CONCURSO PÚBLICO

TÉCNICO EXECUTIVO

Contador

Data: 20/10/2013
Duração: 5 horas
Caro(a) Candidato(a), leia atentamente e siga as instruções abaixo.
01- A lista de presença deve, obrigatoriamente, ser assinada no recebimento do Cartão de Respostas e assinada novamente na
sua entrega, na presença e nos locais indicados pelo fiscal da sala.
02- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo, e os
temas para o Estudo de Casos:
Português

Inglês

Informática

Conhecimentos Específicos

Estudo de Caso

01 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 60
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b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
c) Um Caderno de Estudo de Casos.
03- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de
Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta
na cor azul ou preta.
05- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno
do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
Exemplo:

A

B

C

D

E

06- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas
só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
07- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros,
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de
respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata,
acarretando a eliminação do candidato.
Somente decorridas 4 horas de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
08- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões não serão levados em conta.
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PORTUGUÊS
TEXTO1

OUTRO FRACASSO
Veríssimo, O Globo, 08/09/2013

Estou escrevendo sem saber se já atacaram a Síria. O que dá
para saber sem esperar os fatos é que, mais uma vez, as Nações
Unidas não tiveram nada a ver com o assunto. A ONU é um monumento aos melhores sentimentos humanos e ao mesmo tempo
uma prova de como os bons sentimentos pouco podem, portanto
um monumento à inconsequência.
O fracasso da ONU na sua missão mais importante, que é evitar
as guerras, torna as suas mil e uma utilidades supérfluas. Pouca
gente sabe tudo que a ONU faz nos campos da saúde, da agricultura, dos direitos humanos etc., como pouca gente sabia que a Liga
das Nações, sua precursora, também promovia cooperação técnica
entre nações e programas sociais, além de tentar inutilmente manter
a paz. O principal ideal que a ONU herdou da Liga foi a do debate
substituindo a guerra, e a racionalidade superando as desavenças
tribais. Nisso, suas únicas diferenças da Liga das Nações são que
uma sobrevive à frustração que liquidou a outra e tem a adesão
dos Estados Unidos, que a outra não tinha.
Apesar de o presidente americano durante a Primeira Guerra
Mundial, Woodrow Wilson, ter sido um entusiasta da Liga que
acabaria com todas as guerras, o Congresso americano rejeitou
a participação dos Estados Unidos na organização, o que matou
Wilson de desgosto. O Congresso aprovou a entrada do país na
ONU depois da Segunda Guerra, mas a antipatia continuou. O
desdém pela ONU ou por qualquer entidade supranacional é uma
constante do conservadorismo americano. E, no entanto, a ONU já
dura mais que o dobro que durou a Liga das Nações. Ela também
é um monumento à perseverança sem nada que a justifique.
Talvez se deva adotar a ONU como símbolo justamente dessa
insensata insistência, dessa inconsequência heroica. Com todas
as suas contradições e frustrações, ela representa a teimosia da
razão em existir num mundo que teima em desmoralizá-la. Pode
persistir como uma cidadela do Bem, na falta de palavra menos
vaporosa, nem que seja só pra gente fingir que acredita neles, na
ONU e no Bem, porque a alternativa é a desistência. É aceitar que,
incapaz de vencer o desprezo e a prepotência dos que a desacreditam, a ideia de uma comunidade mundial esteja começando a
sua segunda agonia.
A Liga das Nações durou até 1946, mas agonizou durante 20
sangrentos anos, até morrer de irrelevância. A ONU, depois de
mais este fracasso, só terá levado mais tempo para se convencer
de sua própria irrelevância.

01. Ao dizer, no primeiro parágrafo, que as “Nações Unidas não
tiveram nada a ver com o assunto”, o autor do texto pretende opinar
que as Nações Unidas:
A) não provocaram a complicada situação da Síria
B) não se importaram com os problemas que a população síria
enfrenta
C) não participaram efetivamente da discussão do problema
D) não agem prontamente diante das complicações mundiais
E) obedecem rigorosamente aos interesses das grandes potências

02.

Ao afirmar que as Nações Unidas são “um monumento à
inconsequência”, o autor do texto critica a ONU pela seguinte razão:
A)
B)
C)
D)
E)

falta de resultados práticos
irresponsabilidade dos seus dirigentes
demora em tomar decisões importantes
desinteresse pelos problemas que afetam países pobres
gastos imensos e injustificados da Organização

03. No início do texto, o autor diz aos leitores que está “escrevendo sem saber se já atacaram a Síria”; essa afirmação tem a
função de:
A)
B)
C)
D)
E)

mostrar ao leitor que o cronista está distante dos acontecimentos
indicar que suas posições podem ser desmentidas pelos fatos
demonstrar que se trata de um texto preditivo e não de análise
contestar previamente as críticas apressadas
destacar que o fato, ou não, do ataque à Síria não muda a
imagem da ONU

04.

O texto é escrito em língua culta, mas, em alguns trechos,
permite-se o emprego da linguagem coloquial, que é o que ocorre
no seguinte segmento:
A) “Estou escrevendo sem saber se já atacaram a Síria”
B) “O que dá para saber sem esperar os fatos é que, mais uma
vez, as Nações Unidas não tiveram nada a ver com o assunto”
C) “A ONU é um monumento aos melhores sentimentos humanos
e ao mesmo tempo uma prova de como os bons sentimentos
pouco podem, portanto um monumento à inconsequência”
D) “A Liga das Nações durou até 1946, mas agonizou durante 20
sangrentos anos, até morrer de irrelevância”
E) “...a Liga das Nações, sua precursora, também promovia cooperação técnica entre nações e programas sociais, além de
tentar inutilmente manter a paz”

05. “Nisso, suas únicas diferenças da Liga das Nações são que
uma sobrevive à frustração que liquidou a outra e tem a adesão dos
Estados Unidos, que a outra não tinha”. Se, em lugar dos termos
sublinhados, tivessem sido empregados pronomes demonstrativos,
as formas respectivas desses pronomes seriam:
A)
B)
C)
D)
E)

aquela / esta
esta / aquela
essa / aquela
aquela / essa
esta / essa

06. “O fracasso da ONU na sua missão mais importante, que é
evitar as guerras, torna as suas mil e uma utilidades supérfluas.
Pouca gente sabe tudo que a ONU faz nos campos da saúde, da
agricultura, dos direitos humanos etc., como pouca gente sabia
que a Liga das Nações, sua precursora, também promovia cooperação técnica entre nações e programas sociais, além de tentar
inutilmente manter a paz”.
O período abaixo cujo significado é incoerente em função do que
está expresso nesse segmento do texto é:
A) Apesar das mil e uma utilidades da ONU, elas se tornam supérfluas diante do fracasso de sua principal missão, que é evitar
as guerras.
B) Tal qual no caso da Liga das Nações, pouca gente sabe das
demais ações da ONU no campo social ou econômico.
C) Embora tentasse inutilmente manter a paz, a Liga das Nações
também promovia cooperação técnica entre nações.
D) A Liga das Nações e a ONU se aproximavam ideologicamente
pela semelhança nas ações cooperativas.
E) Mesmo atuando nos campos da saúde, da agricultura, dos
direitos humanos etc., pouca gente toma conhecimento dessa
atuação.
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07. Em algumas passagens do texto, o autor emprega orações

INGLÊS

reduzidas. A alternativa em que a substituição da oração reduzida
por uma forma nominal foi feita de forma equivocada é:

CREATING YOUR FIRST ASSOCIATION E-LEARNING COURSE

A) “além de tentar inutilmente manter a paz” / além da tentativa
inútil de manter a paz
B) “foi o do debate substituindo a guerra” / foi o do debate em
substituição à guerra
C) “a racionalidade superando as desavenças tribais” / a racionalidade na superação das desavenças tribais
D) “O que dá para saber sem esperar os fatos” / o que dá para
saber sem a esperança nos fatos
E) “ela representa a teimosia da razão em existir num mundo que
teima em desmoralizá-la” / ela representa a teimosia da razão
em existir num mundo que teima em sua desmoralização

After selecting a learning management system (LMS), the next
logical step for an association is to begin creating your course
catalog. However, for many associations, creating online learning
courses is uncharted territory, especially if this is a brand new
course. To be successful, a course should help the learner acquire
the skills and knowledge they truly need. This text will offer some
tips for creating more engaging and more effective e-Learning by
following the simple “Current Situation – Ideal Situation” model.

08. “Apesar de o presidente americano durante a Primeira Guerra Mundial, Woodrow Wilson, ter sido um entusiasta da Liga que
acabaria com todas as guerras, o Congresso americano rejeitou
a participação dos Estados Unidos na organização, o que matou
Wilson de desgosto”.
Na progressão de um texto, muitos elementos retomam elementos
anteriores de modo a construir coesão entre esses elementos; nesse caso, os três primeiros elementos de coesão nesse segmento
do texto são:
A)
B)
C)
D)
E)

Woodrow Wilson / que(1) / guerras
que(1) / organização / o
o presidente americano / Woodrow Wilson / Primeira Guerra
Estados Unidos / organização / que(2)
organização / que(2) / Wilson

09. “O Congresso aprovou a entrada do país na ONU depois da
Segunda Guerra”; a forma de reescrever-se essa frase do texto
de modo a torná-la gramaticalmente errada ou com modificação
do sentido original é:
A) Depois da Segunda Guerra, a entrada do país na ONU foi
aprovada pelo Congresso.
B) Depois da Segunda Guerra, o Congresso aprovou a entrada
do país na ONU.
C) O Congresso, depois da Segunda Guerra, aprovou a entrada
do país na ONU.
D) O Congresso aprovou depois da Segunda Guerra a entrada do
país na ONU.
E) Depois da Segunda Guerra, foi aprovada pelo Congresso a
entrada do país na ONU.

10. “...a ONU já dura mais que o dobro que durou a Liga das
Nações. Ela também é um monumento à perseverança sem nada
que a justifique”.
Nesse segmento do texto, o pronome sublinhado fica pouco claro;
o modo de, corretamente, explicitar o seu significado é:
A)
B)
C)
D)
E)

sem nada que justifique ela
sem nada que justifique a ONU
sem nada em que ela seja justificada
sem nada que justifique essa perseverança
sem nada justificá-la

By Caitlin McGrath
Writer at Digitec Interactive
www.knowledgedirectweb.com
January 28th, 2013
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What is the Skills Gap?
Nothing kills engagement quicker than a course that is not
focused on what the learner really needs to know. Setting clear
pre-requisites can help you start out with a better understanding
of what the learner already knows. Another way to fine-tune your
learning is to perform what is called a Skills Gap Analysis. By
starting with some assumptions about the learner’s pre-requisite
knowledge, a Skills Gap Analysis will help you determine what
your learners need to know so that you can zero-in on the desired
outcomes for the course.
In order to carry out a Skills Gap Analysis, first decide what
your typical learner already knows. This is your “Current Situation”.
Then, identify what the learner needs to know to achieve the “Ideal
Situation”. The space between those two points is the “gap” you are
going to create to fill your course content. The gap should help you
pinpoint a set of clear and measurable learning objectives.
Developing the Learning Objectives

15

20

25

The learning objective is extremely important, because it sets
clear expectations for the learner – and for you, the developer, to
build to. Technically, a learning objective should have a measurable
action, standard and condition. The more specific your objectives,
the easier it will be to design the assessments for your course. An
assessment could be a test item, activity, etc. that measures the
learner’s achievement. Thus, the content needs to cover only the
subject matter that supports that objective.
In case most learners do not succeed in a particular test or quiz,
the content may need to be reworked to ensure the learner has
adequate knowledge in order to complete the objective. By keeping
your course development focused and targeted, you will have a
better chance of achieving that “Ideal Condition” which will make
subject matter experts happy and your learners extremely grateful.

11. The title anticipates the main theme of the text and also defines
its target audience.
The audience aimed at by the author consists of:
A) online editors
B) association investors
C) e-Learning customers
D) instructional designers
E) subject matter experts
12. Observe the fragment:
However, for many associations, creating online learning courses is
uncharted territory, especially if this is a brand new course. (L. 3-5)
The underlined expression above, in the context, conveys the
meaning of:
A) unfamiliar task
B) unknown region
C) undiscovered field
D) unacceptable solution
E) undetermined criterion
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13. In the construction of arguments, paragraphs may be assigned

19. Observe the fragments:

distinctive roles.

Thus, the content needs to cover only the subject matter that
supports that objective (L. 32-33)

The major role of the first paragraph is best characterized as:
A)
B)
C)
D)
E)

critical comparison
experiential advice
concept description
deductive reasoning
factual counterargument

14.

Some linguistic devices indicate the degree to which an
observation is possible, probable, likely, certain, permitted, or
prohibited. In English, these notions are most commonly expressed
by modal auxiliaries.
The modal auxiliaries in “Setting clear pre-requisites can help you…”
(L. 11-12) and “… the content may need to be reworked…” (L. 35)
convey the notion of:
A)
B)
C)
D)
E)

ability
certainty
possibility
deduction
permission

…the learner has adequate knowledge in order to complete the
objective. (L. 35-36)
The underlined connectors convey, respectively, the meanings of:
A)
B)
C)
D)
E)

result and purpose
emphasis and causation
contrast and concession
addition and summation
explanation and justification

20. In the conclusion, the author expresses her concern over not
achieving the “Ideal Condition”. According to the text, this problem
may be solved by means of:
A)
B)
C)
D)
E)

balancing needs
revising contents
practicing gratitude
boosting motivation
increasing materials

15. Understanding word-building and affixation in a foreign
language is one of the main ways of enriching vocabulary.

INFORMÁTICA

The suffix – er in learner (L. 5) contrasts functionally with suffixation in:

21. Na integração de dispositivos aos microcomputadores, exis-

A)
B)
C)
D)
E)

tem três tipos, caracterizados a seguir:

seller
quicker
adviser
supporter
developer

16. Observe the fragment:
…so that you can zero-in on the desired outcomes for the course.
(L. 17-18)
The meaning of the underlined phrasal verb above is parallel to:
A)
B)
C)
D)
E)

reach
identify
achieve
discover
concentrate

I- Os que operam exclusivamente na entrada de dados.
II- Os que operam exclusivamente na saída de dados.
III- Os que operam tanto na entrada como na saída de dados,
dependendo do momento em que são utilizados.
Três exemplos desses dispositivos, um de cada tipo (I, II e III), são,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

pendrive, teclado e scanner
teclado, plotter e disco rígido
impressora, scanner e webcam
webcam, pendrive e impressora
disco rígido, impressora e plotter

22. A figura abaixo ilustra a nova interface do Windows 8:

17. In paragraph 3, the author describes the process of carrying
out a Skills Gap Analysis.
The main purpose for the application of the analysis consists of:
A)
B)
C)
D)
E)

word decoding
ideological belief
goal assessment
motivational boost
cultural adaptability

The demonstrative this in the sentence refers to:

É uma interface destinada a dispositivos com telas sensíveis ao
toque, mas que funciona perfeitamente como mouse e teclado. Sua
principal característica, além do visual minimalista, é que todos os
aplicativos funcionam em tela cheia, sem barras de ferramentas e
outros controles visíveis, tudo no sentido de utilizar todo o espaço
da tela exclusivamente para exibição de conteúdo, sem dividi-lo com
menus e barras de ferramentas. Ela é conhecida como Interface:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

18. Observe the fragment:
In order to carry out a Skills Gap Analysis, first decide what your typical
learner already knows. This is your “Current Situation”. (L. 19-20)
typical learner
situation change
analysis application
learner knowledge
instructional assessment

Dolphin
Design
Merlin
Metro
Flex
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23.

No gerenciador de arquivos Windows Explorer para
uso em sistema operacional Windows, um usuário seleciona
a pasta DOCUMENTOS no disco C: e, nessa pasta, o arquivo CONTRATO170913.DOCX. Para renomear o arquivo
selecionado para CONTRATO200913.DOCX, ele deve, após
selecionar CONTRATO170913.DOCX, teclar em:
A)
B)
C)
D)
E)

F2
F4
F7
F6
F8

24. No gerenciador de arquivos Nautilus para uso em sistema operacional Linux, para selecionar diversos arquivos em ordem sequencial numa pasta ou diretório, deve-se proceder da seguinte forma:
•
•

Clicar no primeiro arquivo, por meio do ponteiro do mouse, e
manter uma tecla pressionada.
Clicar no último arquivo desejado; com isso, todos os arquivos
no intervalo estarão selecionados.

A tecla que deve ser mantida pressionada é:
A)
B)
C)
D)
E)

27. No Writer do pacote LibreOffice 4.1, o acionamento do ícone
equivale à execução de um determinado atalho de teclado. O
significado desse ícone e o atalho de teclado são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

alterar tamanho de fonte e Ctrl + U
aplicar sublinhado e Ctrl + S
aplicar sublinhado e Ctrl + U
alterar cor de fonte e Ctrl + S
alterar cor de fonte e Ctrl + U

28. Uma apresentação de slides foi criada no software Impress
do pacote LibreOffice 4.1. Pressionar a tecla de função F7 tem a
seguinte finalidade:
A)
B)
C)
D)
E)

configurar transição de slides
verificar ortografia e gramática
salvar o slide atual em formato JPG
inserir número de página em todos os slides
aplicar novo design padrão a toda a apresentação

29. A figura abaixo mostra uma janela do Internet Explorer 10 BR:

F1
F3
Shift
Del
Alt

25. No Word 2010 BR, o atalho de teclado Ctrl + = tem por significado aplicar o seguinte recurso:
A)
B)
C)
D)
E)

sublinhado
sobrescrito
sombreamento
subscrito
símbolo

26.

A planilha abaixo foi criada no software Calc do pacote LibreOffice 4.1:

Essa janela é exibida no browser quando se executa o seguinte
atalho de teclado:
A)
B)
C)
D)
E)

Nela foram realizados os seguintes procedimentos:
•

•

Foi inserida uma expressão em D7, para determinar o 2º maior
número entre todos os números inseridos nas células A5, B5,
C5 e D5.
Foi inserida uma expressão em D12, usando a função MÍNIMO,
menor número entre todos os números inseridos nas células
A10, B10, C10 e D10.

Ctrl + J
Ctrl + D
Ctrl + W
Alt + D
Alt + J

30. No Outlook 2010 BR, pressionar a tecla de função F9 é uma
alternativa para o acionamento do seguinte ícone:
A)

B)

As expressões inseridas em D7 e D12 foram, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

=MAIOR(A5;D5:2) e =MÍNIMO(A10;D10)
=MAIOR(A5;D5) e =MÍNIMO(A10;D10)
=MAIOR(A5&D5;2) e =MÍNIMO(A10&D10)
=MAIOR(A5:D5) e =MÍNIMO(A10:D10)
=MAIOR(A5:D5;2) e =MÍNIMO(A10:D10)

C)

D)

E)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

35. Uma determinada sociedade por ações apurou, no final do

31. No final de cada exercício social, as Sociedades por Ações

exercício de 2012, um lucro líquido de R$ 60.000,00. A companhia,
de acordo com a legislação vigente, apropriou a Reserva Legal,
além de constituir uma parcela para reservas de contingências no
valor de R$ 1.500,00 e outra parcela para a reserva estatutária no
montante de R$ 5.000,00. Sabendo-se que não havia prejuízos
acumulados, o estatuto da companhia era omisso quanto à parcela
de distribuição de lucros e que, no exercício, não ocorreu qualquer
reversão de reservas constituídas anteriormente, o montante dos
dividendos mínimos distribuídos aos acionistas foi igual a:
A) R$ 27.750,00
B) R$ 30.000,00
C) R$ 28.500,00
D) R$ 26.250,00
E) R$ 26.500,00

deverão elaborar suas demonstrações contábeis, relatórios e notas
explicativas. Conforme a legislação vigente, o valor do lucro ou prejuízo por ação do capital social é informado na seguinte demonstração:
A)
B)
C)
D)
E)

balanço patrimonial
fluxo de caixa
resultado do exercício
mutações do patrimônio líquido
lucros ou prejuízos acumulados

32. No início do exercício de 2012, os saldos das contas Duplicatas a Receber e Provisão para Devedores Duvidosos de uma
determinada empresa eram, respectivamente, de R$ 20.000,00 e
R$ 800,00. Durante o exercício, ocorreram as seguintes operações
entre outras (valores em R$):
Recebimento de clientes..................................................16.000
Perda por não recebimento de clientes............................. 1.500
Apropriação de novos créditos de clientes..................... 18.000
Desconto de duplicatas em banco ................................... 3.000
Sabendo-se que o percentual médio dos créditos não recebidos
nos três últimos exercícios foi de 3%, em 31/12 a provisão para
perdas prováveis a ser apropriada correspondeu ao montante de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 525,00
R$ 615,00
R$ 570,00
R$ 636,00
R$ 660,00

33. Numa determinada empresa, foram efetuadas as seguintes
operações:
-

-

pagamento a fornecedores no valor de R$ 12.500,00, com juros de
10% por atraso;
pagamento de diversas despesas no valor de R$ 10.000,00;
aquisição de mercadorias para revenda, por R$ 55.000, pagando uma
entrada de 20% e o restante para liquidação em 90 dias, com ICMS
incidente de 18%;
recebimento de diversos clientes no valor de R$ 10.000,00, acrescido
com cobrança de juros de 10%.

Com essas operações, pode-se afirmar que houve:
A)
B)
C)
D)
E)

aumento no passivo de R$ 30.250,00
diminuição no passivo de R$ 21.500,00
aumento no ativo de R$ 11.350,00
aumento no ativo de R$ 21.250,00
acréscimo no resultado no valor de R$ 10.250,00

34. No mês de setembro, uma determinada empresa revendedora
de mercadorias realizou as seguintes operações:
Compras
Dia 10 - 2.500 unidades a R$ 40,00 cada
Dia 20 - 7.500 unidades a R$ 36,00 cada
Venda
Dia 18 - 3.750 unidades a R$ 40,00 cada
Dia 30 - 5.000 unidades a R$ 50,00 cada
O estoque inicial era constituído de 5.000 unidades ao custo unitário
de R$ 25,00 e a empresa adota a média ponderada móvel para
avaliação do seu estoque. Sabendo-se que as operações realizadas
estavam isentas de impostos, o custo das mercadorias vendidas
no mês correspondeu ao seguinte montante:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 400.000,00
R$ 260.000,00
R$ 303.000,00
R$ 288.750,00
R$ 282.500,00

36. Com base na definição da equação do patrimônio e aplicando
o princípio da igualdade quantitativa nos seus elementos componentes, a aquisição de um veículo a prazo e o pagamento de um
empréstimo contraído:
A) modificam a situação líquida, aumentando o capital próprio
B) modificam a situação líquida, diminuindo o capital próprio
C) não modificam a situação líquida
D) reduzem a capacidade da empresa de obter linha de crédito
junto a instituições financeiras
E) alteram quantitativamente seus elementos, diminuindo o capital
próprio
37. A escrituração contábil deve ser mantida em registros permanentes, obedecendo aos preceitos da legislação comercial, especialmente
à Lei das Sociedades por Ações e aos princípios da contabilidade.
Obrigatoriamente, esses registros permanentes devem ser efetuados nos seguintes livros:
A) Diário e Caixa
B) Diário e Razão
C) Caixa e Contas Correntes
D) Razão e LALUR
E) Contas Correntes e Mercadorias

38. Da demonstração do resultado do exercício elaborada em
31/12/21012 pela Cia Comercial ABC foram extraídas as seguintes
informações (valores em R$):
Lucro Bruto............................................59.000
Receitas Financeiras............................... 2.000
Participação dos Empregados................ 4.500
Despesas Financeiras............................. 6.000
Participação dos Administradores...........1.100
Lucro Operacional.................................45.500
Provisão para o IR e CSLL..................... 8.700
Sabendo-se que a companhia ainda estava obrigada a constituir a
Reserva Legal e, para cumprimento da Legislação vigente, o valor a
ser apropriado nesse exercício corresponderia ao seguinte montante:
A) R$ 1.560,00
B) R$ 1.360,00
C) R$ 1.260,00
D) R$ 1.460,00
E) R$ 1.820,00
39. De acordo com a legislação societária vigente, ao fim de cada
exercício social, as companhias abertas deverão, obrigatoriamente,
além do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do
exercício, elaborar as seguintes demonstrações contábeis:
A) origens e aplicações de recursos, mutações do patrimônio
líquido e fluxo de caixa
B) lucros ou prejuízos acumulados, fluxo de caixa e mutações de
patrimônio líquido
C) fluxo de caixa, mutações do patrimônio líquido e do valor adicionado
D) lucros ou prejuízos acumulados, fluxo de caixa e do valor adicionado
E) mutações do patrimônio líquido, valor adicionado e do resultado
abrangente
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40. No encerramento do exercício social, em 31/12/2011, o capital

45. No final do exercício financeiro, foram obtidas as seguintes

social de uma determinada sociedade por ações era constituído
por 300.00 ações.

informações constantes do Razão de Contas de um determinado
ente federativo (valores em R$):
Dotação inicial...................................................... 40.000
Crédito disponível.................................................... 1.250
Crédito empenhado a liquidar.................................... 2.500
Crédito empenhado em liquidação............................. 3.750
Crédito empenhado liquidado a pagar........................ 5.000
Crédito empenhado pago......................................... 27.500
Com esses dados, e sabendo-se que não houve retificação do orçamento, pode-se afirmar que o montante da despesa orçamentária
do exercício correspondeu a:
A) R$ 27.500,00
B) R$ 36.250,00
C) R$ 32.500,00
D) R$ 38.750,00
E) R$ 35.000,00

Em 10/03/2012, a companhia adquiriu no mercado 20.000 ações
de sua própria emissão, permanecendo em tesouraria até o final
do exercício. Sabendo-se que a sociedade apurou um lucro líquido
no exercício, no montante de R$ 672.000,00, o resultado por ações
do capital social em 31/12/2012 foi igual a:
A) R$ 2,00
B) R$ 1,85
C) R$ 2,10
D) R$ 2,24
E) R$ 2,40

41. Uma determinada sociedade empresária possui, entre outros
bens, um terreno que poderá ser destinado à construção, no futuro, de prédios e galpões, visando à ampliação de sua capacidade
instalada. Esse bem será registrado em conta classificada no:
A) Ativo Circulante, subgrupo Estoque.
B) Ativo Não Circulante, subgrupo Realizável a Longo Prazo.
C) Ativo Não Circulante, subgrupo Imobilizado.
D) Ativo Não Circulante, subgrupo Investimento.
E) Ativo Não Circulante, subgrupo Intangível.
42. No final do exercício de 2012, o balancete de resultado da
Cia. Alvorada S.A. apresentava as seguintes contas com seus
respectivos saldos (valores em R$):
Receita de Vendas de Mercadorias................ 30.000
Descontos Financeiros Concedidos.............. 1.000
Despesas Gerais.............................................. 8.000
Custo das Mercadorias Vendidas................... 13.500
Impostos sobre Vendas.................................... 3.500
Descontos Comerciais Concedidos.................... 800
Comissões sobre Vendas..................................... 500
Devolução de Vendas...................................... 1.000
Despesas de Vendas..........................................1.250
Com base nessas informações pode-se afirmar que, em 31/12/2012,
o lucro bruto foi igual a:
A) R$ 9.450,00
B) R$ 11.200,00
C) R$ 11.000,00
D) R$ 10.200,00
E) R$ 8.450,00
43. Uma empresa industrial adquiriu em 06/05/2010, um equipamento por R$ 42.000,00 com vida útil estimada em 10 anos. No entanto, o
equipamento só foi instalado e iniciada sua operação em 01/08/2010.
O gasto dessa instalação montou em R$ 3.000,00. Sabendo-se que a
aquisição estava isenta de tributação e que o referido bem foi depreciado pelo método das cotas constantes, com valor residual fixado em
R$ 6.000,00, o seu valor líquido contábil em 31/12/2012 era igual a:
A) R$ 32.100,00
B) R$ 33.300,00
C) R$ 29.575,00
D) R$ 34.275,00
E) R$ 35.575,00

44. Um determinado ente governamental realizou a venda, por
R$ 6.000,00, de um determinado bem imobilizado, cujo valor
líquido contábil era de R$ 5.000,00. Essa transação, levando em
consideração somente a informação de natureza patrimonial, será
registrada utilizando-se para a partida dobrada as contas agrupadas
nas seguintes classes do PCASP:
A) 1 e 8
B) 1 e 4
C) 1, 3 e 6
D) 1, 4 e 7
E) 1, 3 e 8

45. Foi constatado que o diretor de um hospital universitário de
um determinado estado da federação, aproveitando-se das prerrogativas do cargo, intercedeu, junto a diversos fornecedores de
material e de prestação de serviços, o recebimento de vantagens
pecuniárias, implicando dessa maneira em enriquecimento ilícito.
Sabendo-se que essa ação é configurada como improbidade administrativa, o servidor poderá sofrer algumas sanções, exceto:
A) perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio
B) pagamento de multa civil igual a vinte e cinco vezes sua remuneração mensal
C) perda da função pública
D) suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos
E) proibição de contratar, pelo prazo de dez anos, com o poder público

47. Durante o exercício financeiro de 2012, um determinado ente
governamental realizou as seguintes operações (valores em R$):
Arrecadação de impostos........................................................ 90.000
Aquisição de veículos.............................................................. 10.000
Amortização de empréstimos obtidos.................................... 30.000
Pagamento de pessoal............................................................. 40.000
Alienação de bens móveis....................................................... 15.000
Aquisição de um imóvel......................................................... 40.000
Recebimentos de dividendo de empresas controladas............. 8.000
Apropriação de bens doados por terceiros............................... 4.000
Com base nessas informações, pode-se afirmar que o montante
das Variações Patrimoniais Aumentativas correspondeu a:
A) R$ 80.000,00
B) R$ 54.000,00
C) R$ 62.000,00
D) R$ 182.000,00
E) R$ 102.000,00
48. No balanço patrimonial, especificamente no quadro demonstrativo referente às compensações, devem ser incluídos os atos
potenciais que possam, imediata ou indiretamente, vir a afetar o
patrimônio. Para sua elaboração, deverão ser utilizadas as contas
da seguinte classe e grupo do PCASP:
A) 7.1
B) 8.1
C) 6.3
D) 5.2
E) 8.2

49. De acordo com as normas vigentes, para a elaboração do
balanço financeiro ao final de cada exercício pelos entes governamentais, deverão ser utilizadas as contas com seus respectivos
saldos, pertencentes às seguintes classes do PCASP:
A) 1, 2, 4, 7 e 8
B) 3, 4, 5 e 6
C) 1, 3, 4, 7 e 8
D) 1, 2, 3, 4 e 6
E) 3, 5, 6, 7 e 8
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Analise os dados abaixo para responder às questões 50 e 51:
No final do exercício financeiro de 2012, um determinado ente da federação elaborou o balancete de verificação de contas patrimoniais, contendo
as seguintes contas com seus respectivos saldos (valores em R$):
Caixa e Equivalente de Caixa (F)............................ 50.000
Fornecedores e Contas a Pagar (F)........................... 15.000
Pessoal a Pagar (F).................................................. 12.500
Investimento (P)...................................................... 20.000
Estoques (P)............................................................. 10.000
Créditos a Receber a Curto Prazo (P)........................ 5.000
Empréstimos Obtidos a Longo Prazo (P)................. 66.250
Empréstimos Obtidos a Curto Prazo (P).................... 5.000
Resultado Acumulado.............................................. 41.250
Imobilizado (P)....................................................... 55.000
Informação complementar:
Em consequência da execução orçamentária foram inscritos em Restos
a Pagar em 31/12:
Empenhos a Liquidar............... R$ 6.250,00
Empenhos em Liquidação........ R$ 2.500,00

50. No balanço patrimonial elaborado em 31/12/2012, o montante
do superávit financeiro informado correspondeu a:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 16.250,00
R$ 21.250,00
R$ 32.500,00
R$ 18.750,00
R$ 13.750,00

51. Nesse mesmo balanço elaborado, o valor do saldo patrimonial
demonstrado foi igual a:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 41.250,00
R$ 33.750,00
R$ 35.000,00
R$ 32.500,00
R$ 6.000,00

52. No mês de fevereiro de 2012, após a assinatura do contrato
de prestação de serviços de limpeza e asseio, um determinado
ente federativo emitiu o empenho global correspondente. Nessa
ocasião, tendo em vista somente o enfoque da informação de natureza orçamentária, foi efetuado o seguinte lançamento contábil :

54. Em 31/12, por ocasião dos lançamentos de encerramento
do exercício, uma atenção especial deve ser dada às contas de
natureza de informação orçamentária, pois uma grande parte
dessas contas não transfere saldo para o exercício subsequente.
Com base nessa premissa, uma conta que não transfere seu saldo
para o próximo exercício denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

Restos a Pagar Processado – Inscrição no exercício.
Receita a Realizar.
Restos a Pagar Processados a Pagar.
Restos a Pagar Não Processados a Liquidar Bloqueados.
Execução do PPA.

55. Dentre as transações registradas durante o exercício financeiro por um determinado ente governamental, aquelas que são
classificadas como sendo uma variação patrimonial aumentativa e
uma variação patrimonial diminutiva, respectivamente, compõem
a seguinte alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

aquisição de um veículo e amortização de dívida contraída
arrecadação de impostos e alienação de bens móveis
dividendos recebidos e redução a valor recuperável
encargos patrimoniais e depreciação
variação cambial passiva e consumo de material

56. Se no final do exercício financeiro, um ente governamental
apurar em função da sua execução orçamentária, um resultado
superavitário, esse valor, de acordo com a estrutura atualizada do
balanço orçamentário, deverá ser demonstrado na coluna representativa do seguinte título:
A)
B)
C)
D)
E)

Receitas Realizadas
Despesas Pagas
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Saldo da Dotação

57.

As provisões representam valores cujas perfeitas quantificações dependem de fatos ainda não concretizados, mas que
devem ser contabilizados. De acordo com as normas pertinentes
à constituição de provisões, estão em conformidade aos seguintes
princípios de contabilidade:

A) D: VPD – Serviços de Terceiros
C: Fornecedores a Curto Prazo (F)

A)
B)
C)
D)
E)

B) D: Crédito Empenhado em Liquidação
C: Dotação Orçamentária Inicial

58. Em 31/12/2012, antes da elaboração do balanço patrimonial

C) D: Crédito Empenhado a Liquidar
C: Crédito Empenhado em Liquidação

de uma sociedade por ações, foram extraídas as seguintes informações (valores em R$):

D) D: Crédito Empenhado a Liquidar
C: Fornecedores a Curto Prazo (F)

Capital Social.............................................................. 22.500
Reserva de Incentivos Fiscais...................................... 5.000
Reserva para Contingências......................................... 4.500
Reserva Estatutária...................................................... 4.000
Capital Integralizado....................................................17.500
Ágio na Emissão de Ações.......................................... 4.500
Ajuste de Avaliação Patrimonial (saldo credor)............3.000
Reserva Legal............................................................... 3.500
Reserva de Lucros a Realizar....................................... 2.500
Ações em Tesouraria.................................................... 2.000

E) D: Crédito Disponível
C: Crédito Empenhado a Liquidar

53. Conforme determinado na legislação vigente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO deverá, obrigatoriamente, conter como
um de seus apensos o Anexo de Metas Fiscais. Se o governador
de um determinado estado da federação propuser a LDO sem o
respectivo anexo, incide em infração administrativa contra as leis
de finanças públicas. Nesse caso, o governador será punido com
pagamento de multa, de sua responsabilidade pessoal, correspondente ao seguinte percentual dos seus vencimentos anuais:
A)
B)
C)
D)
E)

150%
100%
75%
30%
25%

oportunidade, competência e prudência
entidade, atualização monetária e prudência
oportunidade, valor histórico e competência
competência, continuidade e prudência
continuidade, valor histórico e entidade

Sabendo-se que a companhia foi constituída com um capital autorizado de R$ 30.000,00, os montantes de Capital Próprio e das Reservas
de Lucros eram, respectivamente, com base nesses dados iguais a:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 55.000,00
R4 47.500,00
R$ 42.500,00
R$ 40.000,00
R$ 47.500,00

e
e
e
e
e

R$ 24.000,00
R$ 19.500,00
R$ 19.500,00
R$ 14.500,00
R$ 14.500,00
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59. Das transações realizadas abaixo por um órgão da administração direta de um determinado ente governamental, aquela
que, na ocasião, acarretou lançamentos em contas específicas
de informação de natureza orçamentária, patrimonial e típica de
controle foi:
A) o pagamento de salários dos servidores apropriados no mês
anterior
B) a incorporação de bens doados por terceiros
C) o empenho para aquisição de equipamentos, com contrato
D) a restituição de cauções em dinheiro
E) o pagamento de Restos a Pagar Não Processados inscritos em
exercício anterior

60. No exercício financeiro de 2012, um determinado ente da
federação realizou as seguintes transações:
I - Arrecadação de Receitas (R$)
Tributos............................................................................ 42.000
Operação de Crédito Interna............................................ 25.000
Patrimoniais....................................................................... 4.200
Alienação de Bens............................................................. 6.300
II - Pagamento de Despesas (R$)
Pessoal............................................................................. 21.000
Restos a Pagar (Material de Consumo)............................. 5.600
Juros e Encargos da Dívida................................................ 9.450
Serviço de Terceiros........................................................... 7.000
Aquisição de Mobiliário...................................................13.500
Amortização de Empréstimos.......................................... 15.000
III - Outras Transações (R$)
Doação a Terceiros de Bens Móveis.................................. 6.300
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados........... 4.800
Baixa do Almoxarifado de Material de Consumo............. 3.150
Com esses dados, em 31/12, na elaboração da Demonstração do
Fluxo de Caixa, elaborado pelo método direto, o valor do fluxo de
caixa líquido das atividades operacionais foi igual a:
A)
B)
C)
D)
E)

positivo de R$ 9.450,00
positivo de R$ 3.150,00
positivo de R$ 4.550,00
negativo de R$ 4.050,00
negativo de R$ 1.050,00

PROPOSTAS PARA A PROVA DISCURSIVA
Utilize o espaço disponível para rascunho neste Caderno de Questões e transcreva o seu texto para o local indicado no Caderno de
Estudo de Caso.
Responda cada questão, utilizando o mínimo de 30 (trinta) linhas
e o máximo de 40 (quarenta) linhas.

QUESTÃO 01
Entre as inovações trazidas para a contabilidade pública pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(NBCASP), está a adoção do regime de competência para as receitas
e despesas, a contabilização dos bens de uso comum e a previsão
da depreciação dos bens públicos. Essas inovações construirão
para uma mudança do enfoque contábil na área pública, da visão
atual, eminentemente centrada no controle orçamentário, para
uma contabilidade pública patrimonial, com a adoção do regime de
competência. Além disso, a contabilização da depreciação de bens
móveis e imóveis é um dos requisitos para a implementação de um
sistema de custos no setor público.
Em dezembro de 2008, o Conselho Federal de Contabilidade
aprovou a NBC T16. 9 – Depreciação, Amortização e Exaustão que
estabelece a obrigatoriedade do reconhecimento da depreciação
no setor público até que o contábil do ativo iguale-se ao seu valor
residual.
De acordo com a Portaria STN n° 437/2012, até 2014 todos os
entes da federação deverão adotar os procedimentos patrimoniais
previstos na parte II do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP), inclusive a depreciação, exaustão, amortização,
redução ao valor recuperável e a reavaliação, quando for o caso.
Entretanto, é sabido que muitos dos entes da federação não
possuem sistema de controle de bens patrimoniais ou, quando
possuem algum controle, eles não são confiáveis. Nesse universo
de descontrole patrimonial, ainda poderão ser encontrados bens
sem registros contábeis, inexistência de bens contabilizados, além
de existir uma grande quantidade de bens registrados com valores
irrisórios, provenientes de aquisições efetuadas há muitos anos,
como também aqueles provenientes de ajustes ocorridos em função
das diversas alterações de padrões monetários ocorridos no Brasil.
Para cumprimento das normas de avaliação e mensuração do
imobilizado, informe e discorra sobre quais os procedimentos que
um determinado ente da federação deve implementar para adequar
um efetivo controle patrimonial com a informação e registro contábil, no intuito de evidenciar o valor do seu patrimônio imobilizado
mais realista.
GRADE DE AVALIAÇÃO - QUESTÃO 01
CONTEÚDO/CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

A- Citar e explicar os procedimentos necessários para
o registro contábil do imobilizado, para evidenciar
o valor real de seu patrimônio permanente

0 a 28

B- Clareza, coesão e coerência

0a6

C- Correção gramatical

0a6
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QUESTÃO 02
Um determinado estado da federação, devidamente autorizado,
realizou, no início deste exercício financeiro, a aquisição de um
edifício, localizado perto da sede do governo, para estabelecer
algumas de suas Secretarias Estaduais, que estavam funcionando
em vários imóveis alugados, espalhados em diversos bairros da
Capital. A concentração dessas secretarias num só lugar, sem
dúvida alguma, irá melhorar as ações de governo.
Com vista à operacionalidade da transação realizada e, conforme
estabelecido e aprovado, essa aquisição foi efetuada por meio de
financiamento de uma instituição financeira, para pagamento em
sessenta meses. A posse do imóvel foi transferida para o Estado no
início do parcelamento, mas a propriedade será passada somente
após o pagamento da última parcela do financiamento.
Com base nos enfoques orçamentários e patrimonial envolvidos
na aquisição realizada do imóvel, cite e explique os procedimentos
que o ente da federação deveria ter realizado no registro contábil,
tendo em vista as instruções legais e os normativos administrativos
aplicados ao setor público.
GRADE DE AVALIAÇÃO - QUESTÃO 02
CONTEÚDO/CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

A- Citar e explicar os procedimentos para o registro
contábil da transação realizada

0 a 28

B- Clareza, coesão e coerência

0a6

C- Correção gramatical

0a6
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