8,5 metros quadrados. 
(E)  6,5 metros quadrados. 
 
08) Em um determinado jogo a equipe é 
composta por 12 atletas, mas somente 6 jogam 
de cada vez. Quantos times diferentes de seis 
atletas são possíveis formar com os 12 atletas? 
 
(A)  10. 
(B)  Entre 1.000 e 2.000. 
(C)  Entre 10.000 e 100.000. 
(D)  Entre 100.000 e 500.000. 
(E)  Entre 500.000 e 1000.000. 
 
09) Pedro decide parar de fumar, ele fuma 40 
cigarros por dia, e sua tática é reduzir um cigarro 
a cada dia até parar totalmente. Quantos cigarros 
ele irá fumar até encerrar sua saga? 
 
(A)  600. 
(B)  720. 
(C)  780. 
(D)  820. 
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(E)  880. 
 
10) A divisão de uma herança deixada por seu 
Manoel pai de 5 filhos segue a seguinte 

expressão:    onde n=1; 2 ; 3.... A 

divisão é realizada da seguinte maneira n=1 para 
o filho mais velho, n=2 para o próximo e assim 
sucessivamente para os demais filhos. Quanto 
recebeu o filho mais jovem sabendo que a 
herança é de R$ 1.000.000,00: 
 
(A)  R$ 125.000,00. 
(B)  R$ 112.000,00. 
(C) R$ 85.000,00. 
(D)  R$ 64.500,00. 
(E)  R$ 31.250,00. 
 

11) Dentre os nomes abaixo, qual deles NÃO 
ocupou o cargo de Presidente da República do 
Brasil: 
 
(A) Marechal Deodoro da Fonseca. 
(B) Artur Bernardes. 
(C) Wenceslau Braz. 
(D) Nilo Peçanha. 
(E) Rui Barbosa. 
 
12) Pela Lei Estadual n.º 4.245, foi criado o 
município de Nossa Senhora das Graças. A 
instalação do município ocorreu em: 
 
(A) 01 de novembro de 1948. 
(B) 01 de dezembro de 1960. 
(C) 25 de julho de 1960. 
(D) 25 de julho de 1948. 
(E) 01 de dezembro de 1948. 
 
13) Dentre os nomes apresentados nas 
alternativas abaixo, assinale qual NÃO foi 
candidato a governador do estado do Paraná nas 
eleições de 2014: 
 
(A) Reinhold Stephanes. 
(B) Ogier Buchi. 
(C) Bernardo Pilotto. 
(D) Tulio Bandeira. 
(E) Geonísio Marinho. 
 
14) Nos termos do disposto no Art. 80 da 
Constituição Federal do Brasil de 1988, em caso 
de impedimento do Presidente da República 
serão sucessivamente chamados ao exercício da 
Presidência, na seguinte ordem: 
 
1 - Presidente do Senado Federal. 
2 - Presidente da Câmara dos Deputados. 
3 - Vice-presidente da República. 
4 - Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
 

(A) 4 – 1 – 2 – 3. 
(B) 3 – 4 – 2 – 1. 
(C) 3 – 4 – 1 – 2. 
(D) 3 – 2 – 1 – 4. 
(E) 4 – 3 – 2 – 1. 
 

15) Qual é a Lei que institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública? 
 
(A) Lei nº 6.404/76. 
(B) Lei nº 7.524/90. 
(C) Lei nº 8.666/93. 
(D) Lei nº 9.404/95. 
(E)       Lei nº 9.666/93. 
 
16) De acordo com a Lei de Licitações para 
entidades públicas,  esta estabelece normas 
gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes as alternativas, 
EXCETO: 
  
(A) Alienações. 
(B) Empréstimos. 
(C) Publicidades. 
(D) Locações. 
(E)       Serviços. 
 
17) A Lei da Licitação visa garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada 
em estrita conformidade com os princípios 
básicos da ____________________________ , 
exceto: 
 
(A) Legalidade. 
(B) Moralidade. 
(C) Igualdade. 
(D) Impessoalidade. 
(E)       Improbidade administrativa. 
 
18) Quanto ao detalhamento das naturezas de 
despesa, entende-se como material de consumo, 
aquele que: 
 
(A) Perde normalmente sua identidade física e/ou 
tem sua utilização limitada a dois anos. 
(B) Perde normalmente sua identidade física e/ou 
tem sua utilização limitada a três anos. 
(C) Perde normalmente sua identidade física e/ou 
tem sua utilização limitada a cinco anos. 
(D) Perde normalmente sua identidade física e/ou 
tem sua utilização limitada a um ano. 
(E)       Nenhuma das alternativas anteriores. 
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19) Quanto ao detalhamento das naturezas de 
despesa, entende-se como material permanente, 
aquele que: 
 
(A) Em razão de seu uso corrente, não perde a 
sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade 
superior a cinco anos. 
(B) Em razão de seu uso corrente, não perde a 
sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade 
superior a quatro anos. 
(C) Em razão de seu uso corrente, não perde a 
sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade 
superior a três anos. 
(D) Em razão de seu uso corrente, não perde a 
sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade 
superior a dois anos. 
(E)       Em razão de seu uso corrente, não perde a 
sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade 
superior a um ano. 
 
20) O ente público é autônomo e responsável 
pelo patrimônio que possui. Essa autonomia e 
responsabilidade são embasadas em um 
princípio fundamental de contabilidade. Qual? 
 
(A) Veracidade. 
(B) Constitucionalidade. 
(C) Continuidade. 
(D) Economicidade. 
(E)       Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
21) Qual é a abrangência da Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, segundo as Normas 
Brasileiras de Contabilidade? 
 
(A)       Todas as assembleias públicas que sejam de 
interesse público. 
(B) Todas as entidades do setor público. 
(C) Todas as entidades do setor privado. 
(D) Somente entidades da Administração pública 
independentes. 
(E)       Todas as entidades do setor privado que 
sejam de interesse público. 
 
22) A proposta orçamentária que o Poder 
Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, nos 
prazos estabelecidos nas Constituições e nas 
Leis Orgânicas dos Municípios, são compostas 
de: 
 
(A) Mensagem, que conterá: exposição 
circunstanciada da situação econômico-financeira, 
documentada com demonstração da divida fundada e 
flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar 
e outros compromissos financeiros exigíveis. 
(B) Tabelas explicativas, das quais, além das 
estimativas de receita e despesa, constarão, em 
colunas distintas e para fins de comparação. 
(C) Especificação dos programas especiais de 
trabalho custeados por dotações globais, em termos 

de metas visadas, decompostas em estimativa do 
custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, 
acompanhadas de justificação econômica, financeira, 
social e administrativa. 
(D) Projeto de Lei de Orçamento. 
(E)       Todas as alternativas estão corretas. 
 
23) O texto abaixo se refere a qual Lei? 
 
“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a 
ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante 
o cumprimento de metas de resultados entre 
receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, 
geração de despesas com pessoal, da seguridade 
social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação 
de receita, concessão de garantia e inscrição em 
Restos a Pagar”. 
 
(A)       Lei das Diretrizes Básicas. 
(B) Lei Orçamentaria Anual. 
(C) Lei de Responsabilidade Social. 
(D) Lei das Finanças Públicas. 
(E)       Lei das Diretrizes Orçamentárias. 
 
24)  Na Lei de Responsabilidade Fiscal, sessão II,  
da lei de diretrizes orçamentárias no Art. 4o A lei 
de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto 
no § 2o do art. 165 da Constituição e, disporá 
também sobre: 
 
(A) Equilíbrio entre receitas e despesas. 
(B) Critérios e forma de ilimitação de empenho, a 
ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea “b” do 
inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o 
do art. 31. 
(C) Sugestões relativas ao controle de custos e à 
avaliação dos resultados dos programas financiados 
com recursos dos orçamentos. 
(D) Demais situações e sugeridas para 
transferências de recursos da entidades públicas 
para privadas. 
(E)       Todas as alternativas estão corretas. 
 
25) De acordo com a Lei nº 4.320/64 os créditos 
adicionais classificam-se em: 
  
I - suplementares, os destinados a dotação 
orçamentária previamente prevista. 
II - especiais, os destinados a despesas para as 
quais haja dotação orçamentária especifica. 
III - extra previdenciários, os destinados a 
despesas urgentes e imprevistas, em caso de 
guerra, comoção intestina ou calamidade 
publica.  
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Após analisar as afirmações abaixo, marque a 
alternativa que apresenta a resposta CORRETA: 
 
(A) Apenas a afirmativa III é falsa. 
(B) Apenas as afirmativas I e II são falsas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III são 
verdadeiras. 
(D) Apenas a afirmativa I é falsa. 
(E)       Todas as afirmativas são falsas. 
 
26) O SIAFEM - Sistema Integrado de 
Administração Financeira é um sistema 
desenvolvido para atender os estados e 
municípios. Com base nisso analise as 
afirmações abaixo, e escolha a alternativa 
CORRETA: 
 
I - O SIAFEM é um sistema que permite o controle 
da execução orçamentária, financeira, patrimonial 
e contábil do Estado, mesmo não existindo 
controle em tempo real. 
II - Esse sistema foi desenvolvido pelo SERPRO 
para os Estados e Municípios com base na 
experiência bem sucedida do SIAFI no âmbito 
federal. 
III - O sistema SIAFEM não permite a comparação 
de preços de produtos adquiridos por diferentes 
órgãos pertencentes ao Governo do Estado. 
  
(A) Apenas a afirmativa II. 
(B) Apenas as afirmativas I e III. 
(C) Apenas as afirmativas II e III. 
(D) Apenas a afirmativa I. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
27) De acordo com a Lei nº 4.320/64 – Lei de 
Finanças Públicas é CORRETO afirmar que:  
 
(A) Todo tributo será exigido ou aumentado sem 
que a lei o estabeleça, nenhum será cobrado em 
cada exercício sem previa autorização orçamentária, 
ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado 
por motivo de guerra. 
(B) Não são objeto de lançamento os impostos 
diretos e quaisquer outras rendas com vencimento 
determinado em lei, regulamento ou contrato. 
(C) O lançamento da receita e ato da repartição 
competente, que verifica a procedência do crédito 
fiscal e a pessoa que lhe e devedora e inscreve o 
débito desta.  
(D) É admitida a compensação da observação de 
recolher rendas ou receitas com direito creditório 
contra a Fazenda Publica.  
(E) Os agentes da arrecadação são proibidos de 
fornecer recibos das importâncias que arrecadarem. 
 
28) Com base nas assertivas abaixo e de acordo 
com Lei de Responsabilidade Fiscal, marque a 
alternativa que expressa a resposta CORRETA: 
 

“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: 50% (cinquenta por cento). 
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).  
 
(A) Apenas a afirmativa II. 
(B) Apenas a afirmativa III. 
(C) Apenas as afirmativas I e II. 
(D) Apenas as afirmativas I e III. 
(E) Apenas as afirmativas II e III. 
 
29) No Art. 91 da Lei nº 4.320 diz que o registro 
contábil da receita e da despesa far-se-á de 
acordo com as especificações constantes da Lei 
de Orçamento e dos créditos adicionais. Assim 
no Art. 92 - A divida flutuante compreende: 
 
(A) Os serviços da dívida a receber. 
(B) Os restos a pagar, somados os serviços da 
dívida. 
(C) Os créditos de tesouraria. 
(D) Os depósitos. 
(E) Todas as alternativas estão erradas. 
 
30) No que se refere à Contabilidade, de acordo 
com Lei nº 4.320/64, é CORRETO afirmar que: 
 
(A) A contabilidade evidenciará perante a 
Fazenda Publica a situação de todos quantos, de 
qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem 
despesas, administrem ou guardem bens a ela 
pertencentes ou confiados. 
(B) Ressalvada a competência do Tribunal de 
Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas 
dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros 
públicos será realizada ou superintendida pelos 
serviços de contabilidade. 
(C) Os serviços de contabilidade serão 
organizados de forma a permitirem o 
acompanhamento da execução orçamentária, o 
conhecimento da composição patrimonial, a 
determinação dos custos dos serviços industriais, o 
levantamento dos balanços gerais, a analise e a 
interpretação dos resultados econômicos e 
financeiros. 
(D) A escrituração sintética das operações 
financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método 
das partidas dobradas. 
(E) Todas as alternativas estão CORRETAS. 
 




