
Nível Superior – Contador – Prova “A” 

No texto, a autora discorre sobre a incompreensão 
entre médicos e seus pacientes. 

Com relação às ideias defendidas a respeito do tema, 
é CORRETO inferir que
(A) a medicina atual se fundamenta exclusivamente 

em exames e terapias tecnológicas no tratamento 
de doenças.

(B) as anamneses e as hipóteses diagnósticas se 
baseiam na perspectiva narrativa completa dos 
pacientes.

(C) a linguagem técnica e supostamente neutra dos 
médicos se deve à prevalência das doenças 
crônicas.

(D) o novo papel do profissional de saúde exige o uso 
de uma terminologia menos técnica na inter-
relação médico-paciente.

Questão 01Língua Portuguesa
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Segundo a autora, a incompreensão médico-paciente 
dificulta a realização de hipóteses diagnósticas, por 
parte do médico, e o entendimento, por parte do 
paciente, da doença de que precisa se tratar.

Essa dificuldade de comunicação interpessoal, na 
medicina, deve-se à
(A) deficiência básica da escuta médica e às longas 

narrativas imprecisas dos pacientes.
(B) supressão das narrativas complexas dos 

pacientes e à formação técnica deficiente dos 
médicos.

(C) utilização de termos técnicos pelos médicos e à 
falta de entendimento dessa linguagem pelos 
pacientes.

(D) neutralidade rigorosa do discurso médico e à 
falta de capacidade de criação de narrativas por 
parte do paciente.

Questão 02

No enunciado Parece haver um abismo de mútua 
incompreensão entre os médicos e seus pacientes, a figura 
de linguagem empregada tem o propósito de 
enfatizar a tese defendida no texto de que a 
linguagem excessivamente técnica dificulta a 
comunicação entre os profissionais de saúde e os 
pacientes. 

Essa figura de linguagem é a
(A) ironia.
(B) hipérbole.
(C) metonímia.
(D) sinestesia.

Questão 03

TEXTO

Ana Luisa Rocha Mallet. Literatura e medicina: uma 
experiência de ensino. Rio de Janeiro: Livros Ilimitados, 
2014, pp. 18-19 (Adaptado)

P a r e c e  h a v e r  u m  a b i s m o  d e  m ú t u a  

incompreensão entre os médicos e seus pacientes. 

Essa distância parece aumentar. Apesar da grande 

maioria dos diagnósticos (70-90%) ser feita com base 

na história do paciente, a escuta médica é sem dúvida 

o ponto de maior fragilidade na medicina atual. Os 

médicos geralmente querem saber apenas dos fatos, 

interrompendo os pacientes antes da história 

completa.

O registro técnico, resumido, com linguagem 

técnica e supostamente neutra, é insuficiente para 

uma inter-relação que possa auxiliar a criação de 

narrativas que facilitem a realização de hipóteses 

diagnósticas e a escolha de intervenções terapêuticas 

que levem em conta a perspectiva do próprio 

paciente. No processo de criação de anamneses 

médicas objetivas, acabamos, muitas vezes, por 

desumanizar e suprimir delas aspectos que podem 

ser decisivos para a abordagem diagnóstica e 

terapêutica, além de dificultarmos a criação de uma 

narrativa por parte do paciente que dê sentido ao seu 

processo de adoecimento.

 objetivas acabamos, muitas vezes, por 

desumanizar e suprimir delas aspectos que podem 

ser decisivos para a abordagem diagnóstica e 

terapêutica, além de dificultarmos a criação de uma 

narrativa por parte do paciente que dê sentido ao seu 

processo de adoecimento.

O declínio das doenças infecciosas, o 

envelhecimento da população e o concomitante 

aumento da prevalência das doenças crônicas 

determinam a necessidade de um novo papel do 

profissional de saúde, em especial do médico, na 

c o n d u ç ã o  d o s  c o n f l i t o s  i n e r e n t e s  a o  

acompanhamento de pessoas com doenças que não 

têm cura, mas que muitas vezes levam a 

incapacidades permanentes e de longa duração.

Em relação à incompreensão médico-paciente, 

uma das dificuldades é, sem dúvida, a barreira de 

linguagem criada pela terminologia técnica entre os 



No fragmento Em relação à incompreensão médico-
paciente, observa-se a ocorrência da crase, marcada 
pelo emprego do acento grave. 

Nos exemplos a seguir, o único em que deveria ser 
empregado o acento grave é
(A) Há muitos problemas ligados a dificuldades de 

comunicação.
(B) Alguns medicamentos foram prejudiciais àquele 

paciente.     
(C) As enfermeiras assistem com dedicação as 

pacientes.
(D) Pacientes e médicos frente a frente devem manter 

um diálogo cuidadoso.

Questão 07
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O registro técnico, resumido, com linguagem técnica e 
supostamente neutra, é insuficiente para uma inter-relação 
que possa auxiliar a criação de narrativas...

Nesse período acima, o verbo “ser” encontra-se 
flexionado no singular, pois
(A) o seu sujeito é o termo “linguagem técnica”.
(B) concorda com o predicativo “insuficiente”.
(C) concorda com o sujeito “o registro técnico”.
(D) o seu sujeito é o termo “inter-relação”.

Questão 08

Entre as palavras sublinhadas nas frases, assinale 

aquela cujo valor sintático e morfológico se assemelha 

à indicada no seguinte enunciado do texto: Na alta  

hospitalar, menos de 1/3 entendem de que doença eles foram 

tratados e menos de ¼, que tipo de terapia receberam.
(A) Na medicina, a incerteza está presente todo o 

tempo.
(B) O declínio das doenças infecciosas é resultado do 

acesso a antibióticos.
(C) A escuta médica é sem dúvida o ponto de maior 

fragilidade na medicina atual.
(D) Na narrativa do paciente, encontra-se o sentido 

de seu processo de adoecimento.

Questão 04

Questão 05

Considerando o sentido do adjetivo crônico, torna-se 

possível definir doenças crônicas como aquelas que
(A) inviabilizam qualquer  hipótese diagnóstica.
(B) incapacitam por um período de curta duração.
(C) apresentam manifestações assintomáticas.
(D) caracterizam-se pela longa duração.

Questão 10

Considerando-se que o texto é do tipo argumentativo, 
é natural que nele se adotem recursos linguísticos 
com a intenção, por exemplo, de que o seu autor não 
assuma explicitamente uma posição, modalizando, 
assim, o seu discurso através do emprego de 
determinadas palavras. 

No primeiro parágrafo do texto, observamos um 
exemplo claro desse procedimento, evidenciado no 
emprego do verbo
(A) ser.
(B) querer.
(C) saber.
(D) parecer .  

Questão 06

A transformação dos dois períodos indicados a seguir 

em um único período pode ser realizada com 

mudanças na redação.

Parece haver um abismo de mútua incompreensão 
entre os médicos e seus pacientes. Essa distância 
parece aumentar.

Assinale a alteração que mantém a correção 

gramatical e o sentido pretendido pela autora do 

texto.
(A) P a r e c e  h a v e r  u m  a b i s m o  d e  m ú t u a  

incompreensão entre os médicos e seus pacientes 

cuja distância parece aumentar.
(B) P a r e c e  h a v e r  u m  a b i s m o  d e  m ú t u a  

incompreensão entre os médicos e seus pacientes, 

contudo a distância parece aumentar.
(C) P a r e c e  h a v e r  u m  a b i s m o  d e  m ú t u a  

incompreensão entre os médicos e seus pacientes 

onde a distância parece aumentar.
(D) P a r e c e  h a v e r  u m  a b i s m o  d e  m ú t u a  

incompreensão entre os médicos e seus pacientes, 

ainda que a distância pareça aumentar. 

Sobre a sintaxe do período Parece haver um abismo de 
mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes, é 
CORRETO afirmar que o termo abismo de mútua 
incompreensão é um
(A) complemento nominal.
(B) complemento verbal.
(C) adjunto adnominal.
(D) adjunto adverbial.

Questão 09
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A mesa diretora da Assembleia é composta por 01 
presidente, além de

(A) 03 vice-presidentes, 03 secretários e 01 corregedor 
geral.

(B) 03 vice-presidentes e 02 corregedores.

(C) 04 vice-presidentes, 04 secretários e 01 corregedor 
geral.

(D) 03 vice-presidentes, 04 secretários e 01 corregedor 
geral.

Questão 15Regimento Interno
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O prazo inicial para funcionamento das Comissões 
Especiais não poderá ultrapassar a seguinte 
quantidade de dias:
(A) 120.     
(B)   90.    
(C)   60.
(D)   30.

Questão 16

A Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR) 
poderá reunir-se em outro edifício ou em ponto 
diverso do território estadual na hipótese de um/a
(A) motivo relevante, ou de força maior, por 

deliberação da mesa, ad referendum da maioria 
absoluta dos deputados.

(B) motivo relevante, por deliberação da mesa, ad 
referendum da maioria simples dos deputados.

(C) motivo não relevante ou de forca maior por 
deliberação da mesa, ad referendum da maioria 
absoluta dos deputados.

(D) determinação do presidente da assembleia por ad 
referendum da maioria dos deputados.

Questão 11

A direção dos trabalhos na primeira sessão 
preparatória no primeiro ano de cada legislatura em 
que se reunirão os candidatos diplomados deputados 
estaduais caberá ao
(A) último presidente, se reeleito deputado e na sua 

falta, o deputado mais idoso dentre o maior 
número de legislatura ou o mais idoso entre os 
eleitos.

(B) deputado eleito mais votado.
(C) deputado mais idoso dentre os eleitos e o de 

maior número de legislatura.
(D) eleito pela votação simples do deputado eleito.

Questão 12

A eleição da mesa da assembleia, para mandato de 
dois anos, é realizada a partir da
(A) eleição dos deputados.
(B)  posse dos deputados.
(C)  indicação do presidente da câmara.
(D)  votação da maioria dos deputados.

Questão 13

A composição da mesa se dará, tanto quanto possível, 
observando a representação dos partidos com assento 
na assembleia pela sua 
(A) maioria simples.
(B) minoria.
(C) proporcionalidade.
(D) maioria absoluta.

Questão 14

Além de outros poderes previstos em lei e no 
Regimento, os membros da ALE-RR, mediante 
deliberação do Plenário, constituirão Comissão 
Parlamentar de Inquérito para apuração de fato 
determinado e por prazo certo.

Essa Comissão terá poderes de investigação próprios 
das autoridades judiciais a requerimento mínimo de 
(A) um terço. 
(B) maioria simples.
(C) maioria absoluta.
(D) metade.

Questão 17

Analise estas afirmações.
I. Os membros da mesa da Assembleia podem ser 

indicados líderes de bancada.
II. As funções do membro da mesa cessarão pela 

renúncia.
III. O titular de qualquer cargo da mesa diretora 

poderá solicitar licença apenas para tratamento de 
saúde.

Então, está plenamente CORRETA a seguinte 
alternativa:
(A) II e III.
(B) I.
(C) I e II.
(D) II.

Questão 18



Joana D'Arc, membro efetivo de 4 comissões 
permanentes, terá sua candidatura a mais 4 comissões 
permanentes. 

 Sua candidatura será
(A) deferida, pois é ilimitado o número de 

participações nas comissões permanentes.
(B) indeferida, por ser  vedado aos deputados serem 

membros efetivos de mais de 6 comissões 
permanentes.

(C) deferida, já que só é vedada a participação em 
mais de 8 comissões permanentes.

(D) indeferida, pois é vedado a um deputado ser 
membro efetivo.

Questão 19
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A iniciativa do projeto de lei caberá nos termos da 
Constituição do Estado e do Regulamento interno, 
EXCETO  pelo/s
(A) Governador do Estado.
(B) cidadãos.
(C) Prefeito do Município.
(D) Presidente do Tribunal de Justiça.

Questão 20

Conhecimentos Específicos

Numere a Coluna II de acordo com a Coluna I, 
associando os princípios orçamentários às suas 
definições.

Questão 21

Coluna II    
(   ) A Lei   Orçamentária   Anual    

de cada ente federado      
deve conter todas as receitas 
e despesas de todos os Po-
deres, Órgãos, Entidades, 
fundos e Fundações instituí-
das e mantidas pelo Poder 
Público.

( ) Delimita o exercício finan-
ceiro orçamentário ao qual a 
previsão das receitas e a fixa-
ção das despesas registradas 
na Lei Orçamentária Anual 
se refletem.

( ) Justifica-se especialmente 
pelo fato de o orçamento  ser  
fixado  em  lei,  sendo  a  que 
autoriza aos Poderes a 
execução de suas despesas.

( ) A Lei Orçamentária Anual 
não deve conter dispositivo 
estranho à previsão da recei-
ta e à fixação da despesa.

Coluna I
1. Publicidade
2. Universalidade
3. Anualidade
4. Exclusividade

Logo, a ordem CORRETA, lida de cima para baixo, é 
a seguinte:
(A) 1, 3, 2, 4.
(B) 4, 2, 3, 1.
(C) 2, 3, 1, 4.
(D) 3, 1, 4, 2.

Considera-se como uma Receita Corrente, a
(A) operação de Crédito.
(B) alienação de Bens.
(C) amortização de Empréstimo.
(D) contribuição de melhoria.

Questão 22
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Na classificação orçamentária da despesa (4.4.90.49), 
o quinto e o sexto dígitos indicam que houve
(A) auxílio-alimentação.
(B) subvenções econômicas.
(C) auxílio-transporte.
(D) subvenções sociais.

Questão 23



O instrumento de programação utilizado para 
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 
conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 
resulta um produto que concorre para a expansão ou 
aperfeiçoamento da ação de governo se denomina
(A) unidade orçamentária.
(B) operação especial.
(C) atividade.
(D) projeto.

Questão 24
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Corresponde ao período de tempo em que se 
processam as atividades típicas do orçamento 
público, desde sua concepção até a apreciação final. 

Essa afirmação se refere ao
(A) ano financeiro.
(B) ciclo financeiro.
(C) ano civil.
(D) ciclo orçamentário.

Questão 25

O Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) fala 
da renúncia da Receita, estabelecendo medidas a 
serem observadas pelos entes públicos que decidirem 
pela concessão.

Fazem parte da renúncia de receitas
(A) a anistia, o crédito presumido e o subsídio.
(B) a concessão de créditos, a redução de alíquota 

sobre o consumo e a tributação sobre a renda.
(C) o recolhimento compulsório, a alteração da base 

de cálculo do imposto e a  prescrição da dívida 
pública.

(D) a remissão, o subsídio e o recolhimento 

compulsório.

Questão 26

Entende-se por instrumentos de transparência da 
gestão fiscal, de acordo com o Art. 48 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, EXCETO
(A) os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes 

orçamentárias.
(B) os relatórios das variações patrimoniais.
(C) as prestações de contas e o respectivo parecer 

prévio.
(D) o relatório resumido da execução orçamentária.

Questão 27

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Nº 101/2000), a despesa total com pessoal, em cada 
período de apuração e em cada ente da Federação, 
não poderá exceder a
(A) 50% da Receita Corrente Líquida, no caso dos 

Municípios.
(B) 55% da Receita Corrente Líquida, no caso dos 

Estados.
(C) 60% da Receita Corrente Líquida, no caso dos 

Municípios.
(D) 65% da Receita Corrente Líquida, no caso dos 

Estados.

Questão 29

Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 22, o 
cumprimento do limite de despesa com pessoal, será 
verificado
(A) semestralmente.
(B) mensalmente.
(C) ao final de cada bimestre.
(D) ao final de cada quadrimestre.

Questão 28

Com base nos termos do Art. 92, da Lei Nº 4.320/64, 
analise os itens a seguir sobre a dívida flutuante.
I. Os restos a pagar, incluídos todos os serviços da 

dívida
II. Os serviços da dívida a pagar
III. Os depósitos
IV. Os débitos de tesouraria

Logo, a dívida flutuante compreende CORRETA e 
plenamente os seguintes itens:
(A) I, II e IV.
(B) II, III e IV.
(C)  I, II e III.
(D) I, II, III e IV.

Questão 30

Suprimento de Fundos é o adiantamento de 
numerário ao servidor, para realização de despesas 
que, por sua natureza ou urgência, não possam 
subordinar-se ao processo normal de execução. 

Logo, será concedido suprimento de fundos
(A) ao responsável por dois suprimentos.
(B) ao servidor em alcance.
(C) para atender a despesas já realizadas.
(D) para atender a despesas eventuais que exijam 

pronto pagamento em espécie.

Questão 31
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De acordo com o Art. 41 da Lei Nº 4.320/64, os 

créditos adicionais são classificados em três tipos. 

Eles devem ser abertos por decreto do Poder 

Executivo e submetidos ao Poder Legislativo 

correspondente.

Então, analise as seguintes informações sobre esses 

tipos de créditos adicionais:
I. Os especiais são destinados a despesas para as 

quais não haja dotação orçamentária  específica. A 

abertura desse tipo de crédito adicional não 

depende da existência de recursos disponíveis 

para ocorrer a despesa.
II. Os suplementares são destinados a reforço de 

dotação orçamentária. O superávit financeiro 

apurado em balanço patrimonial do exercício 

anter ior  é  um recurso  que  pode  ser  

disponibilizado para fins de abertura de créditos 

suplementares.
III. Os extraordinários são destinados a despesas 

urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 

comoção intestina ou calamidade pública.

A partir dessa análise, assinale a alternativa que 

indica as afirmações plenamente CORRETAS.
(A) I e III
(B) II e III
(C) I, II e III
(D) I e II

Questão 32
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Leia a afirmação a seguir  e assinale a alternativa que 

contempla o termo correto para  preencher a lacuna 

existente.

Conforme a Lei Nº 8.666/93, ______________ é a 

modalidade de licitação entre quaisquer interessados 

para escolha de trabalho técnico, científico ou 

artístico, mediante a instituição de prêmios ou 

remuneração aos vencedores, conforme critérios 

constantes de edital publicado na imprensa oficial 

com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) 

dias.
(A) convite
(B) leilão
(C) concurso
(D) concorrência

Questão 33

O processo licitatório  poderá ser  dispensado  nos  

seguintes casos, conforme o Art. 24 da Lei Nº 

8.666/93, com EXCEÇÃO 
(A) na aquisição de materiais e equipamentos que só 

possam ser fornecidos por produtor exclusivo.
(B) na aquisição de hortifrutigranjeiros, pão e outros 

gêneros perecíveis.
(C) nos casos de guerra e grave perturbação da 

ordem.
(D) nos casos de emergência e calamidade pública.

Questão 34

Observe as seguintes informações, extraídas da 

Câmara Municipal referente ao ano de 2017, e 

responda às questões de números 35 e 36.

Questão 35

O valor da Receita Corrente no ano de 2017 foi 
(A) 330.
(B) 320.
(C) 230.
(D) 150.

Nível Superior – Contador – Prova “A” 

Questão 36

O valor inscrito em Dívida Ativa foi 
(A) 10.
(B) 20.
(C) 40.
(D) 50.

RUBRICAS

 

PREVISÃO

 

LANÇAMENTO

 

ARRECADAÇÃO

 

RECOLHIMENTO

 

IPTU

 

200

 
180

 
150

 
150

 

Dividendos
 

100
 

-
 

100
 

100
 

Alienação 
de bens 100 - 80  80  

Empréstimos 
contraídos

 
200 - 160  160  

Multa

 
100

 
90

 
80

 
70

 
TOTAL

 

700

 

270

 

570

 

560

 

 



Questão 37
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Analise os seguintes dados:

Questão 38

Logo, o valor dos Restos a Pagar Não Processados, no período de 2017, foi igual a
(A)   40.

(B)   70.

(C) 100.

(D) 210.

Com base nesses dados, o valor do Resultado da Execução Orçamentária corresponde ao
(A) superávit de 10.

(B) déficit de 10.

(C) superávit de 100.

(D) déficit de 100.

Nível Superior – Contador – Prova “A” 

Analise as seguintes informações:

RUBRICAS FIXAÇÃO EMPENHO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO 

Pessoal ativo 100 90 90 90 

Aquisição de material 
permanente 

100 100 80 70 

Compra de equipamentos 300 250 200 180 

Serviços de terceiros 80 50 50 40 

Aquisição de material 
de consumo 

20 10 10 10 

TOTAL 600 500 430 390 

 

 

RECEITA PREVISÃO EXECUÇÃO 

Serviços 500 400 

Patrimonial 100 80 

Contribuições 300 220 

Operações 
de crédito 

200 190 

Alienação 
de bens 

100 60 

Soma 1.200 950 

DESPESA FIXAÇÃO EXECUÇÃO 

Pessoal 600 550 

Material de 
Consumo 

100 90 

Aquisição de 
equipamentos 

300 150 

Pensionistas 200 150 

Soma 1.200 940 

 



 Uma fábrica, no ano de 2015, apresentou as seguintes 

informações:

Questão 39
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Considerando que o Estoque Final de Produtos 
Acabados é igual a zero, o Custo de Produção do 
Período corresponde a
(A) R$ 33.800,00.
(B) R$ 35.100,00.
(C) R$ 36.400,00.
(D) R$ 42.900,00.

Uma fábrica apresentou as seguintes informações 
referentes a determinado mês de produção:

Questão 40

Uma Indústria produz apenas um produto e teve os 
seguintes gastos no mês de agosto do ano de 2016:

Questão 41

O Custo de Produção Acabada em agosto de 2016, 
pelo Método de Custeio por Absorção, é de
(A) R$ 184.500,00.

(B) R$ 202.500,00.

(C) R$ 211.500,00.

(D) R$ 229.500,00.

Nível Superior – Contador – Prova “A” 

Foram contabilizados no período, os seguintes gastos:

Com base nesses dados, é CORRETO afirmar que o 
valor apurado como Custos dos Produtos Vendidos 
no período é 
(A)  R$ 3.900,00.

(B) R$ 3.740,00.

(C) R$ 3.540,00.

(D) R$ 3.300,00.

Saldos em agosto de 2016 

Estoque Inicial de Produtos em Processo R$ 54.000,00  

Estoque Final de Produtos em Processo R$    9.000,00  

Estoque Inicial de matéria-prima R$ 13.500,00  

Estoque Final de matéria-prima R$ 31.500,00  

 

Mão de obra direta R$ 99.000,00  

Salário da supervisão da fábrica R$ 22.500,00  

Salário da administração geral R$ 31.500,00  

Comissões dos vendedores R$ 18.000,00  

Outros custos de fabricação R$ 36.000,00  

Compra de matéria-prima R$ 45.000,00  

 

DESCRIÇÃO VALORES  

Compra de matéria-prima R$ 15.600,00  

Custos indiretos de produção R$ 10.400,00  

Despesas administrativas R$ 2.600,00  

Estoque final de matéria-prima R$ 9.100,00  

Estoque final de produtos em processo R$ 6.500,00  

Estoque inicial de matéria-prima R$ 6.500,00  

Estoque inicial de produtos acabados R$ 7.800,00  

Estoque inicial de produtos em processo R$ 5.200,00  

Mão de obra direta R$ 13.000,00  

 

 
SALDO 
INICIAL 

SALDO 
FINAL  

Produtos em Elaboração R$ 320,00 R$ 560,00  

Produtos Acabados R$ 930,00 R$ 330,00  

 

DESCRIÇÃO VALORES  

Consumo de matérias-primas R$  1.980,00 

Mão de obra direta R$    890,00  

Impostos sobre as vendas R$    200,00  

Gastos gerais de fabricação R$    670,00  

 

De acordo com o seu Código de Ética Profissional, o 
Contador, quando perito, assistente técnico, auditor 
ou árbitro NÂO deverá

(A) mencionar, obrigatoriamente, fatos que conheça 

e repute em condições de exercer efeito sobre 

peças contábeis objeto de seu trabalho.

(B) abster-se de dar parecer ou emitir opinião, sem 

estar suficientemente informado e munido de 

documentos.

(C) recusar sua indicação, quando reconheça não se 

achar capacitado em face de especialização 

requerida.

(D) considerar, com parcialidade, o pensamento 

exposto em laudo submetido à sua apreciação, 

levando em consideração seu conhecimento 

tácito.

Questão 42
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As seguintes informações foram extraídas do 
departamento de montagem de uma Indústria, no 
mês de agosto de 2017, que utiliza o Sistema de 
Custeio ABC:

Questão 46

No segundo semestre de 2017, uma determinada 
Indústria teve os seguintes custos indiretos em seu 
departamento de acondicionamento de garrafas:

Questão 43

Mão de obra indireta R$ 11.200,00 

Lubrificantes R$   2.450,00 

Energia elétrica R$   3.325,00 

Depreciação R$   1.750,00 

Custos indiretos diversos R$   4.200,00 

 
Ainda nesse semestre, foram produzidas 24.500 
dúzias de garrafas de 0,5 litro, 28.000 dúzias de 
garrafas de 1,0 litro e 17.500 dúzias de garrafas de 1,5 
litros.

Com base na quantidade produzida, assinale a 
alternativa que apresenta o rateio dos custos indiretos 
das garrafas.
(A) As garrafas de 0,5 e 1,0 litro totalizaram custos 

indiretos na ordem de R$ 17.193,75.
(B)  A garrafa de 1,0 litro totalizou custos indiretos na 

ordem de R$ 9.651,43.
(C) A garrafa de 1,5 litros totalizou custos indiretos 

na ordem de R$ 9.050,79.
(D) As garrafas de 1,0 e 1,5 litros totalizaram custos 

indiretos na ordem de R$ 18.702,22.

Produto Materiais 
diretos 

Mão-de-obra 
direta 

Pedidos de 
alterações de 
engenharia  

Quilowatt-
hora  

A R$ 22.000,00 R$   8.000,00  15    7.000 W  

B R$ 28.000,00 R$ 12.000,00  25  13.000 W  

Total R$ 50.000,00 R$ 20.000,00  40  20.000 W  

 
Nessa indústria, foram identificadas as seguintes 
atividades relevantes:

Os custos indiretos de manufatura para o mês foram

Realizar engenharia R$ 84.000,00  

Energizar R$ 15.000,00  

Total custos indiretos R$ 99.000,00  

 

Atividade Direcionador de custo  

Realizar engenharia 
Pedidos de alterações  

de engenharia  

Energizar Quilowatt-hora  

 

Com base nos dados apresentados, assinale a 
alternativa que apresenta o custo total do Produto 
“A” e do Produto “B”, respectivamente, utilizando o 
método ABC.
(A) R$ 66.750,00 e R$ 102.250,00.

(B) R$ 69.600,00 e R$ 99.400,00.

(C) R$ 72.429,00 e R$ 96.571,00.

(D) R$ 73.560,00 e R$ 95.440,00.

De acordo com a Lei Nº 4320/64, o critério de 
avaliação do material de consumo na Administração 
Pública é

(A) UEPS.

(B) PEPS.

(C) Preço Médio Ponderado.

(D) Valor de aquisição.

Questão 44

O pagamento de uma dívida no valor de R$ 
840.000,00, com desconto de 10% (dez por cento), 
representa um fato administrativo

(A) modificativo diminutivo.

(B) misto aumentativo.

(C) misto diminutivo.

(D) modificativo aumentativo.

Questão 45
De acordo com a Lei Nº 6.404/76, sobre o Lucro 
Líquido do Exercício, 5% (cinco por cento) serão 
aplicados, antes de qualquer outra destinação, na 
constituição da Reserva de Lucro denominada de  
(A) contingências.

(B) estatutária.

(C) legal.

(D) lucros a realizar.

Questão 47



Analise os seguintes dados de uma Empresa:

Questão 48
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Uma Empresa apresentou as seguintes informações 
quanto aos saldos de suas contas patrimoniais, em 
31.12.2017.

Questão 50
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Então, de acordo com o Balanço Patrimonial 
apresentado, é CORRETO afirmar que o Índice de 
Liquidez  Seca, corresponde a
(A) 0,64.

(B) 0,86.

(C) 2,29.

(D) 3,57.

Identifique os grupos patrimoniais em que se 
classifica cada conta contábil na lista elaborada a 
seguir, de acordo com a Lei Nº 6.404/76.

Questão 49

A. Ativo Circulante

B. Ativo não Circulante – 
Realizável a Longo Prazo

C. Ativo não Circulante – 
Investimento

D. Ativo não Circulante – 
Imobilizado

E. Ativo não Circulante – 
Intangível

F. Passivo Circulante

G. Passivo não Circulante – 
Longo Prazo

H. Patrimônio Líquido

( ) Fornecedores a serem 
pagos em 6 meses

( ) Veículos, máquinas e 
equipamentos

( ) Direitos Autorais
( ) Banco conta 

movimento
( ) Financiamento 

vencível em 36 meses 
exigíveis

( ) Ajuste de Avaliação 
Patrimonial

( ) Imóveis a alugar
( ) Duplicatas a receber 

realizável em 36 
meses

Logo, a alternativa CORRETA, lida de cima para 
baixo, é a seguinte:
(A) F, D, E, A, G, H, C, B.

(B) E, D, H, A, G, C, C, B.

(C) G, F, E, A, F, H, C, B.

(D) F, E, D, A, G, B, H, A.

Bancos conta movimento
 

R$ 24.083,00
 

Caixa
 

R$ 2.043,00
 

Capital a integralizar
 

R$ 11.158,00
 

Capital subscrito R$  150.625,00  

Depreciação acumulada de edificação  

de uso 
R$  28.537,00  

Duplicatas a receber – curto prazo  R$ 77.527,00  

Duplicatas descontadas – curto prazo  R$ 32.000,00  

Edificações de uso R$  183.904,00  

Empréstimos a pagar – curto prazo R$ 79.068,00  

Empréstimos a pagar – longo prazo  R$ 17.621,00  

Encargos financeiros a transcorrer –  
decorrente de duplicatas descontadas –  
curto prazo 

R$ 2.161,00  

Fornecedores -  curto prazo R$ 91.950,00  

ICMS a recuperar – curto prazo R$ 2.851,00  
Mercadorias para revenda

 
R$ 128.391,00

 
Reservas para contingências

 
R$ 28.657,00

 
Telefone a pagar –

 
curto prazo

 
R$ 3.660,00

 

 Cons iderando-se  apenas  as  in formações  
apresentadas, é correto afirmar que o saldo do
(A) Passivo Circulante é de R$ 174.678,00.

(B) Ativo Circulante é de R$ 234.895,00.

(C) Ativo Não Circulante é de R$ 166.525,00.

(D) Patrimônio Líquido é de R$ 179.282,00.

BALANÇO PATRIMONIAL –
 

R$
 

Ativo
 

circulante
 80.000,00

 Passivo 
circulante

 35.000,00
 

Bancos
 

5.000,00
 

Fornecedores
 

30.000,00
 

Clientes 25.000,00 Impostos a 
recolher  5.000,00  

Estoques 50.000,00   

    
Ativo não 
circulante 

45.000,00 
Patrimônio 

líquido  
90.000,00  

Imobilizado 50.000,00 Capital social  50.000,00  

(–) Depreciação
 

5.000,00
 

Reserva de 
lucros

 

40.000,00
 

    
Total ativo

 
125.000,00

 
Total passivo

 
125.000,00

 

 



Anote no quadro abaixo suas respostas e destaque esta folha do 
Caderno de Questões. Esta folha é sua!

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

          

 

Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 

          

 

Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 

          

 

Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 

          

 

Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48 Q49 Q50 
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