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O autor se revela 
 
Numa vitrina meio escondida de uma pequena sala do 2º andar do Museu de História Natural, em Nova York, encontro uma 
surpreendente maravilha: a figura de um tigre gravada a estilete em uma pequena presa de elefante, obra refinada, pequena 
e solitária em sua perfeição, produzida por algum iluminado artista para sempre desconhecido de 12 000 anos antes de 
Cristo. 
Doze mil anos! Milhares de anos antes da invenção da roda; 6 000 anos antes da escrita cuneiforme; 11 000 antes do 
alfabeto fenício; 10 000 antes da primeira lenda escrita; 11 300 anos antes dos primeiros livros da Bíblia; 3 000 antes da 
invenção dos potes de barro; de 2 000 a 4 000 anos antes do pastoreio e da agricultura; 5 000 anos antes da primeira cidade 
murada, Jericó; 11 500 anos antes dos escultores, pintores e arquitetos clássicos gregos! 
A ideia de que um ser humano, naqueles tempos ásperos, dedicou parte da vida a aprender a desenhar, a reproduzir nos 
mínimos detalhes a perfeição feroz de um tigre, a elasticidade da sua musculatura, e depois se dedicou a gravar sua busca, 
sua conquista, em uma pequena presa de elefante, com instrumentos toscos, gravá-la talvez para que a sua concepção 
permanecesse, como permaneciam as pinturas nas cavernas que habitava, para que não desaparecesse, como 
desapareciam os desenhos na areia, e para que pudesse levá-la consigo na errância da tribo... A história que estaria por trás 
daquele pequeno objeto na vitrina me emociona. Isso, e o fato de ter atravessado 14 000 anos de evolução da civilização até 
chegar àquela sala de museu. Não é algo tosco nem primitivo o que se vê; é traço detalhista, estudado, anatomicamente 
minucioso, como o de um estudo de Rembrandt, e anônimo. 
A pouca distância dali fica o museu onde imperam os autores, gênios reconhecidos da arte clássica e moderna; perto, ficam 
as galerias de arte, onde as assinaturas valem milhares ou milhões de dólares. Fiquei pensando na vaidade dos artistas de 
salão e na solidão daquela busca anônima de perfeição, entre flechas e feras... 
Durante milênios, a obra não teve autor. Mesmo depois da invenção da escrita. As pirâmides do Egito não foram assinadas, 
nem os templos do Vale dos Reis e suas pinturas, a arte dos astecas e maias, pinturas medievais, as obras dos nossos 
mestres barrocos... Muitos dos livros da Bíblia não têm autores; há historiadores que garantem que inclusive os evangelhos 
circulavam sem menção ao autor, sendo a autoria atribuída posteriormente. Somente com Hesíodo e Homero as rapsódias 
gregas ganharam autor. E assim foi com poemas, pinturas, narrativas, gestas, em várias culturas, para sempre sem 
assinatura, sem autores. 
Por que, com o avanço da civilização, se tornou tão crucial a questão da autoria? Será apenas porque o autor é proprietário 
de uma obra, com direitos e renda? É mesquinho pensar isso. 
No mistério do aparecimento do homem entre as espécies estará o desejo de tornar-se humano. Ele resultou de uma 
vontade de ser humano. Evoluindo do bando, da tribo, do grupo, o homem construiu o sentimento de ser um, indivíduo. Na 
linguagem, nasceu o quem. 
Quem fez o mundo? As religiões colocaram pela primeira vez a questão da autoria. Em todas as culturas, ele foi obra de um 
deus. Este organizou o caos, foi o primeiro autor: fez e disse que fez. Criar é organizar o caos: das coisas, das palavras, das 
formas, das cores. O autor é o indivíduo, o criador. 
Sempre tive essa ideia do criador, do autor, como um organizador do caos. Ora, merece assinar. 

 
Ivan Angelo 

 Disponível em: http://vejasp.abril.com.br/ 
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1. Após a leitura do texto, analise as afirmações abaixo, coloque (V) para o que for verdadeiro e (F) para o que for falso e 
assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. 
 
(   ) Outrora as obras de arte não eram assinadas, por isso seus autores são desconhecidos.  
(   ) O narrador-personagem fica impressionado com a obra de arte, que vê no Museu de História Natural, visto que 

remotamente não existiam recursos para tal elaboração.  
(   ) Com a invenção da escrita é que as obras de arte começaram a ser assinadas pelos seus autores.  
(   ) A obra de arte é admirada quando se sabe quem é o autor.  
 
A) V – F – F – V. 
B) V – V – F – F. 
C) F – F – V – V. 
D) F – V – V – F. 
 

2. Assinale a alternativa em que todas as palavras, retiradas do texto, são acentuadas pela mesma regra. 
 
A) “trás” – “vê” – “têm”. 
B) “atribuída” – “Hesíodo” – “pirâmides”. 
C) “gravá-la” – “Jericó” – gênios. 
D) “espécie” – “indivíduo” – “rapsódias”. 

 
3. Assinale a alternativa em que a palavra NÃO termina com “z” como “feroz”. 

 
A) mesquinhe__.   
B) cuscu__.  
C) qui__.   
D) escasse__.  
 

4. Os verbos destacados no período abaixo, retirado do texto, encontram-se no: 
“A história que estaria por trás daquele pequeno objeto na vitrina me emociona. 
 
A) Futuro do Pretérito do Ind. e Presente do Ind. 
B) Futuro do Subjuntivo e Presente do Subjuntivo. 
C) Pretérito Mais que Perfeito do Ind. e Pretérito Perfeito do Ind. 
D) Pretérito Perfeito do ind. e Futuro do Subjuntivo. 
  

5. Observe a colocação pronominal nos períodos retirados do texto. 
 
I- “... e depois se dedicou a gravar sua busca,...” 
II- “... e para que pudesse levá-la consigo na errância da tribo...” 
III- “... se tornou tão crucial a questão da autoria?” 
 
A colocação pronominal está correta: 
 
A) Apenas nos itens I e III. 
B) Apenas nos itens II e III. 
C) Nos itens I, II e III. 
D) Apenas nos itens I e II. 
 

6. Observe a concordância nominal/verbal nas frases abaixo. 
 
I- Existe algumas regras para a concordância do adjetivo.  
II- Mãos e pés frios. 
III- Pés e mãos frias. 
IV- Os pés e as mãos estão frios. 
V- Os pés e as mãos estão frias. 
 
A concordância nominal/verbal está correta: 
 
A) Nos itens II, III e IV, apenas. 
B) Nos itens I, II, III e IV, apenas. 
C) Nos itens II, III, IV e V, apenas. 
D) Nos itens I, II, III, IV e V. 
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7. Observe a regência do verbo “servir” nos períodos abaixo. 
 
I- Sirva-lhe o almoço. 
II- Sirva-se do que está na mesa. 
III- O rapaz servirá no 4º batalhão. 
IV- Suas informações serviram de pretexto para não ler o texto. 
V- Sua honestidade serve como exemplo para todos. 
                                         
A regência está correta: 
 
A) Nos itens II, IV e V, apenas. 
B) Nos itens I, III e V, apenas. 
C) Nos itens I, II, III e IV, apenas. 
D) Nos itens I, II, III, IV e V. 
 

8. Em todas as alternativas temos palavras, retiradas do texto, formadas por sufixos, EXCETO em: 
 
A) “atravessado”. 
B) “reconhecidos”. 
C) “civilização”. 
D) “detalhista”.      
                   

9. Assinale a alternativa em que a análise sintática de “o criador” no período abaixo está correta. 
 
“O autor é o indivíduo, o criador.” 
 
A) Vocativo. 
B) Sujeito Simples. 
C) Predicativo do Sujeito. 
D) Aposto. 
 

10. Em todas as alternativas as palavras são sinônimas, EXCETO em: 
 
A) “errância” – particularidade.    
B) “crucial” – importante.       
C) “tosco” – delicado. 
D) “mesquinho” – avarento.      
  

11. Na caixa de diálogo Propriedades da Barra de Tarefas aparecem as seguintes opções na lista Botões da barra de 
tarefas, EXCETO: 
 
A) Excluir rótulos. 
B) Sempre combinar, ocultar rótulos. 
C) Combinar quando a barra de tarefas estiver cheia. 
D) Nunca combinar. 
 

12. (Word) Cada tipo de elemento gráfico SmartArt contém diversos layouts. Considere as afirmações, identificando-as 
como (V) verdadeiras ou (F) falsas. 
 
(  ) Depois de escolher um layout, é fácil alterar o layout ou o tipo de um elemento gráfico SmartArt.  
(  ) Grande parte do texto e de outro conteúdo, cores, estilos, efeitos e formatação do texto são transferidos 

automaticamente para o novo layout. 
(  ) Você também pode adicionar e remover formas no elemento gráfico SmartArt para ajustar a estrutura do layout.  
(  ) À medida que você adiciona ou remove formas e edita o texto, a organização das formas e do texto contido nelas é 

atualizada automaticamente, mantendo a borda e o design originais do layout do elemento gráfico SmartArt. 
 
A sequência correta é: 
 
A) V – F – V – V. 
B) V – V – V – V. 
C) F – V – V – F. 
D) V – V – F – V. 
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13. A seleção de valores em uma lista e a pesquisa são as maneiras mais fáceis de filtrar no Excel. Ao clicar na seta em 
uma coluna que tenha a filtragem ativada, todos os valores dessa coluna são exibidos em uma lista. 
 
1- Para selecionar por valores, na lista, desmarque a caixa de seleção Selecionar Tudo. Em seguida, selecione apenas 

os valores desejados e clique em OK para ver os resultados.  
2- Para pesquisar texto na coluna, digite o texto ou números na caixa de diálogo Pesquisar.  
3- Como opção, use caracteres curinga, como asterisco (*) ou ponto de interrogação (?) e pressione ENTER para ver 

os resultados 
 
São afirmações corretas: 
 
A) 1 e 2 apenas. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1 e 3 apenas. 
D) 2 e 3 apenas. 
 

14. Os grupos de botões das figuras fazem parte das respectivas janelas dos seguintes aplicativos do Office: 
 
 
A) Access e Excel. 
B) Access e PowerPoint. 
C) PowerPoint e Word. 
D) Excel e Word. 
 
 

15. Complete corretamente a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
Um _______ é comumente indicado por uma palavra, imagem, etc., sublinhada que faz referência a outra palavra, 
imagem ou parte de texto, etc, numa página da web. Ao passar o mouse sobre ele a seta do cursor se transforma em 
uma mãozinha que direciona para outro lugar no site ou em um diferente site, ao se clicar com botão esquerdo sobre 
ele. 
 
A) URL 
B) Endereço IP 
C) Link 
D) Feed 
 

16. Analise as afirmativas abaixo sobre os Princípios de Contabilidade atuais de acordo com Resolução CFC 750/93 e 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) 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. Trata-se do Princípio da Prudência. 

B) Determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, 
independentemente do recebimento ou pagamento. Trata-se do Princípio da Competência. 

C) É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras, dispostas a 
isso, em uma transação sem favorecimentos. Trata-se de base de mensuração do Princípio do Registro pelo Valor 
Original. 

D) Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis 
através do ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais. Trata-se do Princípio da 
Atualização Monetária. 

 
17. Com base no Código de Ética do Contador e na Resolução CFC 803/96 e com relação aos deveres e proibições do 

Profissional de Contabilidade, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) É dever anunciar, em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, conteúdo que resulte na diminuição do 

colega, da Organização Contábil ou da classe, em detrimento aos demais, sendo sempre admitida a indicação de 
títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e relação de clientes. 

B) É dever comunicar, ao CRC, a mudança de seu domicílio ou endereço e da organização contábil de sua 
responsabilidade, bem como a ocorrência de outros fatos necessários ao controle e fiscalização profissional. 

C) É vedado assumir, direta ou indiretamente, serviços de qualquer natureza, com prejuízo moral ou desprestígio para 
a classe. 

D) É vedado manter Organização Contábil sob forma não autorizada pela legislação pertinente. 
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18. De acordo com o Código de Ética do Contador e na Resolução CFC 803/96, o Profissional da Contabilidade deve fixar 
previamente o valor dos serviços, por contrato escrito, considerados os elementos seguintes: 
 

I- A relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do serviço a executar. 
II- O tempo que será consumido para a realização do trabalho. 
III- A possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços. 
IV- O resultado lícito desfavorável que para o contratante advirá com o serviço prestado. 
V- A peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente. 
VI- O local em que o serviço será prestado. 
 

Estão corretos: 
 

A) apenas 04 dos elementos. 
B) apenas 05 dos elementos. 
C) apenas 03 dos elementos. 
D) apenas 02 dos elementos. 
 

De acordo com a lei 6.491 de 2.010 que constitui o Consórcio Regional de Saúde de Serviços de Atendimento Móvel de 
Urgência – CRESAMU, e com base no protocolo de intenções anexo a esta Lei responda as próximas três questões. 

 

19. Os Objetivos do CRESAMU são: 
 

I- Executar, em conjunto, as ações e serviços de saúde legados à política de urgência e emergência no âmbito dos 
limites territoriais dos Municípios consorciados. 

II- Gerenciar e minimizar a utilização dos recursos humanos, financeiros e materiais existentes e sob sua 
administração, respeitando a padronização determinada. 

III- Realizar estudos, pesquisas ou projetos destinados à formação de áreas de interesse do consórcio para o 
cumprimento metas estipuladas pelo SUS. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) Apenas 01 objetivo está incorreto. 
B) Apenas 02 objetivos estão incorretos. 
C) Todos os objetivos estão incorretos. 
D) Todos os objetivos estão corretos. 
 

20. Em relação à gestão associada do serviço público objeto do protocolo de intenções, nos termos da  
cláusula 2ª, serão competências do CRESAMU: 
 

I- manter em funcionamento as unidades de suporte básico e avançado, descentralizado em suas bases, observado o 
Plano Operativo de Atenção às urgências. 

II- manter e gerenciar a estrutura de regulação e as estruturas regionais do serviço de atendimento móvel de urgência 
(SAMU-192). 

III- manter em funcionamento a Central de Regulação Médica das Urgências, utilizando número exclusivo e gratuito. 
IV- operacionalizar o funcionamento da rede de atenção das urgências, no seu componente pré-hospitalar móvel, 

equilibrando a distribuição da demanda de urgência e proporcionando resposta adequada e adaptada às 
necessidades do cidadão, por meio de orientação ou pelo envio de equipes visando atingir todos os municípios da 
região de abrangência. 

V- realizar a regulação médica, totalmente à distância, de todos os atendimentos hospitalares.  
VI- realizar o atendimento pré-hospitalar móvel de urgência, tanto em casos de traumas como em situações clínicas, 

prestando os cuidados médicos de urgência apropriados ao estado de saúde do cidadão e, quando e fizer 
necessário, transportá-lo com segurança e com o acompanhamento de profissionais do sistema até o ambulatório 
ou hospital. 

VII- regular e organizar as transferências inter-hospitalares de todos os pacientes internados pelo SUS, ativando 
equipes apropriadas para as transferências destes pacientes.  

 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) Duas competências estão incorretas, apenas. 
B) Uma competência está incorreta, apenas. 
C) Três competências estão incorretas, apenas. 
D) Todas as competências estão corretas. 
 

21. Complete corretamente a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
Os contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, publicidade, compras, alienações e locações, inerentes às 
finalidades do consórcio público, deverão obedecer às normas ________________ referentes à licitação e os contratos 
administrativos, ficando o consórcio autorizado a realizá-las em nome próprio. 
 

A) Estaduais 
B) Municipais 
C) Cooperativas 
D) Federais 
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Com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade, responda as próximas três questões. 
 

22. Com base na NBC T16.6 (R1) e para efeito desta Norma, entende-se por: 
 
A) Conversibilidade: a qualidade do que pode ser conversível, ou seja, característica de transformação de bens e 

direitos em moeda. 
B) Circulante: o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis até o término do exercício seguinte. 
C) Designações genéricas: as expressões que não possibilitam a clara identificação dos componentes patrimoniais, 

tais como “diversas contas” ou “contas correntes. 
D) Método direto: o procedimento contábil para elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa, que evidencia as 

movimentações de itens de caixa e seus equivalentes, a partir das principais classes de recebimentos e 
pagamentos brutos. 

 
23. Com base na NBC T16.6 (R1), a divulgação das demonstrações contábeis e de suas versões simplificadas é o ato de 

disponibilizá-las para a sociedade e compreende, entre outras, as seguintes formas: 
 
I- publicação na imprensa oficial em qualquer das suas modalidades. 
II- remessa aos órgãos de controle interno e externo, a associações e a conselhos representativos. 
III- a disponibilização das Demonstrações Contábeis para acesso da sociedade em local e prazos indicados. 
IV- disponibilização em meios de comunicação virtual e pedagógico de acesso público. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas duas formas de divulgação estão corretas. 
B) Apenas três formas de divulgação estão incorretas. 
C) Apenas uma forma de divulgação está incorreta. 
D) Todas as formas de divulgação estão corretas. 
 

24. Com base na NBC TI – 01 – Auditoria Interna, analise e responda a alternativa INCORRETA. 
 
A) A análise dos riscos da Auditoria Interna deve ser feita na fase de planejamento dos trabalhos; estando relacionado 

à possibilidade de se atingir, de forma satisfatória, o objetivo dos trabalhos. 
B) A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, 

metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade 
dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento 
de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. 

C) A atividade da Auditoria Interna está estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, sistemático e 
disciplinado, e tem por finalidade agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o 
aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de soluções para 
as não-conformidades apontadas nos relatórios. 

D) A Auditoria Interna deve ser documentada por meio de papéis de trabalho, elaborados em meio físico ou eletrônico, 
que devem ser organizados e arquivados de forma sistemática e racional. 

 
25. Referente ao conceito de contabilidade, complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa correta. 

 
É a ciência que ___________ os acontecimentos verificados no ____________ de uma entidade. (Bruni e Famá – 2006) 
 
A) controla – patrimônio 
B) registra – patrimônio 
C) demonstra – resultado 
D) registra – resultado 
 

26. Uma sociedade empresária adquiriu mercadorias para futuras vendas, com as informações abaixo. 
 
Preço das mercadorias para revenda   R$65.000,00 
PIS e COFINS recuperáveis   9,25% 
ICMS incluído no preço da mercadoria   18%  
 
Esta empresa está sujeita a não cumulativa do PIS e da COFINS com direito ao crédito tributário referente ao ICMS 
pago na aquisição das mercadorias. 
 
O custo de aquisição total a ser reconhecido no estoque é de: 
 
A) R$65.000,00. 
B) R$58.987,50. 
C) R$47.287,50. 
D) R$53.300,00. 
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27. Relacione os grupos de conta do Balanço Patrimonial de uma empresa, apresentados na primeira coluna, às contas, na 
segunda coluna, e, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta. 
 
1- Imobilizado.  (   ) Terreno.  
2- Patrimônio Líquido. (   ) Ações em Tesouraria. 
3- Investimentos.  (   ) Reserva de Juros a Realizar. 
4- Intangível.  (   ) Aplicações Financeiras. 
5- Ativo Circulante.  (   ) Marcas e Patentes. 
 
A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
B) 2 – 1 – 4 – 5 – 4.  
C) 3 – 2 – 2 – 5 – 4.  
D) 5 – 4 – 3 – 1 – 2. 
 

Analise os dados abaixo e responda as duas próximas questões. 
 

Contas Saldos

Conta Corrente em Bancos 71.400,00R$     

Caixa 210.000,00R$   

Capital Subscrito 225.000,00R$   

Custo das Mercadorias Vendidas 135.000,00R$   

Depreciação Acumulada 6.700,00R$       

Despesa com Depreciação 2.300,00R$       

Veículos 170.000,00R$   

Despesa com salários 36.000,00R$     

Estoques 35.000,00R$     

Fornecedores 120.000,00R$   

ICMS a recolher 25.000,00R$     

ICMS sobre Vendas 70.000,00R$     

Máquinas e Equipamentos 150.000,00R$   

Móveis e Utensílios 75.000,00R$     

Tributos sobre o Lucro 35.000,00R$     

Receita Bruta de Venda de Mercadorias 550.000,00R$   

Receita Financeira 25.000,00R$     

Salários a pagar 38.000,00R$      
 

28. É INCORRETO afirmar que, após o resultado do exercício e antes de sua destinação: 
 
A) o valor do PL é de R$521.700,00. 
B) o valor do AC é de R$316.000,00. 
C) o valor do PC é de R$183.000,00. 
D) o valor do AÑC é de R$388.300,00. 
 

29. É correto afirmar que, após o resultado do exercício e sua destinação: 
 
A) o valor do total do Ativo e Passivo é de R$408.000,00. 
B) o valor do total do Ativo e Passivo é de R$704.700,00. 
C) o valor do total do Ativo e Passivo é de R$296.700,00. 
D) o valor do total do Ativo e Passivo é de R$521.700,00. 
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30. Analise os dados abaixo e responda a alternativa INCORRETA. 
 

Contas Saldos

Cofins sobre a Receita Bruta 5.200,00R$             

Receita Financeira 15.600,00R$           

Custo das Mercadorias Vendidas 89.000,00R$           

Descontos incondicionais Concedidos 18.000,00R$           

Despesa com Comissão de Vendas 7.550,00R$             

Despesa Financeiras 4.500,00R$             

Despesa com depreciação 12.500,00R$           

Despesa com seguros 3.500,00R$             

Despesa Administrativas 35.000,00R$           

ICMS sobre Vendas 22.000,00R$           

PIS sobre a Receita Bruta 1.560,00R$             

IR e CSLL 17.500,00R$           

Receita Bruta de Venda de Mercadorias 234.000,00R$          
 
A) O Lucro Operacional é de R$50.790,00. 
B) O Lucro Bruto é de R$98.240,00. 
C) O Lucro Líquido é de R$48.890,00. 
D) A Receita Líquida é de R$187.240.00. 
 

31. Uma Sociedade Empresaria teve a seguinte transação abaixo: 
 
 Doação de um terreno de determinada Prefeitura no valor de R$800.000,00 para futuras instalações. 
 
O Registro Contábil a ser realizado no Livro Razão da empresa é: 
 
A) D – Ativo Circulante – Investimentos 

C – Patrimônio Líquido – Reserva de Capital 
B) D – Ativo Não Circulante – Imobilizado 

C – Patrimônio Líquido – Reserva de Capital 
C) D – Ativo Não Circulante – Imobilizado 

C – Patrimônio Líquido – Reserva de Lucros 
D) D – Ativo Não Circulante – Investimentos 

C – Patrimônio Líquido – Reserva de Lucros 
 

32. Uma Sociedade Empresária apresentou as seguintes informações: 
 
Receita Bruta com Venda de Mercadorias  R$300.000,00 
Frete sobre Mercadorias Adquiridas no período  R$4.000,00 
Estoque inicial de mercadorias    R$65.000,00 
Abatimento sobre vendas    R$11.500,00 
Devolução de mercadorias adquiridas no período R$30.000,00 
Custo das Mercadorias Vendidas   R$140.000,00 
Compras de Mercadorias a prazo   R$185.000,00 
 
Com base nos registros contábeis no Livro Diário, assinale a alternativa correta. 
 
A) Devolução de Mercadorias 

a Custo  da Mercadoria Vendida  R$30.000,00 
B) Estoque de Mercadorias  

a Fornecedores   R$185.000,00 
C) Contas a pagar 

a Frete sobre Compras  R$4.000,00 
D) Estoque de Mercadorias 

a Custo da Mercadoria Vendida R$140.000,00 
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33. Analise a classificação abaixo sobre um plano de contas, faça a correlação entre as contas e assinale a alternativa que 
apresenta a ordem correta. 
 
1- Conta Sintética.  (   )  Ativo Total. 
2- Conta Analítica.  (   )  Ativo Circulante. 

(   )  Caixa. 
(   )  Estoques. 
(   )  Fornecedores. 
(   )  ICMS a Recolher. 
(   )  Conta Corrente Banco Federal. 

 
A) 1 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2. 
B) 2 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1. 
C) 2 – 1 – 1 – 2 – 1 – 2 – 2. 
D) 1 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 1. 
 

34. Uma Sociedade Empresária apresentava, ao final do exercício de 2014, um saldo de R$1.710.000,00 na conta máquinas 
e equipamentos, abaixo discriminados: 
 

EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO CUSTO DE AQUISIÇÃO $ RESIDUAL

X 02/03/2014 R$ 680.000,00 R$ 30.000,00

Y 01/01/2013 R$ 510.000,00 R$ 25.000,00

Z 01/10/2014 R$ 340.000,00 R$ 15.000,00

W 01/06/2014 R$ 180.000,00 R$ 10.000,00  
 
Sabendo-se que a empresa utiliza a forma linear de depreciação de seus bens com base no RIR, é correto afirmar que a 
depreciação acumulada no ano de 2.014 é de: 
 
A) R$194.541,67. 
B) R$206.625,00. 
C) R$214.250,00. 
D) R$227.666,67. 
 

35. Uma Sociedade Empresária apresentou as seguintes transações no mês de dezembro de 2.014: 
 

 Venda de mercadorias, a vista, entregues em dezembro de 2.013 no valor de R$150.000,00; 

 Venda de mercadorias, a prazo, entregues em janeiro de 2.014 no valor de R$300.000,00; 

 Alíquota de 27,25% para o cálculo dos tributos incidentes sobre a venda. 
 
Sabendo-se que: 
 

 o Estoque inicial de mercadorias em 30.11.2014 era de R$60.000,00. 

 o Custo de aquisição das compras de mercadorias para revenda do mês de dezembro de 2.014 foi de 
R$230.000,00. 

 o Estoque final de mercadorias em 31.12.2014 foi de R$80.000,00. 
 
Com base nos dados apresentados, o Lucro Bruto apurado em dezembro de 2.014, com base nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade é de: 
 
A) R$ 327.375,00. 
B) R$ 37.375,00. 
C) R$ 122.625,00. 
D) R$ 117.375,00. 
 

36. Em janeiro de 2.014, uma Sociedade Empresária adquiriu para a extração de minério um terreno e os seguintes dados 
foram apresentados: 
 

 Preço do terreno: R$4.200.000,00. 

 Quantidade estimada de minérios na jazida: 700.000m
3
. 

 Estimativa total de exploração da jazida no período de 10 anos: 600.000m
3
. 

 Valor residual: R$300.000,00. 

 Em dezembro de 2.014 foram explorados 70.000m
3
 de minério. 

 O montante da quota de exaustão será determinado tendo em vista o volume da produção no período – base RIR. 
 
É correto afirmar que o valor do custo da exaustão em dezembro de 2.014, é de:  
 
A) R$ 390.000,00. 
B) R$ 455.000,00. 
C) R$ 452.307,00. 
D) R$ 420.000,00. 
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37. Serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. 
 
Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá 
ultrapassar __________________. 
 
A) o Capital Social 
B) a Reserva de Capital 
C) o Capital a Subscrever 
D) a Provisão de Lucros 
 

38. Determinada empresa possui as seguintes informações contábeis: 
 

 Receita de Vendas do período;   R$150.000,00. 

 Provisão para Devedores Duvidosos:  R$25.000,00. 
 
Assinale a alternativa que corresponde ao registro contábil desta operação no Livro Razão: 
 
A) D – PDD 

C – Resultado  R$25.000,00. 
B) D – Receitas 

C – Resultado  R$75.000,00. 
C) D – Resultado 

C – PDD  R$25.000,00. 
D) D – Resultado 

C – PDD  R$75.000,00 
 

39. As Reservas de Capital somente poderão ser utilizadas para: 
 
I- absorção de prejuízos que ultrapassarem os Lucros Acumulados e as Reservas de Lucros a Realizar. 
II- resgate, reembolso ou compra de ações em tesouraria. 
III- resgate de partes beneficiárias. 
IV- incorporação ao Capital Social. 
V- pagamento de dividendo a ações ordinárias, quando essa vantagem lhes for assegurada. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas três afirmativas estão corretas. 
B) Apenas quatro afirmativas estão corretas. 
C) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
D) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

40. Com base na elaboração das Demonstrações Financeiras, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados. 
B) No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de 

modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. 
C) As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis, de efeitos 

relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos. 
D) A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação 

comercial e da lei 4.510/64 e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou 
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. 

 
41. Com base na Contabilidade Pública, Receita Orçamentária Efetiva é aquela que: 

 
A) não altera a situação líquida patrimonial no momento do reconhecimento do crédito e, por isso, constitui fato contábil 

permutativo, como é o caso das operações de crédito. 
B) no momento do reconhecimento do crédito, aumenta a situação líquida patrimonial da entidade. Constitui fato 

contábil modificativo aumentativo. 
C) altera a situação líquida patrimonial no momento do reconhecimento do crédito e, por isso, constitui fato contábil 

permutativo, como é o caso das operações de crédito. 
D) no momento do reconhecimento do crédito, aumenta a situação líquida patrimonial da entidade. Constitui fato 

contábil permutativo aumentativo. 
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42. No fim do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a pagar e 
constituirão a dívida flutuante. Podem-se distinguir dois tipos de restos a pagar: os processados e os não processados. 
 

A) Os restos a pagar processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios de empenho e 
liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento. Podem ser cancelados, apesar do fornecedor de 
bens/serviços ter cumprido com a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de cumprir com a 
obrigação de pagar. 

B) Os restos a pagar não processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios de 
empenho e liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento. Em geral, não podem ser cancelados, 
tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração não poderá 
deixar de cumprir com a obrigação de pagar. 

C) Os restos a pagar processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios de empenho e 
liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento. Em geral, não podem ser cancelados, tendo em 
vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de 
cumprir com a obrigação de pagar. 

D) Os restos a pagar não processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios de 
empenho e liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento. Podem ser cancelados, apesar do 
fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de cumprir com 
a obrigação de pagar. 

 

43. Suponha os seguintes fatos a serem registrados na contabilidade de um determinado ente público: 
 

I- Recebimento de receitas tributárias no valor de $5000 unidades monetárias; 
II- Empenho da despesa no valor de $3.500 unidades monetárias; 
III- Liquidação de despesa corrente no valor de $2.800 unidades monetárias; e 
IV- Inscrição de Restos a Pagar, sendo ________ de Restos a Pagar Processado e ________ de Restos a Pagar Não 

Processado. 
 

Completa corretamente as lacunas acima, a alternativa: 
 

A) $2.800 – $700 
B) $3.500 – $700 
C) $2.800 – $1.500 
D) $3.500 – $0 
 

44. O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa 
o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período. (MCASP 2014) 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. 
Serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as 
provenientes das variações patrimoniais, ainda que não previstas no Orçamento. Pertencem ao exercício financeiro, 
as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. 

B) A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. 
Serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as 
provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento. Pertencem ao exercício financeiro, 
as receitas nele empenhadas e as despesas nele legalmente autorizadas. 

C) A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. 
Serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas orçamentárias, inclusive 
as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento. Pertencem ao exercício 
financeiro, as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente autorizadas. 

D) A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. 
Serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as 
provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento. Pertencem ao exercício financeiro, 
as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. 

 

45. Com base no Orçamento Público, assinale a alternativa correta. 
 

A) Receitas Extraorçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício 
orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a 
execução das políticas públicas, as receitas extra-orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em 
programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. 

B) O critério geral utilizado para registro da receita orçamentária é o do ingresso de disponibilidades. No âmbito da 
administração pública, a dedução de receita orçamentária é utilizada nas seguintes situações, entre outras: 
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 Restituição de tributos recebidos a maior ou indevidamente 

C) As receitas Orçamentárias pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do Poder Público, aumentam-lhe o saldo 
financeiro, e, via de regra, por força do princípio orçamentário da unidade, estão previstas na Lei Orçamentária 
Anual – LOA. 

D) Com o objetivo de possibilitar uma correta consolidação das contas públicas, recomenda-se que a restituição de 
receitas orçamentárias recebidas em qualquer exercício seja feita por dedução da respectiva categoria econômica 
de receita orçamentária. Para as rendas extintas no decorrer do exercício, deve ser utilizado o mecanismo de 
dedução até o montante de receita passível de compensação. O valor que ultrapassar o saldo da receita a deduzir 
deve ser registrado como despesa. 
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46. A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos 
serviços públicos prestados à sociedade. Os dispêndios, assim como os ingressos, são tipificados em orçamentários e 
extra-orçamentários. (MCASP – 2014) 
Para fins contábeis, a despesa orçamentária pode ser classificada quanto ao impacto na situação líquida patrimonial em 
Despesa Orçamentária Efetiva e Não Efetiva. Assinale a alternativa correta. 
 
A) Despesa Orçamentária Não Efetiva é aquela que, no momento da sua realização, não reduz a situação líquida 

patrimonial da entidade e constitui fato contábil modificativo diminutivo. 
B) Despesa Orçamentária Efetiva é aquela que, no momento de sua realização, reduz a situação líquida patrimonial da 

entidade. Constitui fato contábil modificativo diminutivo. 
C) Despesa Orçamentária Efetiva é aquela que, no momento de seu empenho, reduz a situação líquida patrimonial da 

entidade. Constitui fato contábil modificativo diminutivo. 
D) Despesa Orçamentária Não Efetiva é aquela que, no momento de seu empenho, reduz a situação líquida 

patrimonial da entidade. Constitui fato contábil modificativo diminutivo. 
 

47. As despesas extraorçamentárias são aquelas decorrentes de saídas compensatórias no ativo e no passivo financeiro 
que representam desembolsos de recursos de terceiros em poder do ente público e pagamento de restos a pagar que 
são as saídas para pagamentos de despesas empenhadas em exercícios anteriores. 
 
São saídas compensatórias: 
 
I- Devolução dos valores de terceiros (cauções/depósitos) – a caução em dinheiro constitui uma garantia fornecida 

pelo contratado e tem como objetivo assegurar a execução do contrato celebrado com o poder público. Ao término 
do contrato, se o contratado cumpriu com todas as obrigações, o valor será devolvido pela administração pública. 
Caso haja execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração pelos valores das multas e 
indenizações a ela devidos, será registrada a baixa do passivo financeiro em contrapartida a receita orçamentária. 

II- Recolhimento de Consignações / Retenções – são recolhimentos de valores anteriormente retidos na folha de 
salários de pessoal ou nos pagamentos de serviços de terceiros. 

III- Pagamento das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO) – conforme determina a LRF, 
as antecipações de receitas orçamentárias para atender a insuficiência de caixa deverão ser quitadas até o dia 10 
de dezembro de cada ano. Tais pagamentos não necessitam de autorização orçamentária para que sejam 
efetuados.  

IV- Pagamentos de Salário-Família, Salário-Maternidade e Auxílio-Natalidade – os benefícios da Previdência Social 
adiantados pelo empregador, por força de lei, têm natureza extraorçamentária e, posteriormente, serão objeto de 
compensação ou restituição. 

 
Responda a alternativa correta. 
 
A) Apenas uma saída está correta. 
B) Apenas duas saídas estão corretas. 
C) Todas as saídas estão corretas. 
D) Todas as saídas estão incorretas. 
 

48. O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais. Por crédito adicional, entendem-se as 
autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas:  
 
A) na Lei Orçamentária. 
B) no Plano Plurianual. 
C) na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
D) no Balanço Financeiro. 
 

49. Empenho, segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado 
obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na: 
 
A) reserva de despesa orçamentária para um fim específico. 
B) reserva de empenho orçamentário para um fim específico. 
C) reserva de dotação orçamentária para vários fins específicos. 
D) reserva de dotação orçamentária para um fim específico. 
 

50. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
Segundo a Lei nº 4.320/1964, não se pode efetuar adiantamento a servidor em alcance e nem a responsável por 
___________________. Por servidor em alcance, entende-se aquele que não efetuou, no prazo, a comprovação dos 
recursos recebidos ou que, caso tenha apresentado a prestação de contas dos recursos, a mesma tenha sido 
impugnada total ou parcialmente. 
 
A) um adiantamento 
B) três adiantamentos 
C) dois adiantamentos 
D) quatro adiantamentos 

 




