
 

 

 
CONCURSO PÚBLICO  -  Edital nº 01/2013 

 

CONTADOR 
Código 403 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA. 

2 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

3 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 
 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta 
solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será 
computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas 
ou questões rasuradas. 

 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Resposta da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 

 
Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2(duas) 
horas do início da prova (subitem 9.4.5). O tempo de duração das provas abrange a distribuição das provas, 
assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da PROVA 
OBJETIVA para a Folha de Respostas (subitem 9.4.8). [...] os três últimos candidatos deverão 
permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova [...] assinar a Ata da Sala [...].(subitem 
9.4.30) 

ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 01/2013, “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar 
arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos 
eletrônicos [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] 
entre outros; deixar de entregar a Folha de Respostas [...]” (subitem 9.4.31, alíneas “d”, “e”, “i”) 

GABARITOS E PROVAS – Divulgados no site www.gestaodeconcursos.com.br dia 01/04/2014. 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

                 

Data: ____/____/______ 

http://www.gestaodeconcursos.com.br/


2 

 

 
 

 
 
 

A T E N Ç Ã O 
 
 

Sr.(a) Candidato(a). 
 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 50 (cinquenta) questões objetivas  cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas:        

10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões 

de Conhecimentos Gerais, 10 (dez) questões de Noções de 

Informática e 20 (vinte) questões de Conhecimentos 

Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador 

de provas para que ele tome as providências necessárias. 

 
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá 

qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Língua Portuguesa 
 
 
INSTRUÇÃO – As questões de 1 a 10 referem-se ao texto abaixo.  
                         Leia-o com atenção antes de responder a elas. 
 

A Sustentável Leveza do Ser 
 

Brasília é fruto do apogeu do processo criativo de Niemeyer, aquele em que a 
originalidade superou a teoria e os dogmas de uma escola arquitetônica, permitindo a ele 
atingir o patamar de arte, com obras que vão ficar para sempre dialogando com as 
gerações. Arte que faz sentir e faz pensar, que deixa uns perplexos e outros embriagados 
de prazer estético, arte que produz no observador ansiedade, temor e hostilidade. A 
Brasília de Niemeyer está longe de ser unanimidade, mas, como o autor de seus prédios, 
não deixa ninguém indiferente. [...]  

Como ocorreu em Brasília, a Pampulha fora encomendada do amigo e então 
prefeito da capital mineira, Juscelino Kubitstchek. O futuro presidente desenvolvimentista 
encontrou seu arquiteto na Pampulha. Seu arquiteto encontrou na Pampulha um estilo. 
Juntos, e depois na companhia do urbanista Lúcio Costa, estruturaram o modernismo 
brasileiro, que romperia com o passado colonial e barroco do País. Eles desenharam não 
apenas uma cidade, mas uma nação, resultado de uma aventura rumo ao centro-oeste 
que exigiu uma visão de mundo corajosa e ousada, como a que levou o homem às 
grandes navegações e à conquista do espaço. 

A obra de Niemeyer foi idealizada para flutuar. Para vencer a gravidade, o 
traço do arquiteto expresso em concreto conseguiu “traduzir em espaços a vontade de 
uma época” na definição de seu colega alemão Mies van der Rohe. Niemeyer traduziu a 
vontade de alguns brasileiros de fazer um país maior do que o Brasil. [...] Em Le 
Corbusier, Niemeyer encontrou a interseção da política com a arquitetura. Corbusier 
pregava a funcionalidade máxima: a forma deveria subordinar-se à função. A “Carta de 
Atenas”, manifesto urbanístico redigido pelo franco-suíço em 1933, defendia uma cidade 
funcional, na qual deveriam predominar a austeridade, a simplicidade, a lógica e a 
separação dos espaços de trabalho e lazer. A contrapor-se à turma de Le Corbusier, 
havia os organicistas do americano Frank Lloyd Wright, para os quais todo edifício, tal 
qual um organismo vivo, embora funcional, precisa crescer a partir de seu meio, do que já 
existe. Niemeyer, que na questão ideológica era discípulo do europeu, dizia que: “A vida 
pode mudar a arquitetura. No dia em que o mundo for mais justo, ela será mais simples”. 
Ele escapou de ser um mero seguidor da escola de Le Corbusier por acrescentar à 
equação dele a beleza. A forma deveria, sim, servir à função desde que ambas criassem 
beleza. [...] À retidão das linhas do mestre, o brasileiro agregou a curva, que deixava 
loucos os calculistas escolhidos para enfrentar o desafio de construir a paradoxal leveza 
feita de concreto e ferro. [...] 

Uma geração de arquitetos que hoje dominam a cena internacional diz ter 
bebido na fonte de Oscar Niemeyer. Muitos foram influenciados pela arquitetura que se 
fez arte. Todos os edifícios de Niemeyer, os públicos e os residenciais, marcam as 
cidades onde foram erguidos. De tão fortes seu esplendor e originalidade, as criações 
arquitetônicas de Niemeyer teriam, na visão de muitos, tido um efeito congelante sobre a 
arquitetura brasileira. Quem não podia ter um Niemeyer encomendava um sub-Niemeyer, 
no tocante à sua exigência de extraordinária beleza e aos complexos avanços da 
engenharia. [...] 

 
Veja. 12/12/2012. pp. 129-136 (texto adaptado) 
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Questão 1 

O texto atribui à obra de Niemeyer, sobretudo, um caráter de  
 
A) amorfia. 

B) anacronismo. 

C) efemeridade. 

D) perenidade. 

 
 

Questão 2 

Assinale a alternativa que reproduz um comentário procedente, nos termos do texto, em 
relação ao trabalho de Niemeyer. 
 
A) A artificialidade, o rebuscamento e a despreocupação estética comprometem alguns 

edifícios. 

B) Gerou um certo efeito paralisante na arquitetura brasileira. 

C) Marca-se pela pouca funcionalidade e pela ausência de preocupação com a estética, 
como se vislumbra nos prédios públicos. 

D) Mostra-se repetitivo, pouco propenso à inovação e, em essência, desprovido de 
originalidade formal. 

 
 
 

Questão 3 

Assinale a alternativa que contém uma afirmativa que NÃO pode ser confirmada pelo 
texto. 
 
A) Em alguns aspectos a concepção política da obra de Niemeyer confunde-se com os 

conceitos dos organicistas, sobretudo no que se refere à obsessão pela 
funcionalidade em detrimento da forma de beleza. 

B) Embora seja o mestre de Niemeyer, Corbusier não era adepto de curvas em seus 
projetos. 

C) O vanguardismo da construção de Brasília, de certa forma, se mescla com a ideia de 
um novo projeto de País. 

D) Os conceitos inerentes ao  trabalho de Niemeyer caracterizam-se pelo engajamento 
político do arquiteto. 
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Questão 4 

De acordo com o texto, os projetos e o trabalho de Niemeyer NÃO são marcados 
 
A) por algum tipo de polêmica. 

B) pela dificuldade de execução. 

C) pela indiferença das pessoas. 

D) pela preocupação estética. 

 
 
 

Questão 5 

Assinale a alternativa CORRETA, nos termos do que se apresenta no texto. 
 
A) A obra de Niemeyer até sua morte foi marcada pela diversidade surpreendente, 

presente em cada projeto e, sobretudo, pelo consenso em todos os aspectos, entre os 
profissionais. 

B) Niemeyer mostra-se profundamente marcado pela ideologia, ao apregoar que exista 
uma relação entre justiça social e arquitetura. 

C) O trabalho de Niemeyer e a construção de Brasília antepõem-se ao espírito da época, 
que prenunciava a construção de um País mais moderno e marcado pela 
originalidade e criatividade. 

D) A geração contemporânea de arquitetos, com caminhos novos e totalmente inéditos, 
já não guarda influências de Niemeyer, cuja obra, apesar da importância, exauriu-se 
como modelo e como referência. 

 
 
 

Questão 6 

“Como ocorreu em Brasília, a Pampulha fora encomendada do amigo e então prefeito da 
capital mineira, Juscelino Kubitschek.” 
 
Assinale a alternativa QUE CONTÉM uma forma verbal em que se mantêm tempo, modo 
e significado da expressão destacada. 
 
A) havia sido encomendada 

B) seria encomendada 

C) teria sido encomendada 

D) terá sido encomendada 
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Questão 7 

Assinale a alternativa em que a nova redação do trecho transcrito CONTÉM ERRO de 
concordância. 
 
A) “A Brasília de Niemeyer está longe de ser unanimidade, mas, como o autor de seus 

prédios, não deixa ninguém indiferente.”   
A Brasília de Niemeyer está longe de ser unanimidade, mas, como o autor de seus 
prédios, não deixam ninguém indiferente. 
 

B) “[...] defendia uma cidade funcional, na qual deveriam predominar a austeridade, a 
simplicidade, a lógica e a separação dos espaços de trabalho e lazer.” 
[...] defendia uma cidade funcional, na qual deveria predominar a austeridade, a 
simplicidade, a lógica e a separação dos espaços de trabalho e lazer. 
 

C) “Todos os edifícios de Niemeyer, os públicos e os residenciais, marcam as cidades 
[...].” 
Todo edifício de Niemeyer – seja público, seja residencial – marca as cidades [...]. 
 

D) “Uma geração de arquitetos que hoje dominam a cena internacional [...].” 
Uma geração de arquitetos que hoje domina a cena internacional [...].” 

 
 

Questão 8 

“[...] como a que levou o homem às grandes navegações e à conquista do espaço.” 
 
Assinale a alternativa que contém a expressão que, ao substituir o termo destacado, 
receberá o acento grave indicativo de crase. 
 
A) a conquistas históricas, como as grandes navegações e as pesquisas espaciais. 

B) a momentos de superação: conquistar o espaço e  navegar por mares até então 
desconhecidos. 

C) a uma série de conquistas históricas, como as grandes navegações. 

D) as suas maiores conquistas: o desbravamento do espaço e dos oceanos. 
 
 

Questão 9 

“[...] a originalidade superou a teoria e os dogmas de uma escola arquitetônica, 
permitindo a ele atingir o patamar de arte [...].” 
 
Assinale a alternativa que contém a redação que substitui COM CORREÇÃO o termo 
destacado no fragmento. 
 
A) o permitindo atingir o patamar de arte 

B) o que permitiu ele atingir o patamar de arte 

C) permitindo-lhe atingir o patamar de arte 

D) permitindo-o atingir o patamar de arte 
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Questão 10 

Assinale a alternativa em que o termo entre colchetes NÃO corresponde ao termo 
destacado no fragmento. 
 
A) “Arte que faz sentir e faz pensar, que deixa uns perplexos e outros embriagados de 

prazer estético [...].”  [arte]. 

B) “[...] defendia uma cidade funcional, na qual deveriam predominar a austeridade, a 
simplicidade [...].”  [cidade funcional]. 

C) “[...] os organicistas do americano Frank Lloyd Wright, para os quais todo edifício 
[...].” [Frank Lloyd Wright]. 

D) “[...] que exigiu uma visão de mundo corajosa e ousada, como a que levou o homem 
às grandes navegações e à conquista do espaço. [visão de mundo]. 
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Conhecimentos Gerais 
 
 
Questão 11 

Toda transformação de sociedade deverá ser antecedida por ajustes entre os sócios.  
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o documento que é a base dos 
ajustes entre sócios. 
 
A) Protocolo de ajustamento. 

B) Protocolo de correspondência. 

C) Protocolo de intenções. 

D) Protocolo de cisão. 

 
 
Questão 12 

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a seguinte afirmação. 
 
É fundamental em exames auditoriais _________________ 
 
A) a confiabilidade contábil. 

B) a verificação de documentação de outros exercícios. 

C) a revisão dos controles internos. 

D) a verificação de observância aos aspectos legais, quando necessário. 

  
 
Questão 13 

A relevância é aplicada pelo auditor, quando 
 
A) em casos de dúvidas. 

B) não tiver opinião formada sobre algum aspecto. 

C) a matéria tiver sido auditada por outro profissional. 

D) a inconsistência  verificada não é relevante. 

 
 
Questão 14 

O trabalho auditorial será desenvolvido, EXCETO: 
 
A) Por profissionais qualificados. 

B) Por meio das normas usuais de auditoria. 

C) Por acesso irrestrito à empresa como um todo. 

D) Quando não ocorrer um bom interrelacionamento com a auditoria. 
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Questão 15 

Os papeis de trabalho de caráter permanente tem por objetivos, EXCETO: 
 
A) Fornecimento de informações utilizáveis em bases permanentes. 

B) Guarda de dados históricos.  

C) Resumo de contratos. 

D) Inalteração de dados. 

 
 
Questão 16 

Segundo o Estatuto do Índio, os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados 
à comunhão nacional, ficam sujeitos ao regime tutelar, o que significa que devem ser 
protegidos e representados civilmente por uma determinada pessoa ou instituição.  
 
Segundo o Estatuto do Índio, essa pessoa ou instituição é 
 
A) o Município em que viver o índio ou se localizar a comunidade indígena. 

B) o chefe da tribo, qualquer que seja a denominação que receba. 

C) o Ministério Público Federal. 

D) a União, por meio do competente órgão federal de assistência aos silvícolas. 

 
 
Questão 17 

Considere a seguinte matéria veiculada em um site de notícias. 
 
“Em votação aberta, a Câmara de Deputados decidiu nesta quarta-feira (12/02/2014) por 
467 votos e uma abstenção, cassar o mandato do Deputado Natan Donadon (sem partido, 
Rondônia).” 
 
A referida cassação decorre do fato de o deputado ter 
 
A) sido condenado no processo do ‘Mensalão’, por ter recebido dinheiro para votar a 

favor dos projetos do Governo Federal na Câmara dos Deputados. 

B) agredido fisicamente um colega deputado em reunião plenária da Câmara dos 
Deputados. 

C) dado declarações racistas e homofóbicas em reunião da Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos Deputados. 

D) sido condenado pela justiça à prisão por peculato e formação de quadrilha e 
encontrar-se cumprindo pena em presídio de Brasília. 
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Questão 18 

Em novembro de 2013, completaram-se 50 anos do assassinato do Presidente John 
Kennedy, um acontecimento que abalou o mundo.  
 
Sobre o ex-Presidente americano e seu governo, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Foi eleito pelo Partido Democrata. 

B) Teve como adversário na eleição o candidato Richard Nixon. 

C) Durante seu governo, deu-se de forma definitiva o rompimento das relações entre os 
Estados Unidos da América e Cuba. 

D) Não obstante seu perfil liberal, manteve as políticas de segregação radical. 
 
 
 
Questão 19 

Na primeira quinzena de fevereiro de 2014, as redes sociais repercutiram intensamente a 
seguinte frase: “O Brasil está fechado com Tinga.”  
 
A afirmação traduzia 
 
A) o apoio da população à indicação do jogador Tinga à seleção brasileira de futebol. 

B) o protesto popular contra a prisão do atleta brasileiro Tinga, ocorrida na Rússia. 

C) a solidariedade manifestada ao jogador de futebol Tinga, vítima de racismo praticado 
por torcedores de time peruano, em partida de futebol pela Copa Libertadores da 
América ocorrida naquele país. 

D) a opção da população pela escolha do atleta Tinga pela Federação Internacional de 
Futebol – FIFA como melhor jogador de futebol do mundo em 2013. 

 
 
 
Questão 20 

Assunto polêmico, o uso científico de células-tronco tem sido objeto de disciplina legal em 
vários países. A utilização das referidas células visa, essencialmente à 
 
A) recuperação da fertilidade de homens e mulheres. 

B) recuperação de tecidos do corpo humano danificados por doenças 
neurodegenerativas, cardiovasculares e hematológicas, entre outras. 

C) proteção do sistema imunológico de pessoas afetadas por bactérias e fungos. 

D) cura de disfunções mentais, transtornos da personalidade e dependência química. 
 
 
 
 
 



11 

 

Noções de Informática 
 
 
Questão 21 

Assinale a alternativa em que se apresenta CORRETAMENTE o nome do componente de 
um sistema de computação o qual tem como função ler e interpretar instruções de 
máquina e realizar operações matemáticas. 
 
A) Componentes de E/S. 

B) Sistema operacional. 

C) Memória. 

D) UCP. 

 
 
Questão 22 

Uma impressora em um sistema de computação é um dispositivo que se classifica como 
 
A) componentes de E/S. 

B) processador. 

C) sistema operacional. 

D) unidade de armazenamento. 

 
 
Questão 23 

Qual a alternativa da guia Exibição do Power Point 2007, que também pode ser ativa pela 
tecla F5? 
 
A) Inserir novo slide. 

B) Apresentação de slides. 

C) Exibir anotações. 

D) Exibir slide mestre. 

 
 
Questão 24 

Assinale a alternativa que apresenta a guia do menu do Word 2007 que o usuário deve 
escolher para configurar as margens do documento. 
 
A) Inserir. 

B) Revisão. 

C) Layout da página. 

D) Referências. 
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Questão 25 

Leia atentamente a frase escrita com o uso do MS Word 2007. 
 

Clorofila é a designação de um grupo de pigmentos fotossintéticos presente 
nos cloroplastos das plantas. 

 
O efeito utilizado na palavra em destaque é o 
 
A) itálico e negrito. 

B) itálico e sublinhado. 

C) negrito e sublinhado. 

D) taxado e negrito. 

 
 
Questão 26 

Relacione os aplicativos do Windows 7 apresentados na COLUNA I com as suas funções 
na COLUNA II. 
 
                COLUNA I                                                                 COLUNA II 
 
1. Desfragmentador de disco. 

2. Limpeza de disco. 

3. Painel de controle. 

(     ) Remover os arquivos desnecessários do 
disco rígido. 

(     ) Definir configurações e personalizar as 
funcionalidades do computador. 

(     ) Reorganizar os arquivos que se 
encontram espalhados pele computador. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 1 3 2.  

B) 2 1 3.  

C) 2 3 1.  

D) 3 2 1.  

 
 
Questão 27 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o utilitário do Windows 7 de 
grande utilidade para a tarefa de gerenciar arquivos e pastas. 
 
A) Monitor de recursos. 

B) Paint. 

C) Teclado virtual. 

D) Windows explorer. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotoss%C3%ADntese
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cloroplasto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plantae
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Questão 28 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o mecanismo de autenticação 
para controle de acesso a sites e serviços oferecidos pela internet. 
 
A) Contas e senhas. 

B) Cópias de segurança. 

C) Criptografia. 

D) Firewall. 

 
 
 
Questão 29 

Observe a seguinte planilha de Excel. 
 

 
 
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o resultado da execução da 
função inserida na célula B1 
 
A) 8. 

B) 16. 

C) 2. 

D) 4. 
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Questão 30 

A média de três números digitados nas células A1, A2 e A3 de uma planilha de Excel 
pode ser calculada pela função “=MÉDIA(A1:A3)”. 
 
Análise as seguintes fórmulas para calcular a média acima citada 
 

I. =(1/3)*(A1+A2+A3) 

II. =(1/3)*SOMA(A1:A3) 

III. =A1+A2+A3/3 

 
As fórmulas que calculam CORRETAMENTE a média são: 
 
A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 
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Conhecimentos Específicos 
 
 
Questão 31 

Integrarão a Lei de Orçamento, EXCETO: 
 
A) Sumário geral das receitas por fontes e das despesas por funções. 

B) Quadro demonstrativo das receitas e despesas segundo as categorias econômicas. 

C) Quadro demonstrativo do plano anual de trabalho. 

D) Quadro das dotações por órgãos do governo e administração. 

 
 
Questão 32 

A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: 
 
A) Receitas Correntes e Receitas Tributárias. 

B) Receitas de Capital e Receitas Eventuais. 

C) Receitas Correntes e Receitas de Capital. 

D) Receitas Tributárias e Receitas Financeiras. 

 
 
Questão 33 

Consideram-se receitas de capital, EXCETO: 
 
A) Operações de Crédito. 

B) Alienação de bens. 

C) Transferências de Capital. 

D) Investimentos. 

 
 
Questão 34 

Consideram-se receitas correntes, EXCETO: 
 
A) Receita Tributária e Receita Patrimonial. 

B) Receita Agropecuária e Receita Industrial. 

C) Transferências Correntes e Outras Receitas Correntes. 

D) Investimentos e Transferências de Capital. 
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Questão 35 

São antecedentes à execução orçamentária, EXCETO: 
 
A) O empenho da despesa. 

B) O Plano Plurianual de Investimentos. 

C) A Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

D) A Lei de Orçamento. 

 
 
Questão 36 

Os Créditos Adicionais classificam-se em, EXCETO: 
 
A) Suplementares. 

B) Complementares. 

C) Especiais. 

D) Extraordinários. 

 
 
Questão 37 

A Receita é contabilizada na execução orçamentária pelo 
 
A) regime de caixa. 

B) regime de competência. 

C) regime especial. 

D) regime de apropriação. 

 
 
Questão 38 

Sobre restos a pagar, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Despesas de exercícios anteriores, empenhadas no exercício. 

B) Despesas de exercícios anteriores, empenhadas e não pagas. 

C) Despesas de exercícios anteriores, empenhadas e liquidadas. 

D) Despesas dos serviços da dívida. 
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Questão 39 

A dívida flutuante compreende, EXCETO: 
 
A) Os restos a pagar, excluídos os serviços das dívidas. 

B) Os restos a pagar, incluídos os serviços das dívidas. 

C) Os depósitos. 

D) Os débitos de tesouraria. 

 
 
 
Questão 40 

Associe corretamente os fatos apresentados na COLUNA II com os agrupamentos de 
contas na COLUNA I. 
 
                  COLUNA I                                          COLUNA II 
 
1. Realizável a longo prazo. 

2. Resultado de exercícios 

futuros. 

3. Intangível. 

4. Imobilizado. 

5. Diferido. 

(     ) Os direitos que representam bens 
incorpóreos. 

(     ) Bens tangíveis sem intenção de vendas. 

(     ) Receita de exercícios seguintes deduzidos 
custos e despesas. 

(     ) Direitos realizáveis após término do exercício 
seguinte. 

(     ) Despesas pré-operacionais. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 3 4 2 1 5. 

B) 5 3 2 1 4. 

C) 4 5 1 2 3. 

D) 1 2 4 3 5. 
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Questão 41 

Associe corretamente os princípios contábeis apresentados na COLUNA I com seu 
significado na COLUNA II. 
 
                      COLUNA I                                                 COLUNA II 
 
1. Princípio da entidade. 

2. Princípio da continuidade. 

3. Princípio da competência. 

4. Princípio da prudência. 

5. Princípio do registro pelo valor 
original. 

(     ) Influencia o valor econômico dos ativos e, 
em muitos casos, o valor e o vencimento 
dos passivos. 

(     ) As receitas e as despesas devem ser 
incluídas na apuração do resultado do 
período em que ocorrerem. 

(     ) Determina a noção de menor valor para os 
componentes do ativo e de maior valor para 
os do passivo. 

(     ) Reconhece o patrimônio como objeto da 
contabilidade. 

(     ) Os componentes do patrimônio devem ser 
registrados pelo valor original das 
transações, com o mundo exterior, expresso 
a valor presente da moeda do país. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 2 3 4 1 5. 

B) 4 1 5 3 2. 

C) 5 2 1 4 3. 

D) 3 4 5 2 1. 
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Questão 42 

Analise as afirmativas sobre as notas explicativas, assinalando com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 
 
(     ) Investimentos em outras sociedades, quando relevantes. 

(     ) Investimentos em outras sociedades, quando não relevantes. 

(     ) Modificações de métodos ou critérios contábeis que tiveram efeitos relevantes. 

(     ) Principais critérios de avaliações patrimoniais, especialmente os estoques, os 
cálculos das depreciações, amortizações, exaustões, riscos e dos ajustes para 
perdas prováveis e realização dos valores do ativo. 

(     ) Aumento do valor de elementos passivos, resultante de novas avaliações. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V F F V V.  

B) V F V V F. 

C) F V V F F. 

D) F F V F V. 

 
 
Questão 43 

Associe corretamente os fatos apresentados na COLUNA II com o grupo na COLUNA I. 
 
                   COLUNA I                                  COLUNA II 
 
1. Gastos. 

2. Despesas. 

3. Custo. 

4. Investimento. 

(     ) Bens ou serviços consumidos, direta ou 
indiretamente, para obtenção de receitas. 

(     ) Sacrifício financeiro que a entidade arca para 
obtenção de um produto ou serviços, representado 
por entrega ou promessa de entrega de ativos. 

(     ) Gasto ativado em função de sua vida útil ou de 
benefícios atribuíveis a futuros períodos. 

(     ) Gasto relativo a bem ou serviço, utilizado na 
produção de outros bens ou serviços. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 4 2 3 1. 

B) 2 1 4 3. 

C) 3 4 1 2. 

D) 1 3 2 4. 
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Questão 44 

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a seguinte afirmação. 
 
Os encargos financeiros oriundos de financiamentos obtidos deverão ser considerados 
como  
 
A) parte dos recursos obtidos. 

B) despesas a apropriar. 

C) despesas. 

D) custos diretos. 

 
 
 
Questão 45 

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a seguinte afirmação. 
 
O investimento permanente em sociedades controladas ou coligadas na companhia 
aberta deve ser avaliado  
 
A) pelo valor de subscrição. 

B) pelo valor da integralização. 

C) pela  equivalência patrimonial. 

D) por processos de globalização de mercado. 

 
 
 
Questão 46 

A conta ajustes de avaliação patrimonial, criada pela Lei nº 11.638/07, extinguiu as contas 
de reservas de reavaliação, sendo utilizada somente  
 
A) quando ocorrerem reavaliações do ativo imobilizado. 

B) quando ocorrerem aumentos de elementos passivos. 

C) quando ocorrerem mudanças nos valores de mercado dos elementos ativos e 
passivos. 

D) quando houver autorização da Assembleia Geral. 
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Questão 47 

As ações em tesouraria deverão ser contabilizadas no 
 
A) ativo diferido. 

B) ativo permanente – investimentos. 

C) passivo circulante. 

D) patrimônio líquido. 

 
 
Questão 48 

Assinale a alternativa que apresenta a demonstração que tornou-se optativa, nos termos 
da Lei nº 11.638/07, para as Sociedades de grande porte.  
 
A) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. 

B) Demonstração do Fluxo de Caixa. 

C) Demonstração do Valor Adicionado. 

D) Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido. 

 
 
Questão 49 

O capital autorizado é uma prerrogativa em que a Assembleia Geral delega ao Conselho 
de Administração para promover aumentos de capital mediante subscrições até um limite 
por ela determinado.  
 
Sobre o capital autorizado, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Trata-se de um fato administrativo, contabilizável. 

B) Trata-se de um ato administrativo, não devendo receber tratamento contábil. 

C) Trata-se apenas de um indicativo. 

D) Trata-se de um fato administrativo em potencial, devendo ser registrado em contas de 
compensação. 

 
 
Questão 50 

O Ponto de Nivelamento (BEP) entre custos e receitas é obtido por aplicação de fórmula.  
Considerando que PN = Ponto de Nivelamento; CF = Custos Fixos; RT = Receita Total e, 
CV = Custos Variáveis, assinale a alternativa que apresenta a relação CORRETA.  
 
A) PN = (CF x 100) (RT-CV). 

B) PN = (CT + CV) – RT. 

C) PN = (RT – CF) - (CV x 100). 

D) PN = RT- CF + CV. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE 
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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