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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL 01/2017 - NÍVEL MÉDIO TÉCNICO

TÉCNICO CONTÁBIL

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 03 (três) páginas numeradas sequencialmente, contendo 20 (vinte) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões) e Conhecimentos Específicos (10 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo 

recursal contra gabarito. 
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I
Paternidade Responsável

 Quantos filhos você gostaria de ter? 
 Ao responder a essa pergunta com certeza uma outra vai 
passar pela sua cabeça: “Será que vou conseguir sustentar um 
filho?”.
 Certamente você gostaria de ter tantos filhos quantos 
pudesse sustentar, garantindo-lhes uma boa escola, um lugar 
com algum conforto para morar e remédios quando necessários. 
 Segundo especialistas, pode ser perigoso para a mãe 
a para a criança engravidar durante a adolescência porque 
o corpo da menina ainda não está preparado para o parto.  
Problemas como a gestante adolescente apresentar anemia ou 
o bebê nascer prematuramente são comuns. Além de eventuais 
problemas de saúde, tem-se um problema de ordem social: 
como sustentar uma criança, já que, para tanto, o adolescente, 
se não contar com a ajuda dos pais ou responsáveis, terá de 
abandonar a escola? 
 Desesperadas, muitas jovens acabam optando pelo aborto. 
Vale lembrar que, salvo raras exceções (estupro ou risco de 
morte para a mãe), o aborto no Brasil, é considerado crime. A 
mulher recorre, então, a clínicas clandestinas, sem fiscalização, 
e põe sua saúde em risco. Quem não tem condições de pagar 
tais clínicas faz uso de métodos ainda mais precários. 
 Isso acontece, em parte, porque não existe no Brasil um 
projeto amplo de planejamento familiar que assegure aos mais 
pobres o direito de decidir quantos filhos desejam ter. Assim, 
muitos casais têm quatro, seis, dez filhos, quando, na verdade, 
conseguiriam sustentar apenas um ou dois. 

(DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de Papel. Ed. Ática. São Paulo, 
2011, p. 106)

1) Embora o título do texto seja “Paternidade responsável”, 
pode-se concluir que, em seu desenvolvimento, o autor 
dá ênfase à seguinte questão: 
a)  à falta de escolaridade dos pais.
b)  o abandono de recém-nascido.
c)  à qualidade do sistema educacional.
d)  à gravidez na adolescência.

2) A pergunta que inicia o texto emprega um pronome 
“você” que faz referência: 
a)  ao autor.
b)  às adolescentes.
c)  ao leitor em geral.
d)  aos especialistas.

3) Na visão de especialistas, no quarto parágrafo, dois 
problemas são apontados para indicar o perigo de uma 
gravidez na adolescência. Um refere-se à saúde e outro 
é, na verdade, uma questão: 
a)  econômica.
b)  moral.
c)  emocional.
d)  educacional.

4) A forma verbal “gostaria”, presente no primeiro 
parágrafo, está flexionada no seguinte tempo verbal:
a)  futuro do pretérito.
b)  pretérito perfeito.
c)  pretérito imperfeito.
d)  futuro do presente.

5) A palavra “Desesperadas”, no início do quinto 
parágrafo, refere-se ao substantivo “jovens” e deve ser 
classificada morfologicamente como: 
a)  advérbio.
b)  adjetivo.
c)  pronome.
d)  verbo.

6) Em “Assim, muitos casais têm quatro, seis, dez filhos,” 
(6º§), nota-se que o acento do verbo em destaque 
deve-se a uma exigência de concordância. Assinale 
a alternativa correta em relação ao emprego desse 
mesmo verbo. 
a)  No Brasil, a sociedade têm várias questões.
b)  O jovem têm um grande desafio pela frente.
c)  As pessoas tem muitos planos.
d)  A mentira tem perna curta.

Texto II 

Família 
(Titãs, fragmento) 

Família, família
Papai, mamãe, titia,
Família, família
Almoça junto todo dia,
Nunca perde essa mania
Mas quando a filha quer fugir de casa
Precisa descolar um ganha-pão
Filha de família se não casa
Papai, mamãe, não dão nenhum tostão
Família êh!
Família áh!

7) Em relação ao verso “Almoça junto todo dia” (v.4), 
percebe-se que a palavra “família” exerce a função 
sintática de: 
a)  sujeito.
b)  objeto direto.
c)  objeto indireto.
d)  predicado.

8) No sétimo verso, a palavra “ganha-pão” pertence a 
uma modalidade mais informal da língua e deve ser 
entendida como sinônimo de: 
a)  refeição.
b)  educação.
c)  trabalho.
d)  diversão.

9) Assinale a opção que traz uma afirmação verdadeira a 
partir da visão apresentada no texto II. 
a)  Não há problemas na família descrita.
b)  Acredita-se que as filhas devem se casar.
c)  A mania de comer junto diariamente é passageira.
d)  Os filhos é que controlam a parte financeira da casa.

10) Nos três primeiros versos, as vírgulas foram usadas 
para: 
a)  indicar uma sequência infinita de termos.
b)  separar elementos de uma enumeração.
c)  marcar uma pausa longa entre as palavras.
d)  enumerar termos de classes gramaticais distintas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Com base na estrutura conceitual da contabilidade 
assinale a alternativa incorreta:
a) As demonstrações contábeis são mais comumente 

elaboradas, segundo modelo baseado no custo histórico 
recuperável, e no conceito da manutenção do capital 
financeiro nominal

b) Esta Estrutura Conceitual estabelece os conceitos 
que fundamentam a elaboração e a apresentação 
de demonstrações contábeis, destinadas a usuários 
internos

c) Esta Estrutura Conceitual não é uma norma propriamente 
dita e, portanto, não define normas ou procedimentos 
para qualquer questão particular sobre aspectos de 
mensuração ou divulgação

d) Pode haver um número limitado de casos em que seja 
observado um conflito entre esta Estrutura Conceitual 
e uma norma, uma interpretação ou um comunicado 
técnico

12) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta sobre finalidades da Estrutura Conceitual da 
Contabilidade.
I. É dar suporte ao desenvolvimento de novas normas, 

interpretações e comunicados técnicos e à revisão dos 
já existentes, quando necessário.

II. É dar suporte aos órgãos reguladores nacionais.
III. É dar suporte à promoção da harmonização das 

regulações, das normas contábeis e dos procedimentos 
relacionados à apresentação das demonstrações 
contábeis, provendo uma base para a redução do 
número de tratamentos contábeis alternativos permitidos 
pelas normas, interpretações e comunicados técnicos.

a) Estão corretas a I, II e III
b) Estão corretas a I e II
c) Estão corretas a I e III
d) Estão corretas a II e III

13) Com base nos procedimentos de escrituração contábil 
assinale a alternativa correta:
a) A escrituração contábil deve ser executada em idioma e 

em moeda corrente nacionais
b) A escrituração contábil deve ser executada em forma 

contábil
c) A escrituração contábil deve ser executada em ordem 

analógica de dia, mês e ano
d) A escrituração contábil deve ser executada com 

ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, 
rasuras ou emendas

14) Com base nos procedimentos de escrituração contábil 
assinale a alternativa incorreta:
a) O registro contábil deve conter o número de identificação 

do lançamento em ordem sequencial relacionado ao 
respectivo documento de origem externa ou interna 
ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou 
evidenciem fatos contábeis

b) A terminologia utilizada no registro contábil deve 
expressar a essência econômica da transação

c) A escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, 
análises, demonstrativos e demonstrações contábeis 
são de atribuição e de responsabilidade exclusivas do 
profissional da contabilidade, legalmente habilitado

d) As demonstrações contábeis devem ser transcritas 
no Livro Caixa, completando-se com as assinaturas 
do titular ou de representante legal da entidade e do 
profissional da contabilidade legalmente habilitado

15) Uma determinada Sociedade Empresária apresentou 
os seguintes dados ao final do exercício contábil:

 Com base nos dados acima, pode se afirmar que o 
lucro líquido do exercício é de:
a) R$38.820,00
b) R$41.700,00
c) R$31.320,00
d) R$34.200,00

16) Uma Sociedade Empresária apresentou, em 31.12.16, 
os seguintes saldos:

 Com base nos dados acima é incorreto afirmar que: 
a) O valor do ativo Circulante é de R$93.000,00
b) O valor do ativo Não Circulante é de R$12.000,00
c) O valor do passivo Circulante é de R$80.000,00
d) O valor do ativo Total é de R$199.500,00

17) Com base na Lei 6.404/76, assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna.

 “Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará 
elaborar, com base na ________________ da companhia, 
demonstrações financeiras que deverão exprimir, com 
clareza, a situação do patrimônio da companhia e as 
mutações ocorridas no exercício”.
a) escrituração mercantil
b) escrituração financeira
c) escrituração econômica
d) escrituração anual
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18) Com base na Lei 6.404/76, assinale a alternativa 
incorreta:
a) As obrigações da companhia, inclusive financiamentos 

para aquisição de direitos do ativo não circulante, serão 
classificadas no passivo circulante, quando se vencerem 
no exercício seguinte, e no passivo não circulante, 
se tiverem vencimento em prazo maior. A companhia 
em que o ciclo operacional tiver duração maior que o 
exercício social, a classificação no circulante ou longo 
prazo terá por base o prazo desse ciclo

b) No balanço, as contas serão classificadas segundo os 
elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de 
modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação 
financeira da companhia

c) As demonstrações financeiras serão assinadas 
pelos administradores e por contabilistas legalmente 
habilitados

d) A escrituração da companhia será mantida em registros 
permanentes, com obediência aos preceitos da 
legislação comercial e da Lei 8.666/93 e aos princípios 
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar 
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e 
registrar as mutações patrimoniais, segundo o regime 
de competência

19) Com base na Lei 6.404/76, assinale a alternativa correta.
a) A demonstração do resultado do exercício discriminará 

as participações de debêntures, empregados, 
administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma 
de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos 
de assistência ou previdência de empregados, que não 
se caracterizem como receita

b) Na determinação do resultado do exercício serão 
computados as receitas e os rendimentos ganhos no 
período, independentemente da sua realização em 
moeda

c) Na determinação do resultado do exercício serão 
computados os custos, despesas, encargos e perdas, 
pagos ou incorridos, correspondentes às receitas e aos 
rendimentos ganhos no período, independentemente 
da sua realização em moeda

d) A demonstração do resultado do exercício discriminará 
o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante 
por ação do capital social

20) Fatos contábeis são ocorrências que têm por efeito a 
alteração da composição do Patrimônio, seja em seu 
aspecto qualitativo ou em seu aspecto quantitativo. São 
divididos em 03 grupos: fatos contábeis permutativos, 
fatos contábeis modificativos e fatos contábeis mistos. 
Com base nos conceitos, preencha a lacuna da 
afirmativa abaixo com a alternativa correta:

 “Fatos Contábeis Permutativos são fatos que 
acarretam uma troca entre elementos do ativo, do 
passivo, ou de ambos, porém sem provocar alteração 
no _______________”.
a) Ativo Circulante
b) Passivo Circulante
c) Patrimônio Líquido
d) Ativo Não Circulante
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