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CONCURSO PÚBLICO CISSUL 
EDITAL Nº 01/2016 

CARGO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE 

INSTRUÇÕES DA PROVA 
 Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas 

de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 08 (oito) questões de Noções 

de Informática, 07 (sete) questões de Raciocínio Matemático, e 15 (quinze) questões de Conhecimentos 

Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira atentamente se no Caderno de Prova a impressão, a 

paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou 

incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal.  

 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta correta conforme o 

enunciado. 

 Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no começo desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTAS, caso não estejam informe ao 

fiscal imediatamente.  

 Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A FOLHA DE RESPOSTAS NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter 

qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.  

 O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, 

conforme o modelo abaixo:  
 

 

  
 

 

 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 

 A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos). (ITEM 10.1.7) 

 Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas 

antes de decorridas 60 (sessenta) minutos do início das provas. (ITEM 10.1.20) 

 Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o 

período de sigilo. (ITEM 10.1.23) 

 O tempo de duração das provas (três horas e trinta minutos) abrange a assinatura da Folha de 

Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de 

Respostas. (ITEM 10.1.7) 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 29/01/2017, a partir das 20hs. (ITEM 9.13) 
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FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO) 
 

01 21 

02 22 

03 23 

04 24 

05 25 

06 26 

07 27 

08 28 

09 29 

10 30 

11 31 

12 32 

13 33 

14 34 

15 35 

16 36 

17 37 

18 38 

19 39 

20 40 
 

 
 
 
 

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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LINGUA PORTUGUESA 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 06. 

TEXTO I 

 
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-nOWUImkAQkQ/UeWlLhZb9GI/AAAAAAAAC9Q/ -EGN1cJfbDE/s1600/01jpg 

1347970359505865379e008.jpg Acesso em: 18/09/2016. 

 

QUESTÃO 01 

A partir da leitura da tirinha, é CORRETO afirmar que 

A) A tira faz uma reclamação a respeito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

B) A tira faz uma crítica à demora do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) A tira faz uma reflexão moral sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). 

D) A tira faz um elogio explícito sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
QUESTÃO 02 

Há, na tira lida, um vocativo. Assinale-o: 

A) Adulto. 

B) Pediatra.  

C) Amigo.  

D) Senhor.  

 

QUESTÃO 03 

Na oração “Eu sou pediatra”, é CORRETO afirmar que: 

A) O sujeito é desinencial. 

B) O verbo é transitivo direto. 

C) O complemento é objeto direto. 

D) O predicado é nominal. 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-nOWUImkAQkQ/UeWlLhZb9GI/AAAAAAAAC9Q/%20-EGN1cJfbDE/s1600/01jpg%201347970359505865379e008.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-nOWUImkAQkQ/UeWlLhZb9GI/AAAAAAAAC9Q/%20-EGN1cJfbDE/s1600/01jpg%201347970359505865379e008.jpg
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QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa que apresenta uma frase nominal: 

A) Licença! 

B) Pode entrar! 

C) Eu sou pediatra. 

D) Como é que um adulto marca consulta comigo? 

 

QUESTÃO 05 

Sobre o período “Por aí o senhor já pode ver há quanto tempo estou na fila”, assinale a alternativa 

CORRETA. 

A) O período é simples com apenas um verbo. 

B) O período é composto por quatro verbos. 

C) Não há verbos nesse período. 

D) O sujeito desse período é inexistente.  

 

QUESTÃO 06 

Assinale a alternativa CORRETA sobre o uso de verbos na tirinha: 

A) existem dois verbos no infinitivo.   C)  existem três verbos no infinitivo. 

B) existem três verbos no particípio.   D)  existem dois verbos no particípio. 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo para responder às questões de 07 a 10. 

TEXTO II  

Novembro Azul: saiba quais doenças mais afetam a saúde do homem 

Criada em 2011, a campanha originalmente visava a orientar a população masculina sobre o câncer de 

próstata 

Brasília – A partir de hoje (1º), a campanha Novembro Azul passa a ser um movimento permanente e que 

contempla a saúde integral do homem. A proposta do Instituto Lado a Lado pela Vida, que coordena a ação, 

é mobilizar a população masculina e seus responsáveis diretos, no caso de crianças e adolescentes, para 

conhecerem mais sobre sua saúde, em diferentes fases da vida. 

Na página da campanha, o instituto disponibilizou uma lista das doenças que mais afetam a saúde 

masculina, seja na infância, na adolescência, na fase adulta e na terceira idade. Ao clicar em cada uma delas, 

é possível encontrar informações sobre diagnóstico, fatores de risco, prevenção, sintomas e tratamento. 

Na infância, as doenças citadas incluem fimose, infecção urinária e prostatite (inflamação da próstata). Já 

entre adolescentes, a lista destaca arritmia cardíaca, doenças sexualmente transmissíveis e ejaculação 

precoce. Na fase adulta, aparecem doenças como cálculo urinário e diversos tipos de câncer. Por fim, na 

terceira idade, integram a lista diabetes, disfunção erétil e hipertensão arterial. 

"Por meio da informação, junte-se a nós na conscientização dos cuidados com a saúde e mudança de hábitos, 

da importância do diagnóstico precoce e adesão ao tratamento", propõe o Instituto Lado a Lado pela Vida. 

Sobre o Novembro Azul 

Criada em 2011, a campanha, originalmente, visa orientar a população masculina sobre o câncer de próstata. 

A doença figura como o segundo tipo de câncer mais comum entre homens, com mais de 13 mil mortes 

anuais – uma a cada 40 minutos. Mais de 61 mil novos casos devem ser registrados no país em 2016, 

segundo o Instituto Nacional do Câncer. 
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Durante todo o mês de novembro, serão realizadas atividades de orientação sobre o câncer de próstata e a 

saúde do homem e ações para estimular a atividade física. Haverá distribuição de material informativo e 

prédios serão iluminados na cor azul – entre eles, o Viaduto do Chá, em São Paulo, e o Congresso Nacional, 

em Brasília. 

Um dos destaques da programação é o II Fórum Ser Homem no Brasil, marcado para a próxima segunda-

feira (7). Com apoio do Senado Federal, o evento vai reunir profissionais de saúde, parlamentares, 

governantes, representantes do Ministério da Saúde e população em geral para debater a prevenção e o 

combate ao câncer de próstata e outros tipos de câncer, como de pênis e testículo. 

Nas redes sociais, a campanha vai tratar da saúde integral do homem e usará as hashtags #novembroazul, 

#denovembroanovembroazul, #menospreconceito e #maisvida. A programação completa do Novembro 

Azul pode ser conferida no site do instituto. 

Fonte: http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2016/11/novembro-azul-saiba-quais-doencas-mais-afetam-a-saude-do-

homem-6074.html Acesso em: 13/11/2016. 
 
  

QUESTÃO 07 

O texto lido é iniciado pela palavra Brasília. Sobre essa expressão, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Indica onde o texto foi escrito. 

B) Indica onde há o problema mencionado pelo texto. 

C) Indica para onde o texto foi enviado. 

D) Indica de onde é o autor do texto.  

 

QUESTÃO 08 

Sobre a fonte da qual o texto foi extraído, é CORRETO afirmar que: 

A) Foi publicado em uma revista impressa e extraído dela no dia 13 de novembro de 2016.  

B) Foi veiculado pela internet e acessado no dia 13 de novembro de 2016. 

C) Foi publicado em uma revista impressa e acessado no dia 13 de novembro de 2016. 

D) Foi publicado na internet e escrito no dia 13 de novembro de 2016. 

 

QUESTÃO 09 

De acordo com a leitura do texto II, é CORRETO afirmar que se trata de 

A) uma dissertação argumentativa.   C)  uma reportagem. 

B) uma crônica de humor.    D)  um artigo de opinião. 

 

QUESTÃO 10 

RELEIA o primeiro parágrafo do texto II: 

A partir de hoje (1º), a campanha Novembro Azul passa a ser um movimento permanente e que contempla 

a saúde integral do homem. A proposta do Instituto Lado a Lado pela Vida, que coordena a ação, é mobilizar 

a população masculina e seus responsáveis diretos, no caso de crianças e adolescentes, para conhecerem 

mais sobre sua saúde, em diferentes fases da vida. 

O termo “que coordena a ação”, está analisado sintaticamente de maneira CORRETA em: 

A) É um aposto.      C)  É um sujeito. 

B) É um vocativo.     D)  É um objeto. 

http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2016/11/novembro-azul-saiba-quais-doencas-mais-afetam-a-saude-do-homem-6074.html
http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2016/11/novembro-azul-saiba-quais-doencas-mais-afetam-a-saude-do-homem-6074.html
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 RACIOCÍNIO MATEMÁTICO 

 
QUESTÃO 11 

No município de Pedra Branca, para a implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), um 

enfermeiro foi incumbido de dar plantões em um período de trinta dias. Durante tal período observou-se: 

• Sempre que deu plantão no turno da manhã, também deu plantão no turno da tarde; 

• Houve dez manhãs e seis tardes sem plantão. 

Levando em consideração as observações feitas, é CORRETO afirmar que: 

A) Foram vinte e oito dias de plantão no turno da manhã ou da tarde. 

B) Foram quatro dias de plantão só à tarde. 

C) Foram vinte e dois dias de plantão de manhã e de tarde. 

D) Foram quatro dias de plantão só de manhã. 

 
QUESTÃO 12 

Em um determinado ponto de apoio do SAMU, há um pátio retangular com as dimensões abaixo 

mencionadas. O gerente geral, deseja utilizar este ponto como garagem para as unidades que não estiverem 

em atendimento. Sabe-se que uma ambulância padrão tem como dimensões 5.600mm de comprimento por 

2000mm de largura, e o pátio em questão possui as dimensões abaixo ilustradas. 

 

Desconsiderando-se o espaço para manobra e a largura dos retrovisores e a abertura das portas, qual das 

alternativas abaixo representa CORRETAMENTE o número de ambulâncias que podem estar no pátio ao 

mesmo tempo? 

A) 17. 

B) 25. 

C) 18. 

D) 22. 

 
QUESTÃO 13 

Analisando-se os conjuntos A e B, abaixo expostos, é CORRETO afirmar que o conjunto formado por A 

U B será: 

Conjunto A dado por: A = {a ∈ R ¦ 2a² + 5(a-1) =a (a+1) ou -15 + 5a = 25} 

Conjunto B dado por: B = {b ∈ R ¦ 1 – b² = -3 e 6b – 7 = 5} 

A) A U B = {-2; -1; 2; 5; 8} 

B) A U B = {-5; 1; 2; 8} 

C) A U B = {-5; -2; 1; 2; 8} 

D) A U B = {-1; 2; 5; 8} 
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QUESTÃO 14 

Conforme evidenciado nos dois primeiros grupos de letras abaixo citados, há uma relação entre eles. Tal 

relação necessariamente deve existir entre o terceiro e quarto grupo de letras, o qual está faltando. 

Considerando o alfabeto contendo K, Y e W, assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE o 

quarto grupo. 

(E H J K) : (J M O P) : (O R T U): (? ? ? ?) 

A) (S V W X). 

B) (T W Y Z). 

C) (T V X Y). 

D) (S W Y Z). 

 
 

QUESTÃO 15 

Considere que, em um conjunto de 15 ligações recebidas pelo SAMU, tem-se a seguinte probabilidade de 

ocorrências: 

40% das ligações são emergências que necessitam de envio da ambulância. 

26,7% das ligações são acidentes que não exigem envio da ambulância, apenas orientações via 

telefone. 

33,3% das ligações são falsas chamadas. 

É CORRETO afirmar que a probabilidade de três ligações consecutivas serem, respectivamente: com envio 

da ambulância, sem envio da ambulância e falsas chamadas é de: 

A) 
209

2730
 

B)  
4

91
 

C)  
8

225
 

D)  
3

15
 

 
QUESTÃO 16 

Com a finalidade de adquirir novas unidades móveis de urgência, um gerente definiu que seriam investidas, 

durante um ano, 4 aplicações trimestrais de 50 mil reais, sendo a primeira delas no mês um e a última no 

mês doze. O rendimento proposto pelo banco foi de 12% ao ano, compostos mensalmente. Suponha que o 

preço médio de uma ambulância seja de 70 mil reais e que, para o financiar o equipamento, seja exigida 

pelo banco uma entrada de 25%.  

Qual das alternativas abaixo expressa CORRETAMENTE o número de unidades que poderão ser 

financiadas ao final de 1 ano. 

A) 12. 

B) 11. 

C) 13. 

D) 15. 
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QUESTÃO 17 

Dadas as seguintes equações: 

 5𝑥 = 125  

3𝑦 = 81  

Assinale a alternativa CORRETA que expressa o valor de 𝑦𝑥: 

A) 77. 

B) 81. 

C) 125. 

D) 64. 

 

 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 18 

Para a realização de remoção de códigos maliciosos em um computador, está CORRETO utilizar:  

A) Anti-spyware. 

B) Detecção de intrusão. 

C) Anti-spam. 

D) Anti-phishing. 

 
 
QUESTÃO 19 

Considerando a figura abaixo, está CORRETO afirmar que se trata de uma interface do tipo: 

 

A) HDMI.      C)  EGA. 

B) VGA.       D)  VDI. 

 
 
QUESTÃO 20 

São exemplos de “memória secundária” ou de “memórias de armazenamento em massa”: 

A) Mídia DVD e Memória Cache. 

B) Pendrive e Memória Cache. 

C) Memória DRAM e Mídia DVD. 

D) Pendrive e Mídia CD. 
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QUESTÃO 21 

Utilizando o MS Word 10, versão português, assinale a alternativa que apresenta a ferramenta que é 

utilizada para atribuir um nome a um ponto específico no documento.  

A) Nome. 

B) Indicador. 

C) Hiperlink. 

D) Marcador. 

 
QUESTÃO 22 

João, utilizando o MS Word 10, versão português, deseja acessar a operação de “Ir Para".  

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a tecla de atalho que deve ser 

utilizada.  

A) F5.       C)  Ctrl+I. 

B) Ctrl+P.      D)  F2. 

 

QUESTÃO 23 

Maria está utilizando o MS PowerPoint 10, versão português, durante uma apresentação. Ela pretende 

interromper sua apresentação com o surgimento de um slide preto vazio.  

Para que isso ocorra, ela deve acionar a tecla:  

A) . (ponto)       C)  F1 

B) # (sustenido)      D)  F2 

 
QUESTÃO 24 

Quando um usuário utiliza, o MS PowerPoint 10, versão português, e aciona a tecla F5, essa ação irá:  

A) Executar a verificação e correção ortográfica. 

B) Iniciar a apresentação de slides. 

C) Salvar automaticamente a apresentação. 

D) Abrir um novo slide. 

 
QUESTÃO 25 

O navegador de internet, que já vem configurado como padrão do Windows 7, é o: 

A) Microsoft OneDrive. 

B) Windows Explorer. 

C) Internet Explorer. 

D) Google Chrome. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
QUESTÃO 26 

A fim de atingir seus objetivos, demonstrações contábeis são preparadas conforme o regime contábil de 

competência. Segundo esse regime, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando 

ocorrem, e não quando caixa ou outros recursos financeiros são recebidos ou pagos. 

A empresa vendeu no mês de janeiro/2016 o valor de R$ 150.000,00, tendo recebido 60% à vista e 40% em 

30 dias. Teve despesas no mês de janeiro/2016 no valor de R$ 120.000,00, sendo 25% pago no mês e 75% 

pago no mês seguinte. 

Com base no regime contábil de competência, assinale a alternativa que apresenta o resultado para a 

operação do mês de janeiro/2016. 

A) Prejuízo de R$ 30.000,00. 

B) Lucro de R$ 30.000,00. 

C) Prejuízo de R$ 60.000,00. 

D) Lucro de R$ 60.000,00. 

 
 
QUESTÃO 27 

Na contabilidade, de maneira geral, o termo ‘capital’ significa recursos. ‘Capital próprio’, portanto, denota 

recursos dos proprietários aplicados na empresa. ‘Capital de terceiros’, por seu lado, significa capital de 

outras pessoas aplicados na empresa, representa as obrigações exigíveis. 

‘Capital de terceiros’ é representado no Balanço Patrimonial por: 

A) Patrimônio Líquido. 

B) Patrimônio Líquido mais Passivo Circulante. 

C) Passivo Circulante. 

D) Passivo Circulante mais Exigível a Longo Prazo. 

 
 
QUESTÃO 28 

O balanço patrimonial tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em 

determinada data, representando, portanto, uma posição estática. Apresenta o Ativo do lado esquerdo, e 

Passivo do lado direito, em forma de equilíbrio. 

O lado esquerdo do Balanço Patrimonial representa: 

A) Bens, direitos e obrigações. 

B) Origens de recursos. 

C) Aplicação de recursos.  

D) Obrigações exigíveis. 
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QUESTÃO 29 

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, de acordo com a Portaria Conjunta 

STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014, e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, os Princípios 

Orçamentários visam estabelecer regras norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e 

transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. 

Nesse contexto, integram este Manual os princípios orçamentários cuja existência e aplicação derivam de 

normas jurídicas. 

São princípios orçamentários presentes no Manual, EXCETO: 

A) Unidade ou Totalidade, Exclusividade, Legalidade e Universalidade. 

B) Anualidade ou Periodicidade, Popularidade, Publicidade e Legalidade. 

C) Unidade ou Totalidade, Publicidade, Transparência e Exclusividade. 

D) Anualidade ou Periodicidade, Universalidade, Legalidade e Transparência. 

 

 

QUESTÃO 30 

No momento em que é efetuado o pagamento de uma duplicata através de conta corrente por transferência 

bancária, contabiliza-se a débito da conta Fornecedores e crédito da conta Bancos Conta Movimento. 

O lançamento a débito da conta Fornecedores representa: 

A) Diminuição das obrigações com terceiros. 

B) Aumento do saldo da conta. 

C) Aumento do ativo da sociedade. 

D) Não altera o passivo. 

 

 

QUESTÃO 31 

No grupo do Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, são classificados os itens de caixa e equivalentes, e 

demais itens com previsão de realização no curto prazo. 

De acordo com o item 66 do CPC 26, o ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer 

qualquer dos seguintes critérios, EXCETO: 

A) Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do 

ciclo operacional da entidade. 

B) Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. 

C) Espera-se que seja realizado depois de doze meses após a data do balanço. 

D) É caixa ou equivalente de caixa. 
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QUESTÃO 32 

A NBC T 16.5 – Registro Contábil, da NBC T 16 – NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, aprovada pela RESOLUÇÃO CFC nº 1.132/08, afirma que a 

entidade do setor público deve manter sistema de informação contábil refletido em plano de contas que 

compreenda: 

1. A terminologia de todas as contas e sua adequada codificação, bem como a identificação do 

subsistema a que pertence, a natureza e o grau de desdobramento, possibilitando os registros de 

valores e a integração dos subsistemas. 

2. A função atribuída a cada uma das contas. 

3. O funcionamento das contas. 

4. A utilização do método das partidas dobradas em todos os registros dos atos e dos fatos que afetam 

ou possam vir a afetar o patrimônio das entidades do setor privado, de acordo com sua natureza de 

informação. 

5. Tabela de codificação de registros que identifique o tipo de transação, as contas envolvidas, a 

movimentação a débito e a crédito e os subsistemas utilizados. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) 2, 3, 4 e 5.      C)  1, 2, 3 e 4. 

B) 1, 2, 3 e 5.      D)  1, 2, 4 e 5. 

 

QUESTÃO 33 

O Passivo Circulante é representado pelas obrigações da companhia cuja liquidação se espera que ocorra 

dentro do exercício social seguinte, ou de acordo com o ciclo operacional da empresa, se este for superior 

a esse prazo. Estas obrigações podem representar valores fixos ou variáveis, vencidos ou a vencer, em uma 

data ou em diversas datas futuras. 

Dessa forma, as obrigações classificáveis no Passivo Circulante são, normalmente, resultantes de: 

1. Compra de matérias-primas a serem usadas no processo produtivo. 

2. Compra de mercadorias destinadas à revenda. 

3. Compra de bens, insumos e outros materiais para uso da empresa. 

4. Arrendamento financeiro de bens para uso da empresa. 

5. Valores a receber por conta de futura entrega de bens ou serviços. 

6. Salários, comissões e aluguéis devidos pela empresa. 

7. Despesas incorridas e não pagas nas operações da empresa. 

8. Dividendos declarados a serem pagos aos acionistas. 

9. Impostos, taxas e contribuições pagos ao poder público. 

10. Empréstimos e financiamentos obtidos em instituições financeiras. 

11. Provisões, a qualquer título, referentes a obrigações já incorridas ou conhecidas e que possam ter os 

seus valores estimados, etc. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) 1, 3, 8 e 11.      C)  3, 4, 6 e 8. 

B) 2, 6, 7 e 9.      D)  1, 2, 3, e 10. 
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QUESTÃO 34 

O pronunciamento Conceitual Básico CPC – 30 – Receitas, em seu item 7, define a receita como sendo “O 

ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período proveniente das atividades normais de uma 

entidade que resultam no aumento do Patrimônio Líquido, porém não se relacionam ao aumento de capital 

promovido pelos acionistas”. O mesmo CPC, no item 8, menciona que “a receita inclui somente os ingressos 

brutos de benefícios econômicos recebidos e a receber pela entidade quando originários de suas próprias 

atividades. 

Baseado nestes conceitos, está CORRETO afirmar que a contrapartida de uma receita realizada e não 

recebida, representa: 

A) Aumento do Ativo. 

B) Redução do Ativo. 

C) Aumento do Passivo. 

D) Redução do Passivo. 

 

 

QUESTÃO 35 

Conforme os procedimentos contábeis patrimoniais, aprovados pela Portaria STN nº 700, de 10 de 

dezembro de 2014, os estoques são ativos em que se enquadram, EXCETO: 

A) Ativos na forma de materiais ou suprimentos a serem usados no processo de produção. 

B) Ativos na forma de materiais ou suprimentos a serem usados ou distribuídos na prestação de 

serviços. 

C) Ativos mantidos para a venda ou distribuição no curso normal das operações. 

D) Ativos constituídos de bens imóveis em andamento, que compreendem os valores de bens imóveis 

ainda não concluídos. 

 
 
 
QUESTÃO 36 

Observe a operação contábil a seguir: 

Compra de um veículo por R$ 200 mil, sendo entrada de 50% em dinheiro e o restante com prazo de 60 

dias. 

A contabilização desta operação acarreta a seguinte alteração no Balanço Patrimonial da entidade: 

A) Aumenta em R$ 100 mil o Ativo e R$ 100 mil o Passivo. 

B) Aumenta em R$ 200 mil o Ativo e R$ 200 mil o Passivo. 

C) Aumenta em R$ 200 mil o Ativo e R$ 100 mil o Passivo. 

D) Aumenta em R$ 100 mil o Ativo e R$ 200 mil o Passivo. 
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QUESTÃO 37 

O controle interno pode ser definido como o planejamento organizacional e todos os métodos e 

procedimentos adotados dentro de uma empresa, a fim de salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e 

o suporte dos dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a aderência às políticas 

definidas pela direção. É um processo executado pelo conselho de administração, gerência e outras pessoas 

de uma organização, desenhado para fornecer segurança razoável sobre o alcance do objetivo, 

compreendendo: 

1. Eficácia e eficiência operacional. 

2. Mensuração de desempenho e divulgação financeira. 

3. Curso Básico de Controle Interno e Auditoria Governamental. 

4. Estabelecimento das políticas e diretrizes. 

5. Proteção do patrimônio. 

6. Cumprimento de leis e regulamentações. 

7. Fidedignidade da informação utilizada para o processo decisório e gerencial. 

8. Observação às políticas e diretrizes estabelecidas pela direção. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmações CORRETAS. 

A) 1, 3, 8. 

B) 2, 6, 7. 

C) 3, 4, 6. 

D) 1, 2, 5. 

 
 
QUESTÃO 38 

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a depreciação é o declínio do potencial 

de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pela deterioração física, desgastes com uso 

e obsolescência. 

Em função desses fatores, faz-se necessária a devida apropriação do consumo desses ativos ao resultado do 

período por meio da depreciação, atendendo ao princípio da competência. 

Assim, é importante verificar que o reconhecimento da depreciação encontra-se vinculado à identificação 

das circunstâncias que determinem o seu registro, de forma que esse valor seja reconhecido no resultado do 

ente através de uma Variação Patrimonial Diminutiva (VPD). 

Os ativos imobilizados estão sujeitos à depreciação no decorrer da sua vida útil, e cessa quando do término 

do período de vida útil do ativo. 

São fatores que definem a estimativa da vida útil econômica do item do ativo, EXCETO: 

A) Desgaste físico, pelo uso ou não. 

B) Geração de benefícios futuros. 

C) Baixa por venda antecipada. 

D) Obsolescência tecnológica. 

 
  



15 
 

QUESTÃO 39 

Situação Patrimonial Líquida é a equação patrimonial resultante do Ativo menos o Passivo exigível. 

Está CORRETO afirmar que o resultado dessa equação representa: 

A) A aplicação dos recursos. 

B) A origem dos recursos. 

C) Os recursos gerados pela empresa. 

D) Os recursos dos proprietários. 

 

QUESTÃO 40 

Com as alterações na Lei nº 6.404/76, promovidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, foi criado o grupo 

“Intangível”, que passou a figurar como um ativo não circulante, assim como o realizável a longo prazo, os 

investimentos de longo prazo e o ativo imobilizado. 

O art. 179º da Lei nº 6.404/76, em seu inciso VI, agora determina que serão classificados no intangível “os 

bens e direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos 

com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido”. 

São considerados investimentos de longo prazo que devem ser classificados  

A) Marcas e Patentes. 

B) Hardware. 

C) Direitos Autorais. 

D) Goodwill. 
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