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INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o 
tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas.

2. Este caderno contém 60 questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas:

 Prova de Língua Portuguesa, com 10 questões, numeradas de 
01 a 10.

 Prova de Legislação do Serviço Público e Educacional, com 10 ques-
tões, numeradas de 11 a 20.

 Prova de Noções de Informática, com 05 questões, numeradas de 21 
a 25.

 Prova de Raciocínio Lógico, com 05 questões, numeradas de 26 a 30.

 Prova de Conhecimentos Específicos, com 30 questões, numeradas de 
31 a 60.

3. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candidato 
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.

4. Caso o Caderno esteja incompleto ou com defeito, o candidato 
deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as 
providências cabíveis. 

5. Nenhuma folha poderá ser destacada, durante a realização das provas.

6. O candidato deverá passar o gabarito para a Folha de Respostas, 
utilizando caneta esferográfica azul ou preta.

7. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e 
a Folha de Respostas identificada com nome e número de inscrição.

8. O candidato só poderá se retirar do recinto, após 1 (uma) hora, 
contada a partir do efetivo início da prova.

9. O gabarito e a relação de candidatos aprovados serão divulgados 
no sítio gestaoconcursos.fundacaocefetminas.org.br.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

INSTRUÇÃO: As questões de (01) a (05) se referem ao texto a 
seguir. Leia-o, atentamente, antes de marcar a resposta correta.

Claudio Pérez, enviado especial de El País a Nova York, para 
informar sobre a crise financeira, escreve em sua crônica da sexta 
feira, 19 de setembro de 2008: “Os tabloides de Nova York es-
tão como loucos em busca de um corretor da Bolsa que se ati-
re no vazio do alto de algum dos imponentes arranha-céus que 
abrigam os grandes bancos de investimento, ídolos caídos que o 
furacão financeiro está transformando em cinzas.” Vamos reter 
por um momento esta imagem na memória: uma multidão de 
fotógrafos, de paparazzi, espreitando as alturas com as câmaras 
prontas, para captar o primeiro suicida que encarne de manei-
ra gráfica, dramática e espetacular a hecatombe financeira que 
fez evaporar bilhões de dólares e mergulhou na ruína grandes 
empresas e inúmeros cidadãos. Não creio que haja imagem que 
resuma melhor a civilização de que fazemos parte.

Parece-me ser essa a melhor maneira de definirmos a civili-
zação de nosso tempo, compartilhada pelos países ocidentais, 
pelos que atingiram altos níveis de desenvolvimento na Ásia e por 
muitos do chamado Terceiro Mundo.

O que quer dizer civilização do espetáculo? É a civilização de 
um mundo onde o primeiro lugar na tabela de valores vigente é 
ocupado pelo entretenimento, onde divertir-se, escapar do tédio, 
é a paixão universal. Esse ideal de vida é perfeitamente legítimo, 
sem dúvida. Só um puritano fanático poderia reprovar os mem-
bros de uma sociedade que quisessem dar descontração, relaxa-
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mento, humor e diversão a vidas geralmente enquadradas em 
rotinas deprimentes e às vezes imbecilizantes. Mas transformar 
em valor supremo essa propensão natural a divertir-se tem con-
sequências inesperadas: banalização da cultura, generalização da 
frivolidade e, no campo da informação, a proliferação do jorna-
lismo irresponsável da bisbilhotice e do escândalo.

(LLOSA, Mario Vargas. A civilização do espetáculo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013. Adap-
tado).

QUESTÃO 01

A principal ideia desse texto resume-se em compreender 

a) o conservadorismo como uma atitude que condena o direito à 
recreação. 

b) a civilização do espetáculo como uma cultura que hiperdimen-
siona o lazer.

c) a falência de empresas e de cidadãos como alvo de matérias 
sensacionalistas.

d) o declínio econômico como resultado de práticas consumistas 
irresponsáveis.

e) a crise financeira como oportunidade de aparição midiática 
dos investidores.
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QUESTÃO 02

O fragmento que apresenta uma alteração correta no uso da vír-
gula, removendo-a ou inserindo-a, encontra-se em

a) “Não creio que haja imagem, que resuma melhor a civilização 
de que fazemos parte.” (1º parágrafo) 

b) “[...] espreitando as alturas com as câmaras prontas para cap-
tar o primeiro suicida [...].” (1º parágrafo)

c) “Parece-me ser essa a melhor maneira de definirmos a civiliza-
ção de nosso tempo [...].” (2º parágrafo)

d) “[...] o primeiro lugar, na tabela de valores vigente é ocupado 
pelo entretenimento [...].” (3º parágrafo)

e) “[...] no campo da informação a proliferação do jornalismo ir-
responsável da bisbilhotice e do escândalo.” (3º parágrafo)

QUESTÃO 03

O texto de Mario Vargas Llosa pertence ao gênero denominado

a) carta.

b) ensaio. 

c) crônica.

d) sinopse. 

e) resenha.
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QUESTÃO 04

“Os tabloides de Nova York estão como loucos em busca de um 
corretor da Bolsa que se atire no vazio do alto de algum dos 
imponentes arranha-céus que abrigam os grandes bancos de in-
vestimento, ídolos caídos que o furacão financeiro está transfor-
mando em cinzas.” (1º parágrafo)

As três orações introduzidas nesse período pelo pronome relativo 
“que” têm em comum a função de

a) conceder ressalvas às ideias anteriores.

b) conferir qualidades a seus antecedentes.

c) firmar comparação com a frase principal.

d) atribuir causalidade à primeira sentença.

e) apresentar condições a determinada ação.
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QUESTÃO 05

“[...] uma multidão de fotógrafos, de paparazzi, espreitando as 
alturas com as câmaras prontas, para captar o primeiro suicida 
que encarne de maneira gráfica, dramática e espetacular a heca-
tombe financeira que fez evaporar bilhões de dólares e mergu-
lhou na ruína grandes empresas e inúmeros cidadãos.” (1º pará-
grafo)

Considerando que a palavra em destaque indica uma grande des-
graça ou o massacre de um grande número de pessoas e que 
ela foi empregada em sentido metafórico, o melhor termo para 
substituí-la é

a) manobra.

b) catástrofe.

c) transação.

d) purificação. 

e) negligência.
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QUESTÃO 06

(Disponível em: <https://cenpeonline.files.wordpress.com/2011/05/herois.jpg>. Acesso 
em: 27 abr. 2017).

O emprego do acento agudo nesse texto está

a) adequado, já que tem estrutura semelhante a país.

b) apropriado, posto que se enquadra no caso de ímãs.

c) correto, pois segue a mesma regra da palavra anéis.

d) errado, visto que infringe a norma também aplicada a ideia.

e) incorreto, porque se aplica o mesmo princípio do termo boia.
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QUESTÃO 07

1º 2º 3º

(Disponível em: <https://goo.gl/pzmTrK>. Acesso em: 27 abr. 2017).

A fala no segundo balão apresenta um erro de coesão porque o 
pronome pessoal ela

a) dispensa a presença do advérbio ainda nesse contexto.

b) precisaria ser flexionado no plural juntamente com o verbo.

c) tem dois referentes possíveis enunciados no primeiro balão.

d) deveria ser substituído pelo pronome você nessa situação.

e) depende de uma palavra indicativa de qualidade ao seu lado.
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QUESTÃO 08

Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, o 
memorando é uma modalidade de comunicação entre unidades 
administrativas de um mesmo órgão que deve necessariamente 
pautar-se pela

a) demonstração de procedimentos e pela conferência de dados.

b) evocação de instrumentos legislativos e pela conduta discreta.

c) homogeneidade de hierarquia entre o remetente e o destina-
tário.

d) simplicidade de procedimentos burocráticos e pela agilidade.

e) fundamentação de informações através de documentos le-
gais.
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QUESTÃO 09

Observe os enunciados das diretrizes no cartaz.

(Disponível em: <http://www.jornaldocampus.usp.br/wp-content/uploads/2013/05/Dire-
trizes-do-Plano-Nacional-de-Educa%C3%A7%C3%A3o.png>. Acesso em: 25 abr. 2017).

Em qual diretriz e respectiva explicação a concordância nominal 
está corretamente analisada?

a) Diretriz III: Ocorre a flexão de um adjetivo no feminino singular 
para concordar com o termo desigualdades.

b) Diretriz IV: A locução adjetiva “do ensino” fornece uma espe-
cificação relativa ao substantivo feminino melhoria.

c) Diretriz VI: Nota-se uma falha na fusão de dois termos em sócio-
-ambiental pela impossibilidade de flexionar o primeiro termo.

d) Diretriz VII: Há três adjetivos flexionados no feminino singular 
para concordar com o substantivo promoção.

e) Diretriz X: O substantivo difusão recebe dois caracterizadores 
que delimitam seu significado no contexto.
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QUESTÃO 10

Inseriram-se, neste texto, colchetes e numerações para isolar al-
gumas orações subordinadas.

Amazon volta a investir em livro impresso e abre até livraria
Publicado em 10 de fevereiro de 2017

Dez anos atrás, [quando Jeff Bezos lançou o leitor eletrônico 
Kindle em Nova York](1), ele declarou que “o livro é uma forma 
tão evoluída e tão apropriada à sua tarefa [que é muito difícil 
substituí-lo].”(2) O fundador da Amazon estava certo: [no segun-
do trimestre deste ano, a empresa vai abrir uma livraria em Ma-
nhattan.](3)

Há sinais de renascimento para os livros, em toda parte. A 
cadeia britânica de livrarias Waterstone saiu do vermelho no ano 
passado depois de seis anos de prejuízos. As vendas de livros em 
papel subiram em 3% nos Estados Unidos, [enquanto as de livros 
eletrônicos caíram.](4) A tecnologia digital não gerou no mercado 
de livros uma revolução semelhante à [que causou na música, 
televisão e notícias;](5) ainda gostamos de ler livros.

(Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1857548-amazon-vol-
ta-a-investir-em-livro-impresso-e-abre-ate-livraria.shtml>. Acesso em: 25 abr. 2017).
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Categorizou-se acertadamente o valor de sentido das orações 
subordinadas isoladas entre colchetes com a numeração entre 
parênteses em

a) (1) proporção.

b) (2) consequência.

c) (3) tempo.

d) (4) condição.

e) (5) causa.
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LEGISLAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E EDUCACIONAL

QUESTÃO 11

No tocante aos direitos e às garantias fundamentais previstas 
na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e 
marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

(  ) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coi-
sa senão em virtude de lei.

(  ) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material, moral ou à imagem.

(  ) É livre a manifestação do pensamento, sendo admitido o ano-
nimato.

(  ) A criação de associações e de cooperativas depende de auto-
rização estatal para seu funcionamento.

Com relação às afirmações, a sequência correta é

a) F, V, V, F.

b) V, F, V, F.

c) F, V, F, V.

d) V, F, F, V.

e) V, V, F, F.
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QUESTÃO 12

Relativamente aos direitos políticos, a Constituição Federal de 
1988 dispõe que

a) os analfabetos são inelegíveis. 

b) o voto é facultativo para os maiores de sessenta anos.

c) o alistamento eleitoral é obrigatório para os maiores de dezes-
seis anos. 

d) a idade mínima de quarenta anos é uma condição de elegibili-
dade para o cargo de Presidente da República.

e) para concorrer a outros cargos, os prefeitos devem renunciar 
aos respectivos mandatos até doze meses antes do pleito.
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QUESTÃO 13

De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 
União, associe as colunas, relacionando os termos às suas respec-
tivas definições/expressões correlatas.

  Termos                 Definições/Expressões correlatas
1. Remoção (  ) Forma de provimento de cargo público.

2. Exoneração (  )  Deslocamento do servidor, a pedido ou de 
ofício, no âmbito do mesmo quadro, com 
ou sem mudança de sede.

3. Nomeação (  ) Forma de vacância do cargo público.

4. Vencimento (  )  Retribuição pecuniária pelo exercício de car-
go público, com valor fixado em lei.

A sequência correta dessa associação é 

a) 1, 3, 2, 4.

b) 1, 4, 3, 2.

c) 2, 3, 4, 1.

d) 3, 1, 2, 4.

e) 4, 2, 1, 3.
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QUESTÃO 14

Sobre a Lei 8.112/1990, é correto afirmar que

a) o servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acu-
muladas até o máximo de três períodos.

b) a ajuda de custo, as diárias, o auxílio-moradia e o adicional 
noturno são espécies de indenização ao servidor.

c) a investidura em cargo público federal é obrigatoriamente 
condicionada a uma prévia aprovação em processo seletivo 
para contratação temporária.

d) o servidor em débito com o erário, que for demitido, exonera-
do ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, 
terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito.

e) os servidores Técnicos Administrativos em Educação do IFBaia-
no têm seus cargos providos de acordo com as normas e os 
procedimentos estabelecidos pela Consolidação das Leis Tra-
balhistas.
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QUESTÃO 15

Para os efeitos da Lei 8.112/1990, servidor é a pessoa legalmente

a) investida em cargo público. 

b) aprovada no estágio probatório.

c) investida em cargo comissionado.

d) investida em cargo efetivo em nível federal.

e) aprovada em um concurso público já homologado.
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QUESTÃO 16

A respeito do Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, avalie as afirmações.

I.  A moralidade da Administração Pública não se limita à distin-
ção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de 
que o fim é sempre o bem comum.

II. Veda-se à Comissão de Ética aplicar ao servidor público a pena 
de censura.

III. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de 
seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, 
e, assim, evitando a conduta negligente.

IV. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de traba-
lho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase 
sempre conduz à desordem nas relações humanas.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II e III. 

b) II, III e IV.

c) I e III.

d) I, III e IV. 

e) II e IV.
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QUESTÃO 17

Fernando José, servidor público, foi presenteado com um relógio 
de ouro por uma prestadora de serviços do ente no qual é pre-
sidente de comissão de licitação. Ainda que não exista nenhum 
indício de que houve favorecimento ilícito para que essa empresa 
ganhasse a licitação promovida anteriormente, sob o prisma do 
Código de Ética Profissional do Servidor Público é correto afirmar 
que

a) cabe somente ao servidor decidir se é justo ou injusto receber 
o presente. 

b) a moralidade na administração pública se limita a distinguir se 
o ato do servidor é legal ou ilegal. 

c) antes de receber o relógio, o servidor deveria refletir e conside-
rar se esse ato viria ao encontro do bem comum. 

d) mediante a autorização da autoridade competente e a devida 
publicidade do ato, a moralidade é atendida. 

e) a moralidade na administração pública se atém, exclusivamen-
te, à finalidade do servidor quando recebeu o relógio.
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QUESTÃO 18

Nos termos da Lei n° 8.429/1992, receber vantagem econômica 
indiretamente para omitir declaração a que esteja obrigado, or-
denar a realização de despesas não autorizadas em lei e negar 
publicidade aos atos oficiais constituem, respectivamente, os se-
guintes atos de improbidade administrativa:

a) atentatório aos princípios da administração / causador de 
dano ao erário / causador de enriquecimento ilícito.

b) atentatório aos princípios da administração / causador de en-
riquecimento ilícito / causador de dano ao erário.

c) causador de dano ao erário / atentatório aos princípios da ad-
ministração / causador de enriquecimento ilícito.

d) causador de enriquecimento ilícito / causador de dano ao erá-
rio / atentatório aos princípios da administração.

e) causador de dano ao erário / causador de enriquecimento ilíci-
to / atentatório aos princípios da administração.
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QUESTÃO 19

Segundo o que determina a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,  
é INCORRETO afirmar que

a) o Ministério Público, se não intervir no processo como parte, 
atuará, obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nu-
lidade. 

b) o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou 
se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações da Lei de 
Improbidade Administrativa até o limite do valor da herança.

c) qualquer autoridade, desde que noticiada acerca de ato ím-
probo causador de lesão ao erário ou de enriquecimento ilíci-
to, poderá representar ao Juiz de Direito para a indisponibili-
dade de bens do indiciado.

d) as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei 
de Improbidade Administrativa podem ser propostas em até 
cinco anos, após o término do exercício de mandato de cargo 
em comissão ou de função de confiança. 

e) a sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de 
dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente de-
terminará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o 
caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.
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QUESTÃO 20

De acordo com a Lei nº 9.784/1999, NÃO é critério a ser observa-
do nos processos administrativos a

a) aplicação retroativa de nova interpretação. 

b) proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as 
previstas em lei.

c) observância das formalidades essenciais à garantia dos direi-
tos dos administrados.

d) impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo 
da atuação dos interessados. 

e) adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequa-
do grau de certeza, de segurança e de respeito aos direitos dos 
administrados.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 21

Com relação aos sistemas operacionais Linux e Windows, avalie 
as afirmações abaixo e marque (V) para verdadeiro ou (F) para 
falso.

(  ) Os sistemas Linux e Windows podem estar instalados, ao mes-
mo tempo, em um único computador.

(  ) O gerenciador de arquivos do Windows utiliza a combinação 
de teclas Ctrl+X como atalho de teclado para a operação de 
recortar um arquivo ou uma pasta.

(  ) A compactação de um arquivo, utilizando o gerenciador de 
arquivos do Linux, move automaticamente para a Lixeira o 
arquivo descompactado.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, V, F.

b) F, V, F.

c) V, F, F.

d) F, F, V.

e) F, V, V.
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QUESTÃO 22

O Microsoft Office e o LibreOffice possuem programas com os 
quais um usuário pode elaborar planilhas. No Microsoft Office, 
esse aplicativo é o Microsoft Excel e, no LibreOffice, é o

a) Calc.

b) Plan.

c) Excel.

d) Writer.

e) Impress.

QUESTÃO 23

A seguinte planilha foi elaborada no Microsoft Excel.

A                             B                            C
1            3                     2                   32

O conteúdo da célula C1 pode ter sido gerado pela função indi-
cada em

a) =COLAR(A1;B1)

b) =COPIAR(A1;B1)

c) =JUNTAR(A1;B1)

d) =JUNTAR(A1+B1)

e) =CONCATENAR(A1;B1)
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QUESTÃO 24

No sítio de busca do Google, na Internet, acessível em 
www.google.com.br, para encontrar as páginas que contenham 
as palavras prédio mais alto do mundo e que não contenham a 
palavra Dubai, um usuário deve digitar no campo de busca

a) prédio mais alto do mundo -Dubai

b) "prédio mais alto do mundo" not Dubai

c) prédio mais alto do mundo exceto Dubai

d) "prédio mais alto do mundo" excluir Dubai

e) prédio mais alto do mundo que não está em Dubai

QUESTÃO 25

Os serviços de  permitem que os arquivos 
de um usuário sejam salvos remotamente, compartilhados com 
outras pessoas e acessados a partir de diferentes computadores.

Qual termo/expressão preenche corretamente a lacuna da 
assertiva?

a) navegação

b) troca de mensagens

c) pesquisa em páginas

d) segurança da informação

e) armazenamento de dados em nuvem
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RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 26

Em meio a uma crescente evolução da taxa de obesidade infantil, 
um estudioso fez uma pesquisa com um grupo de 1000 crianças 
para entender o comportamento das mesmas em relação à 
prática de atividades físicas e aos hábitos alimentares.

Ao final desse estudo, concluiu-se que apenas 200 crianças 
praticavam alguma atividade física de forma regular, como 
natação, futebol, entre outras, e apenas 400 crianças tinham uma 
alimentação adequada. Além disso, apenas 100 delas praticavam 
atividade física e tinham uma alimentação adequada ao mesmo 
tempo. 

Considerando essas informações, a probabilidade de encontrar 
nesse grupo uma criança que não tenha alimentação adequada 
nem pratique atividade física de forma regular é de

a) 30%.

b) 40%.

c) 50%.

d) 60%.

e) 70%.
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QUESTÃO 27

A negação da proposição "Carla sai de casa para trabalhar e o 
marido cuida das crianças" é

a) Carla sai de casa para trabalhar e o marido não cuida das 
crianças.

b) Carla não sai de casa para trabalhar ou o marido cuida das 
crianças.

c) Carla sai de casa para trabalhar ou o marido não cuida das 
crianças.

d) Carla não sai de casa para trabalhar e o marido não cuida das 
crianças.

e) Carla não sai de casa para trabalhar ou o marido não cuida das 
crianças.

QUESTÃO 28

Considerando como verdadeira a proposição “Todo estudante de 
Engenharia gosta de Matemática”, é possível inferir que

a) algum estudante de Engenharia gosta de Matemática.

b) nenhum estudante de Engenharia gosta de Matemática.

c) algum estudante de Engenharia não gosta de Matemática.

d) todo estudante que gosta de Matemática cursa Engenharia.

e) todo estudante que não gosta de Matemática cursa Engenharia.
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QUESTÃO 29

Observe as proposições p e q abaixo:

p: O número 9 é primo
q: O número 170 é par

Considerando que a proposição p é falsa e a proposição q é 
verdadeira, avalie as afirmativas.

I- p ∧ q é falso

II- p ∨ q é verdadeiro

III- ~p ∧ q é verdadeiro

IV- ~p ∨ ~q é falso

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.

b) I, II e III. 

c) II e III.

d) II, III e IV. 

e) III e IV.
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QUESTÃO 30

Considere que os valores lógicos de p e q são V e F, respectivamente, 
e avalie as proposições abaixo.

I- p → ~(p ∨ ~q) é verdadeiro

II- ~p → ~p ∧ q é verdadeiro

III- p → q é falso

IV- ~(~p ∨ q) → p ∧ ~q é falso

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e III.

b) I, II e III.

c) I e IV. 

d) II e III.

e) III e IV.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

A adoção das Normas Internacionais de Contabilidade, realizada 
após a promulgação da Lei 11.638/07 que alterou a Lei 6.404/76, 
exigiu das Companhias que fossem publicadas, obrigatoriamen-
te, as seguintes demonstrações:

a) Balanço Patrimonial, de Resultado do Exercício, dos Lucros ou 
Prejuízos Acumulados, dos Fluxos de Caixa, do Valor Adiciona-
do (Cias. Abertas) e Notas Explicativas. 

b) Balanço Patrimonial, de Resultado Abrangente, das Mutações 
do Patrimônio Líquido, de Origens e Aplicações dos Recursos, 
do Valor Adicionado e Notas Explicativas.

c) Balanço Patrimonial, de Resultado do Exercício, das Mutações 
do Patrimônio Líquido, de Origens e Aplicações dos Recursos, 
do Valor Adicionado (Cias. Abertas) e Notas Explicativas.

d) Balanço Patrimonial, de Resultado do Exercício, dos Lucros ou 
Prejuízos Acumulados, de Origens e Aplicações dos Recursos, 
do Valor Adicionado (Cias. Abertas) e Notas Explicativas.

e) Balanço Patrimonial, de Resultado Abrangente, dos Lucros ou 
Prejuízos Acumulados, de Origens e Aplicações dos Recursos, 
do Valor Adicionado (Cias. Abertas) e Notas Explicativas.



Concurso IF BAIANO  |  2017 |  Técnico em Contabilidade34

QUESTÃO 32

Associe as colunas, relacionando as características qualitativas da 
informação contábil aos seus conceitos. 

  Características            Conceitos
1- Relevância (   ) Estabelece que as informações 

contábeis devem representar a 
realidade econômica e ser com-
pletas, neutras e livres de erro.

2-  Representação 
fidedigna

(   ) Significa que diferentes observa-
dores, cônscios e independentes, 
podem chegar a um consenso, 
embora nem sempre num com-
pleto acordo quanto ao retrato 
de uma realidade econômica, em 
particular, ser uma representação 
fidedigna.

3- Comparabilidade (   ) Significa ter informação disponí-
vel para tomadores de decisão a 
tempo de poder influenciá-los.

4- Verificabilidade (   ) Representa uma característica 
qualitativa que permite aos usuá-
rios identificarem e compreende-
rem as similaridades dos itens e 
as diferenças entre eles.
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5- Tempestividade (   ) Corresponde a uma caracterís-
tica que exige a classificação, a 
caracterização e a apresentação 
da informação com clareza e 
concisão.

6- Compreensibilidade (   ) Indica a característica da infor-
mação de ser capaz de influenciar 
a tomada de decisão dos diversos 
usuários externos.

A sequência correta dessa associação é 

a) 1, 2, 3, 6, 5, 4. 

b) 1, 3, 2, 4, 6, 5.

c) 2, 4, 5, 3, 6, 1.

d) 2, 4, 6, 1, 3, 5.

e) 3, 2, 1, 4, 5, 6.
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QUESTÃO 33

A Fábrica Bahiana de Bicicletas apresentou, no último ano, os 
seguintes saldos nas contas de Ativo, de Passivo e de Patrimônio 
Líquido.

Clientes 30,00
Estoques 50,00
Intangível 14,00
Disponível 3,00
Imobilizado 55,00
Capital Social 25,00
Fornecedores 30,00
Investimentos 10,00
Reservas Legais 5,00
Reservas Estatutárias 2,00
Impostos a recuperar 0,50
Obrigações Tributárias 20,00
Amortização Acumulada -4,00
Depreciação Acumulada -5,00
Duplicatas Descontadas 10,00
Reservas para Contingências 3,00
Empréstimos e Financiamentos 15,00
Perdas por Impairment Acumuladas -6,00
Obrigações Sociais e Previdenciárias 30,00
Empréstimos a coligadas e controladas 2,50
Empréstimos de Coligadas e Controladas 10,00
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Considerando que os saldos estejam conciliados e auditados, os 
saldos do Ativo, do Passivo e do Patrimônio Líquido serão, res-
pectivamente,

a) R$ 105,00 / R$ 140,00 / R$ 25,00.

b) R$ 140,00 / R$ 105,00 / R$ 35,00.

c) R$ 150,00 / R$ 115,00 / R$ 35,00.

d) R$ 160,00 / R$ 140,00 / R$ 10,00.

e) R$ 165,00 / R$ 130,00 / R$ 25,00.
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QUESTÃO 34

As Demonstrações Contábeis têm como objetivo auxiliar os diver-
sos usuários no processo decisório. Analise as afirmações a seguir 
e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

(  ) A Demonstração do Valor Adicionado evidencia a riqueza ge-
rada pela entidade, considerando o custo de oportunidade 
esperado pelos acionistas (sócios).

(  ) A Demonstração de Resultados do Exercício evidencia o fluxo 
de recursos financeiros da entidade, classificados de acordo 
com as atividades operacionais, de investimentos e de finan-
ciamentos.

(  ) O Balanço Patrimonial evidencia o conjunto de ativos, de pas-
sivos e de capital aportado pelos acionistas (sócios), possibi-
litando que se avalie, entre outros, o nível de endividamento 
da entidade.

(  ) O Fluxo de Caixa Operacional é um importante parâmetro de 
avaliação de desempenho apresentado na Demonstração dos 
Fluxos de Caixa, pois evidencia a capacidade de a empresa 
gerar dinheiro decorrente de suas operações principais. 

Com relação às afirmações, a sequência correta é

a) F, F, V, V.

b) F, V, V, F.

c) F, F, F, V.

d) V, V, F, F.

e) V, V, V, F.
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QUESTÃO 35

A Empresa Bahiana de Chocolate construiu uma nova unidade na 
cidade de Cajazeiras. A organização gastou em máquinas e em 
equipamentos um total de 100 milhões de reais, sendo que, para 
a colocação em funcionamento, foi necessária a contratação de 
uma empresa especializada na instalação e na programação das 
mesmas, incorrendo em gastos de 30 milhões de reais. Sabe-se, 
ainda, que as máquinas e os equipamentos têm vida útil de 20 
anos, além de um valor residual estimado de 15 milhões de reais 
e que, para descartá-los, deverá contratar um fornecedor espe-
cialista que cobrará em valores atuais 5 milhões de reais. 

Considerando que a política contábil para cálculo da depreciação 
utiliza o método das cotas constantes, o valor da depreciação, 
devido no primeiro ano, em reais, será de

a) 4,25 milhões.

b) 5,00 milhões.

c) 6,00 milhões.

d) 6,50 milhões.

e) 6,75 milhões.
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QUESTÃO 36

A Cia. Norte Transportes de Cargas adquiriu, no dia 02 de Janeiro 
do ano 2014, 20 caminhões no valor total de 6 milhões de reais, 
financiados em 48 parcelas anuais de 1,575 milhão, vencendo a 
1ª em 31/01/14. Considere as Normas de Contabilidade vigentes, 
os efeitos tributários possíveis quando os veículos estavam à dis-
posição do adquirente para utilização naquela data e o papel de 
trabalho elaborado pelo contador abaixo transcrito para a devida 
contabilização.

Ano Valor das 
Prestações

Fator de 
desconto

Valor 
Presente Juros

1 R$ 1.575.743 1,02 R$ 1.544.846 R$ 30.897 

2 R$ 1.575.743 1,04 R$ 1.514.555 R$ 61.188 

3 R$ 1.575.743 1,06 R$ 1.484.857 R$ 90.885 

4 R$ 1.575.743 1,08 R$ 1.455.743 R$ 120.000 

Total R$ 6.302.970  R$ 6.000.000 R$ 302.970 

O lançamento contábil a ser realizado na data da aquisição é

a) D- Veículos (ANC)
6.000.000 

C- Empréstimos e Financiamentos (PNC)

b) D- Veículos (ANC)
6.302.970 

C- Empréstimos e Financiamentos (PNC)

c) D- Veículos (ANC) 6.302.970 
C- Juros a Transcorrer (PL)      302.970 
C- Empréstimos e Financiamentos (PNC) 6.605.940 
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d) D- Veículos (ANC) 6.000.000 
D- Juros a Transcorrer (PC)      30.897 
D- Juros a Transcorrer (PNC)    272.073 

C- Empréstimos e Financiamentos (PC) 1.575.743 
C- Empréstimos e Financiamentos (PNC) 4.727.228 

e) D- Veículos (ANC) 6.000.000 
D- Juros a Transcorrer (PC)      92.085 
D- Juros a Transcorrer (PNC)    210.885 
C- Empréstimos e Financiamentos (PC) 3.151.485 
C- Empréstimos e Financiamentos (PNC) 3.151.485 

QUESTÃO 37

A empresa GGX Mineração adquiriu o controle acionário da Em-
presa Mineradora do Sul da Bahia. Na oportunidade, foi reconhe-
cido um Goodwill por expectativa de benefício econômico futuro, 
com vida útil indefinida de 50 milhões de reais. No levantamento 
do balanço no ano subsequente, o profissional de contabilidade 
responsável realizou o teste de recuperabilidade deste intangível 
(Goodwill) e constatou que o seu Valor em Uso estimado, a partir 
do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), era de R$ 45 milhões, sendo 
o valor de mercado de R$ 55 milhões. Diante dessas informações, 
no ano subsequente a empresa GGX deverá

a) reconhecer uma amortização de 5 milhões.

b) reconhecer um ganho por impairment de 5 milhões.

c) reconhecer uma perda por impairment de 5 milhões.

d) reconhecer uma reversão de amortização de 5 milhões.

e) não reconhecer ganho/perda por impairment e manter o Goo-
dwill por 50 milhões.
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QUESTÃO 38

A Cia. Mineiríssima Cachaças Artesanais apresentou nos anos de 
2016 e 2015 os seguintes saldos em seus balanços, padronizados 
em milhões de reais.

2016 2015 2016 2015

Ativo Passivo

Circulantes 76,25 55,00 Circulantes 160,00 105,00 

Financeiro 15,00 10,00 Financeiro 10,00 8,00 

Disponível 5,00 3,00  Empréstimos e 
Financiamentos

10,00 8,00 

Aplic. Financeiras 10,00 7,00 Operacional 150,00 97,00 

Operacional 61,25 45,00 Fornecedores 45,00 30,00 

Clientes 20,00 15,00 Obrigações Sociais 60,00 30,00 

Estoques 35,00 25,00 
 Obrigações 
Tributárias 35,00 27,00 

Impostos a 
Recuperar 5,00 3,00 Não Circulantes 10,00 10,00 

Despesas 
Antecipadas 1,25 2,00 

 Exigível em Longo 
Prazo 10,00 10,00 

Não Circulantes 105,00 90,00 Patrimônio Líquido 11,25 30,00 

Investimentos  30,00 25,00 Capital Social 10,00 10,00 

Imobilizado 55,00 50,00 Reservas de Lucros 1,25 20,00 

Intangível 20,00 15,00 

Total do Ativo 181,25 145,00 Total do Passivo + PL 181,25 145,00 
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A respeito dos dados apresentados, avalie as afirmações a seguir.

I- O Índice de Liquidez Geral saiu de 0,48 em 2015 para 0,52 
em 2016.

II- Enquanto os ativos cresceram 25% em 2016, as dívidas au-
mentaram 47,83%.

III- O Índice de Liquidez Geral se reduziu de 1,26 em 2015 para  
1,07 em 2016.

IV- O Índice de Participação do Capital de Terceiros saiu de  15,11 
em 2015 para 3,83 em 2016.

V- A empresa compensou um prejuízo de aproximadamente 
18,75 milhões de reais no exercício de 2016.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II e III.

b) I, III e V.

c) II, III e IV.

d) II, III e V.

e) III, IV e V.
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QUESTÃO 39

A Cia. de Pesquisa Mineral apresentou, em milhões de reais, os 
seguintes saldos na Demonstração dos Resultados dos Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2014 e 2015. 

 2015 2014

Custos -         1,47 -         0,89 

Receita Bruta         45,63         33,83 

Desp. Tributárias -         2,19 -         2,32 

Impostos s/Vendas -         1,63 -         2,32 

Receitas Financeiras           1,29           1,82 

Despesas Financeiras -         0,39 -         0,36 

Desp. Administrativas -       22,77 -       21,29 

Depreciação e Amortização -         1,10 -         0,94 

Outras despesas operacionais -         1,61 -         0,97 

Desp. Pesquisa e Desenvolvimento -       11,80 -       10,14 

Imposto de Renda e Contribuição Social -         0,43 -   

Sobre as referidas demonstrações, é INCORRETO afirmar que

a) o Lucro Bruto no exercício de 2015 foi 38,83% superior ao de 
2014.

b) a alíquota efetiva do IR/CSS no exercício de 2015 foi de 10,77% 
do Lucro Antes do IR/CSLL.

c) o Lucro Antes dos Impostos e Resultado Financeiro (EBIT) em 
2015 foi de 3,06 milhões.

d) o Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício foi de 3,53 milhões em 
2015 e de 3,56 milhões em 2014.

e) enquanto as receitas líquidas dos impostos foram de 31,52 
milhões, em 2014, no ano de 2015 foram de 44,43 milhões.
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QUESTÃO 40

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) passou a ser obrigató-
ria a partir de 2008 com a adoção das IFRS. No último ano, a JMig 
Mineração e Siderurgia apresentou o seguinte papel de trabalho 
para a elaboração da DFC pelo método direto. 

 Em milhões ($)
Pagamentos a Fornecedores 50
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos 10
Recebimento de Clientes 140
Pagamento de Obrigações Tributárias 15
Recebimento de Aumento de Capital dos Sócios 30
Recebimento de dividendos 5
Pagamento de dividendos 10
Pagamento de Obrigações Sociais e Trabalhistas 25
Aquisição de Imobilizado 15
Novas Participações Societárias Permanentes 30

Os Fluxos de Caixa gerados/consumidos pelas Operações (FCO), 
pelos Investimentos (FCI) e pelos Financiamentos (FCF) foram, 
respectivamente,

a) 45 / (35) / 15 milhões.

b) 45 / (40) / 20 milhões.

c) 50 / (30) / 20 milhões.

d) 50 / (40) / 10 milhões.

e) 55 / (45) / 10 milhões.
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QUESTÃO 41

A empresa Escripaper Distribuidora e Comércio de Material Esco-
lar adquiriu no último mês um lote de mercadorias por 5 milhões 
de reais pagos à vista. Entretanto, para que a empresa pudesse fa-
zer essa aquisição que lhe gerou uma economia de 500 mil reais, 
foi obtido um empréstimo junto ao Banco do Brasil, em uma linha 
de crédito para capital de giro, com juros de 1,5% ao mês, para 
ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 146.875,00. 

Considerando que os impostos recuperáveis totalizaram R$ 900 
mil reais, o lançamento contábil a ser realizado na data da aqui-
sição é

a) D- Estoques
5.000.000 

C- Caixa/Bancos

b) D- Estoques  4.100.000 
D- Impostos a Recuperar       900.000 
C- Caixa/Bancos  5.000.000 

c) D- Estoques  4.100.000 
D- Impostos a Recuperar       900.000 
D- Desp.Financeiras  2.050.000 

C- Caixa/Bancos  7.050.000 

d) D- Estoques  6.150.000 
D- Impostos a Recuperar       900.000 
C- Empréstimos e Financiamentos  2.050.000 
C- Caixa/Bancos  5.000.000 
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e) D- Estoques  4.100.000 
D- Impostos a Recuperar       900.000 
D- Desp.Financeiras  1.550.000 
C- Caixa/Bancos   6.550.000 

QUESTÃO 42

Os Princípios Fundamentais de Contabilidade foram incorporados 
à Estrutura Conceitual da Contabilidade como premissas. Dentre 
estas, está INCORRETO afirmar que

a) o patrimônio da entidade que reporta a informação contábil 
não se confundirá com o de seus sócios e acionistas.

b) as despesas e as receitas deverão ser reconhecidas no momen-
to em que elas ocorrerem, independentemente do pagamento 
e/ou do recebimento das mesmas. 

c) a uniformidade não restringe a comparabilidade das demons-
trações, quando os efeitos das alterações são adequadamente 
evidenciados aos diversos usuários da informação.

d) o conservadorismo deverá ser considerado de acordo com a 
Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade no processo de 
reconhecimento, de mensuração e de divulgação dos ativos, 
dos passivos, das despesas e das receitas.

e) a entidade que reporta as informações deverá considerar, no 
processo de reconhecimento, mensuração e divulgação, o ris-
co de descontinuidade, assumindo-se, em princípio, seu fun-
cionamento normal e com prazo indeterminado. 
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QUESTÃO 43

O conceito de gastos é um dos mais importantes da contabilida-
de, pois agrupa os sacrifícios econômicos e/ou financeiros incorri-
dos/realizados pela entidade. Associe as colunas, relacionando os 
gastos aos sacrifícios correspondentes.
  
  Gastos                   Sacrifícios
1.  Custos (  ) Econômicos involuntários, inesperados e 

não recorrentes.
2.  Perdas (  ) Econômicos e/ou financeiros, voluntários, 

esporádicos ou recorrentes.
3.  Desembolsos (  ) Econômicos dispendidos com a expecta-

tiva de obtenção de retorno futuro. 
4.  Despesas (  ) Econômicos dispendidos pela entidade, 

indispensáveis para a existência do pro-
duto, do serviço ou da mercadoria. 

5.  Investimentos (  ) Econômicos realizados com a finalidade 
de obtenção de receitas e/ou de funcio-
namento geral da entidade.

6.  Doações (  ) Financeiros decorrentes da liquidação to-
tal ou parcial de despesas, custos, doa-
ções ou investimentos.

A sequência correta dessa associação é 

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6.

b) 2, 6, 5, 1, 4, 3.

c) 3, 4, 1, 5, 6, 2.

d) 4, 3, 5, 6, 2, 1.

e)  5, 6, 4, 1, 2, 3.
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QUESTÃO 44

O Plano de Contas é um instrumento essencial para o processo 
de reconhecimento, de mensuração e de divulgação das informa-
ções contábeis. Sobre sua definição, é correto afirmar que

a) compreende um manual geral de contabilidade que orientará o 
profissional da área e conterá o elenco de contas e a descrição. 

b) consiste na descrição geral das contas contábeis, independente-
mente da estrutura do elenco de contas definido pela entidade, 
e pode ser aplicado indistintamente a todas as entidades.

c) consiste no processo de planejamento das contas utilizadas 
em determinado exercício e é realizado anualmente pela alta 
gestão da entidade e pela equipe técnica de contabilidade.

d) compreende um elenco de contas que orientará o profissional 
de contabilidade no processo de reconhecimento dos eventos 
econômicos, administrativos e/ou financeiros que afetam o 
patrimônio da entidade.

e) compreende um manual que orientará o profissional de con-
tabilidade e conterá o elenco de contas, a descrição e o fun-
cionamento das contas, com exemplificações de lançamentos 
a serem realizados em cada uma.
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QUESTÃO 45

O encerramento das contas de resultado e a sua destinação com-
preendem a confrontação das receitas, custos, despesas e perdas 
realizadas

a) ao final de cada mês, debitando-se as despesas, creditando-
se as receitas, com a respectiva contrapartida no Patrimônio 
Líquido. 

b) ao final de cada exercício, debitando-se as despesas, creditan-
do-se as receitas, com a respectiva contrapartida no Patrimô-
nio Líquido. 

c) ao final de cada mês, creditando-se as despesas (custos e per-
das), debitando-se as receitas, com a respectiva contrapartida 
no Patrimônio Líquido. 

d) ao final de cada exercício, creditando-se as despesas (custos e 
perdas), debitando-se as receitas, com a respectiva contrapar-
tida no Patrimônio Líquido. 

e) no encerramento das atividades da entidade, creditando-se as 
despesas (custos e perdas), debitando-se as receitas, com a 
respectiva contrapartida no Patrimônio Líquido. 
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QUESTÃO 46

O Sistema de Contabilidade Aplicado ao Setor Público pode ser 
dividido em quatro subsistemas: Orçamentário, Patrimonial, 
Compensação e Custos. Avalie as afirmações a seguir sobre os 
respectivos subsistemas.

I. O Orçamentário tem como objetivo registrar os atos e os fatos 
relacionados ao planejamento e à execução orçamentária.

II. O de Compensação processa e evidencia os atos e os fatos da 
gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patri-
mônio da entidade do setor público.

III. O Patrimonial registra, processa e evidencia os fatos financei-
ros e não financeiros relacionados com as variações do patri-
mônio público. 

IV. O de Custos registra e evidencia os custos dos bens e os servi-
ços, com o objetivo de controlar alterações, bem como apurar 
o resultado orçamentário do período. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.

b) I e III.

c) II e III.

d) II e IV.

e) III e IV.
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QUESTÃO 47

A Prefeitura Municipal da Cidade Maravilhosa apresentou, no 
exercício de 2015, os seguintes saldos nas contas do balanço.

Saldos do 
balanço

Em 
milhares $

Saldos do balanço Em 
milhares $ 

Estoques                   205 Obrigações Fiscais de Curto 
Prazo

                    28 

Intangível                     11 Obrigações Fiscais em Longo 
Prazo

                      0 

Imobilizado              5.218 Demais Obrigações em Longo 
Prazo

                754 

Reservas                     15 Créditos Realizáveis em Curto 
Prazo

           1.459 

Patrimônio 
Social 

                  211 Demais Créditos e Valores em 
Curto Prazo

               886 

Resultado 
Diferido

                    10 Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital

                    56 

Resultados 
Acumulados

          22.903 Obrig. Trabalhista.Prev. e 
Assist. a Pagar a C.Prazo

                990 

Provisões em 
Curto Prazo

                  236 Empréstimos e Financiamentos 
em Longo Prazo

        12.238 

Investimentos 
Temporários

                  514 Empréstimos e Financiamentos 
de Curto Prazo

                493 

Provisões em 
Longo Prazo

            3.995 Fornecedores e Contas a Pagar 
a Curto Prazo

           1.931 

Realizável em 
Longo Prazo

          30.030 Fornecedores e Contas a Pagar 
em Longo Prazo

                    19 

Investimentos 
Permanentes

             1.675 Obrig.Trabalhista Prev. e Assist. 
a Pagar em L.Prazo

                101 

Caixa e 
Equivalente de 
Caixa

             4.652 Variações Patrimoniais 
Diminutivas Pagas 
Antecipadamente

                    26 

Demais 
Obrigações em 
Curto Prazo

                  696   
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Sobre os saldos nas contas do balanço da Cidade Maravilhosa, 
avalie as afirmações a seguir.

I. O total de Ativos Não Circulantes foi de 36.934 milhares de 
reais.

II. O total do Patrimônio Líquido no período foi de 23.185 mi-
lhares de reais.

III. Os Passivos Circulantes totalizaram no exercício 17.108 milha-
res de reais.

IV. O total de dívidas assumidas pelo município até a data do 
balanço foi de 44.675 milhares de reais.

V. O total dos Ativos Circulantes no Balanço da Prefeitura da Ci-
dade Maravilhosa foi de 7.741 milhares de reais.

 
Está INCORRETO apenas o que se afirma em

a) I e II.

b) I e IV.

c) II e III.

d) III e IV.

e) IV e V.
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QUESTÃO 48

As Receitas Orçamentárias têm papel de destaque no processo de 
planejamento e de gestão dos orçamentos de instituições públi-
cas. A figura abaixo representa as etapas de realização das Recei-
tas Orçamentárias.  

1.

4. 2.

3.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pú-
blico, a sequência correta é

a) 1. Arrecadação / 2. Previsão / 3. Lançamento / 4. Recolhimento 

b) 1. Lançamento / 2. Previsão / 3. Recolhimento / 4. Arrecadação 

c) 1. Previsão / 2. Arrecadação / 3. Recolhimento / 4. Lançamento

d) 1. Previsão / 2. Lançamento / 3. Arrecadação / 4. Recolhimento

e) 1. Recolhimento / 2. Arrecadação / 3. Previsão / 4. Lançamento
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QUESTÃO 49

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público (NCASP), são demonstrações obrigatórias, exclu-
sivamente,

a) Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financei-
ro, Demonstração dos Fluxos de Caixa.

b) Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financei-
ro, Demonstração das Variações Patrimoniais.

c) Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Demonstração do 
Valor Adicionado, Demonstração dos Fluxos de Caixa.

d) Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Demonstração do 
Resultado Econômico, Demonstração dos Fluxos de Caixa.

e) Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Demonstração do 
Valor Adicionado, Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido. 

QUESTÃO 50

As etapas das despesas orçamentárias são duas: a do planeja-
mento e a da execução. Por sua vez, sobre a execução das despe-
sas orçamentárias é correto afirmar que são processos executa-
dos nesta sequência de etapas:

a) a fixação, a liquidação e a programação. 

b) o empenho, a liquidação e o pagamento.

c) a fixação, a arrecadação e a programação. 

d) a previsão, a programação e o pagamento.

e) o empenho, a arrecadação e a programação.
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QUESTÃO 51

O Município de Muzambinho concedeu uma renúncia fiscal de 
IPTU, reduzindo-o em 20%. O total da referida Receita Tributária 
Orçada no exercício foi de 50 milhões de reais. Os lançamentos 
contábeis a serem feitos no sistema orçamentário no momento 
da arrecadação serão:
 

a) D- 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar 40 milhões 
D- 6.2.1.3.x.xx.xx Dedução de Receita  

Realizada
10 milhões 

C- 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada 50 milhões 

b) D- 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos Tributários a 
Receber 

40 milhões 
C- 4.1.1.2.x.xx.xx Impostos Sobre o 

Patrimônio e a Renda

c) D- 1.1.1.1.1.xx.xx  Caixa e Equivalentes 
de Caixa em Moeda 
Nacional 

40 milhões 

C- 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos Tributários a 
Receber

d) D- 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos Tributários a 
Receber 

40 milhões 
C- 4.1.1.2.x.xx.xx Impostos Sobre o 

Patrimônio e a Renda
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e) D- 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos Tributários a 
Receber 

40 milhões 

D- 6.2.1.3.x.xx.xx Dedução de Receita  
Realizada

10 milhões 

C- 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada 50 milhões 

QUESTÃO 52

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a União, os Esta-
dos e os Municípios não poderão incorrer em gastos com pessoal 
no período orçamentário, que sejam superiores a

a) 40% (União) e 60% (Estados e Municípios) das Receitas Cor-
rentes Líquidas.

b) 50% (União) e 50% (Estados e Municípios) das Receitas Cor-
rentes Líquidas.

c) 50% (União) e 60% (Estados e Municípios) das Receitas Cor-
rentes Líquidas.

d) 60% (União) e 40% (Estados e Municípios) das Receitas Orça-
mentárias Líquidas.

e) 50% (União) e 60% (Estados e Municípios) das Receitas Orça-
mentárias Líquidas.
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QUESTÃO 53

Os Restos a Pagar constituem um evento econômico com carac-
terísticas próprias na Contabilidade Pública. Sobre esses eventos, 
avalie as afirmações e marque (V) para verdadeiro ou (F) para 
falso.

(  ) Distinguem-se dois tipos de Restos a Pagar: os liquidados e os 
cancelados.

(  ) Serão inscritas em Restos a Pagar, ao final do mandato eleito-
ral, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas.

(  ) São todas as despesas regularmente empenhadas, do exercí-
cio atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de 
dezembro do exercício financeiro vigente.

(  ) Devem ser observadas as disponibilidades financeiras e as 
condições da legislação pertinente, quanto à inscrição de Res-
tos a Pagar, de modo a prevenir riscos e a corrigir desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

Com relação às afirmações, a sequência correta é

a) F, F, V, V.

b) F, V, V, F.

c) F, F, F, V.

d) V, V, F, F.

e) V, F, F, V.
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QUESTÃO 54

O Sistema de Custos aplicado ao setor público reforçou a neces-
sidade de se buscar a representação fidedigna das informações, 
incluindo aquelas relacionadas aos custos das mercadorias, dos 
produtos e dos serviços prestados pelas entidades públicas. Con-
siderando os diversos métodos de custeio, é correto afirmar que 

a) o pleno consiste na apropriação dos custos de produção e das 
despesas aos produtos e serviços.

b) o por absorção consiste na apropriação de todos os custos de 
produção e de despesas aos produtos e serviços.

c) o por atividade considera que os departamentos das entida-
des são geradores de custos e consomem recursos.

d) o direto aloca todos os custos fixos e variáveis diretamente aos 
produtos, sem qualquer tipo de rateio ou apropriação.

e) o variável apropria aos produtos ou serviços apenas os custos 
variáveis e fixos operacionais e considera os custos fixos estru-
turais como despesas do período.
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QUESTÃO 55

O montante acumulado ao final de 6 meses e os juros recebidos 
a partir de um capital de 10 mil reais, com uma taxa de juros de 
1% ao mês, pelo regime de capitalização simples, é de

a) R$ 9.400,00 e R$ 600,00.

b) R$ 9.420,00 e R$ 615,20.

c) R$ 10.000,00 e R$ 600,00.

d) R$ 10.600,00 e R$ 600,00.

e) R$ 10.615,20 e R$ 615,20.

QUESTÃO 56

A empresa Good Finance aplicou em uma renda fixa um capital 
de 100 mil reais, com taxa de juros compostos de 1,5% ao mês, 
para resgate em 12 meses. O valor recebido de juros ao final do 
período foi de

a) R$ 10.016,00.

b) R$ 15.254,24.

c) R$ 16.361,26.

d) R$ 18.000,00.

e) R$ 19.561,82.
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QUESTÃO 57

O Sr. Homo Economicus negocia com o fornecedor uma antecipa-
ção de três títulos no valor de R$ 1.000 reais, vincendos em 30, 
60 e 90 dias. A empresa propôs a redução dos juros, aplicando 
uma taxa de desconto simples de 2% ao mês. Entretanto, o Sr. 
Economicus exige que seja aplicada a mesma taxa de juros, mas 
com os descontos compostos.  Considerando que a empresa ten-
derá a aceitar a opção com menor ônus para o cliente, já que essa 
taxa de juros é muito inferior à de linhas de créditos disponíveis 
nas instituições financeiras, é correto afirmar que a empresa re-
ceberá na data atual

a) R$ 2.856,32.

b) R$ 2.883,88.

c) R$ 2.885,33.

d) R$ 2.904,33.

e) R$ 2.903,49.

QUESTÃO 58

A taxa anual de juros equivalentes a 1% ao mês é de

a) 11,00%.

b) 11,50%.

c) 11,57%. 

d) 12,00%.

e) 12,68%.
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QUESTÃO 59

Um capital foi aplicado por 1 ano, à taxa de juros de 12% ao ano, 
e, no mesmo período, a taxa de inflação foi de 9% ao ano. A taxa 
real de juros é de

a) 1,75%.

b) 2,75%.

c) 3,00%.

d) 3,21%.

e) 3,85%.

QUESTÃO 60

O Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) dos meses de janei-
ro a abril de 2017 foi, respectivamente: 0,64%, 0,08%, 0,01% e 
-0,36%. A taxa média de juros neste período foi de

a)  0,0450%.

b) -0,0900%.

c)  0,0925%.

d)  0,0930%.

e)  0,2433%.






