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008. Prova Objetiva
Assistente Contábil

� 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

Prédio

Sala

Carteira

Inscrição

13.09.2015

conhecimentos Gerais

02. Segundo o texto, a paleoarte tem por objetivo

Língua Portuguesa

(A) fazer com que as pessoas se encantem com todos
os tipos de fósseis.

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 08.

(B) cooperar com a criação de filmes sobre a trajetória
dos dinossauros.

Das musas, entidades mitológicas da Grécia Antiga,
dizia-se que eram capazes de inspirar criações artísticas e
científicas. Mulheres belas, talentosas e descendentes diretas de Zeus já foram homenageadas por Shakespeare, Dante
e Rafael.
Pois a musa inspiradora de Felipe Alves Elias tinha 15 m
de comprimento e 6 m de altura, pesava até sete toneladas
e estaria, hoje, com idade bem avançada: 145 milhões de
anos. Funcionário do Museu de Zoologia da USP, Felipe leva
tatuado no braço um crânio de espinossauro e é um paleoartista. Ele diz: “Faço a representação visual de uma hipótese
paleontológica sobre a anatomia, a aparência ou a ecologia
das espécies fósseis.” Apesar da explicação complicada,
todos já devem ter visto obras de paleoartistas em livros
didáticos, exposições ou filmes. O trabalho deles, contudo,
não aparece nos Flintstones ou no Jurassic World – O Mundo
dos Dinossauros.
“A paleoarte tem como função a divulgação científíca”,
diz Ariel Milani, um dos grandes estudiosos da área no Brasil.
“No cinema, é entretenimento. Visualmente é lindo, mas tudo
ali é uma grande liberdade artística”. Ao dizer isso, ele jura
que não é dor de cotovelo. Pioneiro da paleoarte no Brasil,
Ariel desenha dinossauros há quase 20 anos e atualmente
faz doutorado na Unicamp. Ele afirma: “Meu trabalho tenta
formalizar a paleoarte dentro das ciências biológicas. O problema é que as pessoas não entendem o limite entre arte e
ciência. Para os cientistas, somos artistas; para os artistas,
somos cientistas.”
Para estimular o crescimento da área no país, anualmente
a Paleo SP – reunião anual da Sociedade Brasileira de Paleontologia – organiza um concurso de paleoarte. O próximo
evento está marcado para dezembro e Ariel será o juiz técnico,
por isso sugere alguns macetes que podem levar os aspirantes à vitória. “O dinossauro não pode ser magnífico, se estiver
andando em cima da grama, está errado. A grama só surgiu
depois dos dinossauros.Também não pode colocar um T-Rex
ao lado de um dinossauro do período Triássico.”

(C) garantir que as produções cinematográficas sejam
fiéis às ciências.
(D) difundir cientificamente os dados relativos ao estudo
dos fósseis.
(E) promover junto com cineastas o entretenimento do
público.

03. Assinale a passagem do texto em que se evidencia a
incompreensão acerca da atividade do paleoartista.
(A) “Faço a representação visual de uma hipótese paleontológica sobre a anatomia...”
(B) “Visualmente é lindo, mas tudo ali é uma grande
liberdade artística”.
(C) “... todos já devem ter visto obras de paleoartistas
em livros didáticos, exposições ou filmes.”
(D) “Meu trabalho tenta formalizar a paleoarte dentro das
ciências biológicas.”
(E) “Para os cientistas, somos artistas; para os artistas,
somos cientistas.”

04. No enunciado – Com a paleoarte, os estudiosos [predispor-se] à divulgação científica; já com o cinema, todos
[entreter-se]. Visualmente é lindo, mas ali, desenhos,
efeitos especiais, tudo [decorrer] de uma grande liberdade artística”. – os verbos destacados, respectivamente,
quanto à conjugação e à concordância, assumem emprego correto em:

(Revista da Folha, junho de 2015. Adaptado)

(A) predispõem-se; se entreteem; decorrem.
01. A afirmação de Felipe Elias, no segundo parágrafo, está
corretamente reproduzida em:

(B) predispõe-se; se entretém; decorriam.
(C) predispõem-se; se entretêm; decorre.

(A) Felipe inspira-se nas musas gregas para representar
graficamente as espécies dos dinossauros.

(D) predispõem-se; se entretem; decorrem.

(B) O paleoartista baseia-se nos recursos da criatividade
para desenhar os fósseis primitivos.

(E) predispõe-se; se entretêm; decorrem.

(C) Felipe faz a representação gráfica de como os cientistas imaginam que tenham sido os animais.
(D) Felipe seleciona as melhores criações das musas
presentes nas obras de pintores e de escritores.
(E) O paleoartista copia os desenhos das espécies fósseis encontrados nas obras dos artistas.
3
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08. Assinale a alternativa que substitui, corretamente, quanto
ao sentido, as expressões destacadas em – Das musas,
entidades mitológicas da Grécia Antiga, dizia-se que eram
capazes de inspirar criações artísticas e científicas. – e –
Ao dizer isso, ele jura que não é dor de cotovelo.

05. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, quanto ao uso ou não do acento indicativo da
crase, as lacunas dos enunciados a seguir.
Os artistas dedicam-se

musas para se inspirarem.

Não se pode colocar um T- Rex junto
do Triássico.
Tudo ali se assemelha

um tiranossauro

(A) decididas a; displicência.

uma grande liberdade artística.

(B) voltadas a; remorso.

(A) às … a … a

(C) avessas a; ressentimento.

(B) às … à … à
(C) às … a … à

(D) suscetíveis de; despeito.

(D) as … a … a

(E) cientes de; indiferença.

(E) as … à … a
Para responder às questões de números 09 e 10, leia os
quadrinhos.

06. Nas frases – Dante, Rafael e Shakespeare homenagearam
as mulheres talentosas – e – Ariel sugere aos aspirantes
alguns macetes que podem levá-los à vitória. – a substituição dos termos em destaque por um pronome pessoal
está respectivamente correta, de acordo com a modalidade-padrão, em:
(A) Dante, Rafael e Shakespeare homenagearam-nas. /
Ariel sugere-os alguns macetes que podem levá-los
à vitória.
(B) Dante, Rafael e Shakespeare homenagearam-nas. /
Ariel sugere-lhes alguns macetes que podem levá-los
à vitória.
(C) Dante, Rafael e Shakespeare homenagearam elas. /
Ariel sugere-nos alguns macetes que podem levá-los
à vitória.
(D) Dante, Rafael e Shakespeare homenagearam-lhes. /
Ariel sugere-lhes alguns macetes que podem levá-los
à vitória.
(E) Dante, Rafael e Shakespeare homenagearam-las. /
Ariel sugere-los alguns macetes que podem levá-los
à vitória.
07. Substituindo-se a conjunção contudo em – O trabalho
deles, contudo, não aparece nos Flintstones ou no Jurassic
World – O Mundo dos Dinossauros. – a frase permanece
com o mesmo sentido em:
(A) O trabalho deles, desse modo, não aparece nos
Flintstones ou no Jurassic World – O Mundo dos
Dinossauros.
(B) O trabalho deles, portanto, não aparece nos
Flintstones ou no Jurassic World – O Mundo dos
Dinossauros.
(C) O trabalho deles, consequentemente, não aparece
nos Flintstones ou no Jurassic World – O Mundo
dos Dinossauros.
(D) O trabalho deles, logo, não aparece nos
Flintstones ou no Jurassic World – O Mundo dos
Dinossauros.
(E) O trabalho deles, porém, não aparece nos
Flintstones ou no Jurassic World – O Mundo dos
Dinossauros.

(www.escute.tumblr.com. Adaptado)
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12. Na semana que disputaria a final de um campeonato de
futebol, Renato treinou muitos pênaltis. Na segunda-feira,
de cada 5 pênaltis batidos, Renato acertou 4. Considerando os dias em que treinou nessa semana, de cada 9
pênaltis batidos, Renato acertou 7. Se na segunda-feira
Renato bateu 50 pênaltis e nos outros dias da semana em
que ele treinou, no total, ele acertou 471, o número total
de pênaltis cobrados por Renato em seu treinamento foi

09. Pode-se afirmar que o personagem Horácio
(A) acumulou experiências diante dos percalços para
poder vislumbrar perspectivas mais promissoras.
(B) sucumbiu às vicissitudes da vida, deixando-se levar
pelos momentos difíceis por que passava.
(C) viveu intensamente os dias alegres de sol e não se
preocupou com o que poderia lhe acontecer no futuro.

(A) 603.

(D) reconheceu que os perigos das noites escuras impediam-no de explorar devidamente os dias de sol.

(B) 619.

(E) manifestou inquietações com o fato de não poder
aproveitar os benefícios dos dias de sol.

(C) 635.

10. A frase do penúltimo quadrinho, em nova versão, apresenta regência correta, de acordo com a norma-padrão,
em

(E) 671.

(D) 657.

13. Uma epidemia de gripe atingiu 20% dos alunos de uma
escola. Sabendo-se que 14 meninas contraíram a gripe e
que 75% dos alunos que contraíram eram meninos, pode-se calcular corretamente que o total de alunos dessa
escola é

(A) Afinal, estou convencido que uma noite escura sobrepõe-se a um dia de sol.
(B) Afinal, estou convicto de que uma noite escura antecede um dia de sol.
(C) Afinal, estou consciente de que um dia de sol antecipa-se uma noite escura.

(A) 240.

(D) Afinal, estou ciente que um dia de sol precede a uma
noite escura.

(B) 260.
(C) 280.

(E) Afinal, estou certo de que um dia de sol segue-se uma
noite escura.

(D) 300.
(E) 320.

Matemática
14. Cinco máquinas, todas de igual eficiência, funcionando
8 horas por dia, produzem 600 peças por dia. O número
de peças que serão produzidas por 12 dessas máquinas,
funcionando 10 horas por dia, durante 5 dias, será igual a

11. Uma professora de artes decidiu, no último dia de aula,
organizar os potes de tinta que sobraram do ano letivo.
Ela dispõe de 91 potes de cor amarela, 78 de cor branca e
52 de cor vermelha e pretende distribuí-los em caixas, de
maneira que cada caixa tenha potes de uma mesma cor
e que todas as caixas tenham o mesmo número de potes.
O menor número de caixas que ela necessitará para os
potes de cor branca é igual a

(A) 1 800.
(B) 3 600.

(A) 3.

(C) 5 400.

(B) 6.

(D) 7 200.

(C) 9.

(E) 9 000.

(D) 12.
(E) 13.

5
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RASC

15. Uma escola promoveu uma festa para arrecadar fundos
para uma instituição que ajuda crianças em situação de
risco. O ingresso cobrado dos adultos custou R$ 20,00
e das crianças, R$ 10,00. O número de adultos nessa
festa foi cinco vezes maior que o número de crianças e
o total arrecadado com os ingressos foi R$ 11.330,00. A
diferença entre adultos e crianças nessa festa foi igual a
(A) 412.
(B) 436.
(C) 456.
(D) 472.
(E) 492.

16. A figura mostra um hexágono regular e um triângulo sombreado com vértices nos pontos médios de três lados do
hexágono.

Se o lado desse hexágono mede 4 cm, a área do triângulo, em cm2, vale
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17. Gabriel vendeu um carro para seu irmão por R$ 12.600,00.
Como seu irmão não tinha todo o dinheiro disponível, ficou combinado que ele pagaria uma primeira parcela no
ato da compra e que, quando pudesse, pagaria o saldo
devedor com juros simples de 2% ao mês. Após 5 meses,
Gabriel recebeu de seu irmão o restante da dívida, com
os juros devidos, e o valor recebido nessa ocasião acabou por ser o mesmo valor recebido na primeira parcela,
ou seja,
(A) R$ 6.450,00.
(B) R$ 6.500,00.
(C) R$ 6.600,00.
(D) R$ 6.615,00.
(E) R$ 6.930,00.
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RASC

18. Marcelo fez uma viagem na qual percorreu um trecho de
carro e um trecho de bicicleta. O trecho percorrido de carro é sete vezes maior que o percorrido de bicicleta. Marcelo pedalou por três sétimos do tempo total de viagem.
Sendo a velocidade média de cada trecho a razão entre
a distância percorrida no trecho e o tempo para percorrê-lo, a razão entre as velocidades médias de carro e de
bicicleta é igual a

U

NHO

(A) 5.
(B) 5,25.
(C) 5,5.
(D) 5,75.
(E) 6.

19. Mariana, Letícia e Rafaela organizaram os livros da biblioteca escolar. No total, elas catalogaram e etiquetaram
357 livros. Mariana trabalhou por 7 horas e vinte minutos;
Letícia, que organizou 116 livros, trabalhou uma hora a
menos que Rafaela. Para organizar cada livro, essas meninas utilizaram sempre o mesmo tempo, o que permite
concluir que Rafaela trabalhou a mais que Mariana um
tempo, em minutos, igual a
(A) 66.
(B) 72.
(C) 78.
(D) 84.
(E) 90.

20. Um reservatório de água na forma de paralelepípedo possui por dimensões internas 2 m de largura, 1 m de comprimento e 1 m de altura. No momento em que o reservatório se encontrava com 800 litros, foi aberta uma torneira
com vazão de 2 litros por segundo para abastecê-lo. Ao
mesmo tempo, uma torneira com vazão 500 mililitros por
segundo começou a drenar água do reservatório. O tempo, em minutos, que levará para esse reservatório encher
completamente será, aproximadamente, igual a
(A) 13,3.
(B) 14,4.
(C) 15,5.
(D) 16,6.
(E) 17,7.

7
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Atualidades

24.        Divididos, gregos decidem seu futuro neste domingo
A jovem grega Nicoleta Sopasi, 26, circulava pelo
centro de Atenas neste sábado (4) quando foi parada pela reportagem. Afinal, vai votar Oxi (não) ou Nai
(sim) no plebiscito deste domingo (5 de julho)? “Não
me decidi ainda. Não sei o que vai acontecer seja qual
for o resultado”, respondeu Nicoleta. O plebiscito sobre
a negociação com os credores internacionais parece
confuso para os gregos, mas há uma única certeza nas
ruas: seja qual for o resultado, o futuro econômico do
país será sombrio.

21. “Quando o México envia suas pessoas para os EUA, ele
não envia as melhores. Ele envia pessoas com muitos
problemas. E elas trazem esses problemas para cá. Elas
trazem drogas, trazem crime. São estupradores.”
(UOL, 11.07.15. Disponível em: <http://goo.gl/gvVF8R>. Adaptado)

A autoria da frase é de
(A) Condoleezza Rice, ex-secretária de Estado dos EUA.
(B) Jeb Bush, pré-candidato à presidência dos EUA.

(Folha de S.Paulo, 05.07.15.
Disponível em: <http://goo.gl/KJf2R5>. Adaptado)

(C) Donald Trump, pré-candidato à presidência dos EUA.
(D) Hillary Clinton, pré-candidata à presidência dos EUA.
(E) Barack Obama, atual presidente dos EUA.

No plebiscito mencionado no texto, venceu
(A) o sim, o que garantiu a permanência da Grécia na
zona do Euro e na União Europeia.

22. Estados Unidos e Cuba vão formalizar, nesta segunda-feira (20 de julho), o restabelecimento de suas relações diplomáticas com a reabertura de embaixadas em
Washington e Havana, um passo definitivo que encerra
mais de meio século de ruptura e desconfiança.

(B) o não, por meio do qual os gregos rejeitaram a proposta feita pelos credores.
(C) o não, representando o desejo dos gregos de
ampliarem as medidas de austeridade.

(G1, 19.07.15. Disponível em: <http://goo.gl/ugBqrv>. Adaptado)

Entre as pendências na reaproximação dos dois países, está
(A) a restrição imposta à circulação de diplomatas dos
dois países em território estrangeiro.

(D) o sim, o que implicou em redução imediata dos salários e das aposentadorias.

(B) o impedimento das remessas de dinheiro entre os
dois países.

(E) o não, o que levou a Grécia a sair imediatamente da
zona do Euro e da União Europeia.

(C) a proibição de viagens de cidadãos dos EUA à Cuba.
(D) o bloqueio econômico imposto pelos EUA à Cuba.
25. Deflagrada no fim de março e com origem em uma carta
anônima entregue num envelope pardo, a Operação
Zelotes da Polícia Federal investiga um grande esquema
de corrupção.

(E) a suspensão da participação de Cuba nos organismos internacionais como a ONU.
23. A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta
quinta-feira (2 de julho), em primeiro turno, a redução da
maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte.
O texto “mais brando” votado nessa sessão foi considerado uma “pedalada regimental” do presidente da Câmara,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), para reverter a rejeição da
proposta no dia anterior.

(Folha de S.Paulo, 1o.04.15.
Disponível em: <http://goo.gl/y3u92i>. Adaptado)

A Operação Zelotes investiga
(A) fraudes em licitações públicas.
(B) um esquema de sonegação fiscal.

(UOL, 02.07.15. Disponível em: <http://goo.gl/sDIuXR>. Adaptado)

(C) caixa 2 para financiamento de campanhas políticas.

Em relação aos projetos sobre a redução da maioridade
penal, o que mudou entre uma votação e outra foi

(D) a prática de lavagem de dinheiro em paraísos fiscais.

(A) a possibilidade de oferecer medidas socioeducativas
a todos os jovens apreendidos, mesmo aos menores
de 16 anos.

(E) o superfaturamento de obras de grandes empreiteiras.

(B) a proposta de se considerar a idade de jovens entre 16
e 18 anos como atenuante no momento do julgamento.
(C) a renúncia a uma punição generalizada a todos os
jovens infratores, que só poderão ser julgados por
crimes cometidos a partir dos 14 anos.
(D) a limitação da punição aos jovens infratores apenas
em caso de reincidência, estabelecendo medidas
socioeducativas para a primeira apreensão.
(E) a retirada de tráfico de drogas, de terrorismo e de
roubo qualificado do rol de crimes que fariam o jovem
responder como um adulto.
CROD1401/008-AssistContábil
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Noções de Informática

28. Observe a planilha a seguir, editada por meio do
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

26. No MS-Windows 7, em sua configuração padrão, é
possível colocar pequenos aplicativos que fornecem
informações, por exemplo, sobre o clima, diretamente
na área de trabalho.
Assinale a alternativa que contém o nome dado, no
MS-Windows 7, especificamente a esses pequenos
aplicativos.

O valor obtido na célula C3, após esta ser preenchida
com a fórmula =SE(B1/10>10;C2/10;A1/10), será:

(A) Gadgets.

(A) 5

(B) Acessórios.
(C) Painéis.

(B) 4

(D) Assistentes.

(C) 3

(E) Media Center.

(D) 2
(E) 1

27. A imagem exibida a seguir foi retirada do MS-Word 2010,
em sua configuração padrão, e contém opções mostradas
ao clicar na seta para baixo na lateral de um ícone.

29. O nome dado, no MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, aos efeitos visuais usados dentro de um
mesmo slide é
(A) Transição.
(B) Animação.
(C) Design.
(D) Estilo.
(E) Tema.

30. Um assistente administrativo, com a tarefa de encontrar
informações sobre determinado assunto, pesquisou na
internet, por meio do Internet Explorer 11, em sua configuração padrão, e encontrou páginas com longos textos.
Para agilizar sua pesquisa, o assistente pode utilizar
um atalho por teclado que permite localizar palavras no
texto de uma página aberta no Internet Explorer 11. Esse
atalho é o

Assinale a alternativa que apresenta o ícone que abre a
caixa de opções indicada na imagem.

(A) CTRL + A

(A)

(B) CTRL + N
(C) CTRL + B

(B)

(D) CTRL + F
(E) CTRL + T

(C)

(D)

(E)

9
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Conhecimentos Específicos

34. Uma empresa de serviços e manutenção em equipamentos, Odont Tecnology Ltda., registrou as seguintes
operações durante o quarto trimestre de 2014:

31. Segundo as práticas contábeis brasileiras, corroboradas
pela Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação
de Relatório Contábil-Financeiro, a classificação da conta
impostos sobre vendas (conta redutora) deverá ser registrada no

● Outubro – R$ 550.000,00
● Novembro – R$ 510.000,00
● Dezembro – R$ 380.000,00
A empresa é tributada pelo lucro presumido.

(A) grupo de receitas de vendas da demonstração do
resultado.
(B) ativo circulante.

A CSLL (Contribuição Social s/ Lucro Líquido) e o IRPJ
(Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) para o referido
trimestre são, respectivamente, em R$:

(C) passivo circulante.

(A) 2.073,60 e 3.456,00

(D) grupo de custos de vendas na demonstração do
resultado.

(B) 10.369,00 e 22.800,00

(E) patrimônio líquido.

(D) 41.472,00 e 69.120,00

(C) 20.736,00 e 51.600,00

(E) 41.472,00 e 109.200,00
32. As propriedades para investimento são mantidas pelo
proprietário ou arrendatário para obtenção de rendas ou
para valorização do capital ou para ambas, e por isso
serão classificadas

Considere os dados a seguir para responder às questões de
números 35 e 36.
Uma empresa tributada pelo lucro real, durante o ano,
apresentou os seguintes resultados:

(A) no ativo permanente.
(B) no grupo de investimentos, dentro do realizável a
longo prazo.

Balancete do Período
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

(C) no subgrupo do imobilizado, dentro do ativo não
circulante.

(–) Deduções de Vendas
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS

(D) no subgrupo investimentos, dentro do ativo não
circulante.

(–) Custos das Mercadorias Revendidas
LUCRO BRUTO

(E) no subgrupo investimentos, dentro do ativo circulante.

(–) Salários e Ordenados

33. Uma empresa de serviços profissionais formada por dentistas registrou em março de 2015 o total de receitas de
prestação de serviços no valor de R$ 90.000,00. O regime
de tributação é por presunção, consequentemente, regime
de incidência cumulativa, dessa forma, o Pis e a Cofins
desse mês correspondem, respectivamente, a R$:

Valores (Em R$)
1.200.000,00
– 327.000,00
873.000,00
– 420.000,00
453.000,00
–120.000,00

(–) Encargos Sociais

– 42.000,00

(–) Assistência Médica a Funcionários

–12.000,00

(–) Serviços Profissionais Pagos às

– 20.260,00

Pessoas Jurídicas
(–) Aluguéis

(A) 187,20 e 864,00

(–) Encargos de Depreciação

– 5.216,00

(–) Provisão para Férias

– 6.424,00

(–) Provisão para Contigências Tributárias

(B) 585,00 e 2.700,00

(+) Resultado Financeiro, Líquido

(C) 585,00 e 6.840,00

–12.000,00

LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS

– 50.000,00
62.400,00
247.500,00

(D) 1.485,00 e 6.840,00
(E) 1.485,00 e 2.700,00

35. O imposto de renda e respectivo adicional do período são
em R$:
(A) 25.375,00
(B) 29.375,00
(C) 37.875,00
(D) 50.375,00
(E) 86.875,00
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10

39. Serão considerados ferramentas ou instrumentos de
transparência na prestação de contas públicas os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; bem como as versões
simplificadas desses documentos. No caso do parágrafo único do art. 49, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
prestação de contas da União deverá conter demonstrativos informativos dos seguintes órgãos:

36. O valor da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido) é em R$:
(A) 17.775,00
(B) 19.775,00
(C) 21.159,00
(D) 22.275,00
(E) 26.775,00
37. Fica estabelecido, de acordo com a legislação pertinente,
que a obrigação pela aplicação das normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal é da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Nesse sentido, é correto afirmar que estão
incluídos nas referências:

(A) do Tesouro Nacional e das agências financeiras
oficiais de fomento, somente.
(B) do Tesouro Central e das agências financeiras
oficiais de fomento, somente.
(C) do Tesouro Nacional e das agências financeiras
oficiais de fomento, incluindo o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social.

(A) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder
Judiciário e o Ministério Público, somente.

(D) do Tesouro Nacional e do Banco do Brasil.

(B) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder
Judiciário, o Ministério Público, as empresas públicas
e as autarquias.

(E) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social e do Banco Central.

(C) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder
Judiciário, o Ministério Público, bem como as administrações diretas, os fundos, as autarquias, as fundações e as empresas estatais dependentes, incluindo
ainda os tribunais de contas.

40. As metas, as diretrizes, os limites e os objetivos, do
orçamento público e da responsabilidade fiscal, estarão
traduzidos

(D) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder
Judiciário, bem como as administrações diretas, os
fundos, as autarquias, as fundações e as empresas
estatais dependentes, somente.

(A) pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, pela Lei Orçamentária Anual e pela lei
que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

(E) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder
Judiciário, o Ministério Público, bem como as
administrações diretas, os fundos de investimento,
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social, as fundações sem fins lucrativos e as
empresas estatais dependentes.

(B) pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual.
(C) pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei de
Orçamento Anual, somente.

38. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe
,
em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes
de afetar
, mediante o cumprimento de metas
de resultados entre receitas e despesas e a obediência
a limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e
.

(D) pelo Plano Plurianual e pela Lei Orçamentária Anual,
somente.
(E) pela lei que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.
(A) a ação planejada e transparente … o equilíbrio das
contas públicas … inscrição em restos a pagar
(B) a ação conjunta e transparente … o equilíbrio entre
receitas e despesas, orçadas e extraordinárias das
contas públicas … inscrição em contas a pagar
(C) a ação conjunta e transparente … o equilíbrio das despesas públicas … inscrição em valores a empenhar
(D) a ação planejada e transparente … o equilíbrio das
contas públicas … inscrição em valores a empenhar
(E) a ação planejada e transparente … o equilíbrio das
receitas públicas … inscrição em restos a pagar
11
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44. Receita corrente líquida é o

41. A despesa total com pessoal ativo e inativo da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em
cada período de apuração, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, e que por sua
vez cumpre com o disposto na Constituição Federal,
conforme segue:

(A) somatório das receitas de capital, decorrentes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e
direitos; dos recursos recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, com as deduções estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

(A) União: 50% (cinquenta por cento), Estados: 40%
(quarenta por cento) e Municípios: 10% (dez por
cento).

(B) somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços,
transferências correntes e de outras receitas também correntes, com as deduções estabelecidas na
Lei de Responsabilidade Fiscal.

(B) União: 60% (sessenta por cento), Estados: 30% (trinta
por cento) e Municípios: 10% (dez por cento).
(C) União: 50% (cinquenta por cento), Estados: 30%
(trinta por cento) e Municípios: 20% (vinte por cento).

(C) somatório das receitas tributárias, decorrentes de
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e de outras
receitas também correntes.

(D) União: 50% (cinquenta por cento), Estados: 60%
(sessenta por cento) e Municípios: 60% (sessenta
por cento).

(D) resultante das receitas, provenientes da realização
de recursos financeiros oriundos de constituição de
dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; dos recursos recebidos de outras pessoas
de direito público ou privado, destinados a atender
despesas classificáveis em despesas de capital e,
ainda, os superávit do orçamento corrente.

(E) União: 40% (quarenta por cento), Estados: 60%
(sessenta por cento) e Municípios: 20% (vinte por
cento).

42. As despesas de custeio estarão classificadas em qual
categoria econômica de despesa?

(E) resultado do orçamento corrente referente ao somatório dos totais das receitas e despesas correntes,
registrado na demonstração do balanço financeiro.

(A) Despesas Correntes.
(B) Despesas de Capital.
(C) Despesas Patrimonial.

45. Uma pessoa aplicou 8% do seu capital de R$ 187.500,00,
a juros compostos, por um período de 6 meses a uma taxa
de 2% ao mês. Ao final desse período, somente os juros
apurados totalizaram a soma entre as seguintes faixas:

(D) Despesas não Correntes.
(E) Despesas Circulantes.

(A) de R$ 1.890,00 a R$ 1.892.44.
43. Trata-se de um importante instrumento de planejamento
de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de
recursos em um período.

(B) de R$ 1.940,00 a R$ 1.943,18.
(C) de R$ 1.979,00 a R$ 1.981,12.
(D) de R$ 16.895,00 a R$ 16.898,41.

O texto refere-se a

(E) de R$ 16.915,00 a R$ 16.918,12.

(A) razões contábeis auxiliares.
(B) balanço financeiro.

46. O gerente contábil de uma entidade governamental
recebeu seu salário no final do mês, líquido de todos
os encargos fiscais e previdenciários de sua responsabilidade. Desse salário, 30% foi para uma aplicação
financeira, 20%, para a alimentação, 10%, utilizado para
pagar a prestação do carro recentemente adquirido e
20%, para o aluguel da casa onde mora. Do total dos
gastos realizados no mês, sobraram R$ 4.200,00, que
serão utilizados para outras despesas. Qual é o valor do
salário desse gerente?

(C) plano de contas aplicado ao setor público.
(D) sistema ERP.
(E) orçamento.

(A) R$ 19.800,00
(B) R$ 21.000,00
(C) R$ 21.800,00
(D) R$ 22.400,00
(E) R$ 23.000,00
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47. Considerando o capital investido pelo gerente contábil de
que trata a questão de número 46, qual será o prazo em
dias para se obter um rendimento de R$ 1.008,00 numa
aplicação financeira com juro simples de 2% a.m.?

50. De acordo a Lei de Responsabilidade Fiscal, constituem
requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal
a instituição, previsão e efetiva arrecadação de
(A) incentivo ou benefício de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita.

(A) 360 dias.
(B) 250 dias.

(B) receitas de capital oriundas de operações de crédito,
alienação de bens móveis e amortização de empréstimos.

(C) 240 dias.
(D) 220 dias.

(C) todos os tributos da competência constitucional do
ente da Federação.

(E) 210 dias.

(D) receitas correntes, no período mencionado na referida lei, por meio do aumento de arrecadação, proveniente da elevação de alíquotas e da ampliação da
base de cálculo.

48. De acordo com as normas e legislação vigentes, a contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da ciência
que aplica

(E) incentivo ou benefício, de que trata a referida lei,
que, por meio do aumento, só entrará em vigor
quando implementado.

(A) no processo gerador de informações os Princípios,
os Postulados e Convenções de Contabilidade e as
normas contábeis direcionados ao controle patrimonial de entidades do setor público.
(B) sistematicamente o ciclo da administração pública
para evidenciar informações necessárias à tomada
de decisões, à prestação de contas e à instrumentalização de entidades do setor público.

51. O princípio da competência é pacífica e universalmente
adotado pela contabilidade. Na contabilidade governamental, entretanto, no Brasil, adota-se um regime misto,
como deflui do artigo da Lei no 4.320/64, pois pertencem
ao exercício financeiro:

(C) sistematicamente no processo de gerar informações
o ciclo da administração pública para evidenciar
informações necessárias à tomada de decisões, à
prestação de contas e à instrumentalização de entidades do setor público.

(A) as receitas nele arrecadadas e as despesas nele
legalmente empenhadas.
(B) as receitas de capital decorrentes de bens imóveis,
as despesas empenhadas mas não pagas até o dia
31 de dezembro, distinguindo-se as processadas
das não processadas.

(D) no processo gerador de informações os Princípios de
Contabilidade e as normas contábeis direcionados ao
controle patrimonial de entidades do setor público.

(C) as despesas de exercícios encerrados, para as quais
o orçamento respectivo consignava crédito próprio.

(E) sobre os resultados alcançados e os aspectos de
natureza orçamentária, econômica, financeira e
física do patrimônio da entidade do setor público e
suas mutações, em apoio ao processo de tomada
de decisão, a adequada prestação de contas e o
necessário suporte para a instrumentalização do
controle social.

(D) todas as operações de crédito e respectivas despesas.
(E) o resultado operacional e financeiro.

52. No âmbito da contabilidade pública e quanto às categorias econômicas, as receitas classificam-se em

49. Em conformidade com as normas de contabilidade vigentes, a soma, agregação ou divisão de patrimônio de
uma ou mais entidades do setor público resultará em
novas unidades contábeis. No campo da contabilidade
pública, a unidade contábil é classificada em

(A) operacional e não operacional.
(B) operacional e financeira.
(C) correntes e tributária.

(A) principal, centralizada, unificada e consolidada.

(D) correntes e de capital.

(B) principal, centralizada, unificada e materializada.

(E) de capital e financeira.

(C) originária, centralizada, unificada e controlada.
(D) originária, descentralizada, sistematizada e controlada.
(E) originária, descentralizada, unificada e consolidada.
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53. A destinação de recursos públicos para o setor privado
para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de
pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá
ser autorizada por lei específica para atender às condições estabelecidas. Trata-se

57. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade,
aplicadas ao setor público, o registro de um passivo de
prazo ou valor incertos é conhecido pela matéria como
(A) passivo não circulante.
(B) provisão.

(A) da Lei de Responsabilidade Fiscal, somente.

(C) ajuste de estoques.

(B) da Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no
orçamento ou em seus créditos adicionais.

(D) reconhecimento parcial dos custos a incorrer.
(E) reconhecimento dos custos mediante metodologia
POC (Percentage of Completion).

(C) da Lei de Diretrizes Orçamentárias, somente.
(D) da Lei de Responsabilidade Fiscal e estar prevista no
orçamento ou em seus créditos adicionais.

58. De acordo com a Lei Complementar no 101/00, acerca
das previsões de receita, serão considerados os efeitos
das alterações na legislação, da variação do índice de
preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Para isso,
serão

(E) das normas do Tribunal de Contas da União, e não
poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de
operações de crédito, para socorrer instituições do
Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante a
concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.
54. Acerca da destinação de recursos públicos para o setor
privado, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que
na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica, que não esteja sob seu controle
direto ou indireto, os encargos financeiros, as comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos
definidos em lei ou

(A) observados os orçamentos anteriores.
(B) consideradas reavaliações do orçamento anual.
(C) revistos os conceitos técnicos de elaboração orçamentária.

(A) à taxa básica de juros.

(D) observadas as normas técnicas e legais.

(B) ao custo de capital.

(E) consideradas novas as premissas orçamentárias.

(C) ao custo de captação.
59. A contabilidade aplicada ao setor público mantém um
processo de registro apto para sustentar o dispositivo
legal do regime da receita orçamentária, de forma que
atenda a todas as demandas de informações da execução orçamentária da

(D) ao custo de oportunidade.
(E) ao valor residual do contratado.
55. O compromisso de adimplência de obrigação financeira ou
contratual assumida por ente da Federação ou entidade a
ele vinculada denomina-se

(A) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(B) Lei Complementar no 101/00.

(A) refinanciamento da dívida mobiliária.

(C) Lei Orçamentária Anual.

(B) operação de crédito.

(D) Lei do Orçamento Plurianual.

(C) dívida mobiliária.

(E) Lei no 4.320/64.

(D) operação financeira.
(E) concessão de garantia.

60. A administração de uma entidade ao criar, formalizar e
disseminar a missão, a visão, os valores e os objetivos da
Entidade, estará desenvolvendo base de mecanismos ou
ferramentas de sustentação para

56. O compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título,
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado
de valores provenientes da venda a termo de bens e
serviços, arrendamento mercantil e de outras operações
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros, é denominado

(A) a previsão orçamentária de vendas.
(B) a criação de processos operacionais.
(C) o planejamento estratégico da entidade.
(D) a implementação de políticas e procedimentos
internos.

(A) operação de crédito.

(E) a criação e implementação de processos internos.

(B) operação financeira.
(C) dívida mobiliária.
(D) refinanciamento da dívida mobiliária.
(E) concessão de garantia.
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