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INSCRIÇÃO 
 

TURMA 
 

NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

 

704 – Contador  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 

confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta. 

9. Não será permitido à candidata e ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, 
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 5.15.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do 
processo. 
 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 

 

 

 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01 - O escritor Ruy Castro, no texto a seguir, cujas frases estão fora de ordem, fala sobre o fechamento e reabertura da 

Biblioteca Parque do Estado no Rio de Janeiro. Numere os parênteses, identificando a sequência textual correta. 
 

(   ) Findo o evento, o LER retirou-se, mas legou ao Estado um espaço em condições para que este reabra a Biblioteca 
Parque. 

(   ) Eu a visitara havia pouco e ficara encantado – 250 mil livros (2.500 em braille) e 20 mil filmes, teatro, auditório, salas 
multiuso, espaço infantil, jardins, café, pátio, bicicletário. 

(   ) Passou-se um ano e meio. Há meses, o pessoal do LER – Salão Carioca do Livro, um superevento literário – armou-
se de parceiros e dispôs-se a realizar na biblioteca sua edição de 2018. 

(   ) Em fins de 2016, a Biblioteca Parque do Estado, na avenida Presidente Vargas, fechou as portas. 
(   ) Incrível o estrago que 18 meses de abandono podem provocar. E mais incrível ainda o que a vontade de servir, de 

salvar, de oferecer, pode produzir. Cada centímetro, do chão ao teto, foi restaurado. 
 

(Adaptado de <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2018/05/renasce-uma-biblioteca.shtml>) 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 5 – 2 – 3 – 4 – 1. 
b) 4 – 3 – 1 – 2 – 5. 
►c) 5 – 2 – 3 – 1 – 4. 
d) 3 – 5 – 1 – 2 – 4. 
e) 4 – 3 – 2 – 1 – 5. 

 
O texto a seguir é referência para as questões 02 e 03. 

 
‘Science’: A aposta nas células-tronco tumorais 

 

Pesquisadores esperam que testes clínicos provem teoria controversa e ofereçam novos tratamentos 
 

A Science, renomada revista científica, publicou recentemente um artigo de Jocelyn Kaiser sobre um estudo que vem sendo feito 

no combate ao câncer. Robert Weinberg é um dos pesquisadores de câncer mais __________ do mundo, graças em grande parte a 
seu trabalho pioneiro na identificação de genes que baseiam o desenvolvimento de tumores. Ele já viu a esperança para tratamentos 
de câncer __________. “Estou nesse ramo, para o bem ou para o mal, há 40 anos. Muitas das coisas nas quais trabalhamos se 
mostraram relativamente inúteis na clínica”. Mas, aos 72 anos, ele está otimista de novo. “Essa é realmente a primeira vez em que eu 
estou posicionado para ajudar a efetuar o desenvolvimento de um agente ou de agentes que realmente vão beneficiar pacientes de 
câncer”, diz ele. 

O pesquisador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) está agora arriscando parte de sua considerável reputação, e 
quase US$ 200 milhões que __________ por investidores a uma empresa da qual ele é um cofundador, em uma ousada teoria que 
dividiu o campo do câncer. Weinberg e outros __________ que tumores contêm um pequeno número de células que são distintas 
porque elas parecem com as células-tronco que dão origem a tecidos normais. Eles acreditam que essas sementes do câncer, capazes 
de resistir à quimioterapia e voltar meses ou anos depois do tratamento, podem explicar as trágicas recaídas que as pessoas costumam 
experimentar. Acredita-se que, ao mirar especificamente nessas células-tronco tumorais, será possível manter a doença sob controle. 

 

(Adaptado de: <http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2015/02/19/science-a-aposta-nas-celulas-tronco-tumorais/>. Adaptado.) 

 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto: 
 

a) conhecido – irem e virem – foi dado – argumenta. 
b) conhecidos – irem e virem – foram dados – argumenta. 
c) conhecido – ir e vir – foram dados – argumenta. 
►d) conhecidos – ir e vir – foram dados – argumentam. 
e) conhecidos – ir e vir – foi dado – argumentam. 
 

03 - Assinale a alternativa que sintetiza de forma correta o conteúdo do texto. 
 

a) O texto apresenta os resultados de um estudo sobre câncer financiado pelo MIT. 
►b) O texto anuncia uma nova teoria envolvendo terapias para o controle do câncer. 
c) O texto trata especificamente de um estudo que analisa o impacto das células-tronco no combate ao câncer. 
d) O texto divulga o trabalho realizado por Robert Weinberg ao longo dos seus 40 anos de carreira. 
e) O texto anuncia a contribuição de um projeto para a cura do câncer por meio do uso de tecidos normais do paciente. 

 
04 - Considere o seguinte trecho: 

 

Foi o xeque-mate para o paradigma da Terra esférica. Quando se colocou em questão o valor constante do raio da Terra, chegou-
se a um novo conceito: o de um elipsoide de revolução. 

 

Na parte sublinhada, estabelece-se entre as ideias expressas uma relação: 
 

a) causal. 
b) condicional. 
c) explicativa. 
d) comparativa. 
►e) temporal. 
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05 - Considere o seguinte conjunto de informações: 
 

• O médico americano Scott Atlas é estudioso de temas relacionados à gestão de saúde. 
• Ele é integrante de algumas das comissões que escolheram o Prêmio Nobel de Medicina. 
• Ele esteve recentemente no Brasil. 
• No Brasil, ele participou do lançamento da Techtools. 
• A Techtools é uma nova incubadora de startups focadas em inovações tecnológicas. 

 

Assinale a alternativa que NÃO mantém a relação original entre as ideias. 
 

a) Integrante de algumas das comissões que escolheram o Prêmio Nobel de Medicina e estudioso de temas relacionados à 
gestão de saúde, o médico americano Scott Atlas esteve recentemente no Brasil, participando do lançamento da Techtools, 
nova incubadora de startups focadas em inovações tecnológicas. 

b) O médico americano Scott Atlas, que esteve recentemente no Brasil, participando do lançamento da Techtools, nova 
incubadora de startups focadas em inovações tecnológicas, é integrante de algumas das comissões que escolheram o Prêmio 
Nobel de Medicina e estudioso de temas relacionados à gestão de saúde. 

c) O médico americano Scott Atlas, integrante de algumas das comissões que escolheram o Prêmio Nobel de Medicina e 
estudioso de temas relacionados à gestão de saúde, esteve recentemente no Brasil, participando do lançamento da Techtools, 
nova incubadora de startups focadas em inovações tecnológicas. 

d) Estudioso de temas relacionados à gestão de saúde e integrante de algumas das comissões que escolheram o Prêmio Nobel 
de Medicina, o médico americano Scott Atlas esteve recentemente no Brasil, participando do lançamento da Techtools, nova 
incubadora de startups focadas em inovações tecnológicas. 

►e) Estudando temas relacionados à gestão de saúde, o médico americano Scott Atlas, integrante de algumas das comissões 
que escolheram o Prêmio Nobel de Medicina, esteve recentemente no Brasil, onde participou do lançamento da Techtools, 
nova incubadora de startups focadas em inovações tecnológicas. 

 
06 - Considere o seguinte trecho retirado da notícia “Os números explicam o mundo”: 
 

A ciência avança ________, tecendo teorias e evidências. _______ as provas materiais se esgotam, surgem discussões e as 
hipóteses se multiplicam (________ não há provas para falseá-las). ________ aparecem novas pistas que reforçam algumas 
explicações e enfraquecem outras, fazendo nosso conhecimento dar um salto adiante... ________ surgir a próxima incógnita. 

 

(Adaptado de: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/23/ciencia/1527088298_574101.html>) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 
 

►a) assim – Quando – porque – Então – até. 
b) então – Porque – quando – Quando – para. 
c) enfim – Então – assim – Até – quando. 
d) assim – Porque – então – Assim – quando. 
e) então – Assim – enfim – Quando – até. 

 
07 - Leia a tirinha a seguir: 

Diante da falta de compreensão (“Não entendi nada!”) de Armandinho, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A palavra público no primeiro quadrinho é um adjetivo e significa “que pertence a todos”, enquanto a mesma palavra 
no segundo quadrinho é um substantivo e significa “o homem comum”. 

2. A palavra “privadas” no primeiro quadrinho é um adjetivo e significa “que pertencem um indivíduo particular”, 
enquanto a palavra “privados” do segundo quadrinho é um verbo e significa “impedidos de ter o gozo de algo”. 

3. As expressões “transporte público”, do primeiro quadrinho, e “transporte coletivo de qualidade”, do segundo 
quadrinho, significam a mesma coisa. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
►d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 

  

 
 

(Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com/page/8) 
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O texto a seguir é referência para as questões 08 a 10. 
 

O nobilíssimo ponto e vírgula 
 

Estava na “capa” do UOL ontem: “Medo de ser assassinado atinge 3 em 4 brasileiros; 67% de jovens temem a PM”. Por favor, veja 
o ponto e vírgula, prezado leitor. Que faz ele aí? É correto o seu emprego? [...] 

Posto isso, voltemos ao título do UOL e ao ponto e vírgula que há nele. Esse título diz respeito a uma pesquisa realizada pelo 
Datafolha e publicada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O tema da pesquisa, obviamente, é a violência no Brasil, que, como 
se sabe, é um país pacífico, solidário etc., etc., etc. 

As duas informações que há no título são distintas: a primeira diz respeito ao medo de ser assassinado, sentimento de 76% dos 
entrevistados; a segunda diz respeito ao temor que 67% dos jovens entrevistados têm da Polícia Militar. 

As informações são distintas, mas integram o mesmo assunto, o mesmo campo, o mesmo território, por isso foi empregado 
(corretissimamente) o ponto e vírgula, que separa o primeiro bloco, completo, autônomo etc., do segundo bloco, também completo, 
autônomo etc. 

O papel do ponto e vírgula é sempre o de separar partes autônomas de um todo, isto é, blocos que apresentam sentido e informação 
completos e pertencem ao mesmo conjunto, ao mesmo assunto. […] 

 

(Pasquale Cipro Neto, publicado em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/pasquale/2016/11/1828820-o-nobilissimo-ponto-e-virgula.shtml?logged 
paywall>. Acesso em 01/06/18. Adaptado) 

 
 

08 - Com base no seu conhecimento e na explicação dada pelo autor, considere o uso do ponto e vírgula nas seguintes 
afirmativas: 

 

1. Não foi possível fazer a impressão do documento, nem colorida; nem em preto e branco. 
2. Na linguagem escrita é o leitor; na fala, o ouvinte. 
3. Ele chegou adiantado, como de costume; como de costume, foi o último a sair. 
4. Uns trabalham; outros descansam. 

 

Está correto o uso do ponto e vírgula em: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 2 e 4 apenas. 
c) 1, 2 e 3 apenas. 
►d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
09 - Em determinado momento do texto, o autor faz uso da ironia. Assinale a alternativa na qual podemos constatar tal uso. 
 

a) “Por favor, veja o ponto e vírgula, prezado leitor. Que faz ele aí? É correto o seu emprego?”. 
►b) “O tema da pesquisa, obviamente, é a violência no Brasil, que, como se sabe, é um país pacífico, solidário etc., etc., etc.”. 
c) “Esse título diz respeito a uma pesquisa realizada pelo Datafolha e publicada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública”. 
d) “As informações são distintas, mas integram o mesmo assunto, o mesmo campo, o mesmo território, por isso foi empregado 

(corretissimamente) o ponto e vírgula [...]”. 
e) “O papel do ponto e vírgula é sempre o de separar partes autônomas de um todo [...]”. 

 
 
10 - Com base no uso do superlativo pelo autor no texto acima (adjetivo: nobilíssimo; advérbio: corretissimamente), assinale 

a alternativa em que foi utilizado corretamente o mesmo processo de formação de ambos os exemplos – com adjetivo e 
com advérbio. 

 

a) provavilíssimo e equivocadissimamente. 
b) ineficazíssimo e estupidissimamente. 
►c) pobríssimo e acertadissimamente. 
d) dificíssimo e educadissimamente. 
e) azulzíssimo e erradissimamente. 

 

 
11 - Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
 

a) Para comemorar o evento sua mulher, a escritora Heloísa Seixas organizou o volume “Trêfego e Peralta”, lançado pela 
Companhia das Letras reunindo sua produção jornalística. 

b) Para comemorar o evento sua mulher a escritora Heloísa Seixas organizou o volume: “Trêfego e Peralta”, lançado pela 
Companhia das Letras, reunindo sua produção jornalística. 

►c) Para comemorar o evento, sua mulher, a escritora Heloísa Seixas, organizou o volume “Trêfego e Peralta”, lançado pela 
Companhia das Letras, reunindo sua produção jornalística. 

d) Para comemorar o evento, sua mulher a escritora Heloísa Seixas, organizou o volume “Trêfego e Peralta” lançado pela 
Companhia das Letras reunindo sua produção jornalística. 

e) Para comemorar o evento sua mulher, a escritora, Heloísa Seixas, organizou o volume (“Trêfego e Peralta”) lançado, pela 
Companhia das Letras, reunindo sua produção jornalística. 
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12 - Considere o seguinte trecho do texto “O café causa câncer”, que se refere a uma determinação de um juiz sobre a venda 
da bebida na Califórnia: 

 

Um juiz da Califórnia determinou recentemente que a Starbucks e outras empresas que vendam café naquele estado sirvam 
a bebida com uma advertência sobre o câncer. A ação decorre da presença de acrilamida no café. A substância é normalmente 
encontrada em muitos alimentos com alto teor de carboidratos que são expostos a temperaturas elevadas, como bolos, batata 
frita, pão e cereais. Há evidências que demonstram que a acrilamida é provavelmente cancerígena em seres humanos. 

A acrilamida do café é formada no início da torrefação, que dá aos grãos de café verdes a cor marrom escura que conhecemos 
e seu sabor profundamente amargo. Uma vez dentro do corpo, a acrilamida pode ser convertida em glicidamida, um epóxido, e 
ambas as substâncias podem se ligar às nossas proteínas e ao nosso DNA, causando-lhes danos. Os danos ao DNA podem ser 
a primeira fase do desenvolvimento do câncer, e a acrilamida também interfere na reparação do DNA. 

 

(Adaptado de: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/04/ciencia/1525449001_806468.html) 
 

 Com base no título e no trecho do texto lido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A acrilamida é uma substância cancerígena encontrada nos grãos de café verdes. 
(   ) A acrilamina é metabolizada em glicidamina, uma substância tóxica que pode causar câncer em humanos. 
(   ) Além do café, a determinação judicial abrange outros alimentos que contém acrilamida, como bolos e batata frita. 

 

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

a) V – V – F. 
►b) F – V – F. 
c) V – F – F. 
d) F – V – V. 
e) V – F – V. 

 
13 - A edição 345, de julho/2018, da revista Ciência Hoje, traz matéria sobre a inovação no combate a doenças neurológicas. 

As frases a seguir são parte desse texto, mas estão fora de ordem. Numere os parênteses, identificando a sequência 
textual correta. 

 

(   ) O problema não se deve à falta de fármacos para essas doenças, mas à dificuldade que eles têm em atravessar a 
barreira que separa o sistema circulatório do sistema nervoso central (chamada barreira hematoencefálica) e chegar 
ao local onde devem desempenhar sua ação terapêutica. 

(   ) Com o aumento da expectativa de vida da população, tem sido cada vez maior a prevalência de doenças neurológicas, 
atualmente uma importante causa de mortalidade no mundo. 

(   ) Apesar dos rápidos avanços na tecnologia médica e na compreensão de como funciona o cérebro humano, várias 
doenças neurológicas, como as de Alzheimer e Parkinson e tumores cerebrais, permanecem sem um tratamento 
eficaz. 

(   ) Embora tenha uma vasta rede de vasos capilares, o cérebro é provavelmente um dos órgãos menos acessíveis a 
substâncias que circulam na corrente sanguínea. 

(   ) Isso porque essa barreira semipermeável tem como função proteger o cérebro de substâncias estranhas, como certos 
medicamentos, vírus e bactérias. 

(Adaptado de: <http://cienciahoje.org.br/inovacao-no-combate-a-doencas-neurologicas/>) 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo. 
 

►a) 3 – 1 – 2 – 4 – 5. 
b) 1 – 3 – 5 – 2 – 4. 
c) 4 – 2 – 1 – 5 – 3. 
d) 3 – 2 – 1 – 4 – 5. 
e) 4 – 1 – 2 – 5 – 3. 
 

14 - Leia o seguinte fragmento de texto: 
 

__________ um levantamento com amostra significativa e avaliação de voluntários por mais de uma década, o estudo ainda pode 
estar aberto a inconsistências por conta dos relatos sobre alimentação a cada cinco anos, que podem não estar 100% corretos ou 
suas dietas podem simplesmente não ser tão regulares quanto foi reportado. 
 

Considere as seguintes possibilidades de preenchimento da lacuna acima: 
 

1. Por ser 
2. Apesar de ser 
3. Mesmo sendo 
4. Sendo 
 

Preenche(m) corretamente a lacuna acima o(s) item(ns): 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
c) 3 apenas. 
d) 1 e 4 apenas. 
►e) 2 e 3 apenas. 
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15 - Considere a seguinte frase: 
 

As declarações do candidato no último comício corroboraram _____ declarações feitas anteriormente, deixando claro o objetivo 
da campanha de privilegiar os aspectos econômicos em detrimento _____ sociais, com o intuito de impactar fortemente _____ 
preferência dos eleitores. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que parecem na frase. 
 

►a) as – dos – a. 
b) com as – dos – a. 
c) com as – aos – na. 
d) as – aos – na. 
e) com as – dos – na. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
16 - Em Contabilidade, define-se como patrimônio o conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem as empresas 

(aziendas). São técnicas da contabilidade: 
 

a) Exame, fiscalização, planejamento e controle do patrimônio de uma determinada empresa, mediante registro e comentários 
dos fatos ocorridos. 

b) Elaboração de Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, DRE, DFC, DOAR e DLPA como obrigatórias e DVA como 
demonstração acessória, assim como Notas Explicativas. 

c) Suporte aos órgãos reguladores nacionais, fiscalização dos órgãos públicos e acompanhamento das organizações privadas. 
►d) Escrituração, Demonstrações Contábeis, Auditoria e Análise de Balanços. 
e) Elaboração do Diário e Razão, lançamentos, balancetes, demonstrações, inventários e análise de balanço. 

 

 
17 - Os estoques são bens tangíveis ou intangíveis adquiridos ou produzidos pela empresa com o objetivo de venda ou 

utilização própria no curso normal de suas atividades. Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 16 – Estoques, considere 
as seguintes afirmativas: 

 

1. Estoques são ativos na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de 
produção ou na prestação de serviços. 

2. Na determinação da contabilização de quais itens integram ou não o estoque, os itens adquiridos pela empresa que 
estão em trânsito, a caminho da sociedade, na data do balanço, sob condições FOB, devem ser contabilizados. 

3. Na determinação da contabilização de quais itens integram ou não o estoque, os itens adquiridos pela empresa que 
foram remetidos para terceiros em consignação não devem ser contabilizados, por trazer riscos à organização. 

4. Deverão ser incluídos no custo dos estoques os salários e outros gastos com as vendas e com o pessoal geral 
administrativo, pois estes deverão ser reconhecidos como despesas do período em que são incorridos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
18 - Segundo a legislação brasileira, a contabilidade deve seguir uma ordem e escrituração, mantendo os livros necessários 

para essa finalidade. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O Livro Diário é aquele no qual são marcadas diariamente todas as movimentações de valor de uma empresa, sendo 
um registro básico de toda a escrituração contábil. 

(   ) Livro Razão é uma ferramenta e uma representação gráfica em forma de “T” bastante utilizada por contadores. 
(   ) O Livro Razão serve para controlar os saldos de todas as contas registradas no Livro Diário de forma individualizada. 
(   ) Por meio do Livro Razão, é possível controlar separadamente o movimento de todas as contas. 

 

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

a) V – V – F – F. 
b) F – F – V – V. 
►c) V – F – V – V. 
d) F – V – V – F. 
e) V – V – F – V. 
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19 - O CPC 26 trata dos requisitos gerais, diretrizes para estrutura e conteúdo mínimo para apresentação das demonstrações 
contábeis. Acerca da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, é INCORRETO afirmar: 

 

►a) A entidade deve apresentar, na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a variação do caixa do período pelas 
atividades que o geraram. 

b) A entidade deve apresentar, na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, o resultado abrangente do período. 
c) A entidade deve apresentar, na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, para cada componente do patrimônio 

líquido, os efeitos das alterações nas políticas contábeis e as correções de erros reconhecidas. 
d) A entidade deve apresentar, na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a conciliação do saldo no início e final 

do período para cada componente do patrimônio líquido. 
e) A entidade deve apresentar, na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido ou em Notas Explicativas, o montante de 

dividendos reconhecidos como distribuição aos proprietários durante o período e o respectivo montante por ação. 
 
20 - Com base na conta Ativo Imobilizado, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da 

esquerda. 
 

1. Sistemas Aplicativos – Software. 

2. Imobilizado Biológico. 

3. Benfeitorias em Propriedade de 
Terceiros. 

4. Importações em Andamento. 

(   ) Nessa conta, são contabilizados programas desde que tenham 
uma estreita ligação com o ativo corpóreo ou tangível. 

(   ) Nessa conta, são contabilizados gastos relativos aos 
equipamentos, máquinas e outros adquiridos via CIF ou FOB. 

(   ) Nessa conta, são contabilizados gastos incorridos, desde que 
atendam ao critério de reconhecimento e sua amortização 
apropriada ao resultado ou a algum outro ativo. 

(   ) Nessa conta, são contabilizados todos os elementos existentes, 
desde que mantidos para uso na produção ou fornecimento de 
mercadorias e serviços. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 3 – 4. 
b) 4 – 3 – 1 – 2. 
c) 3 – 4 – 2 – 1. 
d) 4 – 3 – 2 – 1. 
►e) 1 – 4 – 3 – 2. 

 
21 - A empresa Delta abriu suas operações em outubro de 2016 com a integralização total de seu capital social na conta banco 

no valor de 100.000,00. 
 

Aquisição de um imóvel para ser a sede da empresa por R$ 100.000,00, com pagamento de 20% a 
vista e o restante financiado em 30 anos pela Caixa. 

Aquisição de 30.000 em materiais para industrialização, sendo 15.000,00 à vista. 

Aquisição de móveis para o escritório por 15.000,00 à vista. 

 

Considerando as aquisições acima no ano de 2016, qual é o valor final do Patrimônio dessa empresa em dezembro/2016? 
 

a) 215.000,00. 
►b) 195.000,00. 
c) 180.000,00. 
d) 150.000,00. 
e) 115.000,00. 

 
22 - Com base na Lei nº 6.404/76, modificada pela Lei nº 11.941/09, acerca do Patrimônio Líquido, considere as seguintes 

afirmativas: 
 

1. Denomina-se Capital Autorizado ao limite definido por estatuto, de competência de Assembleia Geral ou do Conselho 
de Administração, para aumentar o capital social de uma empresa. 

2. As reservas de capital são contas que recebem contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a ativo 
e passivo, em decorrência de sua avaliação a valor justo. 

3. Na Conta Capital Social, as ações devem figurar somente por seu valor nominal. 
4. Denomina-se amortização de ações a operação pela qual a companhia distribui ao acionista, por suas ações, a quantia 

que lhe poderia caber em caso de liquidação da sociedade. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
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23 - Considere os seguintes dados da Empresa Saraiva: 
 

 2017 2016 

Recebimento de Clientes 29.500 30.000 

Recebimento pela Venda de imobilizado 15.000 20.000 

Recebimento de Juros 300 400 

Duplicatas Descontadas 5.000 10.000 

Pagamentos a Fornecedores (10.000) (8.000) 

Pagamento pela Compra de imobilizado (20.000) (18.000) 

Aumento de Capital  100.000 - 

Pagamento de Salários (21.000) (21.000) 

Pagamento de Impostos (2.000) (2.500) 
 

Com base nesses dados, qual é o Valor da Atividade Operacional do ano de 2017 na Demonstração do Fluxo de Caixa, 
considerando Pronunciamento Técnico do CPC 03, FASB e o IASB? 
 

a) -3.200,00. 
►b) 1.800,00. 
c) 16.800,00. 
d) 96.800,00. 
e) 101.800,00. 

 
24 - Os Princípios Orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência 

e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Com relação ao assunto, 
identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O princípio da totalidade determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, com a 
finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. 

(   ) O princípio da anualidade determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de 
todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

(   ) O princípio da exclusividade estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação 
da despesa. 

(   ) O princípio do orçamento bruto obriga registrarem-se receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas 
quaisquer deduções. 

(   ) O princípio da publicidade implica divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade; publicar relatórios 
sobre a execução orçamentária e a gestão fiscal; e disponibilizar, para qualquer pessoa, informações sobre a 
arrecadação da receita e a execução da despesa. 

 

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

a) F – V – F – F – V. 
b) V – F – F – V – F. 
c) F – V – F – V – V. 
d) V – F – V – F – V. 
►e) V – F – V – V – F. 

 
25 - A respeito do conceito de controle, constante na Constituição Federal de 1988 e relacionado com o processo de 

fiscalização contábil, financeira e orçamentária, é INCORRETO afirmar: 
 

a) O § 1º do artigo 74 da CF 88 atribui aos responsáveis pelo controle interno a responsabilidade de comunicar aos Tribunais de 
Contas as irregularidades ou ilegalidades que sejam de seu conhecimento. 

b) O controle interno, com o apoio da auditoria, evita erros e verifica o teor do material contábil, mas não considera a ineficiência 
que, do ponto de vista da entidade, é um problema bem mais significativo. 

c) O controle interno pode ser definido como o conjunto de normas, técnicas e instrumentos utilizados pelos gestores para 
assegurar que as ações de órgãos ou unidades sob a sua responsabilidade ocorram de acordo com o planejado. 

►d) A CF 88 estabelece que a fiscalização contábil, financeira e orçamentária terá como objetivo os aspectos da legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, indicando outrossim que tal fiscalização será 
exercida por meio do controle externo representado pelo Executivo e cada órgão de controle interno das entidades. 

e) Por meio da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, houve a edição da Lei nº 101, de 5 de maio de 2000, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), que trouxe exigências quanto à Administração Pública Gerencial, somando-se ao princípio da 
eficiência, com a finalidade do controle de resultados, atingimento de metas, avaliação e controle de custos, entre outras. 

 
26 - A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. 

Considerando a Receita Pública, assinale a alternativa correta. 
 

a) A doutrina classifica as receitas públicas quanto à procedência em Originárias e Fundadas. 
b) São receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, ou ingressos das 

entradas compensatórias; todas as demais são extraorçamentárias. 
►c) Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação patrimonial líquida, a receita pode ser efetiva ou não efetiva. 
d) Receita Pública Originária, segundo a doutrina, é a receita obtida pelo poder público por meio da soberania estatal. 
e) Um exemplo de receitas de capital é a exploração de atividades econômicas (agropecuária, industrial e de serviços). 
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27 - A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, enquanto a Lei Complementar 
nº 101/2000 estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências. Acerca da elaboração da Lei de Orçamento e da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) Até noventa dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, o Poder 
Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. 

b) Será necessária emenda ao projeto de lei para conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução 
do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções. 

►c) Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas 
fiscais de cada quadrimestre. 

d) O exercício financeiro dependerá das especificidades de cada ente da federação. 
e) Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas, até o dia 31 de outubro. 

 

 
28 - São etapas na cronologia da Receita Orçamentária, EXCETO: 
 

a) Previsão. 
b) Arrecadação. 
c) Recolhimento. 
d) Lançamento. 
►e) Conferência. 

 

 
29 - Acerca dos Procedimentos Contábeis Orçamentários no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, identifique 

como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) No caso do Governo Federal, o código da classificação institucional compõe-se de três dígitos, sendo o primeiro 
reservado à identificação do órgão e os demais à unidade orçamentária. 

(   ) Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão 
consignadas dotações próprias. 

(   ) Um órgão orçamentário ou uma unidade orçamentária correspondem necessariamente a uma estrutura 
administrativa. 

(   ) A classificação funcional segrega as dotações orçamentárias em funções e subfunções, buscando responder 
basicamente à indagação “em que área?” de ação governamental a despesa será realizada. 

(   ) Deve-se adotar como função aquela que é típica ou principal do órgão. 
 

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

►a) F – V – F – V – V. 
b) V – F – V – F – F. 
c) F – V – V – F – F. 
d) V – F – F – V – V. 
e) V – F – F – V – F. 

 
 
30 - A legislação que regulamenta o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) estabelece, de modo geral, 

que o fato gerador desse tributo ocorrerá no dia 1º de janeiro de cada ano. Nesse momento, os registros contábeis, sob a 
ótica do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público no Lançamento do fato gerador (dia 1º de janeiro), serão: 

 

a) Débito 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F) a Crédito 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos Tributários a 
Receber (P). 

►b) Débito 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P) a Crédito 4.1.1.2.x.xx.xx Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda. 
c) Débito  6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar a Crédito 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada. 
d) Débito 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos a Crédito 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de 

Recursos (DDR). 
e) Débito 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos Tributários a Crédito 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F). 

 

 
31 - Considerando que a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, NÃO constitui tipo de licitação, 
EXCETO na modalidade concurso, a de: 

 

►a) menor custo. 
b) menor preço. 
c) melhor técnica. 
d) maior lance ou oferta. 
e) técnica e preço. 
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Os dados abaixo servem de base para as questões 32 e 33. 

 
A Cia. Costa & Saraiva apresentava, em 31/12/17, o seguinte conjunto de bens, direitos e obrigações, entre outras contas de 
longo prazo que não estão relacionadas: 
 

 Caixa R$   80.000 

 Contas a pagar R$   10.000 

 Imóvel R$ 180.000 

 Duplicatas a receber R$     5.000 

 Fornecedores R$   14.000 

 Máquinas R$   90.000 

 Encargos a pagar R$     5.000 

 Estoque R$   71.000 

 Empréstimos a pagar R$   11.000 

 

 

 
32 - Considerando que as contas que não fazem parte do Ativo Imobilizado da Companhia são contas de curto prazo, qual é o 

resultado do Índice de Liquidez Seca? 
 

a) 0,28. 
b) 0,30. 
►c) 0,35. 
d) 0,38. 
e) 0,42. 
 

33 - Qual é a situação de Liquidez Imediata da Cia. Costa & Saraiva em 2017? 
 

a) 2,30. 
b) 2,12. 
►c) 2,00. 
d) 1,85. 
e) 1,80. 
 

34 - Também conhecido por análise da relação custo/volume/lucro, o ponto de equilíbrio ignora aspectos relacionados com a 
formação dos estoques, pressupondo que toda a produção seja vendida instantaneamente. Acerca do assunto, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) A empresa atinge o seu Ponto de Equilíbrio Econômico no momento em que suas receitas e seus custos e despesas se 
igualam. 

►b) Na análise básica da relação Custo/Volume/Lucro, a fórmula usada é a do Ponto de Equilíbrio Contábil ou Operacional. 
c) O Ponto de Equilíbrio Contábil é o mais utilizado, por considerar o Custo Médio Ponderado do Capital. 
d) O ponto de Equilíbrio Econômico é o mais relevante, por considerar o ponto de vista do fluxo de caixa. 
e) O Ponto de Equilíbrio Financeiro leva em conta a margem de lucratividade ou retorno do capital investido dos proprietários do 

capital. 
 
 
35 - Com relação às Demonstrações Contábeis e Técnicas de Análise, numere a coluna da direita de acordo com sua 

correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Análise Horizontal. 
2. Análise Vertical. 
3. Valor Econômico Adicionado. 
4. Método Fleuriet. 

(   ) Reclassifica os demonstrativos em operacional e financeiro (não 
operacional). 

(   ) Baseia-se na diferença entre a taxa de retorno sobre o capital investido e o 
custo desse capital. 

(   ) Parte da comparação do valor de cada item do demonstrativo, em cada 
período, com o valor correspondente em um determinado período anterior, 
considerado como base. 

(   ) Baseia-se nos valores relativos das contas das demonstrações financeiras. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 2 – 1 – 4. 
►b) 4 – 3 – 1 – 2. 
c) 3 – 4 – 2 – 1. 
d) 4 – 3 – 2 – 1. 
e) 1 – 4 – 3 – 2. 
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36 - Em 2016, a empresa Atlântica & Companhia teve um custo de mercadoria vendida de R$ 500.000, um estoque inicial de 
R$ 150.000 e um estoque final de 400.000. Ao final do ano, o saldo de contas a pagar a fornecedores era de R$ 1.000.000. 
Quanto tempo levou em média para a empresa pagar seus fornecedores, considerando o ano comercial de 360 dias? 

 

a) 6 meses. 
b) 9 meses. 
c) 14 meses. 
►d) 1 ano e 4 meses. 
e) 2 anos. 
 

37 - A metalurgia Almeida tem o seu Ciclo Financeiro igual a 60 dias e o seu Ciclo Operacional igual a 150 dias. Considere que 
o Prazo Médio de Estoques é igual a 80 dias, o Prazo Médio de Pagamento ao Fornecedor é igual a 60 dias e o Prazo Médio 
de Contas a Receber é igual a 70 dias. Em razão do gestor financeiro estar interessado em reduzir o ciclo operacional para 
120 dias, ele deve: 

 

a) reduzir o Ciclo Financeiro para 30 dias. 
b) aumentar o Ciclo Financeiro em mais 30 dias. 
c) reduzir o Prazo Médio de Pagamento ao Fornecedor para 30 dias. 
►d) reduzir o Prazo Médio de Contas a Receber para 40 dias. 
e) reduzir o Prazo Médio de Estoques para 60 dias. 

 
38 - A Teoria das Restrições (TOC) leva em consideração os gargalos ou restrições que possam ocorrer durante o processo 

de fabricação de um produto. 
 

Produto PV unit. CV CV unit. Fator de Restrição Demanda de Mercado 

A = carro 4 portas 100,00 20% 20,00 Número de 
maçanetas 

50 

B = carro 2 portas 60,00 20% 12,00 80 

 

Sabendo que os custos variáveis, representados pelos percentuais indicados, são aplicados sobre as receitas de vendas, 
assinale a alternativa que identifica as Margens de Contribuição unitária em R$ que deverão ser utilizadas para a definição 
da quantidade a ser produzida de A e B que maximizará o resultado da empresa. 
 

a) 80,00 e 48,00. 
b) 48,00 e 80,00. 
c) 40,00 e 48,00. 
d) 24,00 e 20,00. 
►e) 20,00 e 24,00. 

 
39 - Um método de custeio preocupa-se exclusivamente com os custos indiretos ou fixos (os custos variáveis e diretos já 

estão alocados corretamente). Possui essa característica o método de custeio: 
 

►a) por atvidades. 
b) por absorção. 
c) direto. 
d) por departamentalização. 
e) variável. 

 
40 - Com base em conceitos da contabilidade de custos relacionados à análise Custo-Volume-Lucro, a quantidade ou valor 

que uma empresa está operando acima do seu ponto de equilíbrio operacional ou contábil é: 
 

a) Ponto de Equilíbrio Financeiro. 
b) Alavancagem Operacional. 
c) Alavancagem Financeira. 
d) Ponto de Equilíbrio Econômico. 
►e) Margem de Segurança. 


