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INSCRIÇÃO 
 

TURMA 
 

NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

 

101 – Profissional de Nível Universitário Jr  

Ciências Contábeis 
 

 

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. 

3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

4. A prova desta fase é composta de 50 questões objetivas. 

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

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

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

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

9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 
5 (cinco) horas. 

10. Não será permitido 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, 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 5.6.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo. 

 

11. 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. 

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

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 5 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento 
Específico 

 

 

 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto abaixo é referência para as questões 01 a 05. 
 

Praticamente desde o surgimento dos primeiros jogos digitais comerciais há questionamentos sobre os seus supostos perigos. As 
perguntas vão se tornando mais numerosas à medida que a indústria cresce e esses jogos se multiplicam na sociedade. As acusações 
vão desde provocar sedentarismo nos jovens a causar danos à postura e, mais frequentemente, provocar comportamentos violentos. 
Entretanto, nenhuma dessas acusações foi provada ainda de forma convincente por pesquisas científicas. [...] 

Segundo Chris Ferguson, psicólogo norte-americano que pesquisa jogos digitais há 15 anos, o tempo excessivo de jogo muitas 
vezes é o sintoma de outro problema mais grave, como ansiedade, estresse ou depressão. Jogar seria uma forma de escape ou de lidar 
com esses problemas, e privar alguém dessa atividade não promove a cura, mas mascara o problema e pode ainda agravar seu estado. 
[...] Um fenômeno importante mencionado por Ferguson é como pessoas com problemas psicológicos frequentemente usam jogos como 
forma de alívio para suas dificuldades. Vale a pena se perguntar: se os jogos podem ser meios para ajudar a lidar com o estresse, a 
ansiedade e até a depressão, o que mais podem fazer para nos beneficiar? 
 

Jogos sérios 
Alguns programadores têm feito esforços para projetar intencionalmente jogos digitais com o fim de apoio psicológico. O Sparx, 

por exemplo, é um jogo on-line criado para auxiliar adolescentes com depressão e ansiedade. Outros jogos, como o Depression Quest, 
da game designer estadunidense Zoe Quinn, e o Rainy Day, desenvolvido pela brasileira Thaís Weiller, foram criados não apenas para 
aqueles que lidam com esses problemas, mas para que amigos e familiares possam entender melhor a situação dos jogadores, 
compartilhando seus dilemas cotidianos de um modo interativo. [...] 

Esse esforço de se usar jogos para fins terapêuticos é parte de um movimento maior – geralmente chamado de jogos sérios –, que 
sucedeu e ampliou o conceito dos jogos educativos. Jogos sérios podem ser entendidos como aqueles que tratam de temas considerados 
de relevância (social, econômica, política, educacional etc.) e que buscam, além do entretenimento, promover mudanças na vida real, 
fora do jogo. [...] 

Além disso, merece destaque a relação entre o jogador e sua representação no jogo, ou seu avatar, como é chamado. O psicólogo 
sino-americano Nick Yee, especializado em jogos digitais, defende que existe uma relação de identificação entre o jogador no mundo 
real e seu avatar no mundo virtual do jogo. Não no sentido de que o jogador ‘se torna’ o avatar, mas sim no de que o jogador, ao usar 
o avatar para interferir no jogo, acaba se influenciando pelas características positivas dele, modificando em algum grau o seu próprio 
comportamento. 

Esse fenômeno, chamado por Yee de ‘efeito Proteus’, seria, por exemplo, responsável pela mudança de atitude de muitos 
jogadores tímidos, que, ao jogar com personagens mais poderosos, passam a ser mais decididos nas conversas com outras pessoas 
on-line. E, em alguns casos, chegam a trazer essa mudança no relacionamento com as pessoas no mundo real. Nesse aspecto, a ideia 
do avatar como um ‘corpo digital’, combinada ao efeito Proteus, torna-se um importante fundamento para os jogos de saúde, que 
defendem que, se o jogador aprender formas de cuidar melhor do ‘bem-estar’ e da ‘saúde’ do seu avatar dentro do jogo, esse 
conhecimento pode, de algum modo, transbordar para além do jogo e impactar sua vida de forma positiva, melhorando sua saúde no 
processo. 

(Extraído de “Do Senet aos videogames”, por Marcelo Simão de Vasconcellos, Ciência Hoje, n. 349, nov/18.) 

 
01 - Assinale a alternativa que identifica a intenção geral do texto. 
 

a) Desfazer a ideia de que os jogos digitais trazem problemas aos jovens. 
b) Alertar para o perigo do excesso de tempo dedicado aos jogos digitais. 
c) Fazer divulgação publicitária de jogos comerciais considerados “sérios”. 
d) Apresentar um histórico da evolução dos jogos digitais. 
►e) Apontar para um potencial não explorado dos jogos digitais. 

 
02 - Conforme o texto, o principal diferencial dos jogos apresentados como “sérios” é: 
 

a) não terem a preocupação de distrair ou entreter os usuários. 
b) combaterem o vício dos jogos habituais com atividades de outra natureza. 
►c) buscarem um efeito psicológico positivo que persista na vida real, após o jogo. 
d) criarem redes de compartilhamento de dilemas cotidianos. 
e) reduzirem a cultura da violência dos jogos digitais mais conhecidos. 

 
03 - Sobre a construção argumentativa do texto acima, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) No segundo parágrafo, a menção aos 15 anos de pesquisa sobre jogos digitais de Chris Ferguson tem a função de 
enfatizar sua competência como autoridade no assunto. 

(   ) Em “jogar seria uma forma de escape [...], e privar alguém dessa atividade não promove a cura”, a primeira parte é 
uma hipótese, a segunda uma afirmação. 

(   ) O autor evita chamar os jogos “sérios” de educativos, mas se trata apenas de nova denominação para algo já 
existente. 

 

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

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

 
  

https://www.sparx.org.nz/
https://www.sparx.org.nz/
https://thaisa.itch.io/rainy-day


4/11 
 

04 - Do trecho “Alguns programadores têm feito esforços para projetar intencionalmente jogos digitais com o fim de apoio 
psicológico”, infere-se corretamente que: 

 

a) projetar jogos sérios com o fim de apoio psicológico é mais trabalhoso que projetar jogos comuns. 
►b) os jogos digitais comuns também podem propiciar apoio psicológico, mas não é seu objetivo. 
c) jogos sérios começaram a ser projetados por alguns programadores que necessitam de apoio psicológico. 
d) os programadores perceberam que jogadores tímidos necessitam de jogos desenvolvidos especialmente para eles. 
e) os jogos digitais comuns costumam enfraquecer o lado psicológico dos usuários. 

 
05 - Na frase “... responsável pela mudança de atitude de muitos jogadores tímidos, que, ao jogar com personagens mais 

poderosos, passam a ser mais decididos nas conversas com outras pessoas on-line”, a parte sublinhada estabelece uma 
relação de: 
 

a) finalidade. 
b) causalidade. 
c) condicionalidade. 
►d) temporalidade. 
e) proporcionalidade. 

 
06 - Assinale a alternativa em que as formas verbais estão grafadas corretamente: 
 

a) Nem todos os armários contém livros; alguns só armazenam papéis avulsos. 
b) Diversas iniciativas de edições colaborativas compõe um cenário novo no mercado editorial. 
c) Não são muitos os estudantes que retém as informações apenas ouvidas e não visualizadas. 
d) O aparelho mantem o usuário conectado por horas, de forma prejudicial à saúde. 
►e) Os especialistas veem com bons olhos a iniciativa de jogos terapêuticos. 

 
07 - Assinale a alternativa em que a substituição do trecho sublinhado por pronome está correta. 
 

►a) Cabe a vocês acatar as decisões tomadas na assembleia geral – ...acatá-las. 
b) Denunciaram o mau uso dos espaços públicos – Denunciaram-nos. 
c) Informei os enfermeiros sobre o estado da paciente – Informei-lhes. 
d) Falta responder o ofício pendente no sistema eletrônico – ...responder-lhe. 
e) Venho solicitar a esse departamento que providencie a atualização do sistema - ...solicitá-lo. 

 
08 - Considere o trecho a seguir: 
 

A operação interligada de sistemas elétricos de potência proporciona vantagens para as concessionárias de energia elétrica, tais 
como: a otimização da exploração dos recursos energéticos e o aumento da confiabilidade, entre outras. 

 

Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho está adequada à língua padrão escrita e mantém o sentido original. 
 

a) Entre outras, a otimização da exploração dos recursos energéticos e o aumento da confiabilidade oferecem vantagens para a 
operação interligada de sistemas elétricos de potência. 

b) A operação de sistemas elétricos interligada de potência propõe benefícios para as concessionárias de energia elétrica, dentre 
elas a melhoria da exploração dos recursos energéticos e o aperfeiçoamento da confiança do sistema. 

►c) A otimização da exploração dos recursos energéticos e a ampliação da confiabilidade são, entre outras, vantagens propiciadas 
às concessionárias de energia elétrica pela operação interligada de sistemas elétricos de potência. 

d) Dentre as vantagens apresentadas pelas concessionárias de energia elétrica à operação interligada de sistemas elétricos de 
potência estão a melhor exploração dos recursos em termos de energia e confiabilidade. 

e) O fato da interligação dos sistemas elétricos de potência em operação traz vantagens para as fornecedoras de energia elétrica, 
tais como exploração ótima de recursos energéticos e confiança maior nesses recursos. 

 
 
 
O texto a seguir é referência para as questões 09 e 10. 
 
O sistema de posicionamento global (Global Positioning System – GPS) é uma dessas pequenas maravilhas tecnológicas que utilizam 
uma quantidade enorme de conhecimento acumulado. Usando ideias de eletromagnetismo, para tratar dos sinais emitidos, da física 
newtoniana, para pôr os satélites em órbita, da teoria da relatividade especial e geral, para tratar a defasagem dos sinais emitidos, e da 
geometria esférica do planeta, é possível nos localizar com precisão de poucos metros. Para sorte de muitos, parece que não é 
necessário acreditar na ciência para que ela funcione. 

Extraído de “A terra é redonda”, Ciência Hoje, n. 349, nov/18.) 

 
09 - Para caracterizar o princípio de funcionamento do GPS, o autor cita a contribuição de: 
 

a) 2 áreas distintas do conhecimento. 
b) 3 áreas distintas do conhecimento. 
►c) 4 áreas distintas do conhecimento. 
d) 5 áreas distintas do conhecimento. 
e) 6 áreas distintas do conhecimento. 
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10 - O texto acima encerra uma matéria sobre o percurso da comprovação científica de que o planeta Terra é redondo (em 
resposta a quem o julga plano): 

 

Nesse contexto, é correto inferir que “muitos”, no último período, refere-se: 
 

a) explicitamente às muitas pessoas que hoje utilizam GPS. 
b) claramente às muitas pessoas que têm sorte, quer acreditem ou não na ciência. 
c) especificamente às muitas pessoas para quem o GPS funciona bem. 
►d) ironicamente às muitas pessoas que desconfiam da ciência, mas usam GPS. 
e) sarcasticamente às muitas pessoas que desconhecem como funciona o sistema GPS. 

 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
11 - O direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina o exercício da função administrativa e a atividade das 

pessoas e órgãos que a desempenham. Com relação aos poderes de Estado e atribuição de funções, de acordo com a 
Constituição Federal de 1988 e conceitos advindos do direito administrativo, assinale a alternativa correta. 

 

a) A função jurisdicional é responsável por editar atos normativos primários e resolver conflitos entre os litigantes. 
►b) O poder do Estado se divide por estruturas orgânicas especializadas, que desempenham com preponderância a sua função 

típica, mantendo a harmonia e o equilíbrio do sistema. 
c) No Brasil, pela tripartição dos poderes, adota-se o pressuposto de que cada um dos poderes é responsável pelo exercício de 

sua função típica, de maneira autônoma. 
d) Diferentemente do sistema francês, que segrega a função jurisdicional e administrativa, no Brasil considera-se o sistema inglês 

de tripartição dos poderes, com preponderância do sistema administrativo sobre os demais poderes. 
e) São poderes soberanos e independentes entre si a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

 
12 - Na descentralização, o Estado distribui algumas de suas atribuições para outras pessoas, físicas ou jurídicas. A 

descentralização administrativa pode ocorrer por serviços ou por colaboração. A respeito da delegação por colaboração, 
é correto afirmar: 

 

a) Transfere a titularidade e execução do serviço por prazo indeterminado e possui controle finalístico. 
b) O controle é rígido e amplo e transfere a titularidade e execução do serviço. 
c) Transfere a titularidade e execução do serviço por lei e por prazo indeterminado. 
►d) Transfere apenas a execução do serviço por contrato por tempo determinado e por ato unilateral por tempo indeterminado. 
e) O controle se dá por tutela ou supervisão e transfere apenas a execução do serviço por contrato por tempo indeterminado.  

 
13 - Sabendo que João investiu R$ 5.000 em um banco por um prazo de 1 ano e 3 meses, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Esse investimento irá produzir um montante de R$ 7.250 se aplicado à taxa de 3% a.m., a juros simples. 
2. Se esse investimento for aplicado a juros simples de 3% a.m., o montante será de R$ 7.225. 
3. João irá receber um resultado positivo de seu investimento se a inflação do período for igual a zero. 
4. Se esse investimento for aplicado à taxa de 5% a.m., os juros simples serão iguais a R$ 3.500. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
14 - Rubens investiu R$ 2.000 em um banco à taxa de juros de 10% a.m. Qual será o valor dos rendimentos que ele irá resgatar 

a juros compostos após o período de 1 ano? 
 

a) 2.200,00. 
►b) 4.276,00. 
c) 5.726,00. 
d) 6.276,00. 
e) 7.825,00. 

 
15 - Recentemente, tivemos eleições no Brasil, e nesse período foram realizadas pesquisas eleitorais por distintos institutos. 

Considere que uma das técnicas da estatística que pode ser utilizada nas pesquisas é caracterizada como descritiva. Essa 
técnica consiste em: 

 

a) descrever os fenômenos aleatórios, ou seja, aqueles em que está presente a incerteza. 
b) extrapolar um grande conjunto de dados, informações e conclusões obtidas a partir da amostra. 
c) classificar a população em, ao menos, dois estratos e extrair uma amostra de cada um. 
►d) ser a etapa inicial da análise utilizada para descrever e resumir os dados. 
e) dividir a área populacional em seções, selecionar aleatoriamente e tomar os elementos de algumas dessas seções. 
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16 - Segundo o Pronunciamento CPC 16 (R1) – Estoques, o valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição 
e de transformação, bem como outros custos incorridos, para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. São 
itens que devem ser considerados nos custos dos estoques, EXCETO: 

 

a) manuseio, descontos comerciais e impostos recuperáveis. 
b) impostos sobre importação e outros tributos, seguro e abatimentos. 
c) frete sobre compra e custo de transporte, seguro e manuseio. 
d) custos diretamente atribuíveis, tributos recuperáveis e descontos comerciais. 
►e) abatimentos, descontos comerciais e COFINS não cumulativos. 

 
17 - Os fatos contábeis são aqueles que têm por escopo promover alteração no patrimônio de uma entidade. A respeito do 

assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Os sistemas de contabilidade registram fatos que podem afetar o patrimônio das entidades qualitativa ou 
quantitativamente. 

2. Os fatos contábeis podem ser segregados em três grupos: modificativos, permutativos e mistos. 
3. Os fatos permutativos podem ser entre elementos do ativo, passivo, de ambos, ou entre elementos da situação 

líquida. 
4. Os atos contábeis são os atos mais relevantes que alteram o patrimônio da entidade. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
18 - Reservas de lucros são retenções de parcelas provenientes de ganhos no período, com o objetivo de preservar o 

Patrimônio Líquido de uma sociedade. São classificadas como Reservas de Lucro: 
 

►a) Reserva Legal, Reservas Estatutárias e Reservas de Incentivos Fiscais. 
b) Reserva de Reavaliação de Ativos Fixos e Reserva Legal. 
c) Reserva de Lucros para Expansão, Reservas de Capital e Reserva de Reavaliação. 
d) Reserva de Ações em Tesouraria e Reservas de Lucros a Realizar. 
e) Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures, Reserva de Capital e Reserva Legal. 

 
19 - Com relação aos critérios de avaliação do ativo e do passivo, assinale a alternativa correta. 
 

a) A disponibilidade deve ser avaliada pelo valor original – perdas ao valor de realização. 
b) O estoque, de acordo com o CPC 16, deve ser avaliado pelo valor realizável líquido. 
►c) O estoque de mercadorias fungíveis deve ser avaliado pelo valor de mercado, quando aceito. 
d) As aplicações disponíveis para venda futura devem ser avaliadas pelo critério do valor original. 
e) As aplicações destinadas à negociação imediata devem ser avaliadas pelo critério do valor original. 

 
20 - Sobre os Procedimentos Contábeis e Patrimoniais nas entidades públicas, especificamente com relação aos conceitos e 

procedimentos apresentados pelo MCASP, assinale a alternativa correta. 
 

a) A classificação em ativo circulante ou não circulante leva em consideração o atributo da materialidade dos bens e direitos. 
►b) O Patrimônio Público é estruturado em três grupos: Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido, sendo o Patrimônio Líquido 

considerado o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. 
c) Passivo é um recurso controlado no presente como resultado de evento passado. 
d) O futuro benefício econômico é a essência do patrimônio líquido, que corresponde a entradas de caixa ou a reduções das 

saídas de caixa. 
e) Os direitos ao potencial de serviços ou capacidade de gerar benefícios econômicos podem existir, desde que se verifique a 

propriedade. 
 
21 - Considere que uma entidade do setor público (concedente) possui uma rodovia (ativo preexistente) e resolve conceder, 

por prazo determinado, a prestação do serviço público a uma entidade privada (concessionária), com a condição de que 
esta melhore o ativo. Com relação ao assunto, é INCORRETO afirmar: 

 

a) Acordo vinculante corresponde a contrato ou outros acordos que conferem às partes direitos e obrigações tal como se 
estivessem na forma de contrato. 

b) A concedente controla ou regula os serviços que a concessionária deve fornecer com o ativo, a quem devem ser entregues 
os serviços e por qual preço. 

c) No exemplo proposto, como se trata de ativo preexistente, a mensuração deverá ser realizada a valor justo. 
►d) A concessionária fica responsável pela execução (prestação) do serviço, sendo compensada por seus serviços durante o 

período da concessão. 
e) A concedente deve reconhecer a receita e reduzir o passivo reconhecido de acordo com a substância econômica do acordo 

da concessão de serviços. 
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22 - De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Programação Financeira é a mesma que a Programação da Despesa. 
Trata-se da ferramenta que permite ao governo acompanhar, avaliar e efetuar os devidos ajustes à programação de 
despesa e disponibilidade de recursos, a fim de atingir as metas fiscais estabelecidas na LDO. Acerca desse assunto, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A distribuição das dotações para as despesas pelos setores da administração deve ser realizada bimestralmente e 
considerar sempre a produção de cada um deles, a fim de que os recursos ou insumos sejam utilizados com o máximo 
de eficiência. 

2. O cronograma de desembolso deve ser elaborado, para melhor resultado econômico, pelas espécies de caixas 
subordinadas ao controle da Tesouraria. 

3. A Lei do Orçamento consolidará as propostas de programação financeira dos órgãos vinculados e descentralizará 
os recursos financeiros recebidos do órgão central. 

4. A programação financeira tem o objetivo de adequar o ritmo de pagamentos ao ritmo dos ingressos de recursos 
financeiros pelo regime de competência. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
23 - Segundo o art. 54 do Código Tributário Nacional, “não será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou 

receitas com direito creditório contra a Fazenda Pública”. Com base nesse artigo do CTN e nos princípios tributários, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Se alguém é ao mesmo tempo devedor e credor da Fazenda Pública, não se pode furtar ao pagamento do seu débito 
fiscal sob a alegação de que o fisco também lhe deve. 

2. De acordo com o CTN, são espécies tributárias os impostos, taxas e contribuições de melhoria. Essa segregação é 
definida como Teoria Tripartida das espécies tributárias. 

3. O Princípio da Unidade de Caixa (ou de tesouraria) respalda a Conta Única do Tesouro, a qual é mantida junto ao 
Banco Central do Brasil e operacionalizada pelo Banco do Brasil. 

4. O empenho é o principal instrumento com que conta a Administração Pública para acompanhar e controlar a 
execução de seus orçamentos, constituindo uma garantia ao credor de que os valores empenhados têm respaldo 
orçamentário. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
24 - A Contabilidade tem como técnicas a escrituração, a elaboração das demonstrações contábeis, a auditoria e a análise das 

demonstrações. Acerca da auditoria das demonstrações contábeis, assinale a alternativa correta. 
 

a) Nos testes de revisão analítica, o auditor deve selecionar, entre os procedimentos básicos de auditoria, a observação, a 
inspeção física e a confirmação externa. 

b) A qualidade de toda evidência de auditoria depende da experiência profissional do auditor. 
►c) Conforme a NBC TA 500, o objetivo do auditor é definir e executar procedimentos de auditoria que lhe permitam conseguir 

evidência de auditoria apropriada e suficiente que possibilitem obter conclusões razoáveis para fundamentar a sua opinião. 
d) A integridade nas asserções de auditoria são transações ou eventos que ocorreram e pertencem à entidade. 
e) A exatidão são as transações e eventos que foram registrados no período contábil correto (princípio da competência). 

 
25 - O auditor deve determinar meios para selecionar itens a serem testados que sejam eficazes para o cumprimento dos 

procedimentos de auditoria. Acerca dos procedimentos de auditoria, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os testes de controle detectam distorções relevantes no nível da afirmação, identificando condições relevantes para o 
propósito do teste. 

b) Os testes substantivos são o conjunto de técnicas que permitem à auditoria obter evidências ou provas suficientes e 
adequadas para fundamentar a opinião do auditor. 

c) Os exames de aderência visam detectar distorções relevantes no nível das afirmações. 
d) Os procedimentos para a obtenção de evidência: procedimentos de avaliação de riscos, testes de controle e procedimentos 

substantivos são efetuados conjuntamente. 
►e) Os testes de detalhes são aqueles que fornecem evidências nas quais o auditor verifica se os fatos contábeis foram 

adequadamente registrados. 
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26 - Considerando a importância dos procedimentos de auditoria para a minimização dos riscos dos acionistas e melhoria da 
governança corporativa das organizações, assinale a alternativa correta. 

 

a) Os testes de controle compreendem um conjunto de índices e indicadores que funcionam como sinal de alerta para o auditor, 
ou seja, visam à identificação de situação ou tendências atípicas. 

b) O recálculo é normalmente associado a saldos contábeis e seus elementos, mas não se restringe a isso, dependendo da 
resposta escrita de terceiro (a parte que confirma algo) ao auditor. 

c) A indagação é a execução independente pelo auditor de procedimentos ou controles que foram originalmente realizados como 
parte do controle interno da entidade. 

►d) Inspeção é o procedimento que consiste no exame de registros ou documentos, internos ou externos, em forma de papel, em 
forma eletrônica ou em outras mídias, ou o exame físico de um ativo. 

e) Reexecução é a verificação da exatidão matemática de documentos ou registros (manual ou eletronicamente). 
 
*27 - Qual é o método de custeio que enfatiza a excelência no entendimento das necessidades e expectativas dos clientes? 
 

a) Custeio por atividades. 
b) Custeio variável. 
c) Custeio por absorção. 
d) Custeio ABC. 
e) Custeio direto. 

 

28 - Considere uma loja comum de departamentos (Alfa), que opera normalmente sem descontos, e uma loja de departamentos 
(Beta), que opera com descontos, sabendo que o preço de venda é de R$ 10,00 e R$ 9,00, respectivamente. Os custos 
variáveis para as duas lojas são de R$ 8,00 a unidade. Foram vendidas 10.000 unidades pela loja Alfa e 40.000 unidades 
para loja Beta. Qual é a contribuição aos lucros totais de cada uma dessas lojas, considerando 10% de descontos? 

 

a) Alfa:   2.000 – Beta: 36.000. 
b) Alfa: 10.000 – Beta:   4.000. 
c) Alfa: 20.000 – Beta:   4.000. 
►d) Alfa: 20.000 – Beta: 36.000. 
e) Alfa: 20.000 – Beta: 40.000. 

 
29 - Assinale a alternativa que apresenta uma vantagem e uma desvantagem do método de custeio por absorção. 
 

a) Aumenta o lucro pela ativação dos custos fixos nos estoques, mas exige a separação entre custos fixos e variáveis. 
►b) Reconhece a importância dos custos fixos na manufatura, mas o tratamento dos custos fixos como custos unitários pode levar 

a erros. 
c) É o melhor método para apuração da margem de contribuição, mas sua objetividade é questionável na distribuição dos custos 

comuns. 
d) Há a mensuração objetiva dos custos unitários dos produtos, mas não há distribuição de custos comuns. 
e) Facilita o planejamento e tomada de decisão com o uso de margem de contribuição, unitária e global, mas não é adequado a 

decisões de longo prazo. 
 

30 - Qual é a característica inovadora do conceito de Balanced Scorecard, lançado por Kaplan e Norton, que se contrapõe aos 
indicadores tradicionais de análise financeira? 

 

a) Capacidade de melhorar a análise custo/volume/lucro e as metas de previsão de vendas para integrar a missão e objetivos 
estratégicos. 

b) Reconhecimento da restrição da produção e avaliação da melhor margem unitária por fator de restrição para melhoria da 
eficiência do processo produtivo e gestão da organização. 

c) Possibilidade de criação do orçamento, ferramenta empresarial de extrema importância, que abrange todas as áreas da 
empresa e, consequentemente, mobiliza todos os setores e responsáveis no processo de implantação, execução e controle. 

d) Mensuração dos custos dos serviços em uma época de crescente expansão desses custos e ausência de mecanismos 
tradicionais para a sua mensuração e ligação com a estratégia empresarial. 

►e) Possibilidade de mensuração dos indicadores financeiros e não financeiros e incorporação desses indicadores à estratégia 
organizacional. 

 
31 - De acordo com Eliseu Martins (2010), existem diversas acepções de custo-padrão. Muitas vezes é entendido como sendo 

o Custo Ideal de produção de um determinado bem ou serviço. Uma característica do custo-padrão corrente é: 
 

►a) considerar algumas ineficiências da empresa, só excluindo aquelas que a empresa julga que possam de fato ser sanadas. 
b) ser uma meta da empresa a longo prazo, e não a fixada para o próximo ano ou para um determinado mês. 
c) ser um custo extremamente restrito, já que serviria apenas para comparações realizadas no máximo uma vez ao ano. 
d) realizar os cálculos relativos a tempo de produção (de profissional ou de máquina). 
e) excluir somente as ineficiências que “cientificamente” não podem ser eliminadas. 

 

32 - A distinção entre a controladoria operacional e a controladoria estratégica se dá por algumas características relacionadas 
à dimensão do conhecimento e integração. Referem-se à controladoria estratégica: 

 

a) trabalhos internos relacionados à contabilidade fiscal e à gestão tributária. 
b) custos voltados à mensuração e integração com a avaliação financeira. 
c) orçamentos compilados a partir dos orçamentos operacionais. 
►d) custos por processos e ênfase na efetividade. 
e) avaliações de desempenho puramente financeiras. 

 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão.  



9/11 
 

33 - A gestão baseada em valor considera ganhos econômicos previstos para o futuro trazidos a valor presente, que 
determinarão o fair value. Acerca do assunto, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Na gestão baseada em valor, a política de remuneração baseada em lucro a distribuir considera o custo do capital próprio. 
b) A gestão baseada em valor diferencia-se dos demais métodos de análise por considerar o ponto de equilíbrio contábil mais 

realístico para a análise da produção ideal. 
c) O fair value está baseado nos potenciais de geração futura ou benefícios dos ativos físicos que a organização possui. 
d) A gestão baseada em valor considera que o goodwill é igual ao valor da empresa. 
e) No valor econômico adicionado, o lucro contábil será igual ao lucro econômico. 

 
34 - Uma empresa de chocolates apresenta um índice de rotação de estoques igual a 4,00. Quais deverão ser os valores de 

Estoques em seu Balanço Patrimonial e dos Custos das Mercadorias Vendidas em sua Demonstração de Resultado, 
respectivamente, considerando o ano comercial? 

 

a)   50.000 e 250.000. 
b) 100.000 e 650.000. 
►c) 150.000 e 600.000. 
d) 500.000 e 200.000. 
e) 600.000 e 150.000. 

 
35 - De acordo com a teoria da contabilidade, o princípio da realização da receita e da confrontação com a despesa ocorre pela 

observância de três situações. Assinale a alternativa que apresenta uma dessas situações. 
 

a) A continuidade da organização. 
b) A necessidade de controle por parte das organizações. 
c) A segregação da pessoa física da jurídica para não ferir o princípio da entidade. 
d) Ausência na época de sistemas de informações para o controle pelo fluxo de caixa. 
►e) O ponto de a transferência ser após a realização do maior esforço para obter a receita. 

 
36 - O Accounting Research Study no 1, editado pelo AICPA em 1961, estabelece, na página 50, que os demonstrativos 

deveriam evidenciar o que for necessário, a fim de não se tornarem enganosos. Representam situações que poderiam 
tornar enganosos os demonstrativos se não reveladas, EXCETO: 

 

a) mudança importante de procedimento de um ano para outro. 
b) uso de procedimentos que afetam materialmente as demonstrações de um ano para outro. 
►c) perdas no processo produtivo consideradas não previstas e imateriais. 
d) mudanças relevantes ou eventos que afetariam normalmente as expectativas. 
e) Eventos significativos ou relações que não derivam das atividades normais. 

 
37 - De acordo com o Código de Ética Profissional do Contador, quando o profissional da Contabilidade fixar o valor dos 

serviços, por contrato escrito, devem ser considerados os seguintes elementos: 
 

a) a transparência do cliente e o tempo que será consumido para a realização do trabalho. 
b) a conformidade e legalidade do cliente e a peculiaridade de tratar-se de cliente sem problemas judiciais. 
c) a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços e a questão da existência de parentes no corpo de 

administração do cliente. 
►d) o resultado lícito favorável que para o contratante advirá com o serviço prestado e o local em que o serviço será prestado. 
e) o tempo que será consumido para a realização do trabalho e se a empresa está em condições financeiras de arcar com os 

trabalhos prestados. 
 
38 - São penalidades sofridas pelo profissional da Contabilidade caso ocorra a transgressão do Código de Ética do Contador: 
 

a) censura pública e perda do registro no Conselho Federal de Contabilidade. 
►b) advertência reservada, censura reservada e censura pública. 
c) ação que denigra publicamente a imagem do profissional da Contabilidade e perda do seu registro no Conselho. 
d) advertência e multa, caso seja comprovada a infração. 
e) proibição de exercer sua atividade pelo prazo de 2 anos e multa, caso comprovada a infração. 

 
39 - Após o resultado da apuração de lucro maior do que o esperado no final do ano de 2018, a empresa de tecidos F&F 

resolveu que distribuirá os dividendos aos seus acionistas em 2019. Com essa finalidade, em dezembro de 2018 deve ser 
contabilizado Débito: 

 

►a) Reserva de Lucros a Crédito Dividendos a Distribuir. 
b) Caixa/Bancos a Crédito Dividendos a pagar. 
c) Dividendos a Pagar a Crédito Caixa/Bancos. 
d) Dividendos a Distribuir a Crédito Caixa/Bancos. 
e) Dividendos a Distribuir a Crédito de Disponibilidades. 

 
40 - Acerca da Lei 8.666/1993, qual dos princípios constitui também uma finalidade ou objetivo da licitação pública? 
 

a) Legalidade. 
b) Legitimidade. 
►c) Isonomia. 
d) Publicidade. 
e) Moralidade. 
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41 - A empresa de veículos Labor&Cor adquiriu veículos para revenda cujo valor total da nota fiscal foi de R$ 150.000,00, 

estando já incluídos nesse valor: ICMS 20%, IPI 10%, frete 2.000 e despesas com seguros 2.500. Sabendo que a empresa 
é contribuinte do ICMS, mas não contribuinte do IPI, o valor das mercadorias adquiridas contabilizado nos estoques foi 
de: 

 

a) 115.500. 
►b) 120.000. 
c) 123.000. 
d) 130.500. 
e) 135.000. 

 
42 - No reconhecimento da provisão do imposto de renda por lucro real, considera-se que o lucro: 
 

a) é apurado e lançado de ofício pelos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. 
b) é utilizado em regra por pequenos contribuintes ou empresas com um menor corpo técnico contábil ou fiscal. 
c) refere-se às apurações das participações estatutárias e dividendos. 
►d) refere-se ao sujeito passivo da obrigação tributária ao qual a legislação dispensa, em regra, maior atenção e complexidade. 
e) refere-se ao sujeito passivo da obrigação tributária, representado geralmente pelas cooperativas. 

 
43 - Reservas são valores que representam elementos patrimoniais sem qualquer característica de exigibilidade atual ou 

futura. Uma reserva de capital que pode ser utilizada para: 
 

a) pagamento de dividendos a ações ordinárias. 
b) pagamento de dividendos a ações preferenciais. 
►c) resgate de partes beneficiárias. 
d) absorção de prejuízos em prioridade às reservas de lucros. 
e) recomposição do caixa da companhia em face da materialização de provisões. 

 
44 - Considerando que a Estrutura do Patrimônio Líquido sofreu alterações com a Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, é correto 

afirmar: 
 

a) A Conta Reserva de Lucro foi proposta pela Lei 11.638/07 para substituir a Conta de Lucro ou Prejuízo Acumulado. 
b) A Conta Reserva de Capital passou a ser considerada pela Lei 11.638/07 como Ajuste de Avaliação Patrimonial. 
c) O Capital Social passa a ser considerado na conta do PL composta pelas ações subscritas na constituição da sociedade ou 

com o aumento do capital. 
d) Pelas leis 11.638/07 e 11.941/09, os gastos com a emissão de ações passam a ser tratados como despesas do período. 
►e) A principal alteração trazida pela Lei 11.941/09 frente a alterações da Lei 11.638/07 refere-se à extinção da conta Reserva de 

Reavaliação. 
 
45 - A Cia. Art&Cor adquiriu 8 títulos no mercado financeiro em 01/12/2017. Considere que o valor pago por título foi de R$ 2.000 

e que a empresa os classificou do seguinte modo: três títulos como ativo financeiro para negociação imediata e cinco 
como ativo mantido até o vencimento. Nesse caso, qual deverá ser o lançamento contábil no reconhecimento da receita 
de juros? 

 

a) Débito Instrumentos financeiros à negociação imediata 6.000 
 Débito Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento 12.000 
 a Crédito Disponibilidades 18.000 

b) Débito Disponibilidades 18.000 
 a Crédito Receita de Juros 18.000 

c) Débito Instrumentos financeiros à negociação imediata 160,00 
 Débito Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento 100,00 
 a Crédito Receita de Juros 260,00 

d) Débito Instrumentos financeiros à negociação imediata 80,00 
 Débito Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento 80,00 
 a Crédito Receita de Juros 160,00 

►e) Débito Instrumentos financeiros à negociação imediata 60,00 
 Débito Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento 100,00 
 a Crédito Receita de Juros 160,00 

 
46 - Segundo a Estrutura Básica da Contabilidade, há uma premissa subjacente para o funcionamento das entidades que se 

relaciona diretamente à quantificação dos componentes patrimoniais e à formação do resultado, além de constituir dado 
essencial para avaliação da capacidade futura de geração de resultados. Trata-se da Premissa: 

 

a) do Registro pelo Valor Original. 
►b) da Continuidade. 
c) da Oportunidade. 
d) da Entidade. 
e) da Prudência. 
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47 - Pelo CPC 00 – Estrutura Conceitual Básica, é considerada a base para a realização do teste de recuperabilidade de um 
Ativo: 

 

►a) a impossibilidade de que qualquer ativo seja registrado na contabilidade por um valor superior ao seu futuro benefício 
econômico. 

b) a completude e neutralidade dos lançamentos de qualquer bem ou direito. 
c) que nenhum Ativo seja lançado na contabilidade sem levar em consideração a ausência de erro de lançamento. 
d) a consideração de que todos os Ativos devem ser lançados ou registrados pelo valor original. 
e) que a informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ter tomadas pelos 

usuários. 
 
48 - Os bens intangíveis são aqueles ativos que não têm existência física. Assinale a alternativa que apresenta apenas bens 

intangíveis. 
 

a) Marcas, patentes e terrenos. 
b) Bens locados, marcas e patentes. 
►c) Direitos de exploração de serviços públicos, fundo de comércio adquirido e patentes. 
d) Patentes, edifícios e móveis e utensílios. 
e) Direito derivado de venda, adiantamento e marcas e patentes. 

 
49 - Considere os seguintes requisitos: 
 

1. Mantido para uso na produção. 
2. Mantido para fins administrativos. 
3. Mantido para aluguel a outros. 
4. Mantido para fornecimento de mercadorias ou serviços. 

 

São requisitos para um bem ser enquadrado como Ativo Imobilizado – item tangível, conforme o CPC 27: 
 

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

 
50 - A Lei 11.638/07 incluiu o tema ajuste a valor presente (AVP) na Lei 6.404/76. Acerca do AVP, assinale a alternativa correta. 
 

a) A aplicação do conceito de ajuste a valor presente é considerada sinônimo de valor justo. 
►b) A mensuração contábil a valor presente deve ser aplicada no reconhecimento inicial de ativos e passivos. 
c) A mensuração contábil a valor presente deve ser aplicada apenas após renegociações ou mudanças no contexto em que a 

empresa está operando. 
d) Ajuste a valor presente é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio 

e independentes entre si. 
e) Os ativos circulantes devem ser ajustados a valor presente, mas os ativos não circulantes apenas se houver efeito relevante 

devem ser ajustados. 
 


