concurso público

007. Prova Objetiva
contador
� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
� Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum
problema, informe ao fiscal da sala.
� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
� A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
� Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito,
localizado em sua carteira, para futura conferência.
� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

18.03.2018 | tarde

Sala

Carteira

CONHECIMENTOS GERAIS

01. Conforme o texto, o conflito em que estão envolvidos os
profissionais de saúde mental americanos se deve

Língua Portuguesa

(A) à divulgação, pela imprensa, de informações sobre a
saúde mental do presidente Donald Trump, extraídas
de um estudo ainda em andamento.

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 10.

(B) ao debate quanto ao direito desses profissionais de
levar a público seu conhecimento e à questão ética
de se manifestar sobre casos que não examinaram.

Psiquiatras em pé de guerra
Os psiquiatras americanos estão em pé de guerra, e o
motivo é Donald Trump, mais especificamente seu estado
mental.
Já durante a campanha eleitoral, alguns profissionais de
saúde mental diziam que Trump não batia bem. Depois da
posse e dos primeiros “tweets”* presidenciais, essas vozes
se multiplicaram e culminaram, em outubro, na publicação
de The Dangerous Case of Donald Trump (O perigoso caso
de Donald Trump), volume organizado pela psiquiatra Bandy
Lee, no qual profissionais de saúde, advogados e jornalistas tentam mostrar que o presidente não estaria apto a exercer suas funções. Os textos trazem considerações interessantes e muita informação, mas não dá para ignorar que a
obra é acima de tudo política.
O problema é que a Associação Psiquiátrica Americana
(APA) tem, desde 73, uma diretriz, conhecida como regra
Goldwater, que autoriza profissionais a dividir com o público
seu conhecimento técnico, mas considera antiético que deem
opinião sobre pessoas que não tenham examinado. A regra
foi reforçada em 2017. A ideia é evitar diagnósticos pela TV,
bem como tornar mais robusta a separação entre psiquiatria
e política.
Os autores da obra sobre Trump estão cientes da norma.
Ela é objeto de longo debate na parte dois do livro. O que alegam é que, por vezes, a obrigação do médico de alertar a comunidade para riscos que ela corre prevalece sobre a privacidade. Se o médico desconfia de que seu paciente psicótico
planeja assassinar alguém, precisa alertar a vítima potencial,
mesmo que isso implique violação do sigilo profissional.
A discussão é boa, e ambos os lados têm argumentos.
Penso que, em teoria, a necessidade de se fazer um alerta sobre a saúde mental de pacientes sobrepuja a regra
Goldwater. Mas seria preciso encontrar um modo de reduzir
um pouco as investidas políticas dos psiquiatras. Se deixarmos que a prática médica e a política se misturem, é quase
certo que a medicina sairá perdendo.
* tweet: mensagem enviada pela rede social Twitter.
(Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 21.01.2018. Adaptado)

(C) à disputa entre jornalistas e advogados, favoráveis e
contrários à publicação do livro sobre Donald Trump,
sem levar em conta a opinião dos psiquiatras.
(D) à tentativa de advogados e de jornalistas de desacreditar o trabalho organizado pela psiquiatra Bandy
Lee, por considerá-lo essencialmente político.
(E) ao fato de o trabalho desenvolvido por esses profissionais não ter convencido jornalistas de que Donald
Trump tem a saúde mental comprometida.
02. O trecho do texto em que o autor aponta o que considera
ser um aspecto negativo da obra The Dangerous Case of
Donald Trump é:
(A) Os psiquiatras americanos estão em pé de guerra, e
o motivo é Donald Trump, mais especificamente seu
estado mental.
(B) Já durante a campanha eleitoral, alguns profissionais
de saúde mental diziam que Trump não batia bem.
(C) ... essas vozes se multiplicaram e culminaram, em
outubro, na publicação de The Dangerous Case of
Donald Trump...
(D) ... profissionais de saúde, advogados e jornalistas tentam mostrar que o presidente não estaria apto
a exercer suas funções.
(E) Os textos trazem considerações interessantes e muita informação, mas não dá para ignorar que a obra é
acima de tudo política.
03. Na opinião do autor manifestada no último parágrafo do
texto,
(A) os argumentos por trás da regra Goldwater, que autoriza tornar público conhecimento técnico, são insipientes.
(B) o sigilo profissional deve prevalecer sobre eventual
necessidade de se alertar sobre a saúde mental de
pacientes.
(C) os que defendem a necessidade de se alertar sobre
a saúde mental de pacientes o fazem por motivação
política.
(D) a prática médica deve permanecer alheia às questões políticas, sob o risco de prejuízo para a medicina.
(E) a crença de que a medicina pode ter influência sobre questões políticas é ingênua e precisa ser com
batida.
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04. Na frase do penúltimo parágrafo do texto “... mesmo que
isso implique violação do sigilo profissional.”, o termo em
destaque refere-se
(A) ao conhecimento da norma pelos autores da obra.
(B) ao longo debate na parte dois do livro.
(C) à colocação da privacidade em primeiro plano.
(D) à desconfiança do médico quanto à intenção do paciente.
(E) à atitude de alertar a vítima em potencial.
05. Assinale a alternativa em que o trecho da frase em destaque expressa uma condição para que um evento possa
se realizar.
(A) Depois da posse e dos primeiros “tweets” presidenciais, essas vozes se multiplicaram...

08. Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho está
de acordo com a norma-padrão de pontuação e conserva
o sentido original do texto.
(A) Reforçada em 2017 a ideia da regra, é evitar diagnósticos pela TV, bem como tornar mais robusta, a
separação entre psiquiatria e política.
(B) A regra, cuja ideia é evitar diagnósticos pela TV, bem
como tornar mais robusta a separação entre psiquiatria e política, foi reforçada em 2017.
(C) Foi reforçada em 2017, a regra que tem, a finalidade de evitar diagnósticos pela TV, bem como tornar
mais robusta a separação entre psiquiatria e política.
(D) Em 2017, foi reforçada a regra cuja ideia, é evitar
diagnósticos pela TV, bem como tornar mais robusta
a separação entre psiquiatria e política.

(B) O problema é que a Associação Psiquiátrica Americana (APA) tem, desde 73, uma diretriz...

(E) A regra que tem a finalidade, de evitar diagnósticos
pela TV, bem como tornar mais robusta a separação
entre psiquiatria e política foi reforçada, em 2017.

(C) ... autoriza profissionais a dividir com o público seu
conhecimento técnico, mas considera antiético
que deem opinião...

09. Caracteriza-se pelo emprego de palavra ou expressão
em sentido figurado a seguinte passagem do texto:

(D) A ideia é evitar diagnósticos pela TV, bem como tornar mais robusta a separação entre psiquiatria e
política.
(E) Se o médico desconfia de que seu paciente psicótico planeja assassinar alguém, precisa alertar
a vítima potencial...

(A) Já durante a campanha eleitoral, alguns profissionais
de saúde mental diziam que Trump não batia bem.
(B) ... advogados e jornalistas tentam mostrar que o presidente não estaria apto a exercer suas funções.
(C) ... considera antiético que deem opinião sobre pessoas que não tenham examinado.

Considere o seguinte trecho do texto, para responder às
questões de números 06 a 08.

(D) Os autores da obra sobre Trump estão cientes da
norma.

• A
 regra foi reforçada em 2017. A ideia é evitar diagnósticos pela TV, bem como tornar mais robusta a separação entre psiquiatria e política.

(E) ... a obrigação do médico de alertar a comunidade
para riscos que ela corre prevalece sobre a privacidade.

06. O termo robusta, em destaque no trecho, pode ser corretamente substituído, sem prejuízo de sentido ao texto, por:
(A) intermediária.
(B) intermitente.
(C) sólida.
(D) presumível.
(E) aplicável.
07. O termo em destaque na frase “A ideia é evitar diagnósticos pela TV...” expressa ideia de
(A) meio.
(B) modo.
(C) causa.
(D) direção.
(E) finalidade.
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10. Considere o seguinte trecho, escrito a partir do texto.
        pela psiquiatra Bandy Lee, a obra traz
um longo e instigante debate sobre a suficiência ou não
dos argumentos         para tentar impedir que
        opiniões sobre o estado de saúde
mental de pacientes por profissional de saúde que não
     tenha examinado.
De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa,
as lacunas devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:
(A) Organizada ... existente ... seja divulgada ... os
(B) Organizado ... existentes ... sejam divulgados ... o
(C) Organizada ... existentes ... sejam divulgadas ... os
(D) Organizado ... existente ... sejam divulgadas ... os
(E) Organizada ... existentes ... seja divulgado ... o

Matemática
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11. Em uma empresa, no Dia da Secretária, cada secretária comprou uma flor para cada outra secretária, sendo
que nenhuma delas comprou flor para si mesma. Três
diretoras compraram, cada uma, duas flores para cada
secretária. A presidente da empresa comprou onze flores
para apenas uma secretária. Se no total foram compradas 137 flores, o número de secretárias dessa empresa
é divisor de
(A) 123.
(B) 256.
(C) 384.
(D) 459.
(E) 660.

12. André, Bernardo e Carlos organizaram as pastas contidas em três arquivos, A, B e C. André organizava 14 pastas por vez do arquivo A, Bernardo organizava 18 pastas
por vez do arquivo B, e Carlos organizava 24 pastas por
vez do arquivo C. Se cada um desses rapazes organizou
o mesmo número de pastas, a quantidade total de pastas
organizadas pelos 3 funcionários é, no mínimo,
(A) 756.
(B) 1 512.
(C) 2 268.
(D) 3 024.
(E) 3 780.

13. Um laboratório possui vários frascos de misturas de água
e álcool. As misturas do tipo A contêm 30% de álcool, as
do tipo B contêm 40% de álcool, e as do tipo C contêm
75% de álcool. Para preparar 12 litros de uma mistura de
água e álcool contendo 55% de álcool, serão misturados
um certo volume da mistura do tipo A, com o triplo desse
volume da mistura do tipo B, com um certo volume da
mistura do tipo C, em litros. O volume da mistura do tipo
C que foi misturado está compreendido entre
(A) 3,1 e 4,0 litros.
(B) 4,1 e 5,0 litros.
(C) 5,1 e 6,0 litros.
(D) 6,1 e 7,0 litros.
(E) 7,1 e 8,0 litros.
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14. Para a realização de uma atividade em um congresso,
os 235 participantes foram divididos em grupos com 2
homens e 5 mulheres ou grupos com 3 mulheres e 5 homens. O número de grupos com 8 participantes excedeu
o número de grupos com 7 participantes em 5, logo a
diferença entre o número de mulheres e o de homens
participantes é
(A) 3.
(B) 4.
(C) 5.
(D) 6.
(E) 7.
15. Uma empresa produz 20 cadeiras por dia, usando a mão
de obra de 3 homens quaisquer. Essa empresa precisa
produzir 240 cadeiras em três dias e, para isso, contou
com 4 homens por dia, nos dois primeiros dias. Para finalizar o pedido no terceiro dia, o total de homens que
precisam trabalhar na produção é
(A) 16.
(B) 19.
(C) 22.
(D) 25.
(E) 28.
16. André jogou 5 partidas de bolinha de gude. Na primeira,
ele perdeu 4 bolinhas; na segunda, ele perdeu dois terços das bolinhas que ainda tinha; na terceira, ele ganhou
2 bolinhas; na quarta, ele perdeu um sexto das bolinhas
que ainda tinha; e, na quinta partida, ele ganhou 15 bolinhas. Em relação ao número de bolinhas que André tinha
antes do primeiro jogo, ele perdeu 74 bolinhas. Logo, ao
fim do último jogo, André ficou com um número de bolinhas que é múltiplo de
(A) 3.
(B) 5.
(C) 7.
(D) 11.
(E) 13.
17. A média aritmética simples dos salários de 30 funcionários de uma empresa era R$ 1.610,00. Esses funcionários tiveram um aumento em seus salários de maneira
que os que recebiam R$ 1.500,00 ou mais tiveram um
acréscimo de R$ 20,00, e os que recebiam menos de
R$ 1.500,00 tiveram um acréscimo de R$ 50,00. Após
esse reajuste, a média dos salários dos 30 funcionários
passou a ser R$ 1.641,00; logo o número de funcionários
que tiveram um aumento de R$ 50,00 é um número entre
(A) 25 e 30.
(B) 19 e 24.
(C) 13 e 18.
(D) 7 e 12.
(E) 1 e 6.
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18. Ricardo possui 230 notas, entre notas de R$ 2,00,
R$ 5,00 e R$ 10,00, tendo pelo menos uma nota de cada
um desses valores. Se, ao todo, essas notas totalizam
R$ 500,00, o número de notas de R$ 10,00 que Ricardo
possui é
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(A) 2.
(B) 3.
(C) 4.
(D) 5.
(E) 6.

19. Um ponto E pertence ao lado de um retângulo ABCD,
formando o triângulo BCE, de área 40 cm2, conforme
mostra a figura.

Se a área do triângulo ABE é o quádruplo da área do
triângulo CDE, e sendo AB = 5 cm, então a medida, em
cm, do segmento ED é
(A) 1,8.
(B) 2,4.
(C) 3,2.
(D) 4,0.
(E) 4,6.

20. Um paralelepípedo é formado por paredes muito finas
e tem em seu interior certo volume de água. Quando o
paralelepípedo é apoiado sobre a face de menor área, a
altura da água atinge 8 cm. Quando o paralelepípedo é
apoiado sobre a face de maior área, a altura da água atinge 3 cm. Se a menor aresta desse paralelepípedo mede
12 cm, a sua maior aresta mede, em cm,
(A) 16.
(B) 21.
(C) 24.
(D) 27.
(E) 32.
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Legislação
21. Nos termos da Lei Complementar Municipal no 17/2001,
ao entrar em exercício, o funcionário nomeado e empossado em cargo de provimento efetivo sob o regime da
referida lei ficará sujeito a estágio probatório por período
de 3 (três) anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão, sistematicamente, objetos de avaliação para
o desempenho do cargo, observados, entre outros, os
seguintes fatores:
(A) pontualidade, capacidade e eficácia.
(B) responsabilidade, liderança e efetividade.
(C) assiduidade, disciplina e iniciativa.
(D) responsabilidade, idoneidade moral e engajamento.
(E) iniciativa, eficiência e liderança.

22. Considere a seguinte situação hipotética.
Analista Previdenciário X, responsável pelo controle de
ponto, tem atribuído, constantemente, frequência para
agentes públicos faltosos, cujo ponto deveria fiscalizar.
Analista Previdenciário Y, que trabalha na mesma repartição que o Analista Previdenciário X, é assíduo e frequente, mas percebe que X está praticando tal conduta
irregular.
Diante do previsto no Estatuto dos Servidores do Município de Paulínia, é correto afirmar que
(A) o Analista Previdenciário X não está sujeito à punição pela conduta por ele praticada, pois não houve
ação dolosa de lesão aos cofres públicos que causasse danos ao patrimônio do município.
(B) o Analista Previdenciário Y está sujeito à pena de
suspensão, com perda da remuneração, que poderá
ser fixada pelo prazo de 30 (trinta) a 60 (sessenta)
dias, de acordo com seus antecedentes.
(C) o Analista Previdenciário X está sujeito à pena de
suspensão, com perda da remuneração, que poderá
ser fixada pelo prazo de 30 (trinta) a 90 (noventa)
dias, de acordo com seus antecedentes.
(D) o Analista Previdenciário X está sujeito à punição,
enquanto o Analista Previdenciário Y não, pois não
cometeu falta disciplinar, já que é dever do funcionário guardar sigilo sobre assunto da repartição.
(E) o Analista Previdenciário Y está sujeito à pena de
advertência, por escrito, caso não leve ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades praticadas pelo Analista Previdenciário X.

23. De acordo com as definições da Lei Complementar Municipal no 18/2001, são segurados obrigatórios
(A) os funcionários públicos titulares de cargos efetivos
vinculados à administração direta, autárquica e fundacional.
(B) os funcionários ocupantes, exclusivamente, de cargo
em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração.
(C) os funcionários ocupantes, exclusivamente, de emprego público, de caráter definitivo ou temporário.
(D) os funcionários que, na data em que a lei entrou em
vigor, tenham implementado os requisitos necessários à sua concessão.
(E) os funcionários públicos titulares de cargos efetivos
vinculados à administração direta, que estejam na
ativa, ainda que recebam, por outro fundamento,
benefício da Previdência Nacional (INSS).
24. Consideram-se beneficiários do regime de previdência social de que trata a Lei Complementar Municipal
no 18/2001, na condição de dependentes do segurado:
(A) o companheiro ou a companheira homossexual de
servidor ou servidora, exigindo a lei, nestes casos, a
comprovação da dependência econômica.
(B) o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de dezoito anos ou inválido, cuja dependência
econômica é presumida pela referida lei.
(C) o irmão não emancipado, de qualquer condição,
menor de dezoito anos ou inválido, cuja dependência
econômica é presumida pela referida lei.
(D) os pais, biológicos, adotivos ou socioafetivos, cuja
dependência econômica é presumida pela referida lei.
(E) o cônjuge, a companheira ou o companheiro, exigindo a lei, nestes casos, a comprovação da dependência econômica.
25. A respeito da aposentadoria por invalidez, prevista na Lei
Complementar Municipal no 18/2001, é correto afirmar que
(A) a aposentadoria por invalidez será precedida de
licença para tratamento de saúde, por período não
excedente a 12 (doze) meses.
(B) não estando em condições de reassumir o cargo ou
de ser readaptado, o funcionário será colocado em
disponibilidade, na qual permanecerá por 24 (vinte
e quatro) meses, quando poderá ser aposentado por
invalidez.
(C) a aposentadoria por invalidez vigorará a partir da
data em que for exarado despacho reconhecendo a
incapacidade laboral.
(D) o lapso compreendido entre a data de término
da licença para tratamento de saúde e a data de
p
ublicação do ato da aposentadoria por invalidez
será considerado como de prorrogação da licença.
(E) a aposentadoria por invalidez será automática e
declarada por ato, com vigência a partir do dia em que
for declarada a incapacidade laboral do funcionário.
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Noções de Informática
26. A imagem a seguir foi retirada do Windows Explorer, do
MS-Windows 7, em sua configuração padrão.

29. A planilha a seguir, sendo editada por meio do MS-Excel
2010, em sua configuração padrão, representa as contribuições previdenciárias de um cidadão, iniciadas em
1995. Considere que a planilha possui centenas de linhas
seguindo o padrão exibido, e que cada linha mostra o valor da contribuição (coluna C) para um determinado mês
(coluna B) de um ano específico (coluna A). O caractere
# indica que, no respectivo mês, não houve contribuição.

Assinale a alternativa que apresenta o número correspondente à pasta que, em seu conteúdo, possui pelo menos
outra pasta.
(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que poderá
ser utilizada por um analista previdenciário que deseja contar o número de meses em que foi feita alguma contribuição.

(E) 5.

27. Um recurso que agiliza a edição de documentos no
MS-Word 2010, em sua configuração padrão, é a inserção
de trechos de conteúdo reutilizável como título, autor e
outros campos e propriedades do documento.
Tal recurso está disponível no grupo Texto da guia Inserir
e é chamado de
(A) Partes Rápidas.

(A) =SOMA(C:C)
(B) =CONTAR.VAZIO(C:C)
(C) =CONT.SE(C:C;"#")
(D) =CONT.NÚM(C:C)
(E) =CONT.VALORES(C:C)

(B) Caixa de Texto.
(C) Cabeçalho / Rodapé.
30. A imagem a seguir, utilizada no Google Chrome, em sua
configuração padrão, representa o modo de navegação
anônimo.

(D) Hiperlink.
(E) Legenda.

28. A imagem a seguir foi retirada de uma apresentação
de slides sendo preparada por meio do MS-PowerPoint
2010, em sua configuração padrão.
Slides

Tópicos

Slides 1-4 (3)
Slides 5-7 (1)

Assinale a alternativa que apresenta o atalho por teclado que permite abrir uma janela em modo de navegação
anônimo.
(A) Ctrl + N
(B) Shift + T
(C) Shift + N

Pela imagem, é possível compreender que o número de
slides contidos na apresentação é
(A) 1.

(D) Ctrl + Shift + T
(E) Ctrl + Shift + N

(B) 3.
(C) 4.
(D) 5.
(E) 7.
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conhecimentos ESPECÍFICOS
31. Uma empresa planeja colocar um de seus ativos não circulantes para venda. Nesse caso, para mensurar o valor
de venda desse ativo, segundo a norma contábil que trata do referido assunto, a empresa deverá
(A) avaliar o referido bem de acordo com o princípio
contábil “custo ou mercado, dos dois o menor”.
(B) apenas transferi-lo para o ativo circulante, devido a
intenção de vendê-lo, pelo seu valor contábil, que já
considera seu valor justo, uma vez que está contabilizado pelo custo histórico.
(C) considerar o valor residual contábil, que justamente
considera a perda pelo uso ou pelo tempo, ajustando-o naturalmente ao valor justo.
(D) mensurar o ativo ou o grupo de ativos não circulantes
classificado como “mantido para venda” pelo menor
valor entre o seu valor contábil e o valor justo menos
as despesas de venda.
(E) calcular o valor presente do fluxo de caixa futuro,
com a geração de recurso do ativo, uma vez que
este é considerado uma unidade geradora de caixa.
32. De acordo com os conceitos básicos determinados pelos
pronunciamentos técnicos contábeis, comparabilidade,
verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade são
características qualitativas
(A) fundamentais.
(B) classificatórias.
(C) de avaliação.
(D) restritivas.
(E) de melhoria.
Com base nas informações a seguir, responda às questões
de números 33 e 34. Para os cálculos, considerar apenas
duas casas decimais após a vírgula e não aplicar o critério de
arredondamento.
A empresa Zé Carioca Ltda. apresentou os seguintes valo
res extraídos de sua contabilidade, numa determinada
data base.
• Ativo Circulante: R$ 180.500,00
• Passivo Circulante: R$ 108.000,00
• Ativo Não Circulante (antigo RLP): Não informado
• A
 tivo Não Circulante (antigo ativo permanente):
R$ 73.000,00
• Passivo Não Circulante: R$ 80.000,00
• Índice de liquidez seco: R$ 1,25
• C
 ompras líquidas de produtos de revenda no exercício:
R$ 18.550,00
• Vendas líquidas no exercício: R$ 72.800,00
• C
 usto dos Produtos Revendidos no exercício:
R$ 61.300,00
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33. Com base nas informações fornecidas pela contabilidade
da empresa Zé Carioca Ltda., assinale a alternativa que
contenha o índice de liquidez corrente, em Reais.
(A) 1,10.
(B) 1,21.
(C) 1,35.
(D) 1,50.
(E) 1,67.
34. O valor dos estoques da empresa, em Reais, naquela
determinada data base, é
(A) 38.500,00.
(B) 45.500,00.
(C) 48.500,00.
(D) 50.000,00.
(E) 55.500,00.
35. Assinale a alternativa correta, referente à escrituração
contábil de que tratam as normas contábeis brasileiras.
(A) Admite-se o uso de códigos e/ou abreviaturas nos
históricos dos lançamentos, desde que permanentes
e uniformes, devendo constar o significado dos códigos e/ou abreviaturas no Livro Diário ou em registro
especial revestido das formalidades extrínsecas.
(B) Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o balancete e as fichas escrituradas, em forma não digital,
devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais
como: serem encadernados; terem suas folhas numeradas sequencialmente; e conterem termo de
abertura e de encerramento assinados.
(C) A escrituração contábil e a emissão de relatórios,
peças, análises, demonstrativos e demonstrações
contábeis são de atribuição da equipe da contabilidade, independentemente do registro profissional,
neste caso.
(D) As demonstrações contábeis devem ser transcritas
no razão auxiliar, completando-se com as assinaturas do titular ou de representante legal da entidade.
(E) Em caso de escrituração contábil em forma digital,
são imperativas a impressão e a encadernação em
forma de livro contábil diário.

36. A definição “são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de
recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido,
e que não estejam relacionados com distribuições aos
detentores dos instrumentos patrimoniais” refere-se
(A) ao Capital circulante líquido no conceito de fluxo de
caixa.
(B) a desembolsos de caixa.
(C) ao conceito de despesas.
(D) às variações patrimoniais.
(E) a vendas de ativos.
37. O conceito “custos proporcionais, que são todos aqueles cujo montante acompanha o nível de atividade em
proporção linear, isto é, aumentam e reduzem em ritmo
idêntico ao do nível de atividade, a exemplo do consumo
de matéria-prima, salários diretos”, refere-se
(A) a custos diretos.
(B) ao ponto de equilíbrio.
(C) a um método de custeio.
(D) a custos variáveis.

39. A empresa Investe em Tudo S/A (Investidora) participa
em 100% do capital social de uma investida denominada
ABCD Ltda. (Investida). Tal investimento é considerado
como relevante e está avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Em 31 de dezembro de 2017, a Investidora recebeu as seguintes informações para a referida
contabilização da equivalência do exercício:
• S
 aldo da conta do Patrimônio Líquido da Investida em
31.12.2016: R$ 158.000,00
 rejuízo apurado no exercício de 2017, pela Investida:
• P
R$ 210.000,00
 urante o exercício de 2017, não ocorreram transa• D
ções entre as empresas.
• N
 o exercício de 2017, a Investida perdeu diversos
clientes, ocasionando um prejuízo de R$ 150.000,00.
 o exercício de 2017, a Investidora adquiriu várias
• N
outras empresas do mesmo porte da referida Investida,
com detalhe de que todas são do mesmo segmento
dessa empresa.
 Investidora responde legal e civilmente pela Investida
• A
em todas as suas obrigações.
Com base nessas informações, assinale a alternativa
que demonstra a correta contabilização da variação de
equivalência ocorrida no exercício de 2017 com a Investida ABCD Ltda.

(E) ao sistema de rateio de custos pelo método de
absorção.

(A) Débito: DRE – Resultado de Equivalência –
R$ 210.000,00
Crédito: Investimentos – R$ 158.000,00
Crédito: Passivo – R$ 52.000,00.

38. No que tange aos conceitos básicos de um Plano de
Contas Contábil, é correto afirmar que

(B) Débito: Investimentos – R$ 52.000,00
Crédito: DRE – Resultado de Equivalência –
R$ 52.000,00.

(A) a escrituração das contas de compensação é obrigatória nos casos específicos, exceto quando de alternativa dada por ato de órgão regulador.
(B) contas de compensação constituem sistema próprio
para controle e registro dos fatos relevantes que resultam em assunção de direitos e obrigações da entidade, cujos efeitos materializar-se-ão no futuro e que
possam se traduzir em modificações no patrimônio
da entidade.
(C) contas de compensação são uma importante ferramenta de análise gerencial, pois, respeitando o princípio de competência de exercícios, atualizam as
receitas e despesas incorridas, porém são de realização financeira “incerta”.

(C) Débito: DRE – Resultado de Equivalência –
R$ 210.000,00
Crédito: Investimentos – R$ 210.000,00.
(D) Débito: DRE – Resultado de Equivalência –
R$ 158.000,00
Crédito: Investimentos – R$ 158.000,00.
(E) Débito: DRE – Resultado de Equivalência –
R$ 210.000,00
Crédito: Investimentos – R$ 158.000,00
Crédito: Perdas Prováveis – R$ 52.000,00.

(D) retificação de lançamento é o processo técnico de
correção de registro realizado com erro na escrituração contábil da entidade e pode ser feito por meio de
conta de compensação.
(E) contas de compensação tratarão de alguma alteração no patrimônio líquido de uma sociedade durante
um período, decorrente de transações e outros eventos e circunstâncias não originadas dos sócios. Isso
inclui todas as mudanças no patrimônio durante o
período, exceto aquelas resultantes de investimentos dos sócios e distribuições aos sócios.
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40. Uma empresa necessita projetar o valor da depreciação
de um bem que planeja adquirir, de forma a ter conhecimento da equalização de seu resultado. Para tanto, apresentou ao contador as seguintes informações:
• Empilhadeira automática de Origem Alemã

Com base no balancete intermediário – data base de 31 de
janeiro de 2018 – da empresa Chove Chuva Ltda., simule
o fechamento de uma demonstração do resultado e de um
balanço patrimonial, para responder às questões de números
41 a 43.

 ata de entrada do bem em funcionamento: 1o de
• D
fevereiro de 2018

Balancete contábil em 31.01.2018
Descrição da conta contábil

• Valor do Bem: R$ 1.200.000,00
• Valor do Imposto a ser compensado: 10% do valor bem

Ajustes patrimoniais

• A
 s obras cíveis para colocação do bem em funcionamento montam a R$ 120.000,00

Ativos intangíveis

• V
 alor do Frete: 3% do valor do bem, pago pelo comprador

Capital Social

 alor de realização (residual) do bem, determinado em
• V
laudo técnico: R$ 75.000,00

Contas a receber de clientes

• Vida útil econômica do bem: 12 anos

Demais contas a receber

• Depreciação: Linear

Depreciação acumulada

Com base nessas informações, o contador calculou
corretamente que o valor da depreciação acumulada na
data base de 31 de dezembro de 2018 será de
(A) R$ 79.520,83.
(B) R$ 80.625,00.
(C) R$ 88.687,50.
(D) R$ 93.750,00.
(E) R$ 94.416,67.

Caixa e bancos
Contas a pagar de longo prazo
CPV

Reais
(7.500,00)
7.500,00
21.675,00
(15.000,00)
(975,00)
34.950,00
263.000,00
3.000,00
(13.500,00)

Despesas administrativas, tributárias e gerais

41.250,00

Despesas de vendas

18.000,00

Despesas financeiras

5.250,00

Devoluções de vendas

14.250,00

Duplicatas descontadas (AC)

(7.500,00)

Empréstimos e financiamentos

(18.750,00)

Empréstimos e financiamentos (PNC)

(34.950,00)

Estoques
Fornecedores
Imobilizado

27.750,00
(19.950,00)
60.000,00

Imposto de renda e contribuição social correntes

11.700,00

Impostos a recolher

(9.450,00)

Impostos sobre vendas

65.250,00

Mútuos a receber com empresas ligadas (ANC)

4.500,00

Outras contas a pagar

(1.050,00)

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

(3.450,00)

Receitas bruta de vendas

(440.000,00)

Reservas de capital

(4.500,00)

Salários a pagar

(6.000,00)

Títulos a receber (ANC)

4.500,00

41. Baseado nas informações do Balanço Patrimonial, o
valor do passivo não circulante da empresa, em 31 de
janeiro de 2018, em Reais, é
(A) 29.325,00.
(B) 34.950,00.
(C) 35.925,00.
(D) 37.850,00.
(E) 43.425,00.
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42. O valor do Lucro Bruto da empresa, em 31 de janeiro de
2018, em Reais, é
(A) 67.700,00.
(B) 76.950,00.
(C) 85.000,00.
(D) 89.200,00.
(E) 97.500,00.
43. O valor do ativo circulante da empresa, em 31 de janeiro
de 2018, em Reais, é
(A) 51.000,00.
(B) 54.000,00.
(C) 63.000,00.
(D) 76.425,00.
(E) 84.525,00.
44. O custo ABC, por suas características, é considerado
(A) um método de custeio marginal, pelo qual se pode
calcular, mais precisamente, o rateio de custos de
materiais.
(B) um sistema de rateio derivado do RKW (Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit), o qual considera como
custo apenas os custos de transformação de material.

46. A documentação de auditoria serve de base para a formação da opinião do auditor, bem como de evidência de
que a auditoria foi planejada e executada em concordância com as normas legais e regulamentares. A documentação de auditoria serve, ainda, para várias finalidades
adicionais, que incluem, entre outras,
(A) permitir que a equipe de trabalho não seja responsabilizada por seu trabalho.
(B) manter um registro de assuntos de importância para
auditorias passadas.
(C) permitir a condução de inspeções ou perícias internas em conformidade com as exigências legais,
regulamentares e outras exigências aplicáveis.
(D) desenvolver uma metodologia de armazenamento,
em forma física ou eletrônica, o qual contém os registros que constituem a documentação de trabalho
específico.
(E) assistir aos membros da equipe de trabalho responsáveis pela direção e supervisão do trabalho de
auditoria e no cumprimento de suas responsabilidades de revisão.
47. Entre os princípios orçamentários, existe um que determina a preparação de único orçamento para cada um dos
entes da federação, objetivando, nesse caso, múltiplos
orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política.
O texto trata do princípio da
(A) universalidade.

(C) uma forma simplista de departamentalização dos
custos diretos, objetivando, no caso, padronizar o
rateio desses custos.

(B) legalidade.

(D) um sistema francês de custeio de mão de obra direta
departamental, que trouxe uma forma mais justa de
alocação dos custos variáveis de produção.

(D) localidade.

(E) uma metodologia de custeio, que procura reduzir
sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio
arbitrário dos custos indiretos, apesar de que podem
ser aplicados também aos custos diretos.
45. “A diferença entre o valor, a classificação, a apresentação
ou a divulgação de uma demonstração contábil relatada
e o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação que é exigida para que o item esteja de acordo com
a estrutura de relatório financeiro aplicável, segundo as
Normas Brasileiras de Contabilidade”.
O texto refere-se à definição de

(C) unidade ou totalidade.

(E) tempestividade.
48. No processo de aquisição de bens ou serviços por parte
do ente da Federação, é necessário observar alguns
passos para que se possa proceder à adequada classi
ficação quanto à natureza de despesa orçamentária e
garantir que a informação contábil seja fidedigna. No caso
do registro do fato de caráter extraorçamentário, as saídas no exercício corrente para pagamentos de despesas
empenhadas em exercícios anteriores serão consideradas
(A) registro de uma despesa orçamentária pelo regime
de caixa.
(B) baixa por recebimento de empenhos do ano anterior.

(A) risco de auditoria.

(C) aplicação de recursos em investimentos ou inversões financeiras.

(B) distorção.

(D) pagamento de restos a pagar nos exercícios seguintes.

(C) materialidade em auditoria.

(E) pagamento de fornecedores do exercício corrente.

(D) risco de detecção.
(E) valor mínimo para divulgação.
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49. No que tange ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública,
para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes, conterá, ainda,
(A) avaliação do cumprimento das metas relativas ao
ano vindouro.
(B) demonstrativo das metas mensais, incluindo as respectivas metodologias de cálculo, comparando-as
com os meses imediatamente anteriores ao demonstrado.
(C) evolução do patrimônio líquido, também nos últimos
três exercícios, destacando a origem e a aplicação
dos recursos obtidos com a alienação de ativos.
(D) avaliação da situação econômica e pericial.
(E) demonstrativo da estimativa e compensação da
renúncia da despesa e da margem de expansão das
receitas obrigatórias de caráter continuado.
50. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal
(A) a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de
todos os tributos da competência constitucional do
ente da Federação.
(B) as auditorias de gestão realizadas pelos Tribunais de
Contas de cada ente da Federação.
(C) os efeitos das alterações na legislação, da variação
do índice de preços, do crescimento econômico ou
de qualquer outro fator relevante.
(D) as estimativas de receita por parte do Poder Legislativo, que só serão admitidas se aprovadas pelo executivo e transitadas pelo senado.
(E) a constituição, o registro e o recolhimento de tributos
e despesas de competência de cada órgão público
de administração.
o

51. De acordo com a Lei n 4.320/64, os compromissos de
exigibilidade superior a doze meses, contraídos para
atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de
obras e serviços públicos, serão compreendidos pela
(A) dívida ativa.
(B) dívida fundada.
(C) dívida mobiliária.
(D) inscrição dos restos a pagar.
(E) abertura de créditos financeiros.
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52. De acordo com as normas da contabilidade pública, as
alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem
os resultados da execução orçamentária, bem como as
variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas constituirão
(A) o resultado abrangente do exercício.
(B) o resultado do exercício.
(C) os recursos positivos relativos ao capital circulante
líquido.
(D) os elementos da conta patrimonial.
(E) as reservas patrimoniais.
53. O incentivo à participação popular e à realização de
audiências públicas, durante os processos de elaboração
e discussão dos planos, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento, é considerado um elemento do processo de
(A) transparência.
(B) desestatização.
(C) democratização das contas públicas.
(D) avaliação dos planos.
(E) aprovação das contas públicas.
54. O controle das despesas decorrentes dos contratos
e demais instrumentos regidos pela Lei de licitações e
contratos será feito pelo       , na forma da
legislação pertinente, ficando os órgãos interessados
da Administração responsáveis pela demonstração
       da despesa e execução, nos termos da
Constituição e sem prejuízo       .
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto
(A) Executivo … do valor adicionado … aos cofres
públicos
(B) Legislativo … orçamentária … à aprovação do orçamento pela LDO
(C) TCU … do fluxo de caixa … ao determinado em lei
da licitação e contratos
(D) órgão contratante … do fluxo … a possíveis auditorias pré-definidas
(E) Tribunal de Contas competente … da legalidade e
regularidade … do sistema de controle interno nela
previsto

55. No que diz respeito a leilão, todo bem a ser leiloado será
previamente avaliado pela Administração para fixação do
preço mínimo de arrematação, e os bens arrematados
serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no
edital, não inferior a
(A) 1%.

Calcule o Imposto de Renda – IR e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL de uma Indústria Metalúrgica
para o final do primeiro trimestre de 2017. Para tanto,
seguem as informações prestadas pela contabilidade dessa
Indústria, que servirão de base para responder às questões
de números 58 a 60.

(B) 2%.

• Nome da Empresa: Ferro Queima Tudo Ltda.

(C) 5%.

• Período de apuração: 1o trimestre de 2017.

(D) 7%.
(E) 10%.
56. Uma indústria, que está enquadrada na forma de tributação pela não-cumulatividade e pelo lucro real, apresenta, num determinado mês de apuração, uma receita
operacional tributável apurada de R$ 140.000,00 e não
apresenta quaisquer benefícios ou mesmo alíquotas diferenciadas. O valor, em Reais, do PIS e COFINS sobre
essa receita, considerando que não há receitas financeiras, será de
(A) 5.740,00.
(B) 7.420,00.
(C) 10.010,00.
(D) 12.950,00.
(E) 15.750,00.

• Apuração do IR e da CSLL.
• Empresa tributada pelo sistema de Lucro Real.
• L
 ucros antes do IR e da CSLL – ajustável:
R$ 100.000,00.
• Adições temporárias: R$ 20.000,00.
• Multas não dedutíveis: R$ 5.000,00.
• Exclusões temporárias: R$ 12.000,00.
• Prejuízo fiscal e base negativa da CSLL: R$ 150.000,00.
58. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o
valor do IR, calculado com base no lucro ajustado, em 31
de março de 2017, em Reais.
(A) 10.750,00.
(B) 11.865,00.
(C) 15.000,00.
(D) 16.950,00.
(E) 19.775,00.

57. Caso uma indústria, enquadrada na forma de tributação pelo lucro presumido e, consequentemente, pela
cumulatividade, apresente, num determinado mês de
apuração, uma receita operacional tributável apurada de
R$ 165.000,00, o valor, em reais, do Pis e COFINS sobre
essa receita, considerando que não há receitas financeiras, será de
(A) 6.022,50.
(B) 9.157,50.
(C) 12.045,00.
(D) 13.447,50.
(E) 15.840,00.

59. O valor do Adicional do IR, calculado com base no lucro
ajustado, em 31 de março de 2017, em Reais, é
(A) 1.910,00.
(B) 3.820,00.
(C) 4.560,00.
(D) 6.130,00.
(E) 7.910,00.
60. O valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, calculada com base no lucro ajustado, em 31 de março de
2017, em Reais, é
(A) 6.129,00.
(B) 7.119,00.
(C) 8.670,00.
(D) 9.000,00.
(E) 10.191,60.
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