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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EDITAL 01/2017 - NÍVEL SUPERIOR

CONTADOR

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões), 
Conhecimentos Específicos (20 questões) e uma prova discursiva.

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

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

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

o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas.
VII. A resposta da Prova Discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva, com caneta 

azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço da questão correspondente. 
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

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

no caderno não serão levadas em consideração.
XI.  Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais 

para marcar o cartão de respostas. 
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora  após seu início. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 

 Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto  

 No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um 
“jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses, 
criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionário-
autoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando 
as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas; 
ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em 
comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo 
comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o 
fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a 
invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da 
religião e de outros fatores externos àquela situação poderá 
provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é 
a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é 
não usar o argumento igualmente autoritário, o que também 
pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do 
funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da 
autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força 
que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está 
falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou 
uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas 
uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente. 
De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se 
um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com 
quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado. 
“Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois 
polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso 
de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto 
de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada, 
de harmonização de interesses opostos, tal como quando 
uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num 
encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro 
deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu 
lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada , mas 
com a indicação de que o sistema é  escalonado e não tem uma 
finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade, 
ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas 
são lançadas. 

(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem 
e o “jeitinho”. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 

1884. P79-89, (Adaptado) . 
1)	 Ao	afirmar	‘No	Brasil,	entre	o	“pode”	e	o	“não	pode”,	

encontramos	 um	 “jeito”’,	 para	 a	 sustentação	 da	 sua	
tese	o	autor	faz	uso	de	duas	estratégias	argumentativas	
que	podem	ser	identificadas	como:	
a) exemplificação e repetição de ideias.
b) postura objetiva e desconstrução de tese.
c) generalização e inclusão do emissor no discurso. 
d) autoquestionamento e conformidade. 

2)	 Ao	 estabelecer	 uma	 distinção	 entre	 o	 “Jeitinho”	 e	 o	
“Você	sabe	com	quem	está	falando?”,	o	autor	mostra	
que,	em	sua	opinião,	ambos	são:	
a) práticas que fazem uso da hierarquização como 

mecanismo de obtenção de benefícios. 
b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das 

instituições em geral. 
c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos 

envolvidos nas práticas. 
d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou 

mecanismos protocolares. 

 

	 Considere	 o	 fragmento	 abaixo	 para	 responder	 às	
questões	3,	4	e	5	seguintes.	

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da 
regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores 

externos àquela situação poderá provocar uma resolução 
satisfatória ou menos injusta.”

3)	 Em	períodos	mais	longos,	deve-se	reforçar	o	cuidado	
para	a	análise	de	suas	partes.	Nesse	sentido,	percebe-
se	que	a	segunda	oração	é	subordinada	à	primeira	e	
deve	ser	classificada	como:	
a)  substantiva predicativa. 
b)  adverbial concessiva. 
c)  adjetiva restritiva. 
d)  adverbial causal. 

4)	 A	 locução	verbal	destacada	no	 trecho	permite	 inferir,	
por	parte	do	enunciador,	uma	expressão	de:	
a) possibilidade. 
b) submissão. 
c) desinteresse. 
d) convicção. 

5)	 Cumprem	 papel	 caracterizador,	 podendo	 ser	
classificados	 como	 adjetivos,	 todos	 os	 vocábulos	
abaixo,	EXCETO:	
a) “pessoal”.
b) “externos”.
c) “menos”. 
d) “injusta”.

6)	 Em	 “Há	 sempre	 outra	 autoridade,	 ainda	 mais	 alta,”,	
o	 emprego	 do	 singular	 na	 forma	 verbal	 em	destaque	
deve-se:	
a)  à impessoalidade do verbo “haver” no contexto. 
b)  à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
c)  ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”. 

7)	 Na	última	frase	do	texto,	o	autor	faz	uso	de	uma	ideia	
que	confere	à	conclusão	um	sentido	figurado	que	deve	
ser	entendido	como	uma:	
a) hipérbole. 
b) metáfora.
c) antítese. 
d) prosopopeia.

8)	 No	 fragmento	 “Um	 é	 um	 modo	 harmonioso	 de	
resolver	 a	 disputa;	 o	 outro,	 um	 modo	 conflituoso	
e	direto	de	 realizar	a	mesma	coisa.”,	o	autor	 faz	uso	
das	 construções	 em	destaque	 que	 se	 encontram	 em	
paralelismo	 sintático.	 A	 estratégia	 coesiva	 ilustrada	
nesse	procedimento	é	o	emprego	de:	
a) um termo sinônimo, equivalente.  
b) uma expressão de sentido mais abrangente. 
c) um hipônimo de caráter mais específico. 
d) uma nominalização de forma verbal. 

9)	 No	início	do	texto,	o	emprego	da	vírgula	que	segue	a	
expressão	“No	Brasil”	deve	ser	justificado	por	tratar-
se	de:	
a) uma oração intercalada. 
b)  um aposto ilustrativo de lugar. 
c)  um objeto anteposto ao verbo que complementa. 
d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta. 
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10)	No	 trecho	 “A	 verdade	 é	 que	 a	 invocação	 da	 relação	
pessoal”,	 aponta-se	 uma	 “verdade”	 que	 se	 propõe	
inquestionável.	Esse	sentido	é	atribuído	em	função	do	
seguinte	recurso	linguístico:	
a) a conjunção “que”.
b)  a ausência de vírgulas. 
c)  o primeiro artigo definido. 
d)  a omissão do sujeito. 

CONHECIMENTOS GERAIS

11)	Em	 janeiro	 de	 2018,	 um	 país	 europeu	 assumiu	 pela	
primeira	 vez	 na	 história	 a	 presidência	 semestral	 do	
Conselho	da	União	Europeia	(EU).	O	país	em	questão,	
que	presidirá	o	Conselho	de	janeiro	a	junho/2018,	é:	
a) Bulgária
b) Portugal
c) Noruega
d) Croácia

12)	O	acordo	firmado	entre	países	europeus	que	entrou	em	
vigor	em	1995,	que	é	um	dos	mais	importantes	pilares	
da	União	Europeia	(EU),	e	que	trata	sobre	uma	política	
de	 abertura	 de	 fronteiras	 entre	 os	 países	 signatários	
e	 permite	 a	 livre	 circulação	 de	 pessoas	 denomina-se	
Acordo	de:
a) Maastricht
b) Roma
c) Lisboa
d) Schengen

13)	“Um	novo	ataque	de	sequestro	de	dados	(ransomware)	
afetou	países	do	Leste	Europeu	na	manhã	desta	quarta-
feira,	25,	e	começa	a	se	espalhar	pelo	mundo.	O	ataque	
afetou	as	 redes	do	aeroporto	de	Odessa,	na	Ucrânia,	
do	metrô	de	Kiev	e	alguns	bancos	russos,	reportaram	
empresas	de	segurança	e	o	banco	central	russo.	Além	
disso,	 já	há	casos	afetando	computadores	em	países	
como	Turquia,	Alemanha,	EUA	e	Coreia	do	Sul.”	

(Fonte:	O	Estadão	-	25/10/2017	-	adaptado)
	 O	nome	do	vírus	responsável	pelo	ataque	cibernético	

mencionado	no	texto	acima,	que	afetou	países	do	Leste	
Europeu	em	25/10/2017,	é:
a) Wanna Cry
b) NotPetya
c) Bad Rabbit
d) Lazarus

14)	O	 presidente	 Juan	 Manuel	 Santos,	 empossou	 nesta	
segunda-feira	(15)	os	magistrados	do	sistema	especial	
de	justiça	surgido	do	acordo	de	paz	com	a	ex-guerrilha	
FARC	e	que	julgará	os	crimes	mais	graves	do	conflito	
armado.	 “Alcançamos	 um	 modelo	 sem	 impunidade	
para	os	crimes	internacionais	e	contra	a	humanidade,	
que	também	respeita	nossa	Constituição	e	nossas	leis,	
e	os	tratados	internacionais	sobre	o	tema”,	assinalou	o	
presidente	durante	a	cerimônia	na	sede	do	governo.

(Fonte	-	Revista	Isto	É	-	15.01.18	-	adaptado)
	 FARC	 é	 um	 grupo	 guerrilheiro	 criado	 em	 1964,	 por	

Pedro	 Antonio	 Marín	 (também	 conhecido	 como	
Manuel	 Marulanda	 Vélez),	 que	 desenvolveu	 suas	
atividades	na/no:
a) Equador
b) Colômbia
c) Venezuela
d) Chile

15)	“Ser	relator	da	Lava-jato	mexeu	na	rotina	do	ministro	que	
mantinha	hábitos	simples	e	era	de	poucos	holofotes.	
O	novo	relator,	que	ocupa	hoje	o	gabinete	que	era	de	
Teori	 Zavaski,	 ex-relator	 da	 Lava-jato	 que	 morreu	 na	
queda	 de	 um	 avião,	 não	 pode	mais	 almoçar	 com	 os	
funcionários	 no	 bandejão	 do	 STF,	 está	 sempre	 com	
seguranças,	viaja	menos	para	ver	a	família,	e	tem	tido	
menos	 tempo	para	 ler	 algo	que	não	 seja	 relacionado	
com	o	maior	caso	de	corrupção	do	país.”	

(Fonte	-	Globo	CBN	-	01/06/2017)
	 O	relator	da	Operação	Lava	Jato	no	Supremo	Tribunal	

Federal	 mencionado	 no	 texto,	 que	 substituiu	 Teori	
Zavaski,	é:	
a) Luiz Fux
b) João Pedro Gebran Neto
c) Luiz Edson Fachin
d) José Antonio Dias Toffoli

16)	Em	2018,	o	governo	quer	conceder	à	iniciativa	privada	a	
exploração	do	turismo	em	três	parques	nacionais.	Hoje,	
apenas	 quatro	 parques	 brasileiros	 contam	 com	 esse	
tipo	de	serviço.	O	primeiro	parque	nacional	no	Brasil	
com	 manutenção	 e	 serviços	 concedidos	 à	 iniciativa	
privada	é	o:
a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
b) Parque Nacional do Iguaçu
c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
d) Parque Nacional da Serra da Capivara

17)	“A	 Prefeitura	 de	 Manaus	 decretou	 situação	 de	
emergencial	 social	 devido	 ao	 intenso	 processo	 de	
imigração	 dos	 indígenas	 da	 etnia	Warao	 para	 capital	
amazonense.	 Grupos	 estão	 acampados	 em	 viaduto	
e	 na	 Rodoviária	 de	 Manaus.	 A	 crise	 econômica	 e	 a	
falta	de	alimentos	fizeram	com	que	 indígenas	nativos	
deixassem	 o	 seu	 país.	 Mais	 de	 400	 índios	 estão	 na	
capital	do	Amazonas.”

(Fonte	-	Globo	CBN	-	01/06/2017	–	ADAPTADO)
	 Os	indígenas	da	etnia	Warao	que	estão	imigrando	para	

o	Brasil,	estão	fugindo	da	crise	político-econômica	de	
seu	país	de	origem	que	é:
a) A Venezuela
b) O Equador
c) A Guiana Francesa
d) O Suriname

18)	“Além	 do	 escândalo	 de	 doping	 envolvendo	 atletas	
russos	e	a	crise	da	baixa	venda	de	ingressos,	o	Comitê	
organizador	 da	 Olimpíada	 de	 Inverno	 de	 2018,	 tem	
outra	 grande	preocupação:	 o	 frio.	De	 acordo	 com	os	
organizadores	do	evento,	que	 iniciará	em	 fevereiro,	a	
abertura	da	competição	será	a	mais	fria	dos	últimos	20	
anos.”

(Fonte:	IG	Esportes	-	08/12/2017	-	adaptado)
	 Os	Jogos	Olímpicos	de	Inverno	de	2018	ocorreram	em:

a) Sapporo, Japão
b) Pequim, China
c) Sóchi, Rússia
d) PyeongChang, na Coreia do Sul
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19)	“O	 empresário	 e	 idealizador	 do	 Instituto	 Inhotim,	
Bernardo	Paz,	foi	condenado	a	nove	anos	e	três	meses	
de	prisão	por	lavagem	de	dinheiro.	A	irmã	dele,	Virgínia	
Paz,	foi	condenada	pelo	mesmo	crime	a	cinco	anos	e	
três	meses,	em	regime	semiaberto.	O	Instituto	é	um	dos	
maiores	museus	a	céu	aberto	do	mundo,	sede	de	um	
dos	acervos	de	arte	contemporânea	mais	importantes	
do	Brasil.”	

(Fonte:	G1	-	16/11/2017	-	Adaptado)
	 O	 Instituto	 Inhotim,	 fundado	 em	 2006,	 localiza-se	 no	

estado	brasileiro:
a) Da Bahia
b) Do Acre
c) De Minas Gerais
d) Do Rio Grande do Sul

20)	O	brasileiro	Luiz	Gabriel	Tiago	é	um	dos	indicados	de	
2018	 para	 um	prêmio	 internacional	muito	 importante,	
por	criar	o	projeto	Pontinho	de	Luz	que	atua	no	combate	
à	fome	em	regiões	de	alta	vulnerabilidade.	

	 Pontinho	 de	 Luz	 é	 uma	 rede	 de	 solidariedade	 que	
conta	 com	 35	 mil	 pessoas,	 responsáveis	 por	 ações	
sociais	realizadas	no	Brasil	e	no	exterior,	com	recursos	
arrecadados	por	treinamentos	e	doações.

	 O	 prêmio	 para	 o	 qual	 Luiz	 Gabriel	 Tiago	 recebeu	 a	
indicação	para	o	ano	de	2018	é:
a) O prêmio Here For Good
b) O prêmio Indira Gandhi
c) O prêmio Mundial de Alimentação
d) O prêmio Nobel Da Paz

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21)	Conforme	 NBC	 TG	 26	 (R5)	 “Resultado	 do	 período	 é	
o	 total	 das	 receitas	 deduzido	 das	 despesas,	 exceto	
os	 itens	 reconhecidos	 como	 outros	 resultados	
abrangentes	no	patrimônio	 líquido”.	Esse	 resultado	é	
apresentado	 através	 da	 Demonstração	 do	 Resultado	
do	Período.	Considere	os	dados	a	seguir	da	empresa	
Lucro	Certo,	observando	os	valores	da	Receita	Líquida	
e	do	Resultado	do	Período,	respectivamente.

Receita Bruta de Vendas 275.950
Despesas Administrativas ou Gerais 42.974
Descontos Incondicionais 1.240
PIS e COFINS sobre vendas 25.550
Outras Receitas Operacionais 2.400
Custo da Mercadoria Vendida 98.780
Despesas Comerciais 27.595
ICMS sobre vendas 49.671
Receita Financeira 1.249
Despesa Financeira 5.670
Devolução de vendas 16.557
Outras Despesas Operacionais 2.321

 
	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 os	 valores	

corretos,	respectivamente,	na	ordem	correta	da	Receita	
Líquida	e	do	Resultado	do	Período.
a) R$ 182.932 e R$ 9.241
b) R$ 184.172 e R$ 9.241
c) R$ 184.172 e R$ 10.481
d) R$ 182.932 e R$ 6.743

22)	Uma	sociedade	empresarial	adquiriu	um	imóvel	para	ser	
utilizado	como	sede	de	suas	atividades	no	valor	de	R$	
1.000.000.	O	pagamento	foi	realizado	da	seguinte	forma:	
60%	de	entrada	em	dinheiro	e	o	restante	dividido	em	10	
parcelas	sem	juros.	O	 lançamento	referente	a	esse	fato	
contábil	implicará	em	algumas	alterações	na	contabilidade	
da	empresa.	Assim,	retrata	a	alteração	na	contabilidade	
devido	à	contabilização	do	fato	contábil	[...]

	 Assinale	a	alternativa	correta
a) Aumento do Ativo da sociedade no valor de R$ 1.000.000
b) Crédito na conta Financiamento de Imóvel no valor de 

R$ 400.000
c) Débito na conta Imóvel no valor de R$ 600.000
d) Redução do Passivo da sociedade no valor de R$ 

600.000

23)	Segundo	a	NBC	TG	Estrutura	Conceitual	para	Elaboração	
e	 Divulgação	 de	 Relatório	 Contábil-Financeiro,	 as	
características	 qualitativas	 das	 Demonstrações	
Contábeis	 são	 divididas	 entre	 fundamentais	 e	 de	
melhoria.	Para	tanto,	analise	os	itens	a	seguir:	
I. Relevância.
II. Comparabilidade.
III. Compreensibilidade.
IV. Representação Fidedigna.
V. Tempestividade.

	 São	 características	 qualitativas	 fundamentais	 das	
demonstrações:
a) I, II e III apenas
b) I, III e V apenas
c) II e IV apenas
d) I e IV apenas

24)	Observe	as	colunas	A	e	B.	Enumere	a	coluna	B,	de	modo	
que	haja	a	relação	correta	entre:	o	Grupo	de	Contas	do	
Balanço	Patrimonial	e	o	Nome	das	Contas	Contábeis

A Grupo de Contas do      
    Balanço Patrimonial

B Nome das contas contábeis

(1) Patrimônio Líquido (  ) Obras de Arte
(2) Imobilizado (  ) Despesa do Exercício Seguinte
(3) Investimentos (  ) Máquina de corte
(4) Intangível (  ) ICMS a recolher
(5) Passivo (  ) Marcas e Patentes
(6) Ativo Circulante (  ) Reservas de Lucro

 
	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	 sequência	

correta	da	correspondência
a) 2, 6, 3, 5, 4 e 1
b) 3, 6, 2, 5, 4 e 1
c) 4, 6, 2, 5, 3 e 1
d) 3, 6, 1, 5, 4 e 2



4 IBFC_35

25)	Com	o	objetivo	de	avaliar	o	conhecimento	contábil	de	
seus	 alunos,	 o	 Professor	 Luis	 Carlos,	 solicitou	 como	
tarefa	o	registro	contábil	de	um	dia	de	suas	vidas.	Como	
regra,	este	dia	deveria	começar	do	nada	patrimonial	e	ao	
final	do	dia	deveriam	informar	o	seu	Capital	Próprio	e	o	
total	de	seu	Ativo.	Maria	Alice	entregou	o	seguinte	texto:	
De	manhã	cedo	nada	tinha.	Vesti	um	traje	novo	(vestido,	
sandálias,	brincos	etc.)	que	ganhei	de	presente	de	meu	
pai	e	foram	comprados	por	R$	250,00.	Em	seguida	tomei	
R$	150,00	emprestados	com	minha	mãe,	tomei	o	ônibus	
pagando	R$	4,00	de	passagem	e	ao	descer	do	ônibus,	
comprei	um	pedaço	de	bolo	e	um	chocolate	quente	por	
R$	6,50.	Chegando	na	rua	25	de	Março	comprei	à	vista,	
por	R$	100,00,	várias	bijuterias	com	o	objetivo	de	vendê-
las	 	 às	 minhas	 colegas	 de	 sala.	 Na	 hora	 do	 almoço,	
comprei	uma	 refeição	de	R$	18,00,	mas	só	paguei	R$	
15,00,	 conseguindo	um	desconto	de	R$	3,00.	Tomei	o	
metrô	para	faculdade	pagando	R$	4,00	e	ao	final	da	aula	
outro	ônibus	para	casa	por	R$	4,00.	Já	em	casa	contei	
as	bijuterias	e	vi	que	vendera	60%	delas	por	R$	110,00	à	
vista.	Com	base	nessas	informações,	quanto	ao	Capital	
Próprio	de	Maria	Alice	e	respectivo	total	de	seu	Ativo:

	 Assinale	a	alternativa	correta.
a) R$ 266,50 e R$ 416,50
b) R$ 416,50 e R$ 266,50
c) R$ 416,50 e R$ 416,50
d) R$ 326,50 e R$ 476,50

26)	Baseado	 na	 NBC	 TSP	 Estrutura	 Conceitual	 para	
Elaboração	 e	 Divulgação	 de	 Informação	 Contábil	 de	
Propósito	 Geral	 pelas	 Entidades	 do	 Setor	 Público,	
analise	as	afirmativas	a	seguir	atribuindo-lhes	valores	
Verdadeiro	(V)	ou	Falso	(F).
(  ) A relevância das informações financeiras ou não 

financeiras é determinada pela capacidade de influenciar 
de forma significativa o cumprimento dos objetivos de 
elaborar e divulgar a informação contábil. 

(  ) A informação contábil útil não possui a obrigatoriedade 
de ser neutra e livre de erros materiais, mas deve 
corresponder, obrigatoriamente, a sua forma jurídica.

(  ) Informação compreensível é aquela que possibilita 
que os usuários, que tenham um conhecimento 
razoável tanto das atividades da entidade, quanto do 
ambiente que ela funciona, possam compreender o seu 
significado.

(  ) A informação tempestiva útil deve ser fornecida em 
tempo hábil para prestação de contas, responsabilização 
e tomada de decisão.

(  ) Uma informação verificável, não deve apresentar, 
exclusivamente, um ponto único estimado, também 
pode ser apresentada por um intervalo de possíveis 
valores e suas probabilidades relacionadas.

	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta,	 de	 cima	 para	
baixo,	a	sequência	correta.
a) V, V, V, V e V
b) V, F, V, F e V
c) F, V, F, V e F
d) V, F, V, V e V

27)	Segundo	 a	 NBC	 TSP	 Estrutura	 Conceitual	 para	
Elaboração	 e	 Divulgação	 de	 Informação	 Contábil	 de	
Propósito	Geral	pelas	Entidades	do	Setor	Público,	são	
possíveis	bases	para	mensuração	do	Ativo:
I. Custo Histórico.
II. Custo de reposição ou substituição.
III. Valor Justo e Valor realizável.
IV. Preço líquido de venda.
V. Valor em uso e Valor de Mercado.
VI. Custo corrente e Valor Presente.

	 Assinale	a	alternativa	correta
a) I, II, IV, V apenas
b) I, II, III, IV, V apenas
c) II, III, V apenas
d) II, IV e VI apenas

28)	Conforme	 Lei	 No	 6.404/76	 compilada	 com	 suas	
atualizações,	 as	 companhias	 abertas	 devem	 elaborar	
ao	 final	 de	 cada	 exercício	 social,	 um	 conjunto	 de	
demonstrações	 financeiras.	Analise	 os	 itens	 a	 seguir	
e	 verifique	 quais	 demonstrações	 fazem	 parte	 deste	
conjunto.
I. Balanço Patrimonial.
II. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados.
III. Demonstração do resultado do exercício.
IV. Demonstração do resultado do período abrangente.
V. Demonstração dos fluxos de caixa.
VI. Demonstração do Valor Adicionado.

	 Assinale	a	alternativa	correta:
a) III, IV e VI apenas
b) I, II, III e V apenas
c) I, II, III, V e VI apenas
d) II, III, IV, V e VI apenas

29)	A	 ITG	 2000	 (R1)	 	 define	 a	 forma	 de	 execução	 da	
escrituração	contábil.	Considerando	o	disposto	nessa	
instrução	técnica	geral	2000,	avalie	os	itens	a	seguir	e	
verifique	quais	são	obrigatórios.
I. em idioma e em moeda corrente nacionais.
II. em forma contábil.
III. em ordem cronológica de dia, mês e ano.
IV. com ausência de espaços em branco, entrelinhas, 

borrões, rasuras ou emendas.
V. com base em documentos de origem externa ou interna 

ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou 
evidenciem fatos contábeis.

	 Assinale	a	alternativa	correta
a) I, II e III apenas
b) III, IV e V apenas
c) I, II e V apenas
d) I, II, III, IV e V

30)	Os	fatos		contábeis	ocorridos	em	uma	empresa	sempre	
provocam	modificações	qualitativas	e	ou	quantitativas	
no	 patrimônio	 empresarial.	 Esses	 fatos	 podem	 ser	
classificados	em:
I. Permutativo aumentativo e diminutivo.
II. Modificativo aumentativo e modificativo diminutivo.
III. Permutativo.
IV. Misto diminutivo e misto aumentativo.
V. Modificativo misto.

	 Assinale	a	alternativa	correta
a) I, III e V apenas
b) I, II e IV apenas
c) II, III e IV apenas
d) I, II, III, IV e V
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31)	Associe	a	classificação	dos	fatos	contábeis	descritos	
na	coluna	1,	com	o	fato	contábil	descrito	na	coluna	2.

COLUNA 1 COLUNA 2
( 1 )Permutativo (  ) Pagamento antecipado de 

duplicada de fornecedor, com 
desconto.

(2 ) Modificativo diminutivo (  ) Recebimento de duplicata 
antecipada de cliente, com 
desconto.

( 3 )Misto diminutivo (  ) Aquisição de mercadorias 
para revenda, a prazo.

( 4) Misto aumentativo (  ) Apropriação de folha de 
 pagamento.

 
	 Assinale	a	alternativa	que	apresenta	a	ordem	correta	de	

classificação
a) 4, 3, 1 e 2
b) 3, 4, 1 e 2
c) 4, 3, 2 e 1
d) 3, 4, 2 e 1

32)	Segundo	 ITG	 2000	 (R1),	 são	 itens	 mínimos	 na	
escrituração	contábil:
I. data do registro contábil e valor do registro contábil.
II. conta devedora e conta credora.
III. definição da moeda de origem, em caso de produto 

importado.
IV. histórico que represente a essência econômica da 

transação ou o código de histórico padronizado, neste 
caso baseado em tabela auxiliar inclusa em livro próprio.

V. informação que permita identificar, de forma unívoca, 
todos os registros que integram um mesmo lançamento 
contábil.

	 Assinale	a	alternativa	correta
a) I, III e V apenas
b) II e IV apenas
c) I, II, IV e V apenas
d) I, II, III, IV e V apenas

33)	O	objetivo	da	NBC	TSP	02	–	Receita	de	Transação	com	
Contraprestação,	 é	 descrever	 o	 tratamento	 contábil	
a	 ser	 aplicado	 nos	 casos	 de	 receitas	 geradas	 com	
contraprestação	de	serviços.	Analise	as	frases	a	seguir	
atribuindo-lhes	valores	Verdadeiro	(V)	ou	Falso	(F).
(  ) Fluxos de financiamento, notadamente de empréstimo, 

atendem à definição de receita;
(  ) Quando bens ou serviços forem permutados por outros 

bens ou serviços que tenham valor e natureza similar, 
a troca não deve ser considerada como transação que 
gera receita;

(  ) Quando surgir incerteza acerca do recebimento do valor 
já considerado como receita, o valor incobrável, ou o 
valor cujo recebimento tenha deixado de ser provável, 
deve ser reconhecido como despesa em vez de ajuste 
no valor da receita anteriormente reconhecida;

(  ) O valor da receita proveniente de transação é 
usualmente determinado por acordo com o comprador 
ou usuário do ativo ou serviço.

	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta,	 de	 cima	 para	
baixo,	a	sequência	correta
a) V, V, V e V
b) F, V, V e V
c) V, F, V e V
d) F, F, V e V

34)	A	NBC	TSP	04	–	estabelece	o	tratamento	contábil	para	
Estoques,	mencionando	que		os	estoques	compreendem	
bens	 adquiridos	 e	 mantidos	 para	 revenda,	 produtos	
acabados,	 produtos	 em	 processo	 de	 produção,	
matérias	primas	e	outros.	A	NBC	TSP	04	afirma	que	em	
muitas	entidades	do	setor	público,	os	estoques	estão	
relacionados	com	a	prestação	de	serviços	e,	não,	com	
as	 mercadorias	 compradas	 e	 mantidas	 para	 revenda	
ou	os	bens	produzidos	para	a	venda.	Assim,	a	citada	
norma	 esclarece	 que	 os	 Estoques	 no	 setor	 público	
podem	incluir	itens	como:	
I. Munição.
II. Materiais de consumo, manutenção e expediente.
III. Peças de reposição para instalação industrial e 

equipamentos.
IV. Moedas não emitidas.
V. Terrenos e propriedades para vendas.
VI. Materiais educacionais ou para treinamentos.

	 Assinale	a	alternativa	que	correta
a) I, III e V apenas
b) I, II, III e VI apenas
c) II, III, V e VI apenas
d) I, II, III, IV, V, VI

35)	Segundo	a	NBC	T	16.6	(R1)	–	Demonstrações	Contábeis,	
o	 conjunto	 completo	 das	 demonstrações	 contábeis	
das	 entidades	 definidas	 no	 campo	 da	 Contabilidade	
Aplicada	ao	Setor	Público,	é	composto	por:
I. Balanço Patrimonial, Orçamentário e Financeiro.
II. Demonstração das Variações Patrimoniais.
III. Demonstração dos Fluxos de Caixa.
IV. Demonstração do Valor Adicionado.
V. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
VI. Notas Explicativas.

	 Assinale	a	alternativa	correta
a) I, III e IV apenas
b) II, III, IV, VI apenas
c) I, II, III, V e VI apenas
d) I, II, III, IV, V e VI

36)	Com	base	na	NBC	T	16.6	(R1)	–	Demonstrações	Contábeis,	
que	dispõe	sobre	as	demonstrações	contábeis	a	serem	
elaboradas	 e	 divulgadas	 pelas	 entidades	 do	 setor	
público,	analise	as	proposições	seguir,	atribuindo-lhes	
valores	Verdadeiro	(V)	ou	Falso	(F).
(  ) As demonstrações contábeis apresentam informações 

extraídas dos registros e dos documentos que integram 
o sistema contábil da entidade.

(  ) As demonstrações contábeis devem conter a 
identificação somente da entidade do setor público, e 
do contabilista.

(  ) As demonstrações contábeis devem ser divulgadas 
com a apresentação dos valores correspondentes ao 
período anterior.

(  ) Nas demonstrações  contábeis os saldos devedores 
ou credores das contas retificadoras não devem ser 
apresentados como valores redutores, das contas ou 
do grupo que lhes deram origem.

	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta,	 de	 cima	 para	
baixo,	a	sequência	correta.	
a) V, F, V e F
b) F, V, F e V
c) V, V, V e F
d) V, F, V e V
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37)	Considerando	 as	 definições	 dadas	 pela	 NBC	 T	 16.6	
(R1)	 –	 Demonstrações	 Contábeis,	 faça	 a	 associação	
da	 demonstração	 contábil	 na	 coluna	 1,	 com	 o	 texto	
referente	à	mesma	inserido	na	coluna	2.

COLUNA 1 COLUNA 2
1 - Balanço Patrimonial ( ) Evidencia as receitas e 

despesas orçamentárias, bem 
como os ingressos e dispêndios 
extraorçamentários, conjugados  
com os saldos de caixa do 
exercício anterior e os que se 
transferem para o início do 
exercício seguinte.

2 - Balanço Orçamentário (        ) Permite elaborar análise sobre 
eventuais mudanças em torno 
da capacidade de manutenção 
do regular financiamento dos 
serviços públicos

3 - Balanço Financeiro (  ) Evidencia as variações 
verificadas no patrimônio e 
indica o resultado patrimonial 
do exercício.

4 - Demonstração das 
Variações Patrimoniais

(  ) Evidencia qualitativa e 
quantitativamente a situação 
patrimonial da entidade pública

5 - Demonstração dos 
Fluxos de Caixa

(  ) É estruturado de forma a 
evidenciar a integração entre 
o planejamento e a execução 
orçamentária.

	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	 sequência	
correta	de	classificação:
a) 2, 5, 4, 1 e 3
b) 3, 5, 4, 1 e 2
c) 3, 2, 4, 1 e 5
d) 2, 5, 1, 4 e 3

38)	Segundo	 a	 NBC	 TSP	 01	 –	 Receita	 de	 Transação	 sem	
Contraprestação	 Para	 a	 transação	 se	 qualificar	 como	
contribuição	 dos	 proprietários,	 é	 necessário	 que	 ela	
satisfaça	 às	 características	 identificadas	 na	 definição	
da	 NBC	 TSP	 ESTRUTURA	 CONCEITUAL.	 Ao	 determinar	
se	 a	 transação	 satisfaz	 à	 definição	 de	 contribuição	 dos	
proprietários,	 a	 essência	 preferivelmente	 à	 forma	 da	
transação	 é	 considerada.	 O	 item	 38	 indica	 a	 forma	 que	
as	 contribuições	 dos	 proprietários	 podem	 assumir.	 Se,	
apesar	da	 forma	da	 transação,	a	essência	 for	claramente	
aquela	 de	 empréstimo	 ou	 outro	 tipo	 de	 passivo	 ou	 de	
receita,	 a	 entidade	 deve	 reconhecê-la	 como	 tal	 e	 deve	
realizar	evidenciação	apropriada	em	notas	explicativas	às	
demonstrações	contábeis,	se	ela	apresentar	materialidade.	

	 Análise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 em	 relação	 à	
evidenciação	da	contribuição	dos	proprietários:
I. designação formal da transferência pelo transferidor ou 

por entidade controladora do transferidor como formadora 
do patrimônio líquido disponibilizada ao recebedor, antes 
da contribuição ocorrer ou no momento desta;

II. acordo formal, em relação à contribuição, estabelecendo 
ou aumentando a participação financeira existente 
no patrimônio líquido do recebedor, a qual pode ser 
vendida, transferida ou resgatada.

III. No curso normal das operações, a entidade pode aceitar 
recursos antes da ocorrência de evento tributável. Em 
tais circunstâncias, o passivo de montante equivalente 
àquele do recebimento antecipado deve ser reconhecido 
até que o evento tributável ocorra.

IV. emissão, relacionada à contribuição, de instrumentos 
patrimoniais que possam ser vendidos, transferidos ou 
resgatados.

	 Estão	corretos	os	itens:
a) Itens I, II e III
b) Itens II e III
c) Itens I, II e IV
d) Itens I e IV

39)	A	NBC	TSP	07	–	Ativo	Imobilizado	estabelece	o	correto	
tratamento	contábil	para	os	bens	do	Ativo	Imobilizado.	
Com	base	na	referida	norma,	considere:

	 “Alguns	itens	do	patrimônio	cultural	possuem	benefícios	
econômicos	 futuros	 ou	 _______________________	
de	 serviços	 além	 de	 seu	 valor	 cultural,	 por	 exemplo,	
um	prédio	histórico	utilizado	como	escritório.	Nesses	
casos,	 devem	 ser	 __________________________	
e	 mensurados	 na	 mesma	 base	 de	 outros	
__________________________”.	

	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 preencha	 correta	 e,	
respectivamente,	as	lacunas.
a) potencial, reconhecidos, ativos imobilizados
b) potencial, imobilizados, bens
c) existencial, reconhecidos, custos
d) existencial, valorizados, valores recuperáveis

40)	A	 indústria	de	Parafuso	Fixa	Tudo	contratou	serviços	
de	mão	de	obra	terceirizada	para	área	de	produção.	Ao	
final	do	mês	a	empresa	prestadora	de	serviços	emitiu	
sua	nota	fiscal	de	serviço	no	valor	de	R$	62.000,00.

	 Sabendo	–	se	que	ambas	as	empresas	são	tributadas	
pelo	 Lucro	 Real,	 observe	 as	 seguintes	 alíquotas	 de	
impostos	a	seguir	para	obter	o	valor	retido	referente	ao	
(s)	tributo	(s)	federal(is)	envolvido(s)	nesta	transação:

Impostos Alíquotas
PIS 0,65%
COFINS 3,0%
CSLL 1%
IR 1%
INSS 11%
ISS 2%
ICMS 17%

	 Assinale	a	alternativa	correta
a) R$ 4.743,00
b) R$ 11.563,00
c) R$ 22.103,00
d) R$ 10.323,00
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QUESTÃO DISCURSIVA
Transcreva a resposta da questão discursiva de 20 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

	 A	Lei	No	4.320	de	1964,	Estatui	Normas	Gerais	de	Direito	Financeiro	para	elaboração	e	controle	dos	orçamentos	e	
balanços	da	União,	dos	Estados,	dos	Municípios	e	do	Distrito	Federal.	Com	base	na	mencionada	legislação	determine	
cada	estágio	da	execução	da	despesa	orçamentária	pública	e	explique	cada	um	deles.



IBFC_35


