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TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 
 

1. Aguarde permissão para iniciar a prova. 

2. Identifique-se na parte inferior desta prova. Você será excluído do concurso caso não 
tenha se identificado. Assine somente no local apropriado.  

3. Este caderno contém 30 questões de múltipla escolha, perfazendo um total de 70,0 
pontos assim distribuídos: 

 Questões de 01 a 10: 3,0 pontos cada; 

 Questões de 11 a 30: 2,0 pontos cada. 

4. Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam 
dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao fiscal. 

5. Você dispõe de, no máximo, quatro horas improrrogáveis para responder a todas as 
questões e preencher as Folhas de Respostas. 

6. Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta. 

7. O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 
Preencha-as cobrindo somente uma opção, sem ultrapassar os limites. Use caneta 
azul ou preta. 

 

8. Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal as Folhas de Respostas. 

9. Após o aviso para início das provas, você deverá permanecer por, no mínimo, 
sessenta minutos no local em que elas são realizadas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Identificação do Candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da Inscrição 

  

Assinatura: 

 



  



  

 
Prova de Conhecimento Específico  
Cargo: Técnico em Contabilidade  

Questões de 01 a 30 
 

 

01. “Princípio básico da atividade da Administração Pública no regime democrático 
previsto no caput do art. 37 da Magna Carta de 1988. Justifica-se especialmente 
pelo fato de o orçamento ser fixado em lei, sendo esta a que autoriza aos Poderes 
a execução de suas despesas.” A citação se refere a que princípio orçamentário? 

A) Legalidade 

B) Publicidade 

C) Exclusividade 

D) Transparência 

 

02. Qual dos itens abaixo é classificado como Receita de Capital? 

A) Operações de crédito 

B) Tributos 

C) Receita agropecuária 

D) Receita de serviços 

 

03. Indique qual dos itens abaixo não compõe a classificação da despesa 
orçamentária, segundo a sua natureza: 

A) Programa 

B) Categoria econômica 

C) Grupo de natureza da despesa 

D) Elemento de despesa 

 

04. A criação de vinculações para as receitas deve ser pautada em 
_________________________ que regulamentam a _____________ de recursos, 
seja para funções essenciais, seja para entes, órgãos, entidades e fundos. Outro 
tipo de vinculação é aquela derivada de convênios e contratos de empréstimos e 
financiamentos, cujos recursos são obtidos com ______________________. 

Indique a alternativa cuja sequência preenche de forma adequada as lacunas acima. 

A) atos administrativos – obtenção – finalidade específica 

B) mandamentos legais – aplicação – finalidade específica 

C) atos administrativos – aplicação – prazo indeterminado 

D) mandamentos legais – obtenção – prazo indeterminado 
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05. São indicadores de que a entidade controla um determinado ativo no presente, 
exceto: 

A) propriedade legal. 

B) acesso ao ativo ou a capacidade de negar ou restringir o acesso a ele. 

C) meios que assegurem que o recurso seja utilizado para alcançar os seus 
objetivos. 

D) expectativa de direito em relação ao potencial de serviços ou à capacidade para 
gerar os benefícios econômicos advindos do ativo. 

 

06. Considera-se realizada a Variação Patrimonial Diminutiva (VPD), exceto: 

A) pela inexistência do correspondente valor ativo, por transferência de sua 
propriedade para terceiro. 

B) pela execução de uma despesa de capital. 

C) pela diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo. 

D) pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo. 

 

07. São bases para mensuração de passivos, exceto: 

A) custo histórico 

B) custo de liberação 

C) custo de reposição 

D) valor de mercado 

 

08. São objetivos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), exceto:  

A) padronizar os registros contábeis das entidades do setor público. 

B) distinguir os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de controle. 

C) atender à administração direta e à administração indireta das três esferas de 
governo, inclusive quanto às peculiaridades das empresas estatais 
dependentes e dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).  

D) permitir a comparação das demonstrações com entidades do terceiro setor. 

 

09. Considere as contas contábeis citadas abaixo. 

I. Transferências Correntes 

II. Transferências de Capital 

III. Transferências Recebidas 

IV. Transferências Concedidas 

Quais delas figuram no Balanço Orçamentário? 

A) I e II 

B) I e III 

C) II e III 

D) III e IV 
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10. São Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público conforme conjunto 
normativo vigente, exceto: 

A) Demonstração das Variações Patrimoniais 

B) Demonstração do Valor Agregado 

C) Demonstração dos Fluxos de Caixa 

D) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
 
 

11. Em relação ao alcance da estrutura conceitual da contabilidade, indique a 
alternativa incorreta. 

A) Aborda o objetivo da elaboração e divulgação do relatório contábil-financeiro. 

B) Trata das características qualitativas da informação contábil-financeira útil. 

C) Indica a definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos a partir 
dos quais as demonstrações contábeis são elaboradas. 

D) Estabelece os procedimentos técnicos para execução dos registros contábeis. 
 

 

12. É finalidade da estrutura conceitual da Contabilidade, exceto: 

A) dar suporte ao desenvolvimento de novos pronunciamentos técnicos, 
interpretações e orientações e à revisão dos já existentes, quando necessário. 

B) dar suporte à promoção da harmonização das regulações, das normas 
contábeis e dos procedimentos relacionados à apresentação das 
demonstrações contábeis, provendo uma base para a redução do número de 
tratamentos contábeis alternativos permitidos pelos pronunciamentos, 
interpretações e orientações. 

C) dar suporte ao governo no processo de arrecadação tributária. 

D) dar suporte aos órgãos reguladores nacionais. 

 

13. A liquidação de uma obrigação presente pode ocorrer de diversas maneiras, 
exceto: 

A) transferência de outros passivos 

B) prestação de serviços 

C) substituição da obrigação por outra 

D) conversão da obrigação em item do patrimônio líquido 

 

14. Os benefícios econômicos futuros incorporados a um ativo podem fluir para a 
entidade de diversas maneiras, exceto se o ativo for: 

A) usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de bens ou 
na prestação de serviços a serem vendidos pela entidade. 

B) usado para liquidar um passivo. 

C) distribuído ao governo. 

D) distribuído aos proprietários da entidade. 
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Para resolver as questões 15, 16 e 17, considere os seguintes eventos 
(apresentados em ordem cronológica) que ocorreram em janeiro/2017 com a 
Comercial Bauxita. 

 A Comercial Bauxita iniciou o mês com saldo de R$ 20.000,00 nas contas 
“Estoques” e “Capital Social”. 

 Foi realizado um aumento de capital social em espécie no valor de R$ 80.000,00. 

 Comprou mercadorias à vista no valor de R$ 40.000,00. 

 Efetuou vendas no valor de R$ 100.000,00 (metade para pagamento à vista e 
outra metade para 60 dias). 

 O custo da mercadoria referente à venda foi de 50% do valor do estoque. 

 Foi realizado o reconhecimento das despesas referentes à mão de obra, no 
valor de R$ 15.000,00. 

 Foram pagas despesas operacionais no valor de R$ 10.000,00. 

 

15. O resultado apurado em janeiro/2017 é: 

A) R$ 5.000,00 de lucro. 

B) R$ 5.000,00 de prejuízo. 

C) R$ 45.000,00 de lucro. 

D) R$ 55.000,00 de lucro. 

 

16. O saldo da conta caixa é: 

A) R$ 65.000,00. 

B) R$ 80.000,00. 

C) R$ 85.000,00. 

D) R$ 100.000,00. 

 

17. Em relação aos valores patrimoniais apurados após o processamento de todos os 
eventos ocorridos em janeiro/2017 na Comercial Bauxita, assinale a opção 
incorreta. 

A) O total do patrimônio líquido é de R$ 145.000,00. 

B) O total do passivo é de R$ R$ 145.000,00. 

C) O total dos ativos é de R$ 160.000,00. 

D) O total do ativo circulante é de R$ 160.000,00. 
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18. Indique qual das alternativas abaixo descreve uma das alterações promovidas nas 
Demonstrações Financeiras pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009. 

A) As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos 
valores correspondentes às demonstrações do exercício anterior. 

B) A diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, a 
Demonstração dos Fluxos de Caixa, ao fim de cada exercício social. 

C) A diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, a 
Demonstração do Resultado do Exercício, ao fim de cada exercício social. 

D) A diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, a 
Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Ao fim de cada exercício 
social. 

 

19. Considere as afirmações abaixo:  

I. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos 
valores correspondentes às demonstrações do exercício anterior. 

II. As contas semelhantes, nas demonstrações, poderão ser agrupadas; os 
pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e 
não ultrapassado 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; é 
vedada a utilização de designações genéricas, como “diversas contas” ou 
“contas-correntes”. 

III. As demonstrações financeiras não registrarão a destinação dos lucros, isso só 
será feito na assembleia geral. 

IV. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e por outros 
quadros analíticos ou por demonstrações contábeis necessárias para 
esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

D) Apenas a afirmativa IV é falsa. 
 

20. As notas explicativas devem, exceto: 

A) descrever o processo de registro dos atos e fatos contábeis, indicando como 
ocorre a escrituração e os meios físicos e/ou tecnológicos usados na atividade. 

B) apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações 
financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para 
negócios e eventos significativos. 

C) divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil 
que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações 
financeiras. 

D) fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações 
financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada. 
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As questões 21, 22, 23 e 24 devem ser respondidas com base nos dados abaixo 
referentes ao Balanço Patrimonial da Companhia Minas Gerais para o ano de 2016. 

Cia. Minas Gerais 

ATIVOS 2015 AV% * 2016 AV% * AH% * 

Caixa 25.000 33,33 5.000 5,00 -80,00  

Contas a Receber 20.000 26,67 25.000 25,00 25,00  

Estoques 30.000 40,00 50.000 50,00 66,67  

Equipamentos     20.000 20,00   

TOTAL 75.000 100,00 100.000 100,00 33,33  

PASSIVOS 2015 AV% * 2016 AV% * AH% * 

Fornecedores 15.000 20,00 40.000 40,00 166,67  

Contas a Pagar 10.000 13,33 5.000 5,00 -50,00  

Capital Social 50.000 66,67 50.000 50,00 0,00  

Reserva de Capital     5.000 5,00   

TOTAL 75.000 100,00 100.000 100,00 33,33  

 
* As colunas AV% e AH% se referem, respectivamente, à análise vertical e à 
análise horizontal, expressas em percentuais. 

 

21. Com base nos dados acima, é correto afirmar que: 

A) o total do patrimônio líquido em 2016 foi metade do total de passivos. 

B) o ativo circulante em 2015 foi correspondente a 60% do total de ativos. 

C) o capital social mudou sua representatividade dentro do conjunto de passivos 
da companhia. 

D) os ativos imobilizados nunca foram inferiores a 40% do total de ativos. 

 

22. Em relação às informações da Cia. Minas Gerais, ao comparar os anos de 2015 e 
2016, é incorreto afirmar que: 

A) duas contas contábeis apresentaram redução em seus saldos a partir das 
informações apresentadas. 

B) os saldos das contas que compõem o patrimônio líquido permaneceram 
inalterados. 

C) a conta contábil do ativo com maior liquidez reduziu seu saldo. 

D) a companhia apresentou lucro no exercício de 2015. 
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23. Com base nas informações apresentadas, o índice de liquidez corrente de 2015 e 
o de liquidez seca de 2016 são, respectivamente: 

A) 1,80 e 0,67. 

B) 1,80 e 1,78. 

C) 3,00 e 0,67. 

D) 3,00 e 1,78. 
 

 
24. O indicador de imobilização de recursos não correntes para o ano de 2016 foi 

menor que 0,50. Em relação ao significado desse índice, assinale a afirmativa 
correta. 

A) A Cia. Minas Gerais compromete menos de 50% de todos os seus ativos com 
ativos imobilizados. 

B) A Cia. Minas Gerais compromete menos de 50% de todos os seus passivos 
com ativos imobilizados. 

C) A Cia. Minas Gerais compromete menos de 50% de todas as suas receitas com 
ativos imobilizados. 

D) A Cia. Minas Gerais compromete menos de 50% de todos os seus recursos de 
longo prazo com ativos imobilizados. 

 

25. A relação entre capital circulante líquido e vendas indica: 

A) a capacidade das vendas da empresa de gerar capital circulante líquido. 

B) a capacidade da empresa de acumular capital. 

C) a velocidade com que a empresa gira seu estoque. 

D) o capital circulante líquido que a empresa possui para atender seu volume de 
vendas. 

 

26. “Compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício financeiro para a 
entidade (desembolso), sacrifício este representado por entrega ou promessa de 
entrega de ativos (normalmente dinheiro).” A descrição citada corresponde ao 
conceito de:  

A) gasto. 

B) despesa. 

C) custo. 

D) desembolso. 
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27. Em relação ao Custeio Baseado em Atividades (ABC), é incorreto afirmar: 

A) O conceito e a sua metodologia aplicam-se também às empresas não 
industriais, pois atividades ocorrem tanto em processos de manufatura quanto 
em prestação de serviços. 

B) O ABC pode ser implementado sem interferir no sistema contábil da empresa, 
isto é, pode ser um sistema paralelo. 

C) O ABC, por ser uma ferramenta eminentemente gerencial, pode, também, 
incorporar conceitos utilizados na gestão econômica, como custo de 
oportunidade, custo de reposição, depreciação diferente dos critérios legais, etc. 

D) O ABC pode ser usado para atender às exigências legais e fiscais, bem como 
atender à auditoria interna e externa. 

 
 

28. “O ________________________________de fato fere os Princípios Contábeis, 
principalmente o Regime de Competência e a Confrontação. Segundo estes, 
devemos apropriar as receitas e delas deduzir todos os sacrifícios envolvidos para 
sua obtenção. Ora, se produzimos hoje, incorremos hoje em custos que são 
sacrifícios para a obtenção das receitas derivadas das vendas dos produtos feitos, 
e essas vendas poderão em parte vir amanhã. Não seria, dentro desse raciocínio, 
muito correto jogar todos os custos fixos contra as vendas de hoje, se parte dos 
produtos feitos só será vendida amanhã; deve então também ficar para amanhã 
uma parcela dos custos, quer variáveis, quer fixos, relativos a tais produtos”.  

Indique qual das alternativas preenche de forma adequada a lacuna acima.  

A) Custeio ABC 

B) Custeio variável 

C) Custeio por absorção 

D) Custeio padrão 
 

 
29. Assinale a alternativa abaixo que não participa de nenhuma das fórmulas para 

calcular os índices de rentabilidade de uma companhia. 

A) Passivo circulante 

B) Lucro líquido 

C) Vendas líquidas 

D) Ativo 
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30. Analise as afirmativas abaixo: 

I. O ciclo financeiro é o tempo entre o pagamento a fornecedores e o recebimento 
das vendas. Quanto maior o poder de negociação da empresa com 
fornecedores, menor o ciclo financeiro. 

II. Uma empresa que trabalha somente com vendas à vista tem seu ciclo 
operacional com o mesmo valor do ciclo econômico. 

III. O ciclo econômico é o tempo em que a mercadoria permanece em estoque. Vai 
desde a aquisição dos produtos até o ato da venda, não levando em 
consideração o seu recebimento. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

D) Nenhuma afirmativa é falsa. 
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