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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 

    
1. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a troca caso 

faltem folhas ou existam falhas na impressão.  
2. Verifique se este caderno contém um total de  50  questões.  
3. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo chefe de setor.  
4. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas conforme as instruções lá contidas.  
5. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido.  
6. O candidato que for flagrado com telefone celular ou outro aparelho eletrônico, mesmo desligado, terá 

a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte 
destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.  

7. É de responsabilidade do candidato a entrega de sua Folha de Respostas.  
8. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato.   
 
OBS.: os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre esta prova. 
 

Contador 
NÍVEL “E” 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
LEIA O TEXTO A SEGUIR E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE 01 A 05. 

Bemjamim Disraeli, o Conde de Beaconsfield, serviu dois termos como primeiro-ministro da 
Grã-Bretanha, no século XIX. Entre outras pérolas, a ele é atribuída a frase: "Há três tipos de 
mentiras: mentiras, mentiras terríveis e estatísticas". Consta que o chistoso dito teria sido 
popularizado nos Estados Unidos pelo escritor Mark Twain. Alguns o atribuem ao próprio 
Twain. A popularidade da frase atravessou séculos a alimentar nossa desconfiança dos 5 
números ou, mais precisamente, do seu uso impróprio para respaldar argumentos vazios ou 
duvidosos. 

Tyler Vigen é um agitado estudante de Direito em Harvard. Não se sabe se é fã de Disraeli ou 
de Twain, mas parece ter se apoiado sobre os ombros dos dois gigantes. Vigen criou um 
website, Spurious Correlations, com o propósito de se divertir com estatísticas falaciosas e 10 
correlações ilegítimas. O próprio criador adverte não se tratar de fomento à descrença na 
ciência, mas de separar relações causais de coincidências e simples manipulações. Vigen usa 
um dos métodos mais disseminados da estatística, o teste de correlação. Na análise de dados 
americanos, ele descobriu uma correspondência quase perfeita entre os gastos com ciência, 
espaço e tecnologia e o número de suicídios por enforcamento, estrangulamento e sufocação. 15 
A Nasa deve estar preocupada! Outro elo fortíssimo foi descoberto entre o consumo de 
margarina e a taxa de divórcios no estado do Maine. A substituição por manteiga ajudaria os 
casais? Ainda no campo da alimentação, foi constatada uma ligação entre o consumo per 
capita de muçarela e o número de doutorados em engenharia civil. Será responsabilidade das 
pizzas? Já o número de filmes nos quais Nicolas Cage atua apresenta associação razoável 20 
com o número de pessoas que morrem afogadas ao cair na piscina. Culpa do ator ou da 
qualidade dos filmes? 

Qual é o truque? É simples, a ocorrência de uma correlação, mesmo forte, sugere, mas não 
significa uma relação de causa e efeito entre as variáveis. De fato, pode não existir relação 
alguma. Esse simples preceito, exposto de forma bem-humorada por Vigen, não parece 25 
sensibilizar debatedores e argumentadores balizados unicamente em sua própria opinião e na 
vontade de convencer incautos suscetíveis a fantasias numéricas. Entretanto, as implicações 
de estripulias estatísticas podem ser sérias. Correlações espúrias frequentemente mudam 
percepções sobre questões relevantes, influenciam decisões e podem levar a alterar políticas 
públicas, afetando diretamente a vida dos cidadãos. A ciência estatística teve origem no século 30 
XVII, com as contribuições notáveis dos franceses Blaise Pascal e Pierre de Fermat. 
Transformou-se em profissão e em um campo científico marcado pelo rigor dos métodos e das 
análises. No século XX, a estatística avançou nas linhas de montagem e nas agências de 
propaganda, ganhou adoradores entre engenheiros e economistas. Tornou-se onipresente na 
academia, na vida cotidiana e na mídia. Parte considerável do progresso científico está 35 
sustentada pela estatística, por técnicas que permitem analisar e testar correlações. 
Sintomaticamente, muitos artigos científicos das ciências humanas, exatas e biomédicas 
parecem textos matemáticos, inundados por hipóteses, fórmulas e tabelas. 

Juntamente com virtudes vieram alguns vícios. Estudantes de doutorado logo aprendem a 
"torturar os números", para "confessarem" os resultados esperados. Técnicas de "engenharia 40 
reversa" são frequentemente utilizadas. Primeiro, se estabelecem os resultados e, depois, os 
meios para chegar a eles. Manipulações grosseiras são denunciadas, mas outras, mais sutis, 
podem passar despercebidas. Alguns resultados transcendem a academia e são filtrados, 
reembalados e, vez por outra, distorcidos pelas mídias de massa. Uma causa provável, 
aplicada a uma amostra restrita, pode, pela força de uma manchete, tornar-se verdade 45 
absoluta e influenciar opiniões e comportamentos. O uso espúrio da estatística provavelmente 
faria Disraeli e Twain contraírem cinicamente a sobrancelha esquerda, ou a direita, ou ambas. 
Mas essa correlação é de difícil comprovação.  

(WOOD JR, T. Sobre mentiras e estatísticas. Carta Capital,  22 de out 2014. p. 52) 
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QUESTÃO  01 

Ao produzirmos textos orais e escritos, temos diferentes objetivos. Considerando essa 
afirmação, podemos concluir que o objetivo deste texto é 

A) fomentar a desconfiança em relação às conquistas científicas. 
B) chamar a atenção para os perigos da pesquisa científica. 
C) promover o desenvolvimento de pesquisas “sérias”. 
D) incentivar o descrédito às pesquisas de base estatística. 

 

QUESTÃO  02 

Considerando que os textos, orais e escritos, que produzimos nas diferentes situações de 
uso da língua, são exemplares de distintos gêneros, conclui-se que o texto apresentado é 

A) uma notícia, uma vez que, nesse gênero, de caráter informativo, o autor, objetivando 
manter seu(s) interlocutor(es) a par dos fatos e acontecimentos do cotidiano, apresenta-
lhe(s) um tema atual e polêmico.  

B) uma reportagem, uma vez que, nesse gênero, de caráter opinativo, o autor, objetivando 
fazer com que seu(s) interlocutor(es) conheça(m) seus juízos de valor a respeito de 
determinado(s) assunto(s), trata de tema(s) de alta complexidade. 

C) um editorial, uma vez que, nesse gênero, de caráter informativo, o autor, objetivando 
conhecer a opinião de seu(s) interlocutor(es) a respeito de determinado(s) assunto(s), 
apresenta-lhe(s) tema(s) compatível(is) com seu poder de compreensão. 

D) um artigo de opinião, uma vez que, nesse gênero, de caráter essencialmente 
argumentativo, o  autor, objetivando convencer o(s) interlocutor(es) acerca de “sua” 
verdade,  expõe claramente a sua opinião em defesa de determinado(s) ponto(s) de vista. 

 

QUESTÃO  03 

Na passagem do texto “Outro elo fortíssimo foi descoberto entre o consumo de margarina 
e a taxa de divórcios no estado do Maine. A substituição por manteiga ajudaria os casais? 
Ainda no campo da alimentação, foi constatada uma ligação entre o consumo per capita de 
muçarela e o número de doutorados em engenharia civil. Será responsabilidade das pizzas?” 
(linhas 16 a 20), é possível perceber 

A) a sagacidade de Tyler Vigen. 
B) a denúncia do autor do texto. 
C) o sarcasmo do autor do texto. 
D) a criatividade dos pesquisadores. 

 

QUESTÃO  04 

As formas verbais destacadas na passagem “Manipulações grosseiras são denunciadas, 
mas outras, mais sutis, podem passar despercebidas. Alguns resultados transcendem a 
academia e são filtrados, reembalados e, vez por outra, distorcidos pelas mídias de massa. 
Uma causa provável, aplicada a uma amostra restrita, pode, pela força de uma manchete, 
tornar-se verdade absoluta e influenciar opiniões e comportamentos” (linhas 42 a 46) indicam 
que o produtor do texto objetiva 

A) garantir a veracidade em relação ao que é dito. 
B) resguardar-se em relação ao que é dito. 
C) permitir mais de uma interpretação em relação ao que é dito. 
D) incitar a desconfiança do interlocutor em relação ao que é dito. 
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QUESTÃO  05 

O principal  problema  atrelado à pesquisa científica, segundo o autor do texto, deve-se 
ao fato de 

A) a estatística  ter avançado  nas linhas de montagem e nas agências de propaganda, ter 
ganhado adoradores entre engenheiros e economistas e ter se tornado onipresente na 
academia, na vida cotidiana e na mídia. 

B) a  frase "Há três tipos de mentiras: mentiras, mentiras terríveis e estatísticas” ter sido 
popularizada nos Estados Unidos e ter atravessado séculos, “a alimentar nossa 
desconfiança dos números.” 

C) Tyler Vigen, um agitado estudante de Direito em Harvard, ter criado o website, Spurious 
Correlations, com o propósito de se divertir com estatísticas falaciosas e correlações 
ilegítimas. 

D) estudantes de doutorado terem aprendido a "torturar os números", para  “confessarem os 
resultados esperados” e de utilizarem, frequentemente, “técnicas de engenharia reversa". 
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LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO  06 

Manoel é Técnico em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, devidamente 
efetivado após a aprovação no estágio probatório. Manoela, sua esposa, que se dedicava 
integralmente a cuidar da casa e dos filhos, fora aprovada em concurso público para o 
Ministério da Defesa em Brasília-DF, no qual fora regularmente empossada e onde ocupa o 
atinente cargo de Técnico Administrativo e respectivas funções. Assim, visando a trabalhar na 
mesma Instituição que sua cônjuge, Manoel poderá: 

A) prestar concurso para o Ministério da Defesa e, se aprovado e classificado dentro do 
número de vagas oferecidas, pedir remoção. 

B) prestar concurso para a UFRJ e, somente se aprovado e classificado dentro do número de 
vagas oferecidas, pedir redistribuição. 

C) pedir redistribuição para o Ministério da Defesa. 

D) pedir remoção junto ao Ministério da Defesa, independentemente de prestar concurso, para 
acompanhar Manoela, dado que sua esposa fora deslocada para tal Instituição. 

 

QUESTÃO  07 

Conforme o Código de Ética Profissional no Serviço Público, a moralidade da 
Administração Pública 

A) relaciona-se exclusivamente com os conceitos de legalidade e ilegalidade. 

B) limita-se à distinção entre o bem e o mal. 

C) não necessariamente redunda na ideia de que o fim é sempre o bem comum. 

D) consolida-se pelo equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. 

 

QUESTÃO  08 

Configura-se improbidade administrativa  

A) somente se praticada por agente público ou com a participação deste. 

B) somente se houver lesão ao Erário. 

C) somente se houver enriquecimento ilícito. 

D) somente se se retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 

 

QUESTÃO  09 

A Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo (COPSIA) da UFU 
recebeu denúncia anônima, segundo a qual determinado servidor estava se valendo do cargo 
para obter vantagem financeira ilícita. Diante de tal situação, e conforme a Lei do Processo 
Administrativo no âmbito federal, a COPSIA  

A) não poderá, em hipótese alguma, abrir Procedimento Administrativo Disciplinar, posto que, 
conforme o art. 5º, inciso IV da Constituição Federal, é vedado o anonimato. 

B) poderá abrir Procedimento Administrativo Disciplinar, se entender haver indícios suficientes 
para tanto. 

C) poderá abrir Procedimento Administrativo Disciplinar, com base exclusivamente no 
requerimento exposto na denúncia anônima. 

D) não poderá abrir Procedimento Administrativo Disciplinar, visto que a UFU não tem 
competência para investigar seus servidores. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO  10 

A tabela a seguir apresenta uma lista de recursos e uma de descrições, relacionadas com 
o Sistema Operacional MS Windows 7.  

 Recurso  Descrição 

I.  Grupo Doméstico (   ) Gerencia as configurações do firewall, o 
Windows Update, as configurações do 
software anti spyware, a segurança da 
Internet. Também monitora as configurações 
de manutenção do computador e fornece 
links para soluções de problemas. 

II.  Registro (   ) Impede que programas potencialmente 
perigosos façam alterações no computador, 
notificando antes que sejam feitas alterações 
no computador que exijam uma permissão 
no nível de administrador. 

III.  Central de Ações (   ) Armazena informações importantes sobre 
hardware do sistema, programas instalados e 
configurações, além de perfis de cada uma 
das contas de usuário no computador. 

IV.  Controle de Conta do Usuário (   ) Permite o compartilhamento de documentos, 
impressoras, imagens, músicas e vídeos com 
outras pessoas na rede doméstica. 

 
Correlacione os recursos com as descrições e assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta, de cima para baixo.  

A) III, II, IV e I.  
B) IV, III, I e II.  
C) II, III, I e IV. 
D) III, IV, II e I.  

 

QUESTÃO  11 

Considere as afirmações a seguir, relacionadas ao uso da aplicação MS Word 2007. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Para acessar as opções de adicionar marca d'água de texto em um documento, o usuário 
deverá acessar a guia “Layout da Página”, grupo “Plano de Fundo da Página” e selecionar 
o item “Adicionar Marca d'água”. 

B) Para formatar um documento inteiro e dar uma aparência profissional e moderna, o usuário 
deve fazer uso do recurso “Estilo rápido”, que possui um conjunto de opções de 
formatação, cores, fontes e, também, um conjunto de efeitos. 

C) O recurso denominado “macro” é uma série de comandos e instruções agrupadas em um 
único comando para realizar uma tarefa automaticamente. 

D) Para verificar a ortografia e gramática de um documento, o usuário pode acionar o recurso 
através da guia “Revisão”, grupo “Revisão de Texto”, selecionar o item “Ortografia e 
Gramática”, ou pode pressionar a tecla de função F7. 
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QUESTÃO  12 

No MS Word 2007, é possível realizar tarefas rapidamente usando atalhos de teclado — 
uma ou mais teclas são pressionadas simultaneamente para realizar uma determinada ação. A 
tabela a seguir apresenta alguns atalhos de teclado e suas ações correspondentes. 

 Atalhos  Ações 

I.  Ctrl + A  (   ) Inserir comentário. 

II.  Ctrl + Alt + I (   ) Selecionar o conteúdo de todo o documento. 

III.  Ctrl + Alt + F (   ) Entrar ou sair do modo de visualização de 
impressão. 

IV.  Ctrl + Alt + M (   ) Inserir uma nota de rodapé em um documento. 

Correlacione os atalhos com as ações e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo.  

A) III, II, IV e I.  
B) II, I, IV e III.  
C) IV, I, II e III.  
D) III, IV, II e I. 

 
 

QUESTÃO  13 

O MS Excel 2007 permite referenciar células de forma relativa e/ou absoluta. Considere a 
planilha a seguir:  

 

 

Caso a fórmula =SOMA(A$1:$B4) seja digitada na célula C1 e, na sequência, esta 
fórmula seja copiada e colada na célula D1, qual alternativa apresenta a fórmula correta escrita 
na célula destino D1? 

A) =SOMA(B$1:$B4) 
B) =SOMA(A$1:$B4) 
C) =SOMA(B$1:$C4) 
D) =SOMA(A$2:$B5) 
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QUESTÃO  14 

Em relação ao MS Excel 2007, marque V, se a afirmativa for Verdadeira, ou  F,  se a 
afirmativa for Falsa.     

(   ) No MS Excel 2007, o arquivo aberto é chamado de planilha. Cada planilha é 
constituída de 1 ou mais pastas de trabalho, onde são inseridos os dados. 

(   ) Para inserir frações, deixe um espaço entre o número inteiro e a fração. Por exemplo, 
0 1/5. Se você digitar 1/5, sem o zero, o Excel interpretará como uma data. 

(   ) Se você digitar um número entre parênteses, o Excel interpretará como sendo um 
número negativo, por exemplo, (100) será interpretado como -100. 

(   ) A Caixa de Nome mostra o conteúdo da célula ativa. 

(   ) Para excluir a formatação de uma célula, seleciona-se a guia “Início”, grupo “Edição”, 
seleciona-se o item “Limpar” e, em seguida, clica-se em “Limpar Formatos”. 

 

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

A) V, V, V, F, F. 
B) F, V, F, F, V. 
C) V, F, V, V, V. 
D) F, V, V, F, V.  

 
 

QUESTÃO  15 

Considere as afirmações, a seguir, relacionadas com a segurança da informação, e 
assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Worms (Vermes) são aplicações maliciosas caracterizadas por multiplicarem-se e 
espalharem-se automaticamente em redes de computadores, assim como por alterarem 
seu próprio conteúdo para não serem identificadas. 

B) Backdoor é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador 
comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. 
Pode ser incluído pela ação de outros códigos maliciosos, que tenham previamente 
infectado o computador, ou por atacantes, que exploram vulnerabilidades existentes nos 
programas instalados no computador para invadi-lo. 

C) Adware é um programa de computador do tipo spyware cuja finalidade é registrar tudo o 
que é digitado, quase sempre a fim de capturar senhas, números de cartão de crédito e 
afins. Muitos casos de phishing, assim como outros tipos de fraudes virtuais, se baseiam no 
uso de algum tipo de Adware, instalado no computador sem o conhecimento da vítima. 

D) Cavalo de Tróia (Trojan Horse) distingue-se de um vírus ou de um worm por não infectar 
outros arquivos, nem propagar cópias de si mesmo automaticamente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO  16 

A transgressão de preceito ao Código de Ética Profissional do Contador (CEPC) constitui 
infração ética, sancionada, segundo a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes 
penalidades, EXCETO: 

A) Advertência reservada 
B) Censura reservada 
C) Suspensão pública 
D) Censura pública 

 

QUESTÃO  17 

É dever do Profissional da Contabilidade, segundo o Código de Ética Profissional do 
Contador (CEPC): 

A) Assumir, direta ou indiretamente, serviços de qualquer natureza, com prejuízo moral ou 
desprestígio para a classe. 

B) Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo. 
C) Valer-se de agenciador de serviços, mediante participação desse nos honorários a receber. 
D) Auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra 

exclusivamente de sua prática lícita. 

 

QUESTÃO  18 

Assinale a alternativa que contém somente características qualitativas que devem ser 
incluídas nos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público 
(RCPGs): 

A) A representação fidedigna, a honestidade e a comparabilidade. 
B) A relevância, a tempestividade e a verificabilidade. 
C) A uniformidade, a comparabilidade e a verificabilidade. 
D) A materialidade, a representação fidedigna e a relevância 

 

QUESTÃO  19 

Conforme Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de 
Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, assinale a alternativa que NÃO corresponde 
às bases de mensuração para os ativos. 

A) Custo histórico 
B) Valor de mercado 
C) Preço líquido de venda 
D) Preço Presumido 

 

QUESTÃO  20 

Assinale a alternativa que contém uma finalidade básica da contabilidade e uma técnica 
contábil, respectivamente. 

A) Controle e escrituração. 
B) Coordenação e demonstrações. 
C) Analise de balanços e planejamento. 
D) Planejamento e Controle. 
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QUESTÃO  21 

Quando se fala em usuários da contabilidade, pode-se listar uma gama considerável 
deles, porém, quando se fala em ramificações da contabilidade, estas se resumem a 
basicamente duas: Contabilidade para Usuários externos (Contabilidade Financeira) e 
Contabilidade para Usuários Internos (Contabilidade Gerencial). Com base nesta premissa, 
assinale a alternativa que relaciona corretamente o usuário e o tipo de contabilidade de que ele 
prioritariamente necessita. 

A) Gestores e a Contabilidade Financeira 
B) Emprestadores de Dinheiro e a Contabilidade Gerencial 
C) Acionistas e a Contabilidade Financeira 
D) Economistas Governamentais e a Contabilidade Gerencial 

 

QUESTÃO  22 

Assinale a equação patrimonial representativa de passivo a descoberto. 

A) Ativo = Passivo + Patrimônio Liquido 
B) Ativo = Passivo 
C) Patrimônio Liquido = Ativo 
D) Passivo = Ativo + Patrimônio Liquido 

 

QUESTÃO  23 

Num determinado momento, o Ativo de uma empresa era 10% superior ao Passivo. Após 
o pagamento de uma duplicata de $ 3.000, o Passivo passou a ser 10% inferior ao Ativo. 
Assim, pode-se afirmar que 

A) o Patrimônio Líquido, no 1º momento, era $ 6.000. 
B) o Passivo, no 1º momento, era de $ 27.000. 
C) o Patrimônio Líquido, no 2º momento, era de $ 9.000. 
D) o Ativo, no 1º momento, era de $ 33.000. 

 

QUESTÃO  24 

A Cia. Contador, ao analisar um determinado ativo, identifica as seguintes características: 
   
Valor Líquido de Venda  R$ 2.550 
Valor em Uso  R$ 2.500 
Valor Contábil Bruto  R$ 4.000 
Depreciações Acumuladas  R$ 1.000 
Perda Estimada em Valor Não Recuperável  R$  300 
   

 
Assinale a alternativa que representa a perda por redução ao valor recuperável em R$. 

A) 1.300 
B) 150 
C) 500 
D) 300 
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QUESTÃO  25 

Para uma entidade que mantém todas as duplicatas de sua emissão em determinado 
Banco, descontadas ou em cobrança, quando é que seu cliente é creditado? 

A) Quando o cliente paga a duplicata e é avisado pelo banco. 
B) Quando do envio da duplicata para cobrança. 
C) Quando do envio da duplicata para desconto. 
D) Quando o banco debita na conta do cliente o valor não pago por ele. 

 

QUESTÃO  26 

De acordo com a Lei 6.404/76, as Contas Passivas no Balanço Patrimonial devem ser 
dispostas em ordem 

A) crescente de grau de solvência. 
B) crescente de grau de liquidez. 
C) decrescente de grau de exigibilidade. 
D) decrescente de grau de liquidez. 
 

QUESTÃO  27 

Assinale a alternativa que representa uma conta pertencente ao Passivo Exigível. 

A) Adiantamentos de Clientes. 
B) Adiantamento a Fornecedores. 
C) Aplicações Financeiras. 
D) Adiantamento a Funcionários. 

 

QUESTÃO  28 

Considere os seguintes dados: 
   
Capital  $ 400 
Reserva Legal  $ 60 
Reservas de Capital  $ 50 
Resultado antes do Imposto de Renda  $ 800 
Participações Estatutárias  $ 40 
Imposto de Renda a Pagar  $ 160 
   

O valor a ser destacado para constituição da Reserva Legal 

A) deverá ser de $ 10. 
B) deverá ser de $ 30. 
C) pode ser de $ 30. 
D) pode ser de $ 10. 

 

QUESTÃO  29 

De acordo com a Lei 6.404/76, assinale a opção que NÃO representa Reserva de Lucro. 

A) Reserva de Incentivos Fiscais. 
B) Reserva de Ágio na Emissão de Ações. 
C) Reserva de Contingencias. 
D) Reserva Especial. 
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QUESTÃO  30 

Um lançamento a débito numa conta de Ativo e um lançamento simultâneo de crédito de 
igual valor numa conta de Patrimônio Líquido podem indicar: 

A) Retirada de Capital Próprio. 
B) Compra de Imobilizado. 
C) Aumento de Capital Social 
D) Contração de um Empréstimo. 

 

QUESTÃO  31 

A identificação da partida de Diário de 2ª fórmula é: 

A) Uma conta devedora e duas ou mais contas credoras. 
B) Diversas contas devedoras e diversas contas credoras. 
C) Duas  ou mais contas devedoras e uma conta credora. 
D) Uma conta devedora e uma conta credora. 

 

QUESTÃO  32 

Um bem depreciável, com vida útil econômica de 20 anos, foi comprado por nossa firma 
em 01/04/20X1, mas só foi instalado para uso em primeiro de julho deste mesmo ano. O valor 
total da aquisição foi R$ 40.000,00 e deverá ser depreciado com um valor residual de 20%, em 
contabilização anual. Se a empresa adotar o método de depreciação conhecido como método 
linear, no Balanço Patrimonial de 20X3, este bem já terá sido depreciado em: 

A) 22,50% 
B) 15% 
C) 10,00% 
D) 12,50% 

 

QUESTÃO  33 

Por quanto uma máquina de uso próprio, depreciável, adquirida por R$ 15.000,00, em 
março de 20X0, e instalada no mesmo dia, com previsão de vida útil de dez anos e valor 
residual de 20%, poderá ser vendida no mês de setembro de 20X7, sem causar ganhos nem 
perdas contábeis, e sem considerar implicações de ordem tributária ou fiscal? 

A) R$ 3.625,00 
B) R$ 5.900,00 
C) R$ 5.400,00 
D) R$ 3.900,00 

 

QUESTÃO  34 

Assinale a alternativa que contém o nome de uma conta adequada às normas contábeis 
determinadas pelos Pronunciamentos Técnico do CPC. 

A) Provisão para Devedores Duvidosos. 
B) Provisão para Ajustes de Estoques ao Valor de Mercado. 
C) Provisão de Férias. 
D) Provisão para Contingência Trabalhista. 
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QUESTÃO  35 

Considerando o Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões , Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) As provisões são passivos de prazo ou valor incertos. 
B) Na demonstração do resultado, a despesa relativa a uma provisão pode ser apresentada 

líquida do valor reconhecido de reembolso. 
C) Quando há obrigação possível ou presente, cuja probabilidade de uma saída de recursos é 

remota, deve ser reconhecido um passivo contingente. 
D) Os passivos contingentes são apenas divulgados em notas explicativas às demonstrações 

contábeis, ao passo que as provisões são reconhecidas contabilmente. 

 

QUESTÃO  36 

De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, ficam 
obrigados a efetuar as retenções na fonte sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas 
jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, os 
seguintes órgãos, EXCETO: 

A) As autarquias. 
B) Os partidos políticos. 
C) As fundações federais. 
D) As empresas públicas. 

 

QUESTÃO  37 

De acordo com a IN RFB nº 1234, o tributos retidos e suas respectivas alíquotas estão 
corretas, EXCETO: 

A) CSLL tem uma alíquota para retenção de 1,08%. 
B) COFINS tem uma alíquota para retenção de 3%. 
C) PIS tem uma alíquota para retenção de 0,65%. 
D) IR tem uma alíquota para retenção de 1,20%. 

 

QUESTÃO  38 

Classifica-se como Variação Patrimonial Ativa, independente da execução orçamentária, 

A) o cancelamento da dívida ativa. 
B) a cobrança da dívida ativa. 
C) a amortização da dívida fundada. 
D) a inscrição da dívida ativa. 

 

QUESTÃO  39 

A demonstração contábil do órgão público que demonstrará as receitas e despesas 
previstas, em confronto com as realizadas, é denominada: 

A) Balanço financeiro. 
B) Balanço patrimonial.  
C) Balanço de compensação. 
D) Balanço orçamentário. 
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QUESTÃO  40 

O plano plurianual tem vigência: 

A) restrita ao mandato do chefe do poder executivo. 
B) de quatro anos. 
C) idêntico ao da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. 
D) de cinco anos. 

 

QUESTÃO  41 

Quais os créditos adicionais que dependem da prévia autorização legislativa e de 
indicação dos recursos disponíveis que compensarão a sua abertura? 

A) Crédito especial e suplementar.        
B) Crédito extraordinário e especial.  
C) Crédito suplementar e extraordinário. 
D) Exclusivamente os créditos suplementares. 

 

QUESTÃO  42 

Os recursos referentes à venda de um terreno pertencente ao Estado são classificados 
como: 

A) Receitas correntes. 
B) Receitas de serviços. 
C) Receitas de capital. 
D) Receitas patrimoniais. 

 

QUESTÃO  43 

Analise as afirmações a seguir: 

I. A lei 4.320/64 classifica a receita pública em duas categorias econômicas: correntes e 
de capital. 

II. O superávit do orçamento corrente constitui item da classificação da receita 
orçamentária. 

III. Os dividendos são exemplos de receitas correntes. 
IV. O recolhimento da receita pública é feita em estrita observância ao princípio da unidade 

de tesouraria. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas um item está correto. 
B) Apenas dois itens estão certos. 
C) Apenas três itens estão corretos. 
D) Nenhum item está correto. 
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QUESTÃO  44 

Marque V, se a afirmativa for Verdadeira, ou F, se a afirmativa for Falsa. 
 

(    ) A fixação é, em realidade, o primeiro estágio da despesa orçamentária, a qual é 
cumprida por ocasião da edição da Lei do Orçamento. 

(    ) No empenho da despesa, fica criada, para o Estado, a obrigação de pagamento, 
independente de quaisquer condições. 

(    ) É válido o empenho da despesa que exceder o limite dos créditos concedidos por 
meio de créditos especiais. 

(    ) Sendo consequência da liquidação a emissão de ordem de pagamento, quando a 
autoridade competente determina que a despesa seja paga, a realização da 
despesa deve ser considerada como ocorrida com a sua liquidação, e não com o 
seu pagamento. 

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

A) V; F; V; V 
B) V; V; F; V 
C) V; F; F; F 
D) V; F; F; V  
 

QUESTÃO  45 

Assinale a alternativa que representa o estágio da receita orçamentária denominado de 
arrecadação. 

A) Ato pelo qual os contribuintes comparecem perante os agentes arrecadadores e recebem 
os impostos cobrados a maior pelo Estado. 

B) Momento caracterizado pela quitação dos débitos de origem tributária ou não para o 
Tesouro Público, pelos contribuintes. 

C) Compreende a entrega, diariamente, do produto da arrecadação por parte dos agentes 
arrecadadores ao Tesouro Público. 

D) Procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, a determinar a matéria tributável, a calcular o montante do tributo devido e 
a identificar o sujeito passivo. 

 

QUESTÃO  46 

O governo quer lançar um novo programa, que vai depender da aprovação de um crédito 
especial. Ao encaminhar mensagem ao Legislativo, informa que: 

1. Há $ 12,00 de excesso de arrecadação e $ 10,00 de saldo de dotação orçamentária 
que poderá ser anulada. 

2. O ativo financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior era de $ 14,00 e o 
passivo financeiro, de $ 8,00. 

3. No presente exercício, já foi aberto um crédito especial de $ 6,00, mediante autorização 
para cancelamento de dotações inicialmente fixadas, e foi reaberto um crédito especial 
de $ 4,00, autorizado no exercício anterior. 

Considerando tais informações, o limite disponível para solicitação do novo crédito 
especial é de: 

A) $ 24,00 
B) $ 16,00 
C) $ 12,00 
D) $ 22,00 
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QUESTÃO  47 

De acordo com a Lei 4.320/64, a abertura dos créditos suplementares e especiais 
dependem da existência de recursos disponíveis (não comprometidos) para atender à despesa. 
O Chefe do Executivo quer abrir um crédito adicional especial e, para fazer esse cálculo, tem, à 
sua disposição, os seguintes dados: 
 

Excesso de arrecadação global estimado para o exercício - - - - - $ 30.000,00 
Créditos Adicionais Extraordinários abertos no exercício - - - - - $ 4.000,00 
Créditos Adicionais Especiais reabertos no exercício - - - - - $ 5.000,00 
Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial do exercício anterior - - - - - $ 7.500,00 
Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial do exercício 
anterior 

- - - - - $ 2.000,00 

Operações de créditos vinculadas aos créditos adicionais 
transferidos não recebidas no exercício anterior 

- - - - - $ 2.000,00 

 
Qual o valor do superávit financeiro líquido disponível? 

A) $ 5.000,00 
B) $ 2.500,00 
C) $ 3.000,00 
D) $ 2.000,00 

 

QUESTÃO  48 

Aponte a alternativa que contém uma característica das despesas correntes. 

A) Despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos, bem como o principal 
de operações de créditos contratadas. 

B) Despesas com o planejamento e a execução de obras. 
C) Despesas com a aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados e 

aquisição de imóveis já em utilização. 
D) Despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de 

capital. 

 

QUESTÃO  49 

A que categorias econômicas pertencem os itens orçamentários alienação de bens e 
aquisição de bens permanentes, respectivamente? 

A) Despesas de capital e despesa corrente. 
B) Receita de capital e receita corrente. 
C) Receita de capital e despesa de capital. 
D) Despesa corrente e receita corrente. 

 

QUESTÃO  50 

Quando o empenho é destinado a atender despesas, cujo pagamento seja processado 
de uma só vez, denomina-se: 

A) Legislativo 
B) Ordinário 
C) Judiciário 
D) Global  
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