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Técnico Contábil

INSTRUÇÕES GERAIS

1) O candidato receberá do fiscal:
a) Um caderno de questões contendo as questões objetivas de múltipla escolha.
b) Uma folha de respostas personalizada para a Prova Objetiva.
2) Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a paginação 
estão corretas. Caso contrário, solicite ao fiscal um outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações 
posteriores.
3) O tempo de realização da prova, o tempo mínimo de permanência em sala, assim como o tempo mínimo necessário 
requerido para o candidato levar o caderno de questões, caso seja permitido, estão previstos no Edital de Abertura do 
certame.

ATENÇÃO

- Verifique se seus dados estão corretos na folha de respostas; caso não estejam, informe ao fiscal imediatamente.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na folha de respostas, usando caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa -  mais de uma letra assinalada implicará a 
anulação da questão.
- Para responder cada questão, é necessário interpretá-la de forma correta e precisa, o que exige atenção e 
capacidade de abstração por parte do candidato, que deve estar ciente de que existe apenas UMA alternativa a ser 
assinalada.
- Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão. Portanto, a folha de respostas NÃO pode ser dobrada, 
amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo 
abaixo:

GABARITO DO CANDIDATO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4.

Desistindo de Natal

Moacyr Scliar

Prezado Papai Noel: há uma semana eu lhe mandei uma 
carta com a lista dos meus pedidos para o Natal. Agora estou 

mandando esta outra carta para dizer que mudei de ideia. Não 

vou querer nada. Ontem o papai nos avisou que não tem 
dinheiro para as compras do fim de ano. Papai está 

desempregado há mais de um ano. A gente mora numa cidade 

pequena do interior, muito pobre. No Natal passado, o prefeito 

anunciou que tinha um presente para a população: uma grande 

fábrica viria se instalar aqui, dando emprego para muitas 

pessoas. Meu pai ficou animado. Ele é um homem trabalhador, 

sabe fazer muitas coisas e achou que com isso o nosso 

problema estaria resolvido. Agora, porém, o prefeito teve de 
dizer que a fábrica não vem mais. Não entendo dessas coisas, 

mas parece que a situação está difícil.

Portanto, Papai Noel, peço-lhe desculpas se o senhor já 

encomendou as coisas, mas infelizmente vou ter de desistir. 

Para começar, não quero aquela bonita árvore de Natal de que 
lhe falei -  até mandei um desenho, lembra? Nada de 

pinheirinho, nada de luzinhas, nada de bolinhas coloridas. A 

verdade, Papai Noel, é que essas coisas só gastam espaço e, 

como disse a mamãe, gastam muita luz.

E nada de ceia de Natal, Papai Noel. Nada de peru. Como 
eu lhe disse, nunca comi peru na minha vida, mas acho que não 

vai me fazer falta. Se tivesse peru, eu comeria tanto que decerto 

passaria mal. Portanto, nada de peru. Aliás, se a gente tiver 

comida na mesa, já será uma grande coisa.
Nada de presentes, Papai Noel. Não quero mais aquela 

bicicleta com a qual sonho há tanto tempo. Bicicletas custam 

caro. E além disso é uma coisa perigosa. O cara pode cair, 
pode ser atropelado por um carro... Nada de bicicleta.

Nada de DVD, Papai Noel. Afinal, a gente já tem uma TV 
(verdade que de momento ela está estragada e não temos 

dinheiro para mandar consertar), mas DVD não é coisa tão 

urgente assim.
Também quero desistir da roupa nova que lhe pedi e dos 

sapatos. A minha roupa velha ainda está muito boa, e a mamãe 
vai fazer os remendos nos rasgões. E sapato sempre pode dar 

problema: às vezes ficam apertados, às vezes caem do pé. 

Prefiro continuar com meus tênis e o meu chinelo de dedo.

Ou seja: nada de Natal, Papai Noel. Para mim, nada de 

Natal. Agora, se o senhor for mesmo bonzinho e quiser nos dar 

algum presente, arranje um emprego para o meu pai. Ele ficará 

muito grato e nós também. Desejo ao senhor um Feliz Natal e 
um próspero Ano Novo.

Retirado de: http://www1 .folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1912200502.htm.

1. A partir da leitura do texto, é possível afirmar que

(A) o menino está rancoroso por não poder ganhar um 
presente de Natal.

(B) a carta se trata de uma reclamação do menino para 
o Papai Noel.

(C) há um ano, o pai do menino tinha grandes chances 
de conseguir um emprego.

(D) o Papai Noel não se importa com as dificuldades da 
família do menino.

2. Na sentença “Se tivesse peru, eu comeria tanto que 
decerto passaria mal.”, a palavra decerto poderia ser 
substituída, sem alteração de sentido, por

(A) “sem dúvida”.
(B) “milagrosamente”.
(C) “infelizmente”.
(D) “por fim”.

3. Assinale a alternativa na qual a alteração da sentença 
retirada no texto NÃO gerou prejuízo gramatical ou de 
sentido.

(A) “No Natal, passado, o prefeito anunciou, que tinha 
um presente para a população.”

(B) “Se tinha peru, eu comeria tanto que 
passaria mal. Entretanto, nada de peru.”

decerto

(C) “A gente, mora numa cidade pequena do 
muito pobre.”

interior,

(D) “Peço-lhe desculpas se o senhor já encomendou as 
coisas, mas infelizmente terei de desistir.”

4. Leia a sentença abaixo retirada do texto.

“A verdade, Papai Noel, é que essas coisas só gastam 

espaço e. como disse a mamãe, gastam muita luz.”

A respeito dos trechos em destaque, é correto afirmar que

(A) trata-se, respectivamente, de uma locução adjetiva e 
de um vocativo.

(B) ambos correspondem a um adjunto adverbial de 
modo.

(C) são, respectivamente, um vocativo e um aposto.
(D) ambos correspondem a vocativos.
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5. Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal 
correta, conforme a norma-padrão da Língua Portuguesa.

(A) Precisam-se de novos funcionários para este setor.
(B) Eles haviam me incentivado a voltar aos estudos.
(C) Após tantos treinos, conquistou-se os prêmios 

esperados.
(D) Devem haver muitos assaltos nessa região.

6. Em relação ao uso da crase, conforme a norma-padrão da 
Língua Portuguesa, leia o trecho abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 

delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é

dado_contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar

o capítulo; vá direto__narração. Mas, por menos curioso que
seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou 

na minha cabeça durante uns vinte__trinta minutos.’’

ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas.

(A) à/ à/ a
(B) a/ a/ a
(C) à/ à/ à
(D) a/ a/ à

Leia o texto abaixo para responder às questões 7 e 8.

As margens da alegria

Esta é a estória. Ia um menino, com os Tios, passar dias 
no lugar onde se construía a grande cidade. Era uma viagem 
inventada no feliz; para ele, produzia-se em caso de sonho. 

Saíam ainda com o escuro, o ar fino de cheiros desconhecidos. 

A Mãe e o Pai vinham trazê-lo ao aeroporto. A Tia e o Tio 
tomavam conta dele, justinhamente. Sorria-se, saudava-se, 

todos se ouviam e falavam. O avião era da Companhia, 

especial, de quatro lugares. Respondiam-lhe a todas as 

perguntas, até o piloto conversou com ele. O voo ia ser pouco 

mais de duas horas. O menino fremia no acorçoo, alegre de se 
rir para si, confortavelzinho, com um jeito de folha a cair. A vida 

podia às vezes raiar numa verdade extraordinária. Mesmo o 

afivelarem-lhe o cinto de segurança virava forte afago, de 

proteção, e logo novo senso de esperança: ao não sabido, ao 

mais. Assim um crescer e desconter-se — certo como o ato de 
respirar — o de fugir para o espaço em branco. O Menino.

E as coisas vinham docemente de repente, seguindo 

harmonia prévia, benfazeja, em movimentos concordantes: as 
satisfações antes da consciência das necessidades. Davam-lhe 

balas, chicles, à escolha. Solícito de bem-humorado, o Tio

ensinava-lhe como era reclinável o assento — bastando a gente 

premer manivela. Seu lugar era o da janelinha, para o móvel 

mundo. Entregavam-lhe revistas, de folhear, quantas quisesse, 

até um mapa, nele mostravam os pontos em que ora e ora se 
estava, por cima de onde. O Menino deixava-as, fartamente, 

sobre os joelhos, e espiava: as nuvens de amontoada 
amabilidade, o azul de só ar, aquela claridade à larga, o chão 

plano em visão cartográfica, repartido de roças e campos, o 

verde que se ia a amarelos e vermelhos e a pardo e a verde; e, 

além, baixa, a montanha. Se homens, meninos, cavalos e bois 

— assim insetos? Voavam supremamente. O Menino, agora, 

vivia; sua alegria despedindo todos os raios. Sentava-se, inteiro, 

dentro do macio rumor do avião: o bom brinquedo trabalhoso. 

Ainda nem notara que, de fato, teria vontade de comer, quando 
a Tia já lhe oferecia sanduíches. E prometia-lhe o Tio as muitas 

coisas que ia brincar e ver, e fazer e passear, tanto que 

chegassem. O Menino tinha tudo de uma vez, e nada, ante a 
mente. A luz e a longa-longa-longa nuvem. Chegavam. [...]

ROSA, João Guimarães. Primeiras Estórias. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2001.

7. Assinale a alternativa cujo trecho retirado do texto
apresenta um discurso indireto livre.

(A) “A Mãe e o Pai vinham trazê-lo ao aeroporto. A Tia e 
o Tio tomavam conta dele, justinhamente.’’

(B) “Esta é a estória. Ia um menino, com os Tios, passar 
dias no lugar onde se construía a grande cidade.”

(C) “Davam-lhe balas, chicles, à escolha.”
(D) “Se homens, meninos, cavalos e bois — assim 

insetos? Voavam supremamente.”

8. Assinale a alternativa em que TODAS as palavras estão
grafadas corretamente.

(A) solstício/ exacerbado/ erupção
(B) enjúria/ ressucitação/ enchame
(C) esteriótipo/ deslise/ enxarcado
(D) carangueijo/ paralização/ tijela

9. No que concerne à sentença “Ainda nem notara que, de
fato, teria vontade de comer, quando a Tia já lhe oferecia
sanduíches.”, assinale a alternativa correta.

(A) Não há ocorrência de verbo no pretérito mais-que- 
perfeito.

(B) “Quando”, nesta oração, corresponde a um adjunto 
adverbial de modo.

(C) “De fato” corresponde a uma locução adverbial de 
afirmação.

(D) Os verbos “teria” e “oferecia” estão conjugados 
pretérito imperfeito.
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10. Assinale a alternativa que apresenta ERRO de regência 
verbal, de acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa.

(A) Os empreendedores visam a novos projetos criados 
por universitários.

(B) Os torcedores assistiram a copa no telão.
(C) Ele prontamente atendeu ao pedido dos clientes.
(D) O crescimento da empresa implica a criação de 

novos setores.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. No que concerne à Lei Federal n° 4.320/64, que estatui 
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, assinale a 
alternativa correta referente a receitas e despesas.

(A) Entende-se por elementos o desdobramento da 
despesa com pessoal, material, serviços, obras e 
outros meios de que se serve a administração 
pública para consecução dos seus fins.

(B) Para efeito de classificação da despesa, considera- 
se material permanente o de duração superior a 
doze meses.

(C) São Receitas de Capital as receitas tributária, de 
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, 
de serviços e outras e, ainda, as provenientes de 
recursos financeiros recebidos de outras pessoas de 
direito público ou privado, quando destinadas a 
atender despesas classificáveis em Despesas 
Correntes.

(D) São Receitas Correntes as provenientes da 
realização de recursos financeiros oriundos de 
constituição de dívidas; da conversão, em espécie, 
de bens e direitos.

12. Em relação à Lei n° 6.404/76, que dispõe sobre as 
Sociedade por Ações, assinale a alternativa que apresenta 
o critério correto para avaliar os elementos do passivo no 
balanço.

(A) De acordo com as obrigações em moeda 
estrangeira, com cláusula de paridade cambial, não 
serão convertidas em moeda nacional, sendo 
mantidos valores reais.

(B) As obrigações, encargos e riscos calculáveis, com 
exceção do Imposto sobre a Renda, serão 
computados pelo valor atualizado até a data do 
balanço.

(C) No que tange às obrigações, aos encargos e aos 
riscos classificados no passivo circulante, estes 
serão ajustados ao seu valor presente, sendo os 
demais ajustados quando houver efeito relevante.

(D) Obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou 
calculáveis, inclusive Imposto sobre a Renda a 
pagar com base no resultado do exercício, serão 
computados pelo valor atualizado até a data do 
balanço.

13. A Lei Federal n° 4.320/64 não permite admitir emendas ao
projeto de Lei de Orçamento, que tem em vista:

(A) conceder dotação para instalação ou funcionamento 
de serviço que esteja anteriormente criado.

(B) conceder dotação superior aos quantitativos 
previamente fixados em resolução do Poder 
Judiciário para concessão de auxílios e subvenções.

(C) conceder dotação para o início de obra cujo projeto 
não esteja aprovado pelos órgãos competentes.

(D) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, 
mesmo quando provada, nesse ponto a inexatidão 
da proposta.

14. São créditos adicionais as autorizações de despesa não 
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de 
Orçamento. Diante disso, conforme a Lei Federal n° 
4.320/64, é correto afirmar que os créditos adicionais

(A) especiais são destinados a reforço de dotação 
orçamentária.

(B) suplementares são destinados a despesas para as 
quais não haja dotação orçamentária específica.

(C) suplementares serão abertos por decreto do Poder 
Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao 
Poder Judiciário.

(D) terão vigência adstrita ao exercício financeiro em 
que forem abertos, salvo expressa disposição legal 
em contrário, quanto aos especiais e extraordinários.

15. Considere a NBC TG 25 e marque V para verdadeiro ou F
para falso e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.

( ) Obrigação não formalizada é uma obrigação que 
deriva de contrato (por meio de termos explícitos ou 
implícitos), legislação ou outra ação da lei.

( ) Ativo contingente é um ativo possível que resulta de 
eventos passados e cuja existência será confirmada 
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais 
eventos futuros incertos não totalmente sob controle 
da entidade.

( ) Contrato oneroso é um contrato em que os custos 
inevitáveis de satisfazer as obrigações do contrato 
excedem os benefícios econômicos que se esperam 
sejam recebidos ao longo do mesmo contrato.

( ) Reestruturação é um programa planejado e 
controlado pela administração e que altera 
materialmente o âmbito de um negócio empreendido 
por entidade ou a maneira como o negócio é 
conduzido.

(A) F, F, V, V
(B) F, V, V, V
(C) V, V, F, V
(D) V, V, F, F
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16. O controle da execução orçamentária compreenderá,
segundo a Lei Federal n° 4.320/64:

I. o cumprimento do programa de trabalho expresso 
em termos monetários e em termos de realização de 
obras e prestação de serviços.

II. a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação 
da receita ou a realização da despesa, o nascimento 
ou a extinção de direitos e obrigações.

III. a fidelidade funcional dos agentes da administração, 
responsáveis por bens e valores públicos.

É correto o que se afirma em

(A) III, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I, lie  III.

17. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público -  parte II, é correto afirmar sobre patrimônio
líquido que

(A) representa o valor residual dos ativos da entidade 
depois de somados todos seus passivos.

(B) não deve ser evidenciado o resultado do período 
segregado dos resultados acumulados de períodos 
anteriores.

(C) é integrado por: patrimônio/capital social, reservas 
de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas 
de lucros, ações em tesouraria, resultados 
acumulados e outros desdobramentos do saldo 
patrimonial.

(D) quando o valor do passivo for menor que o valor do 
ativo, o resultado é denominado passivo a 
descoberto.

18. De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade -
NBC TG 32, é correto afirmar que

(A) despesa tributária é o lucro ou prejuízo para um 
período antes da dedução dos tributos sobre o lucro.

(B) tributo corrente é o valor do tributo devido 
(recuperável) sobre o lucro tributável (prejuízo fiscal) 
do período.

(C) passivo fiscal diferido é o lucro (prejuízo) para um 
período, determinado de acordo com as regras 
estabelecidas pelas autoridades tributárias, sobre o 
qual os tributos sobre o lucro são devidos 
(recuperáveis).

(D) resultado contábil é o valor total incluído na 
determinação do lucro ou prejuízo para o período 
relacionado com o tributo sobre o lucro corrente ou 
diferido.

19. Os segmentos operacionais que não atinjam quaisquer 
dos parâmetros mínimos quantitativos podem ser 
considerados divulgáveis e podem ser apresentados 
separadamente se a administração entender que essa 
informação sobre o segmento possa ser útil para os 
usuários das demonstrações contábeis. A NBC TG 22 
estabelece que a entidade divulgue separadamente as 
informações sobre o segmento operacional que atenda, 
entre outros, o seguinte parâmetro:

(A) seus ativos são iguais ou menores a 10% dos ativos 
combinados de todos os segmentos operacionais.

(B) o montante em termos absolutos do lucro ou
prejuízo apurado é igual ou superior a 5% do maior, 
em termos absolutos, do prejuízo apurado
combinado de todos os segmentos operacionais que 
apresentaram prejuízos.

(C) o montante em termos absolutos do lucro ou
prejuízo apurado é igual ou inferior a 10% do menor, 
em termos absolutos, do lucro apurado combinado 
de todos os segmentos operacionais que não
apresentaram prejuízos.

(D) sua receita reconhecida, incluindo tanto as vendas 
para clientes externos quanto as vendas ou 
transferências intersegmentos, é igual ou superior a 
10% da receita combinada, interna e externa, de 
todos os segmentos operacionais.

20. Assinale a alternativa correta acerca do significado de
Omissão Material, segundo a NBC TG 23.

(A) É a informação incorreta que puder, individual ou 
coletivamente, influenciar as decisões econômicas 
que os usuários das demonstrações contábeis 
tomam com base nessas demonstrações. A 
materialidade depende da dimensão e da natureza 
da omissão ou da informação incorreta julgada à luz 
das circunstâncias às quais está sujeita. A dimensão 
ou a natureza do item, ou a combinação de ambas, 
pode ser o fator determinante.

(B) É a omissão nas demonstrações contábeis da 
entidade de um ou mais períodos anteriores 
decorrentes da falta de uso, ou uso incorreto, de 
informação confiável que estava disponível quando 
da autorização para divulgação das demonstrações 
contábeis desses períodos.

(C) É um ajuste nos saldos contábeis de ativo ou de 
passivo, ou nos montantes relativos ao consumo 
periódico de ativo, que decorre da avaliação da 
situação atual e das obrigações e dos benefícios 
futuros esperados associados aos ativos e passivos. 
As alterações nas estimativas contábeis decorrem 
de nova informação ou inovações e, portanto, não 
são retificações de erros.

(D) É a incorreção nas demonstrações contábeis da 
entidade de um ou mais períodos anteriores 
decorrentes da falta de uso, ou uso incorreto, de 
informação confiável que pudesse ter sido 
razoavelmente obtida e levada em consideração na 
elaboração e na apresentação dessas 
demonstrações contábeis.
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