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Considere que determinada empresa recebeu uma 
duplicata no valor de R$ 2.000,00 e que o cliente pagou 
5% de juros de mora, uma vez que liquidou a duplicata 
com atraso. Assinale a opção que apresenta os 
lançamentos contábeis dessa transação, sabendo que “C” 
significa crédito e “D” significa débito.

(A) D - Caixa R$ 2.000,00, C - Duplicatas a Receber R$
2.000. 00, D - Caixa R$ 200,00 e C - Juros Recebidos 
R$ 200,00.

(B) D - Caixa R$ 2.000,00, C - Duplicatas a Receber R$
2.000. 00, D - Caixa R$ 100,00 e C - Juros Recebidos 
R$ 100,00.

(C) D - Caixa R$ 2.000,00, C - Duplicatas a Pagar R$
2.000. 00, D - Caixa R$ 200,00 e C - Juros Passivos 
R$ 200,00.

(D) D - Caixa R$ 2.000,00, C - Duplicatas a Pagar R$
2.000. 00, D - Caixa R$ 100,00 e C - Juros Passivos 
R$ 100,00.

(E) D - Banco Conta Movimento R$ 2.000,00, C - 
Duplicatas a Pagar R$ 2.000,00, D - Caixa R$ 100,00 
e C - Juros Passivos R$ 100,00.

QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

Segundo Hely Lopes Meirelles (2016), o clássico principio 
da finalidade, o qual impõe ao administrador público que 
só pratique o ato para seu fim legal, é o princípio da:

(A) moralidade.
(B) publicidade.
(C) razoabilidade.
(D) impessoalidade.
(E) legalidade.

QUESTÃO 3

Com relação ao tratamento contábil dos custos, assinale a 
opção que NÃO corresponde a uma característica da 
produção contínua.

(A) Os custos são acumulados em contas representativas 
das diversas linhas de produção.

(B) Se terminar um período contábil e o produto estiver 
ainda em processamento, não há encerramento, 
permanecendo os custos até então incorridos na 
forma de bens em elaboração, no ativo.

(C) Não há encerramento das contas à medida que os 
produtos são elaborados e estocados, mas apenas 
quando do fim do período.

(D) Na apuração não se avaliam os custos unidade por 
unidade, e sim à base do custo médio do período 
(com a divisão do custo total pela quantidade 
produzida).

(E) As contas representativas das diversas linhas de 
produção são encerradas sempre no fim de cada 
período (mês, semana, trimestre ou ano, conforme o 
período mínimo contábil de custos da empresa).

Correspondem a contas de Passivo Circulante:

(A) Fornecedores, Encargos Sociais e Provisões.
(B) Fornecedores, Obrigações a Longo Prazo e 

Provisões.
(C) Inversão Financeira, Depreciação e Encargos Sociais.
(D) Encargos Sociais, Provisões e Reservas de Lucros.
(E) Fornecedores, Obrigações Fiscais e Ações em 

Tesouraria.

QUESTÃO 4

QUESTÃO 5

Com relação aos conceitos fundamentais e processos
estatísticos de abordagem, coloque V (verdadeiro) ou F
(falso) nas afirmativas abaixo e assinale a opção correta.

( ) População é o conjunto de todos os itens (pessoas, 
coisas, objetos) que interessam ao estudo de um 
fenômeno coletivo segundo alguma característica.

( ) Uma característica numérica estabelecida para uma 
população é denominada estimador.

( ) Amostra é qualquer subconjunto não vazio de uma 
população.

( ) Censo é uma avaliação indireta de um parâmetro, 
utilizando-se todos os componentes da população.

( ) Uma característica numérica estabelecida para toda 
uma amostra é denominada parâmetro.

(A) (V) (F) (V) (V) (F)
(B) (V) (F) (V) (F) (F)
(C) (F) (V) (F) (V) (V)
(D) (V) (V) (F) (F) (F)
(E) (F) (F) (V) (F) (F)

Prova: Amarela
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De acordo com as classificações orçamentárias, coloque V  
(verdadeiro) ou F (faiso) nas afirmativas abaixo e, a seguir, 
assinale a opção que apresenta a sequência correta.

( ) A classificação institucional representa a estrutura 
orgânica e administrativa governamental, 
correspondendo a dois níveis hierárquicos: órgão e 
unidade orçamentária.

{ ) A classificação funcional aplica-se exclusivamente à 
receita.

( ) Em um programa temático, cada ação do orçamento 
está vinculada a uma única iniciativa do Plano 
Plurianual e, em decorrência, ao objetivo e ao 
programa aos quais está ligada essa iniciativa.

( ) A atividade envolve um conjunto de operações 
limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da 
ação de governo.

( ) O projeto envolve um conjunto de operações que se 
realizam de modo contínuo e permanente, das quais 
resulta um produto necessário à manutenção da ação 
do governo.

(A) (F) (V) (F) (V) (V)
(B) (V) (F) (F) (V) (V)
(C) (V) (V) (F) (F) (F)
(D) (F) (V) (V) (F) (F)
(E) (V) (F) (V) (F) (F)

QUESTÃO 7

Assinale a opção que NÃO apresenta uma conta que 
constitui o Patrimônio Líquido.

(A) Ações em Tesouraria.
(B) Debêntures.
(C) Prejuízos Acumulados.
(D) Reserva de Lucros.
(E) Ajustes de Avaliação Patrimonial.

QUESTÃO 8

Uma empresa fabrica um único tipo de produto. No ano de 
2017 a quantidade total produzida foi de 1.000 unidades, o 
custo variável total foi de R$ 2.000,00 e a margem de 
contribuição total foi R$ 3.000,00. Com base nos dados 
apresentados, qual é o valor do preço de venda unitário do 
produto?

(A) R $3,00
(B) R $5,00
(C) R $10,00
(D) R$1.000,00
(E) R$5.000,00

QUESTÃO 6
Um Departamento de Produção produz calças e 
bermudas. No ano de 2017 os custos de produção desse 
departamento foram os seguintes:

QUESTÃO 9

Calças Bermudas Total
Matéria-prima R$10.000,00 R$ 14.000,00 R$ 24.000,00
Mão de obra Direta R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 5.000,00
Custos Diretos 
Totais R$12.000,00 R$ 17.000,00 R$ 29.000,00
Custos Indiretos a 
Ratear ? ? R$ 28.500,00
Total ? ? R$ 57.500,00
Horas-Máquina 900 hm 1.000 hm 1.900 hm

Rateando os custos indiretos de fabricação com base nas 
horas-máquina utilizadas, conforme tabela acima, qual é o 
custo total das calças e bermudas, respectivamente?

(A) R$13.500,00 e R$ 15.000,00
(B) R$ 25.500,00 e R$ 32.000,00
(C) R$ 27.000,00 e R$ 30.000,00
(D) R$ 13.500,00 e R$ 32.000,00
(E) R$ 20.000,00 e R$ 37.500,00

QUESTÃO 10

Segundo Martins (2010), a unidade mínima administrativa 
para a Contabilidade de Custos, representada por pessoas 
e máquinas (na maioria dos casos), em que se 
desenvolvem atividades homogêneas, denomina-se:

(A) Departamento.
(B) Unidade Fabril.
(C) Centro de Custos.
(D) Controle de Qualidade.
(E) Centro de Distribuição.

Prova: Amarela
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Correlacione as contas retificativas do Ativo Circulante às
suas definições e assinale a opção correta.

CONTAS

I- Duplicatas Descontadas
II- Provisão para Devedores Duvidosos
III- Provisão para Ajuste de Títulos Mobiliários
IV- Provisão para Ajuste de Estoques

DEEFINIÇÕES

( ) Registra as perdas estimadas com créditos de 
liquidação duvidosa.

( ) Registra o ajuste do estoque ao valor de mercado, 
quando este for inferior.

( ) Registra os valores recebíveis de cliente e que foram 
recebidos antecipadamente mediante desconto 
bancário.

( ) É constituída para registrar perdas com investimentos 
temporários.

(A) { I ) (IV) ( II) (III)
(B) (III) (IV) ( I ) ( I I )
(C) ( l í ) (IV) (III) ( I )
(D) (IV) ( I I ) (Ml) { I )
(E) ( I I ) (IV) ( I ) (111)

QUESTÃO 11

Prova: Amarela
CONTABILIDADE

De acordo com a lei n°. 8.666/93, coloque V  (verdadeiro) 
ou F (falso) nas afirmativas abaixo e assinale a opção que 
apresenta a sequência correta.

( ) Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido 
de reconsideração se inicia ou corre sem que os 
autos do processo estejam com vista franqueada ao 
interessado.

( ) Interposto, o recurso será comunicado aos demais 
licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 
(cinco) dias corridos.

( ) Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, 
incluir-se-á o dia do início e excluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 
exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário.

( ) Quando o objeto do contrato interessar a mais de 
uma entidade pública, caberá ao órgão contratante, 
perante a entidade interessada, responder pela sua 
boa execução, fiscalização e pagamento.

( ) A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos 
órgãos ou entidades da Administração Pública 
depende de prévia aprovação de competente plano 
de trabalho proposto pela organização interessada.

(A) (V) (F) (V) (V) (F)
(B) (F) (V) (V) (F) (F)
(C) (V) (V) (F) (V) (V)
(D) (F) (F) (V) (F) (V)
(E) (V) (F) (F) (V) (V)

QUESTÃO 13

De acordo com Marion (2015), encontram-se, na literatura 
contábil, muitos métodos de depreciação, dos quais 
podemos mencionar os seguintes:

(A) Método da Linha Reta, Método de Cole e Método das 
Partidas Dobradas.

(B) Método de Cole, Método de Redução do Ativo e 
Método da Depreciação Crescente.

(C) Método da Linha Reta, Método de Cole e Método da 
Depreciação Crescente.

(D) Método das Partidas Dobradas, Método das Taxas 
Variáveis e Método das Taxas Fixas.

(E) Método da Linha Reta, Método de Cole e Método da 
Depreciação Decrescente.

QUESTÃO 14

Segundo Eliseu Martins (2010), a soma dos custos 
incorridos no período dentro da fábrica corresponde a:

(A) Custo de Produção do Período.
(B) Custo da Produção Acabada.
(C) Custo de Transformação.
(D) Custo Primário.
(E) Custo dos Produtos Vendidos.

QUESTÃO 12
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Em determinado concurso público é exigido que os 
candidatos tenham idade entre 18 e 24 anos. No exame 
médico foram avaliados 10 candidatos com as seguintes 
idades: 18, 24, 19, 22, 23, 18, 21, 19, 18 e 24. Sendo 
assim, assinale a opção que apresenta a média de idade 
desses candidatos.

(A) 19 anos.
(B) 19,5 anos.
(C) 20 anos.
(D) 20,6 anos.
(E) 21 anos.

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

Qual opção NÂO apresenta um serviço público de 
competência privativa da União?

(A) Defesa nacional.
(B) Emissão de moeda.
(C) Saúde.
(D) Navegação aérea.
(E) Polícia marítima.

QUESTÃO 17

De acordo com o art. 32 da lei 4,320/64, caso a proposta 
orçamentária não seja recebida no prazo fixado nas 
Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o 
Poder Legislativo irá considerar como proposta a Lei de 
Orçamento:

(A) Corrente.
(B) Anual.
(C) Vigente.
(D) Aprovada.
(E) Anterior.

De acordo com Lino Martins da Silva (2011), no que diz 
respeito aos estágios da receita orçamentária, lançamento 
é o ato da repartição competente que verifica a 
procedência do crédito fiscal, a pessoa que lhe é devedora 
e inscreve o débito desta. Assim, o lançamento é 
identificado em três modalidades distintas: lançamento 
direto ou de ofício, lançamento por declaração ou misto e 
lançamento por homologação ou autolançamento. 
Assinale a opção que apresenta um imposto em que o 
lançamento é feito por homologação ou autolançamento.

(A) Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer 
natureza (IR).

(B) Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA).

(C) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
(D) Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR).
(E) Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbano (IPTU).

QUESTÃO 19

Dependendo do regime político vigente, os orçamentos 
variam segundo a forma de Governo e podem ser 
classificados em três tipos. Sendo assim, assinale a opção 
que apresenta corretamente esses tipos.

(A) Parlamentarista, Legislativo e Misto.
(B) Executivo, Legislativo e Misto.
(C) Parlamentarista, Executivo e Legislativo.
(D) Absoluto, Parlamentarista e Executivo.
(E) Executivo, Legislativo e Judiciário.

QUESTÃO 20

Sabendo-se que uma amostra possui média igual a 5,4, 
moda igual a 6 e variância igual a 2,928, determine o 
desvio-padrão e assinale a opção correta.

QUESTÃO 18

(A) 1,71
(B) 2,47
(C) 4,77
(D) 5,6
(E) 8,57

Prova: Amarela
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Com relação aos créditos adicionais, é correto afirmar que:

(A) classificam-se em suplementares, complementares e 
extraordinários.

(B) os especiais são destinados a despesas para as 
quais haja dotação orçamentária específica.

(C) os extraordinários são destinados a reforço de 
dotação orçamentária.

(D) os suplementares e especiais serão autorizados por 
lei e abertos por decreto executivo.

(E) os extraordinários são destinados a despesas 
urgentes e previstas.

QUESTÃO 22

Um lançamento de terceira fórmula significa:

(A) dois ou mais débitos e dois ou mais créditos.
(B) um débito e um crédito.
(C) um débito e dois ou mais créditos.
(D) dois ou mais débitos e um crédito.
(E) dois créditos e um débito.

QUESTÃO 23

Assinale a opção que apresenta uma Receita Tributária.

(A) Contribuições de Melhoria.
(B) Multas.
(C) Contribuições.
(D) Participações e Dividendos.
(E) Receitas de Serviços Industriais.

QUESTÃO 24

De acordo com a lei n° 8.666/93, marque a opção que 
apresenta a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, observada 
a necessária qualificação.

(A) Tomada de Preços.
(B) Leilão.
(C) Concorrência.
(D) Pregão.
(E) Concurso.

QUESTÃO 21
São exemplos de contas que têm seus saldos aumentados
com lançamentos de débito:

(A) caixa, máquinas e equipamentos, imóveis e 
fornecedores.

(B) caixa, capital social, imóveis e lucros acumulados.
(C) caixa, máquinas e equipamentos, imóveis e estoques.
(D) capitai social, máquinas e equipamentos, 

empréstimos e lucros acumulados.
(E) capital social, fornecedores, contas a pagar e iucros 

acumulados.

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

A diferença entre a Venda de Mercadorias e o Custo 
dessa Mercadoria Vendida, sem considerar despesas 
administrativas, de vendas e financeiras, denomina-se:

(A) Lucro Bruto.
(B) Lucro Líquido.
(C) Lucro Operacional.
(D) Lucro Contábil.
(E) Lucro Não Tributável.

QUESTÃO 27

A Exaustão corresponde à perda do valor, decorrente da 
exploração de direitos cujo objeto sejam recursos minerais 
ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração. No 
cálculo de seu montante, deve-se levar em conta:

(A) o volume da produção no ano e o prazo de duração 
do contrato, se preferida pela empresa essa base.

(B) os princípios da amortização, com base no custo de 
aquisição ou na proporção dos recursos minerais.

(C) a razão entre o potencial conhecido do imóvel e o 
volume de produção do período.

(D) o volume da receita no ano e o prazo de duração do 
contrato, se preferida pela empresa essa base.

(E) a perda do valor do capital aplicado em Ativos 
Intangíveis.

QUESTÃO 28

Assinale a opção que apresenta o conceito de mediana.

(A) É o valor de maior frequência em um conjunto de 
dados.

(B) é  a raiz quadrada positiva da variância.
(C) É a diferença entre o maior e o menor valor da 

sequência.
(D) É a sequência ordenada de dados brutos.
(E) É o valor que ocupa a posição central em uma série.

Prova: Amarela
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Segundo Hely Lopes Meirelles (2016), é todo aquele 
serviço que a Administração executa centralizadamente, 
mas o distribui entre vários órgãos da mesma entidade, 
para facilitar sua realização e obtenção pelos usuários.O 
conceito acima refere-se a:

(A) serviço centralizado.
(B) serviço descentralizado.
(C) execução direta do serviço.
(D) execução indireta do serviço.
(E) serviço desconcentrado.

QUESTÃO 30

Dentre as demonstrações contábeis, assinale a que 
evidencia as alterações verificadas no patrimônio, 
resultantes ou independentes da execução orçamentária, 
e indica o resultado patrimonial do exercício:

(A) Balanço Patrimonial.
(B) Balanço Financeiro.
(C) Demonstração do Resultado do Exercício.
(D) Demonstração das Variações Patrimoniais.
(E) Balanço Orçamentário.

QUESTÃO 31

Uma empresa vendeu R$ 10.500,00, só recebendo R$
7.000,00; teve como despesa do resultado R$ 12.000,00, 
só pagando R$ 2.000,00. Os resultados pelos Regimes de 
Competência e Caixa são, respectivamente:

(A) Prejuízo de R$ 1.500,00 e Lucro de R$ 9.500,00.
(B) Prejuízo de R$ 1.500,00 e Lucro de R$ 5.000,00.
(C) Lucro de R$ 1.500,00 e Lucro de R$ 3.500,00.
(D) Lucro de R$ 5.000,00 e Prejuízo de R$ 3.500,00.
(E) Prejuízo de R$ 5.000,00 e Lucro de R$ 9.500,00.

QUESTÃO 32

Os empenhos que sorvem à conta de créditos com 
vigência plurienal, que não tenham sido liquidados, só 
serão computados, no último ano de vigência do crédito, 
como:

(A) Superávit do Orçamento Corrente.
(B) Créditos Especiais.
(C) Restos a Pagar.
(D) Dívida Pública Consolidada.
(E) Déficit do Orçamento Corrente.

QUESTÃO 29
Assinale a opção INCORRETA sobre as situações em que
é dispensável a licitação.

(A) Quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser 
repetida sem prejuízo para a Administração, 
mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas.

(B) Quando houver possibilidade de comprometimento da 
segurança nacional, nos casos estabelecidos em 
decreto do Presidente da República, ouvido o 
Conselho de Defesa Nacional,

(C) Para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública.

(D) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros 
gêneros perecíveis, no tempo necessário para a 
realização dos processos licitatórios correspondentes, 
realizadas diretamente com base no preço do dia.

(E) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e 
objetos históricos, de autenticidade certificada, desde 
que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão 
ou entidade.

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

Como são denominadas as remunerações aos capitais de
terceiros, tais como juros pagos ou incorridos, comissões
bancárias, descontos concedidos e juros de mora pagos?

(A) Despesas de Vendas.
(B) Despesas Administrativas.
(C) Lucro Operacional.
(D) Lucro Bruto.
(E) Despesas Financeiras.

QUESTÃO 35

Analise as afirmativas abaixo e marque a opção
INCORRETA.

(A) É vedada a realização de despesa sem prévio 
empenho.

(B) Em casos especiais previstos na legislação 
específica, será dispensada a emissão da nota de 
empenho.

(C) Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo 
montante não se possa determinar.

(D) É permitido o empenho global de despesas 
contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

(E) Para cada empenho será extraído um documento 
denominado nota de lançamento.

Prova: Amarela
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Analise a distribuição de frequência abaixo.

QUESTÃO 36

x i fi
1 7
3 2
5 4
7 1
9 7

Qual é a classificação da série acima?

(A) Bimodal com moda igual a 9 e moda igual a 7.
(B) Amodal.
(C) Unimodal com moda igual a 5.
(D) Bimodal com moda igual a 1 e moda igual a 9.
(E) Unimodal com moda igual a 7.

QUESTÃO 37

Assinale a opção que NÃO apresenta uma Dívida 
Flutuante.

(A) Restos a pagar, excluídos os serviços da dívida.
(B) Serviços da dívida a pagar.
(C) Serviços da dívida a receber.
(D) Depósitos.
(E) Débitos de tesouraria.

QUESTÃO 38

No que se refere à modalidade convite, assinale a opção 
que apresenta o prazo mínimo até o recebimento das 
propostas ou da realização do evento.

(A) 45 dias corridos.
(B) 30 dias úteis.
(C) 15 dias corridos.
(D) 8 dias úteis.
(E) 5 dias úteis.

Prova: Amarela
CONTABILIDADE

Correlacione as entidades Políticas e Administrativas às
suas respectivas definições, assinalando a seguir a opção
correta.

ENTIDADES
I- Autárquicas
II- Fundacionais
III- Estatais
IV- Empresariais
V- Paraestatais

DEFINIÇÕES
( ) São pessoas jurídicas de Direito Privado que, por lei, 

são autorizadas a prestar serviços ou realizar 
atividades de interesse coletivo ou público, mas não 
exclusivos do Estado.

( ) São pessoas jurídicas de Direito Público, de natureza 
meramente administrativa, criadas por lei específica, 
para realização de atividades, obras ou serviços 
descentralizados da entidade estatal que as criou.

( ) São pessoas jurídicas de Direito Público, ou pessoas 
jurídicas de Direito Privado, devendo a lei definir as 
respectivas áreas de atuação, conforme o inciso XIX  
do Artigo 37 da Constituição Federal.

( ) São pessoas jurídicas de Direito Privado, instituídas 
sob a forma de sociedade de economia mista ou 
empresa pública, com a finalidade de prestar serviço 
público que possa ser explorado no modo 
empresarial, ou de exercer atividade econômica de 
relevante interesse coletivo.

( ) São pessoas jurídicas de Direito Público que integram 
a estrutura constitucional do Estado e têm poderes 
políticos e administrativos, tais como a União, os 
Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal.

(A) (V) (II) (I) (III) (IV)
(B) (ill) (ID (IV) (V) (I)
(C) (V) (I) (III) (IV) (II)
(D) (III) (V) (I) (IV) (II)
(E) (V) (I) (II) (IV) (III)

QUESTÃO 40

A legislação proíbe, expressamente, a concessão de
suprimento de fundos:

(A) a responsável por dois suprimentos.
(B) a servidor não declarado em alcance.
(C) para atender despesas de pequeno vulto.
(D) a responsável por um suprimento.
(E) para atender despesas eventuais, inclusive em 

viagens.

QUESTÃO 39
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Segundo Lino Martins da Silva (2011), corresponde ao 
período em que se processam as atividades peculiares do 
processo orçamentário, definindo-se como uma série de 
etapas que se repetem em períodos prefixados. O 
conceito citado refere-se a:

(A) Movimentação de Recursos Financeiros.
(B) Liberação de Cotas de Recursos,
(C) Controle do Orçamento.
(D) Exercício Financeiro.
(E) Ciclo Orçamentário.

QUESTÃO 42

Determinada empresa, após constituição com Capitai de 
R$ 580.000,00, aplicado em suas contas de Ativo 
Circulante e Não Circulante efetua seu primeiro serviço 
(Receita) por R$ 40.000,00 e paga sua primeira Despesa 
no valor de R$ 15.000,00, conforme o Balanço Patrimonial 
a seguir:

BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ mil)
(Antes da primeira Receita)

QUESTÃO 41

ATIVO PASSIVO
Circulante Patrimônio Liquido
Caixa 100 Capital Social 580
Estoques 80

Não Circulante
Investimentos 200
Imobiiizado 200

TOTAL 580 TOTAL 580

Apure o resultado após os recebimentos e pagamentos 
supracitados e assinale a opção que apresenta o valor 
total do Patrimônio Líquido da empresa.

(A) R$40.000,00
(B) R$250.000,00
(C) R$580.000,00
(D) R$605.000,00
(E) R$620.000,00

Uma companhia apresenta em seu Balanço Patrimonial os 
seguintes dados:

Ativo Circulante = R$ 10.000,00 
Ativo Não Circulante = R$ 25.000,00 
Passivo Circulante = R$ 5.000,00 
Patrimônio Líquido = R$ 7.000,00

De acordo com esses dados, qual é o valor do Passivo 
Não Circulante?

(A) R$35.000,00
(B) R$30.000,00
(C) R$23.000,00
(D) R$ 15.000,00
(E) R$ 12.000,00

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

Qual princípio estabelece que todas as receitas e 
despesas devem estar contidas numa só lei orçamentária?

(A) Exclusividade.
(B) Unidade.
(C) Equilíbrio.
(D) Anualidade.
(E) Universalidade.

QUESTÃO 45

Calcule a variância da sequência X: 2, 3, 5, 10 e assinale 
a opção correta.

(A) 12 
<B) 9,5
(C) 9
(D) 4,5
(E) 3,08

QUESTÃO 46

Assinale a opção que apresenta os estágios da receita 
orçamentária.

(A) Previsão, Lançamento, Arrecadação e Recolhimento.
(B) Empenho, Liquidação, Pagamento e Arrecadação.
(C) Previsão, Lançamento, Arrecadação e Pagamento.
(D) Previsão, Empenho, Liquidação e Pagamento.
(E) Empenho, Previsão, Arrecadação e Recolhimento.

Prova: Amarela
CONTABILIDADE
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0  lucro contábil ajustado de acordo com as exigências do
Imposto de Renda denomina-se Lucro Real, que é
sinônimo de:

(A) Lucro Líquido.
(B) Lucro Bruto.
(C) Lucro Operacional
(D) Lucro Tributável.
(E) Lucro Não Operacional.

QUESTÃO 48

Os itens do Ativo Permanente são diminuídos por quais
contas retificativas?

(A) Contas a Pagar, Custos dos Produtos Vendidos, 
Depreciação e Amortização.

(B) Despesas do Exercício, Exaustão, Provisão para 
Perdas e Amortização.

(C) Impostos a Recolher, Custos dos Produtos Vendidos, 
Exaustão e Provisão para Perdas.

(D) Depreciação, Exaustão, Amortização e Provisão para 
Perdas.

(E) Impostos a Recolher, Prejuízos Acumulados, Custos 
dos Produtos Vendidos e Depreciação.

QUESTÃO 47

QUESTÃO 49

Uma determinada fábrica de calçados produz sandálias, 
botas e chinelos, conforme tabela abaixo. No mês de maio 
de 2018, devido a uma paralisação nacional, essa fábrica 
foi obrigada a reduzir a quantidade de horas-máquina em 
sua produção. O total de horas necessárias para atender a 
sua demanda mensal é de 114.750 e, no referido mês, 
passou a ser de 80.325. Considerando os dados da tabela 
e sabendo que a empresa deverá limitar sua produção, 
assinale a opção que apresenta, em ordem de prioridade, 
a maximização do lucro.

Produto Quantidade Margem de Contribuição 
Unitária

Tempo de 
Fabricação

Margem de Contribuição 
Total

Sandálias 3.100 RS 30.00 10h RS 93.000.00
Bolas 3.600 RS 50.00 áôh R$ 175.000,00

Chinelos 2.750 RS 45,00 5h RS 123.750.00

Segundo Piscitelli (2014), corresponde a liberação de 
recursos pelos órgãos setoriais de programação financeira 
para as entidades da administração indireta, e entre estas; 
e, ainda das entidades da administração indireta para o 
órgão da administração direta, ou entre estes, se de 
diferentes órgãos ou Ministérios:

(A) Sub-repasse.
(B) Repasse.
(C) Cota.
(D) Provisão.
(E) Destaque.

QUESTÃO 50

(A) Chinelos, sandálias e botas.
(B) Sandálias, botas e chinelos.
(C) Botas, chinelos e sandálias.
(D) Chinelos, botas e sandálias.
(E) Botas, sandálias e chinelos.

Prova: Amarela
CONTABILIDADE
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;

2 - O tempo para a realização da prová será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e
não será prorrogado;

3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
4 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas em língua portuguesa e em letra cursiva. Deverá ter, no mínimo, 20

linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e, no máximo, 30 linhas;
5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se

retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim;
- atendimento médico por pessoal designado pela MB;
- fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida atè
onde foi solucionada;

6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas

opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 2 (duas) horas.
10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:

a) der ou receber auxilio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa á execução da Prova e da Redação;
d) escrever o nome ou introduzir marcas ídentiíicadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
e) cometer ato grave de indisciplina; e
f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos 

portões.
11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:

a) use caneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine seu nome no local indicado;
tí) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo, Escreva o dígito 

correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas, 
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que a corrigirá; e

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de 
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.

12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo;
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13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. 0  candidato está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, 
utilizando o modelo impresso no fim destas instruções, para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer outro 
tipo de papel para anotação do gabarito. ‘


