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novas maneiras podem ser tentadas. Usando a
liberdade que só se encontra na arte, Johnson
expande o diálogo que não aconteceu, mostrando
– ainda que numa realidade alternativa e em
chave cômica – que os caminhos que ligam arte e
ciência podem ser acidentados, mas não deixam
de ser possíveis. Embora a psicanálise não seja
mais considerada científica pelos critérios atuais
e o surrealismo já não exista como movimento
organizado, o encontro dessas duas formas de
saber, no alvorecer do século 20, persiste como
emblema de um diálogo que, mesmo que cheio de
ruídos, não pode ser abandonado.

LÍNGUA PORTUGUESA

O difícil, mas possível, diálogo entre a arte e a
ciência
Daniel Martins de Barros

Estabelecer pontes entre a ciência e a arte não
é tarefa fácil. Se a revolução científica, com sua
valorização da metodologia experimental e sua
necessidade de rigor, trouxe avanços inegáveis
para a humanidade, por outro lado também tornou
o trabalho científico distante do homem comum.
Com isso, distanciou-o também da arte, que talhada
para captar a essência humana, o faz de maneira
basicamente intuitiva. Tentativas de reaproximação
até existem, mas a inconstância e variabilidade no
seu sucesso atestam a dificuldade da empreitada.
Um dos diálogos mais interessantes entre ciência
e arte se deu nas primeiras décadas do século 20,
na relação entre o surrealismo e a psicanálise.
Os sonhos eram considerados proféticos
e reveladores, até que, em 1899, Sigmund
Freud apresentou uma das primeiras tentativas
de interpretá-los cientificamente no livro A
Interpretação dos Sonhos. Simplificando bastante,
sonhos seriam um momento em que conteúdos
inconscientes surgiriam para nós, ainda que
disfarçados, e caberia à psicanálise desmascarar
seu real significado.
O movimento artístico do surrealismo
imediatamente se apropriou dessas teorias. Os
surrealistas já nutriam um interesse especial pelo
inconsciente, tentando retratar esses conteúdos
em suas obras, mas após a tradução do livro de
Freud para o espanhol, o pintor catalão Salvador
Dalí tornou-se um dos maiores entusiastas da
obra freudiana. Segundo ele mesmo, o objetivo
de sua pintura era materializar as imagens de sua
“irracionalidade concreta”.
Desde que se tornou fã declarado do médico
austríaco, Dalí tentou se encontrar com ele. Tanto
insistiu que conseguiu, quando Freud já estava
idoso e bastante doente. A reunião não foi das
mais frutíferas, já que os dois eram incapazes de
conversar: Dalí não falava alemão nem inglês, e
Freud, além do câncer de mandíbula, não estava
ouvindo bem. A interação ficou limitada: Freud
analisou um quadro recente de Dalí, enquanto
esse passava o tempo desenhando o psicanalista
e o observava a conversar com o amigo e escritor
Stephan Zweig.
O resultado tímido do encontro poderia bem
ser emblemático da complicada engenharia que
é construir pontes entre tão distantes universos.
As conversas nem sempre são frutíferas, as trocas
muitas vezes são frustrantes. Mas a retomada
desse episódio na peça Histeria, do dramaturgo
Terry Johnson, mostra que não desistimos, e que
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QUESTÃO 01

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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Em relação ao texto “O difícil, mas possível,
diálogo entre a arte e a ciência”, assinale a
alternativa correta.
Em um contexto pós-revolução científica, é por
meio dos trabalhos de Sigmund Freud e Salvador
Dalí, os quais representam respectivamente
o movimento artístico do surrealismo e o
pensamento científico da psicanálise, que
se estabeleceu um diálogo entre a arte e a
ciência.
A apropriação que o surrealista Salvador Dalí
fez da interpretação científica dos sonhos,
proposta pela psicanálise de Sigmund Freud,
é um representante do difícil, mas possível,
diálogo entre a arte e a ciência, do qual trata o
texto.
O interessante diálogo entre ciência e arte,
sobre o qual trata o texto, faz referência,
especificamente, ao evento em que o
psicanalista Sigmund Freud recebeu a
visita de Salvador Dalí, quando, apesar das
dificuldades comunicativas, puderam dialogar
os representantes da ciência e da arte daquele
momento.
Por meio da revolução científica, apesar
de terem trazido inegáveis avanços para a
humanidade, ciência e arte se distanciaram à
medida que o trabalho científico se distanciou
do homem comum, já que a arte é produzida de
modo intuitivo por esse homem comum.
Um dos diálogos entre a ciência e a arte
se estabeleceu na psicanálise, por meio da
metodologia psicanalítica de interpretação
dos sonhos proposta por Sigmund Freud a
partir da publicação do livro Interpretação dos
Sonhos.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 05

No trecho “Com isso, distanciou-o também
da arte, que talhada para captar a essência
humana, o faz de maneira basicamente
intuitiva.”, o pronome em destaque
trata-se do sujeito também indicado, nesse caso,
pela expressão “o trabalho científico”.
trata-se do complemento de objeto direto
também indicado, nesse caso, pela expressão
“homem comum”.
trata-se do sujeito também indicado, nesse
caso, pela expressão “homem comum”.
trata-se do complemento de objeto direto
também indicado, nesse caso, pela expressão
“o trabalho científico”.
trata-se do complemento de objeto indireto
também indicado, nesse caso, pela expressão
“o trabalho científico do homem comum”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “[...] a retomada desse episódio na
peça Histeria, do dramaturgo Terry Johnson,
mostra que não desistimos, e que novas
maneiras podem ser tentadas.”, a expressão
em destaque
se refere ao movimento artístico do
surrealismo que se apropriou das teorias da
psicanálise.
se refere à publicação, em 1899, do livro
de Sigmund Freud, Interpretação dos
Sonhos.
se refere à tradução do livro Interpretação
dos Sonhos, de Sigmund Freud, para o
espanhol.
se refere à revolução científica que resultou no
distanciamento entre ciência e arte.
se refere ao encontro entre o pintor Salvador
Dalí e o psicanalista Sigmund Freud.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em relação ao trecho “Estabelecer pontes
entre a ciência e a arte não é tarefa fácil.”, é
correto afirmar que
a palavra “fácil” é acentuada por tratar-se de
uma proparoxítona.
a palavra “entre” é uma proparoxítona.
a palavra “pontes” está no plural por tratar-se do
predicativo de um sujeito composto.
há uma oração subordinada substantiva objetiva
direta.
há uma oração subordinada substantiva
subjetiva.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta a correta
divisão silábica das palavras “surrealismo”
e “psicanálise”.
Sur.re.a.lis.mo e psi.ca.ná.li.se.
Su.rre.a.lis.mo e p.si.ca.ná.li.se.
Sur.rea.lis.mo e psi.ca.ná.li.se.
Sur.re.a.lis.mo e p.si.ca.ná.li.se.
Sur.rea.lis.mo e p.si.ca.ná.li.se.
(A)
(B)
(C)
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Em “As conversas nem sempre são
frutíferas, as trocas muitas vezes são
frustrantes.”, os termos em destaque
poderiam ser substituídos, no texto e sem
que houvesse prejuízos para o sentido
expresso, respectivamente, por
agradáveis e desfavoráveis.
estimulantes e inferiores.
animadoras e inúteis.
produtivas e decepcionantes.
interessantes e ruins.

QUESTÃO 07

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No trecho “A reunião não foi das mais
frutíferas, já que os dois eram incapazes de
conversar [...]”, a expressão em destaque
introduz uma oração que denota
finalidade.
condição.
causa.
tempo.
consequência.
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Em relação ao excerto “Embora a psicanálise
não seja mais considerada científica pelos
critérios atuais e o surrealismo já não exista
como movimento organizado, o encontro
dessas duas formas de saber, no alvorecer
do século 20, persiste como emblema de um
diálogo que, mesmo que cheio de ruídos,
não pode ser abandonado.”, assinale a
afirmação correta.
A palavra “embora” é um advérbio de modo e
não flexiona nem em gênero nem em número.
A expressão “pode ser” é uma locução verbal,
formada pelo verbo auxiliar (ser) e pelo verbo
principal (poder).
O “e” é uma conjunção e o “mesmo que”
é uma locução conjuntiva que possuem,
respectivamente, a função de ligar dois
elementos e introduzir uma concessão.

(D)
(E)

O verbo “poder” tem um sujeito composto, cujos
núcleos são as palavras “encontro” e “formas”.
Por se referir ao som ruim que ressoa do diálogo
entre a arte e a ciência, a palavra “ruídos” é uma
onomatopeia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

QUESTÃO 09

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa em que o “que”
destacado possui a mesma função exercida
pelo “que” presente em: “[...] distanciou-o
também da arte, que talhada para captar
a essência humana, o faz de maneira
basicamente intuitiva.”.
“Os sonhos eram considerados proféticos e
reveladores, até que, em 1899, Sigmund Freud
apresentou uma das primeiras tentativas de
interpretá-los cientificamente [...]”.
“Tanto insistiu que conseguiu [...]”.
“A reunião não foi das mais frutíferas, já que os
dois eram incapazes de conversar [...]”.
“[...] a retomada desse episódio na peça Histeria,
do dramaturgo Terry Johnson, mostra que não
desistimos [...]”.
“[...] Johnson expande o diálogo que não
aconteceu [...]”.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 12

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O objeto de estudo da contabilidade é o
Patrimônio das Entidades. Considerando
essa afirmação, assinale a alternativa que
apresenta o conceito de Patrimônio.
Conjunto de Bens e Direitos das Entidades.
Conjunto de Bens, Direitos e Obrigações das
Entidades.
Conjunto de Bens e Direitos menos as
Obrigações das Entidades.
Conjunto de Ativos menos Passivos e Patrimônio
Líquido das Entidades.
Bens Tangíveis e Intangíveis da Entidade.

Assinale a alternativa que apresenta a palavra
cujo processo de formação encontrado é o
mesmo da palavra “freudiano”.
Cientificamente.
Reaproximar.
Inconsciente.
Desmascarar.
Surreal.

(D)
(E)

O Balanço Patrimonial de uma empresa
apresentou um Ativo de R$300.000,00 e
um Passivo de R$500.000,00.
Assinale
a alternativa que apresenta a situação
Patrimonial Líquida da Empresa.
Ativo a Descoberto de R$ 200.000,00.
Valor residual Positivo de R$ 300.000,00.
Patrimônio
Líquido
negativo
de
R$
500.000,00.
Passivo a Descoberto de R$ 200.000,00.
Valor residual positivo de R$ 800.000,00.

QUESTÃO 13

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os eventos compra de mercadorias à
prazo e Vendas de Mercadorias à vista
representam,
respectivamente
fatos
contábeis denominados
Permutativo e Misto.
Modificativo e Misto.
Permutativo e Permutativo.
Modificativo e Modificativo.
Permutativo e Modificativo.

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Assinale a alternativa que apresenta somente
contas Patrimoniais.
Caixa; Banco; Salários; Encargos Sociais a
Pagar.
Fornecedores; Encargos Sociais a Pagar;
Impostos; Empréstimos.
Caixa; Banco; Depreciação; Veículos.
Duplicatas a receber; Duplicatas a Pagar;
Vendas a Prazo; Compras a Prazo.
Caixa; Salários a Pagar; Adiantamento a
Fornecedores; Empréstimos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Balanço Patrimonial é um relatório
contábil que representa a composição
financeira e patrimonial de uma entidade
em uma determinada data. Sendo assim, na
estrutura do balanço patrimonial, as contas
devem estar dispostas
em grau de importância. Primeiro as mais
importantes.
em grau de significância. Primeiro as mais
significativas.
em grau decrescente de liquidez e decrescente
de exigibilidades.
em grau crescente de liquidez e decrescente de
exigibilidades.
em grau decrescente de liquidez e crescente de
exigibilidades.

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que se caracteriza
como um ativo.
Provisões para garantias.
Dividendos recebidos.
Arrendamento Mercantil Financeiro.
Aluguéis recebidos.
Adiantamento de Fornecedores.

(A)
(B)
(C)

Uma empresa adquiriu, em 01/07/2015, um
imóvel no valor total de R$ 850.000,00, a ser
pago em 24 parcelas mensais. Esse imóvel
é representado por um terreno de 450 mts2
avaliado em R$ 350.000,00, e um por edifício
avaliado em R$ 500.000,00. Considerando que
a empresa adotou o método de depreciação
em linha reta para todos os seus ativos e que
foi estipulada uma vida útil de 25 anos para o
edifício, assinale a alternativa que apresenta
o valor da depreciação até 31/12/2015.
R$ 35.417,00.
R$ 10.000,00.
R$ 34.000,00.
R$ 14.000,00.
R$ 17.000,00.

(D)
(E)

Qual é o reflexo de juros pagos, relacionados
a uma dívida da empresa, no balanço
patrimonial?
Afeta as disponibilidades e o Valor Residual.
Afeta o Passivo Circulante e o Patrimônio
Líquido.
Afeta o Passivo não Circulante e o Valor
Residual.
Afeta o Ativo e o Passivo não Circulante.
Afeta o Ativo Circulante e o Passivo Circulante.

QUESTÃO 21

O Contador da empresa Alfa Ltda., efetuou o
seguinte lançamento contábil sobre a folha
de pagamento:
D – Salários a Pagar.
C – Adiantamento de Salários.
Qual o evento ocorrido para justificar tal
lançamento?
(A)
(B)

QUESTÃO 18

Uma empresa adquiriu, no mês de maio de
2016, materiais de escritório, no valor de R$
15.000,00, para pagamento em três parcelas
mensais de R$ 5.000,00, com o primeiro
vencimento para junho/2016. Ainda no mês
de maio de 2016, foi utilizado R$ 3.000,00
desses materiais pela empresa. Conforme o
Princípio de Competência, qual é o valor a
ser reconhecido como despesas em maio e
qual é o valor do ativo no final do mês de
maio, respectivamente?
TNS I - Contador

A definição de Patrimônio Líquido pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) é
o total de lucros obtidos pelos acionistas.
o valor residual dos ativos da entidade depois
de deduzidos todos os passivos.
o conjunto de bens e direitos menos as
obrigações com terceiros.
o conjunto de obrigações para com os sócios da
empresa.
o total de recursos aportados pelos sócios/
acionistas da empresa.

QUESTÃO 20

QUESTÃO 17

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 3.000,00 e R$ 15.000,00
R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00
R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00
R$ 3.000,00 e R$ 12.000,00
R$ 2.000,00 e R$ 12.000,00

(C)
(D)
(E)
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Lançamento de estorno referente ao Erro sobre
o Adiantamento concedido.
Reconhecimento do adiantamento efetuado ao
funcionário.
Pagamento do adiantamento de salários.
Reconhecimento dos salários a pagar no mês.
Lançamento de Liquidação do adiantamento de
salário, concedido anteriormente.

(A)

QUESTÃO 22

Considerando os saldos das contas a
seguir, assinale a alternativa que apresenta
o Resultado Bruto com Mercadorias.
Vendas de Mercadorias

$ 50.000,00

Estoque Inicial de Mercadorias

$ 18.000,00

Fretes sobre Compras de Mercadorias

$

ICMS incluso na Compra de Mercadorias

$ 5.400,00

ICMS incluso na Venda de Mercadorias

$ 8.550,00

Estoque Final de Mercadorias

$ 20.000,00

Devolução de Vendas de Mercadorias

$ 2.500,00

Compras de Mercadorias

$ 30.000,00

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)

300,00

(E)

QUESTÃO 26

Considere os saldos das contas apresentadas
a seguir, referentes uma empresa comercial
e assinale a alternativa que apresenta o
valor adicionado a distribuir no período.

$ 16.350,00.
$ 16.750,00.
$ 19.500,00.
$ 16.050,00.
$ 17.750,00.

(+) Receitas
(-) ICMS sobre as vendas
(-) Custos das Vendas
(-) Salários
(-) FGTS

QUESTÃO 23

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Uma empresa adquiriu, em 01 de abril de
2016, um veículo no valor de R$ 95.000,00
com vida útil de 5 anos. Sabe-se que a
empresa adota o método linear para a
respectiva depreciação. Sabe-se ainda
que foi estipulado um valor residual de
R$ 25.000,00 para esse veículo. Quais
serão, respectivamente, o saldo da conta
“depreciação acumulada” em 31/12/2016 e o
valor líquido do veículo nessa mesma data?
R$ 19.000,00 e R$ 76.000,00.
R$ 14.000,00 e R$ 81.000,00.
R$ 10.500,00 e R$ 84.500,00.
R$ 19.000,00 e R$ 81.000,00.
R$ 10.500,00 e R$ 59.500,00.

(-) INSS sobre folha de pagamento
(-) Depreciação
(-) IR/CSSL
(=) Resultado do período

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O estoque de uma determinada empresa
(dentro do seu ciclo operacional normal),
quando não se espera que seja realizado
no período de até 12 meses após a data do
balanço, deve ser classificado como
Ativo Realizável a Longo Prazo.
Ativo NÃO Circulante.
Ativo Circulante.
Ativo Operacional.
Investimentos Operacionais.

QUESTÃO 25

Considerando o conceito de “valor
adicionado recebido em transferência”,
conforme define o CPC 09, assinale a
alternativa que apresenta exclusivamente
exemplos de valor adicionado recebido em
transferência.
TNS I - Contador

10.000,00
(1.800,00)
(4.000,00)
(600,00)
(48,00)
(120,00)
(1.000,00)
(730,00)
1.702,00

Outras Informações: a venda no período
corresponde ao total de mercadorias
adquiridas por R$ 4.800,00, com ICMS
incluso na compra das mercadorias no valor
de R$ 800,00.

QUESTÃO 24

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Resultado de equivalência Patrimonial e Juros
sobre o Capital Próprio.
Resultado
de
equivalência
Patrimonial
(negativo) e Dividendos Pagos.
Resultado de equivalência Patrimonial (positivo)
e Dividendos Pagos.
Resultado de equivalência Patrimonial e
Aluguéis Recebidos.
Resultado
de
equivalência
Patrimonial
(negativo) e Aluguéis Pagos.
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$ 1.702,00.
$ 5.200,00.
$ 6.000,00.
$ 8.200,00.
$ 4.200,00.

QUESTÃO 27

Considerando os valores apresentados no Balanço Patrimonial de uma empresa, assinale a
alternativa que apresenta o Capital Circulante Líquido (CCL) e o Índice “de liquidez imediata” (ILI)”,
respectivamente.
ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Duplicatas a Receber
Estoques
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PASSIVO e PL
CIRCULANTE
Fornecedores
Impostos a Pagar
Outras Obrigações
NÃO CIRCULANTE
Financiamentos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas de Lucros
TOTAL PASSIVO + PL

10.000,00
4.000,00
15.000,00
2.200,00
5.000,00
15.000,00
3.800,00
54.000,00

6.000,00
2.600,00
1.400,00
5.000,00
35.000,00
5.000,00
55.000,00

R$ 19.000.00 e 1,0.
R$ 15.200,00 e 2,09.
R$ 5.000,00 e 1,0.
R$ 19.000,00 e 2,09.
R$ 15.200,00 e 1,4.

QUESTÃO 28

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Diferentemente da extinta Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), que
evidenciava os recursos em termos de origens e aplicações, a Demonstração dos Fluxos de Caixa
(DFC) evidencia a movimentação do caixa por grupos de atividades. Diante dessa consideração,
assinale a alternativa que apresenta o investimento feito na aquisição de uma máquina, cuja intenção
é revendê-la.
Atividades de Investimentos.
Aplicação de Recursos nas Atividades de Investimento.
Atividades Operacionais e de Investimento.
Atividades de Financiamento.
Atividades de Operacionais.

QUESTÃO 29

Uma empresa adquiriu uma máquina através de um contrato de arrendamento mercantil financeiro.
Os dados apresentados ao contador para reconhecimento inicial foram os seguintes:
- Prazo do Arrendamento = 60 meses.
- Valor das prestações mensais = R$ 2.000,00.
- Valor Residual a ser pago no final = R$ 2.200,00.
- Valor presente das prestações e do valor residual = $ 98.375,00.
- Valor de mercado da máquina para compra à vista = 103.200,00.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é o valor que deverá ser reconhecido pelo contador, considerando o CPC 06, no item sobre
reconhecimento inicial de arrendamento mercantil financeiro?
R$ 120.000,00.
R$ 98.375,00.
R$ 103.200,00.
R$ 100.575,00.
R$ 101.000,00.
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QUESTÃO 30

Considere as seguintes operações de uma empresa:
- Compra de mercadorias para revenda no valor de 10.000,00, com impostos inclusos de R$ 1.800,00,
sendo esses valores recuperáveis
- Venda de 50% das mercadorias adquiridas por um valor de R$ 22.200,00, nesse valor também estão
inclusos impostos incidentes no montante de R$ 3.400,00.
Qual é o valor adicionado bruto que a empresa terá de apresentar na DVA, considerando que não
existia estoque inicial de mercadorias?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 18.800,00.
R$ 18.100,00.
R$ 17.200,00.
R$ 14.700,00.
R$ 8.200,00.

QUESTÃO 31

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Algumas empresas podem ter resultados positivos (receitas maiores que as despesas - ganhos)
ou negativos (despesas maiores que as receitas - gastos) na fase pré-operacional, ou seja, antes
mesmo de sua abertura. Nesse caso, como deve ser o procedimento contábil para reconhecimento
desses ganhos ou gastos quando do início de suas atividades?
Deve ser reconhecido no grupo de Ativo Diferido – Despesas pré-operacionais.
Deve ser divulgado somente em notas explicativas.
Deve ser reconhecido no grupo de Ativo Diferido – Despesas pré-operacionais e em notas explicativas.
Deve ser reconhecido no grupo de Despesas de Exercício Seguinte (DES) no Ativo.
Deve ser reconhecido no resultado do primeiro exercício e divulgado em nota explicativa.

QUESTÃO 32

(A)

Uma determinada empresa efetuou, em 30/10/2015, um desconto de duplicatas no valor de R$
60.000,00. Nessa operação, houve o desconto de R$ 1.800,00 a título de juros. Sabe-se que a empresa
apura mensalmente o seu resultado. Considerando essas informações, qual é o lançamento que
deveria ter sido feito no momento do desconto da duplicata?
Débito – Banco Conta Movimento (Ativo)
R$ 58.200,00.
Débito – Juros a Transcorrer (Ativo)
R$ 1.800,00.
Crédito – Duplicata Descontada (Passivo) R$ 60.000,00.

(B)

Débito – Banco Conta Movimento (Ativo)
Débito – Juros a Transcorrer (Ativo)
Crédito – Duplicata Descontada (Ativo)

(C)

Débito – Banco Conta Movimento (Ativo)
R$ 58.200,00.
Débito – Despesas Financeiras (Resultado) R$ 1.800,00.
Crédito – Duplicata Descontada (Ativo)
R$ 60.000,00.

(D)

Débito – Banco Conta Movimento (Ativo)
Débito – Juros a Transcorrer (Passivo)
Crédito – Duplicata Descontada (Passivo)

R$ 58.500,00.
R$ 1.500,00.
R$ 60.000,00.

(E)

Débito – Banco Conta Movimento (Ativo)
Débito – Juros a Transcorrer (Passivo)
Crédito – Duplicata Descontada (Passivo)

R$ 58.200,00.
R$ 1.800,00.
R$ 60.000,00.
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QUESTÃO 33

Faça a análise do Balanço Patrimonial a seguir e assinale a alternativa correta:
ATIVO

PASSIVO e PL

CIRCULANTE

CIRCULANTE

Disponibilidades

30.000,00

Fornecedores

16.000,00

Duplicatas a Receber

5.000,00

Impostos a Pagar

5.500,00

Estoques

10.000,00

Outras Obrigações

8.500,00

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo

Financiamentos

29.000,00

Investimentos

10.000,00

Imobilizado

45.000,00

Capital Social

63.000,00

Intangível

5.000,00

Prej. Acumulados

(5.000,00)

TOTAL DO ATIVO

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

NÃO CIRCULANTE
12.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

117.000,00

TOTAL PASSIVO + PL

117.000,00

O Passivo exigível é de R$ 30.000,00.
O Capital de terceiros é de R$ 117.000,00.
As imobilizações do ativo são de R$ 50.000,00.
O Valor residual é de R$ 58.000,00.
O Capital Circulante Líquido é de R$14.000 negativo.

QUESTÃO 34

Uma empresa apresentou as seguintes informações sobre o seu balanço patrimonial:
Grupo de Contas		
Ativo Circulante		
Passivo Circulante		
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

01/01/2015		
R$ 34.000,00		
R$ 20.000,00 		

31/12/2015
R$ 31.950,00
R$ 14.200,00

Referente ao exposto, assinale a alternativa correta.
Em 2015, a empresa terminou o ano com um crescimento positivo em sua liquidez corrente de R$ 0,55.
Em 2015, a empresa terminou o ano com um crescimento negativo em sua liquidez corrente de R$ 0,55.
Em 2015, a empresa terminou o ano com um crescimento positivo em sua liquidez corrente de R$ 0,70 para
cada R$ 1,00 de passivo circulante.
Em 2015, a empresa terminou o ano com um crescimento negativo em sua liquidez corrente de R$ 0,25 para
cada R$ 1,00 de passivo circulante.
Em 2015, a empresa terminou o ano com um crescimento negativo em sua liquidez corrente de R$ 1,25 para
cada R$ 1,00 de passivo circulante.

QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os lançamentos contábeis, relacionados às venda de mercadorias com recebimento de 50% à vista
em dinheiro e 50% à prazo (60 dias), podem ser enquadrado na contabilidade como lançamentos de
primeira fórmula.
segunda fórmula.
terceira fórmula.
quarta fórmula.
quinta fórmula.

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A demonstração das mutações do Patrimônio Líquido tem o objetivo de fornecer a movimentação
ocorrida durante o exercício nas diversas contas do patrimônio líquido. Considerando a estrutura
dessa demonstração, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente itens dessa estrutura
Capital Social, Reservas de Capital, Outros Resultados Abrangentes e Participação dos não Controladores.
Capital Social, Reservas de Capital, Atividades de Financiamentos e Participação dos Controladores.
Capital Social, Reservas de Capital, Resultados Abrangentes e Participação dos Controladores.
Capital Social, Reservas de Lucros, Atividades de Investimentos e Participação dos não Controladores.
Capital Social, Reservas de Capital, Reserva de Lucros e Participação dos Financiadores.
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QUESTÃO 37

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 41

Assinale a alternativa que NÃO corresponde
ao significado de Classificação Orçamentária.
É o processo de classificar determinado objeto
na sua respectiva classe (categoria), que no
caso do orçamento significa identificar os
valores constantes das receitas e das despesas
de acordo com o Plano de Contas dos Entes
Públicos.
Possibilita a análise e a avaliação dos ônus
e benefícios dos programas de governo, bem
como estudar o impacto dos gastos públicos na
economia.
Contribui para uma efetiva execução do
orçamento.
São instrumentos de planejamento da LDO e da
LOA, com duração de um ano.
Permite o acompanhamento pelos cidadãos
com parte do controle social.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 42

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 38

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que apresenta uma
Receita Corrente.
Recursos provenientes da venda de veículos.
Dívidas com terceiros, alienações de bens e
conversão de direitos em espécie.
Empréstimo (operação e crédito) junto à
instituição financeira.
Recursos de impostos, taxas e contribuições
pagos pelos contribuintes.
Alienação (venda) de um terreno.

(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que apresenta os
estágios, em ordem sequencial, da etapa
da despesa orçamentária denominada
execução.
Fixação, Liquidação e Pagamento.
Fixação, Licitação e Pagamento.
Empenho, Programação e Pagamento.
Empenho, Liquidação e Pagamento.
Fixação, Empenho e Pagamento.

QUESTÃO 40

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um município, após proceder ao processo
licitatório, contratou uma empresa para
vigilância do prédio da prefeitura, com
vigência a partir de 1º de agosto de 2015, pelo
prazo de dois anos, com pagamento mensal
de R$4.500,00. O departamento responsável
deverá emitir empenho, no ano de 2015, na
modalidade,
Ordinário no valor de R$22.500,00.
Global no valor de R$108.000,00.
Global no valor de R$22.500,00.
Estimativo no valor de R$4.500,00.
Estimativo no valor de R$76.500,00.
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A inscrição em dívida ativa, para efeitos de
variação do patrimônio público,
gera uma variação passiva – Por ser uma
mutação patrimonial.
gera uma variação ativa – Independente da
Execução Orçamentária.
gera uma variação ativa – Por ser uma mutação
patrimonial.
não gera mutação, nem ativa nem passiva.
gera uma variação passiva – Resultante da
execução orçamentária.

QUESTÃO 43

QUESTÃO 39

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Lei 4320/64 prevê a existência de
créditos adicionais. Considerando que uma
determinada despesa foi decorrente de
calamidade pública, qual é a denominação
desse crédito adicional?
Especial.
Suplementar.
Ordinário.
Extraordinário.
Normal.

11

Considerando as modalidades de licitações
existentes no Brasil, assinale a alternativa
que apresenta as três modalidades
principais.
Concorrência, tomada de preço e convite.
Dispensa, menor preço e inexigibilidade.
Pregão, dispensa e especial.
Concorrência, dispensa e convite.
Dispensa, pregão ao vivo e licitação assíncrona.

QUESTÃO 44

QUESTÃO 46

Sobre a utilização do sistema de registro de
preço pela administração pública, analise
as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.
O sistema de Registro de Preço poderá ser
adotado nas seguintes hipóteses:
I.

II.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)

quando, pelas características do bem
ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;

(E)

quando for conveniente a aquisição
de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços
remunerados por unidade de medida
ou em regime de tarefa;

III.

quando for conveniente a aquisição de
bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou
entidade, ou a programas de governo;

IV.

quando, pela natureza do objeto, não
for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela
Administração.

QUESTÃO 47

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e IV.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

(B)

(C)
(D)
(E)

Considerando os conceitos e definições
sobre receitas públicas, assinale a alternativa
que refere-se especificamente a receitas
“não financeiras”
São receitas decorrentes de aplicações
financeiras, operações de créditos e alienação
de ativos e outras.
Em função da concessão de isenções, anistias
ou subsídios, estabelecidos pelo Art. 14 da LRF,
que determina critérios a serem observados
quanto a esse fato, são consideradas as receitas
não arrecadadas.
São receitas provenientes de recebimentos
de parcelas de financiamentos concedidos em
títulos ou contratos.
São receitas arrecadadas com destinação
específica em dispositivos legais, tornando a
programação financeira menos flexível.
São receitas provenientes de tributos,
contribuições, patrimoniais, agropecuárias,
industriais, serviços e outras.
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O sistema Contábil definido pela Norma
Brasileira de Contabilidade aplicada ao setor
público (NBCT16) está estruturado em alguns
subsistemas de informações. Assinale a
alternativa que apresenta o subsistema
que registra, processa e evidencia os atos
de gestão cujos efeitos possam produzir
modificações no patrimônio da entidade
do setor público, bem como aqueles com
funções específicas de controle.
De Controle.
Orçamentário.
Financeiro.
De compensação.
Patrimonial.

QUESTÃO 48

QUESTÃO 45

(A)

A lei 4.320/64 divide as receitas orçamentárias
em duas categorias econômicas. Quais são
essas duas categorias?
Receitas Correntes e Receitas Não Correntes.
Receitas Financeiras e Receitas Não
Financeiras.
Receitas Correntes e Receitas Empenhadas.
Receitas Orçamentárias Financeiras e Receitas
Orçamentárias de Capital.
Receitas Correntes e Receitas de Capital.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A parcela da despesa orçamentária que se
encontra empenhada, mas ainda não foi
paga, conforme as normas de contabilidade
aplicada ao setor público, será considerada
obrigações empenhadas.
obrigações exigíveis.
restos a pagar.
obrigações operacionais.
despesas empenhadas e não pagas.

QUESTÃO 49

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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A Lei 8.666/93, sobre o processo de licitação
e contratos com a administração pública,
menciona que alguns Serviços Técnicos
Profissionais Especializados podem ser
dispensados do processo de licitação. Diante
dessa afirmação, assinale a alternativa que
apresenta esse ato de dispensa de licitação
por parte da administração pública.
Licitações especiais.
Exigência de comprovação de especialidades.
Licitações Comuns.
Exigibilidade.
Inexigibilidade.

QUESTÃO 50

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considerando os tipos de licitações
existentes (exceto na modalidade concurso),
qual das alternativas a seguir NÃO apresenta
um tipo de licitação?
A de menor preço.
A de melhor técnica.
A de técnica e preço.
A de maior lance ou oferta.
A de menor lance ou oferta.
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