
  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscrição Sala 

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos 

retângulos abaixo. 

 

Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação 

Edital nº 142/2018 
 

Data: 18 de novembro de 2018. 
 

Duração: das 9:00 às 13:00 horas. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
COORDENADORIA DE CONCURSOS – CCV 

 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
 

Prezado(a) Candidato(a), 

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, bem como a eficiência da 
fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável 
obediência aos itens do Edital e aos que seguem: 

 

01. Deixe sobre a carteira APENAS caneta transparente e documento de identidade. 

Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira em saco entregue 
para tal fim. Os celulares devem ser desligados, antes de guardados. O candidato 
que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame. 

02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, na capa deste Caderno de 
Questões. 

03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está 
completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 
30 (trinta) minutos após o início da prova. 

04. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade 
de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha-
Resposta. 

05. A prova tem duração de 4 (quatro) horas e o tempo mínimo de permanência em sala 
de prova é de 1 (uma) hora.  

06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito.  

07. A Folha-Resposta do candidato será disponibilizada conforme subitem 10.12 do Edital. 

08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha-Resposta 
no campo destinado à assinatura e de entregar o Caderno de Questões e a Folha-
Resposta ao fiscal de sala. 

Atenção! Os dois últimos participantes só poderão deixar a sala simultaneamente e após a 
assinatura da Ata de Aplicação. 

Boa prova! 

 

Contador 
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  Prova de Língua Portuguesa   
 10 questões 
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Sete milhões de mortes por ano! A letalidade de nosso insustentável estilo de vida merece 

comparação. A única hecatombe que matou mais pessoas no planeta foi a Segunda Grande 

Guerra (1939 – 1945). Em seus seis anos, ela levou à morte cerca de 50 milhões de pessoas, para 

algumas fontes, e até 85 milhões para outras. Mas ninguém diverge que este foi o conflito mais 

mortal da Terra. E, no entanto, se multiplicarmos 7 (milhões de pessoas) por 6 (anos), teremos 42 

milhões de pessoas mortas por poluição no mesmo período! Um vergonhoso (quase) ‘empate’ 

macabro com as estimativas mais conservadoras da Segunda Guerra. Os dados são incontestáveis. 

Foram publicados pela Organização Mundial da Saúde em relatório que analisa o ano de 2016, 

recém-publicado: poluição mata, e muito! 

Não há um único canto da Terra livre da poluição. Não escapam o mais alto, o Everest (+8.848 m), 

nem o mais profundo, a Fossa das Marianas (- 11 mil). No Everest, depois da ‘glória’ de chegar ao 

topo, o ser humano descarta seus resíduos sem piedade da montanha que ‘foi conquistar’. No local mais 

profundo da Terra, 11 mil metros abaixo do nível do mar, foram constatadas ‘concentrações 

extremamente altas’ de PCB (bifenilos policlorados), e PBDE (éteres difenílicos polibromados), venenos 

usados mais de 30 anos atrás para tornar materiais têxteis e plásticos resistentes ao fogo. Nem 

o Ponto Nemo, o mais ermo do planeta, está livre da chaga. Ali foi encontrado alto teor de 

partículas de microplástico. Nada de novo. Seguimos céleres na tarefa de tornar a Terra inabitável. 

María Neira, Diretora de Saúde Pública e Meio Ambiente da OMS, põe o dedo na ferida: “O 

mais dramático é que os valores estabilizaram. Apesar das melhorias alcançadas e dos esforços 

postos em prática, a imensa maioria da população mundial, 92%, respira ar contaminado em níveis 

muito perigosos para a saúde”. A OMS estima que cerca de 7 milhões de pessoas morrem a cada 

ano de exposição a partículas finas em ar poluído que penetram profundamente nos pulmões e no 

sistema cardiovascular, causando doenças como derrame, doenças cardíacas, câncer de 

pulmão, doenças pulmonares obstrutivas crônicas e infecções respiratórias, incluindo pneumonia. 

Mais de 90% das mortes relacionadas à poluição do ar ocorrem em países de baixa e média renda, 

principalmente na Ásia e na África, seguidos pelos países de renda baixa e média da região 

do Mediterrâneo Oriental, Europa e Américas. Em 2016 no Brasil, diz a OMC, morreram 633 crianças.  

A OMS reconhece que a poluição do ar é um fator de risco crítico para doenças não 

transmissíveis (DCNT), causando cerca de um quarto (24%) de mortes por doenças cardíacas, 25% de 

acidente vascular cerebral, 43% de doença pulmonar obstrutiva crônica e 29% de câncer de pulmão. 

MESQUITA, J. Lara. Poluição mata sete milhões de pessoas por ano, diz OMC. 

Disponível em: <https://marsemfim.com.br/poluicao-mata-sete-milhoes-de-pessoas/>. 

Acesso em 30 out. 2018. 
 

 

01. A palavra “hecatombe” (linha 02) significa: 

A) acontecimento. 

B) grande batalha. 

C) tombadouro. 

D) mortandade. 

E) hediondeza. 
 

02. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a causa mais comum de morte pela poluição do ar é: 

A) doença pulmonar obstrutiva crônica. 

B) acidente vascular cerebral. 

C) doenças cardíacas graves. 

D) derrames cerebrais. 

E) câncer de pulmão. 
 

03. Ao comparar as mortes por poluição às mortes ocorridas na Segunda Grande Guerra, o texto conclui que: 

A) a poluição mata mais hoje do que matou a Segunda Grande Guerra. 

B) as mortes por poluição são mais numerosas hoje do que foram em 2016. 

C) em termos de letalidade, a poluição só perde para a Segunda Grande Guerra.  

D) os dados referentes à poluição se aproximam da maior estimativa dos da Guerra. 

E) há um empate inegável qualquer que seja a estimativa de mortes na Guerra considerada. 
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04. O objetivo central do texto é: 

A) advertir das altas taxas de mortalidade por poluição. 

B) investigar as causas das mortes por poluição do ar. 

C) responsabilizar os países de baixa renda pela poluição. 

D) descrever as substâncias nocivas à saúde, como o PCB. 

E) mostrar a importância da OMS para a saúde do planeta. 
 

 

05. Da leitura do terceiro parágrafo, conclui-se que a estabilização dos valores é dramática, porque mostra que: 

A) a poluição constitui um problema invencível e crescente, mesmo a longo prazo. 

B) a Organização Mundial de Saúde tem sido negligente quanto ao problema da poluição. 

C) as crianças e os idosos de baixa e média renda da Ásia formam a população de maior risco. 

D) nada foi feito, ao longo do tempo, para minimizar o grave problema da poluição do planeta . 

E) os esforços de melhoria das condições ambientais foram ineficazes para a maioria das pessoas. 
 

06. Assinale a alternativa em que a vírgula está empregada pelo mesmo motivo que em: “María Neira, 

Diretora de Saúde Pública e Meio Ambiente da OMS (...)” (linha 18). 

A) “Em seus seis anos, ela levou à morte (...)” (linha 03). 

B) “Nem o Ponto Nemo, o mais ermo do planeta (...)” (linhas 15-16). 

C) “penetram profundamente nos pulmões e no sistema cardiovascular, causando doenças (...)” (linhas 22-23). 

D) “(...) câncer de pulmão, doenças pulmonares obstrutivas crônicas e infecções respiratórias” (linhas 23-24). 

E) “Em 2016 no Brasil, diz a OMC, morreram 633 crianças” (linha 27). 
 

07. Assinale a alternativa em que o termo grifado se classifica como adjetivo em função de núcleo do 

predicativo. 

A) “A letalidade de nosso insustentável estilo de vida” (linha 01). 

B) “este foi o conflito mais mortal da Terra” (linhas 04-05). 

C) “na tarefa de tornar a Terra inabitável” (linha 17). 

D) “O mais dramático é que os valores estabilizaram” (linhas 18-19). 

E) “a poluição do ar é um fator de risco crítico” (linha 28). 

 

08. Assinale a alternativa em que a forma sublinhada exerce função de objeto direto. 

A) “Foram publicados pela Organização Mundial da Saúde em relatório que analisa o ano de 2016” (linha 08). 

B) “o ser humano descarta seus resíduos sem piedade da montanha que ‘foi conquistar’” (linha 12). 

C) “O mais dramático é que os valores estabilizaram” (linhas 18-19). 

D) “A OMS estima que cerca de 7 milhões de pessoas morrem a cada ano” (linhas 21-22). 

E) “...partículas finas em ar poluído que penetram profundamente nos pulmões e no sistema 

cardiovascular” (linhas 22-23). 

 

09. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado exerce a função de agente da passiva. 

A) “Ali foi encontrado alto teor de partículas de microplástico” (linhas 16-17). 

B) “foram constatadas ‘concentrações extremamente altas’ de PCB...” (linhas 13-14). 

C)  “Não há um único canto da Terra livre da poluição” (linha 10). 

D) “Foram publicados pela Organização Mundial da Saúde” (linha 08). 

E) “Se multiplicarmos 7 (milhões de pessoas) por 6 (anos)...” (linha 05). 

 

10. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está conforme a norma gramatical como em “...cerca 

de 7 milhões de pessoas morrem a cada ano” (linhas 21-22). 

A) A principal causa das mortes por DCNT são a poluição do ar. 

B) Certamente, aqueles 92% da população vive em países de baixa renda. 

C) Perto de 90% das mortes por poluição ocorre em países da Ásia e África. 

D) 29% de mortes por câncer de pulmão é provocado por poluição do ar. 

E) Um quarto das mortes por acidente vascular cerebral tem por causa a poluição.       
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 Prova de Conhecimentos Específicos     
 40 questões 

 

 

 

11. Assinale a alternativa correta em relação à combinação de negócios, identificados no CPC 15.  

A) Cisão é a operação pela qual a sociedade passa independente de dissolução ou liquidação, de uma 

espécie para outra. 

B) Fusão é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em 

todos os direitos e obrigações.  

C) Incorporação é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, 

que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações.  

D) Combinação de negócios é uma operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém o 

controle de um ou mais negócios (não necessariamente uma empresa), independentemente da forma 

jurídica da operação.  

E) Transformação é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou 

mais sociedades, constituídas para esse fim, ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se 

houver versão de todo o seu patrimônio, e dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.  

 
12. De acordo com as Normas brasileiras referentes às Demonstrações Contábeis, assinale a alternativa correta.  

“A auditoria das Demonstrações Contábeis constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por 

objetivo a emissão de parecer sobre a sua adequação, consoante os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade e, no que for pertinente, a legislação 

específica.” 

Para tanto, as informações devem observar características qualitativas, tais como: 

A) Oportunidade; Competência; Primazia da Essência sobre a Forma; Reconhecimento. 

B) Competência; Continuidade; Valor monetário; Custo benefício; Liquidez e Neutralidade. 

C) Oportunidade; Competência; Continuidade; Inadequação, Impessoalidade e Imparcialidade. 

D) Legalidade; Impessoalidade; Integralidade; Primazia da Essência sobre a Forma; Prudência; Adequação; 

Tempestividade; Equilíbrio entre Custo e benefício. 

E) Relevância; Materialidade; Confiabilidade; Primazia da Essência sobre a Forma; Prudência; Integralidade; 

Comparabilidade; Compreensibilidade; Representação adequada e Neutralidade. 

 
13. A Cia. Aérea Voe Sul possui um grupo de ativos, componentes de uma unidade geradora de caixa, cujo 

valor contábil está demonstrado da seguinte forma: 

Valor de aquisição:............................... R$ 970.000,00 

Depreciação Acumulada:..................... (R$ 540.000,00) 

Valor contábil:........................................R$ 430.000,00 

Procedendo-se o teste de recuperabilidade do valor do grupo de ativos, foram obtidas as seguintes estimativas: 

Valor em uso do grupo de ativos:.......... R$ 418.500,00 

Valor justo do grupo de ativos:.............. R$ 421.700,00 

Em consequência, a companhia deverá registrar em sua contabilidade uma perda de ativos no valor de: 

A) R$ 0,00 

B) R$ 8.300,00 

C) R$ 9.400,00 

D) R$ 10.600,00 

E) R$ 11.500,00 
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14. De acordo com a Lei nº. 11.941/2009, assinale a opção mais correta.  

Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e 

agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. 

§ 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas 

registrados, nos seguintes grupos:  

(...) 

§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: 

(...) 

 

A)   I   - ativo circulante; 

II  - ativo realizável a longo prazo; e 

III - ativo não circulante, dividido em investimentos, imobilizado, intangível e diferido. 
 

I    - passivo circulante; 

II   - passivo exigível a longo prazo; 

III  - resultados de exercícios futuros; e 

IV  - patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação 

patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.  

 

B)   I   - ativo circulante; e  

II - ativo não-circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e 

intangível.   
 

I   - passivo circulante; 

II  - passivo não-circulante; e  

III - patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação 

patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.  

 

C)  I   - ativo circulante; 

      II  - ativo realizável a longo prazo; e 

      III - ativo imobilizado, dividido em investimentos e intangíveis. 
 

I     - passivo circulante; 

II    - passivo exigível a longo prazo; 

III   - resultados de exercícios futuros; e 

IV - patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, reservas de reavaliação, 

reservas de lucros e lucros ou prejuízos acumulados. 

 

D)  I  - ativo circulante; e  

II - ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos,  imobilizado.  
   

I     -  passivo circulante;   

II    -  passivo não circulante; e  

III - patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação 

patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e lucros e prejuízos acumulados.  

 

E)   I   -  ativo circulante;  

       II  - disponibilidades; 

       III - realizável a curto prazo; e 

       IV - ativo não circulante. 
 

       I   - passivo circulante; e 

       II - passivo não circulante. 
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15. Marque a opção correta em relação a todas as Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei das Sociedades 

nº. 11941/09. 

A) Balanço Patrimonial – BP; Demonstração do Lucro ou Prejuízo Acumulado – DLPA; Demonstração 

do Fluxo de Caixa – DFC e Notas Explicativas. 

B) Balanço Patrimonial – BP; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC; Demonstração 

do Valor Adicionado – DVA e Notas Explicativas.  

C) Balanço Patrimonial – BP; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; Demonstração do Valor Adicionado – DVA e 

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos - DOAR.  

D) Balanço Patrimonial – BP; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; Demonstração do Fluxo 

de Caixa – DFC e Demonstração do Valor Adicionado – DVA.  

E) Balanço Patrimonial – BP; Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos – 

DOAR; Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC e Demonstração do Valor Adicionado – DVA. 

 

16. A empresa União S.A., sediada no Brasil em 01 de dezembro de 2018, constituiu uma subsidiária 

integral, a Home S.A., sediada nos USA, com capital de US$ 15.000,00 totalmente integralizado. A 

partir dos dados abaixo, indique a alternativa correta. 
 

BALANÇO PATRIMONIAL DA UNIÃO S.A. em 01/12/2018 

ATIVO PASSIVO 

ATIVO CIRCULANTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Disponibilidades....................... R$ 60.000,00 Capital.........................................R$ 60.000,00 

Total.......................................... R$ 60.000,00  Total............................................R$ 60.000,00 
 

Sabe-se que em 01/12/2018 a empresa Home S.A. adquiriu US$ 5.000,00 de mercadorias à vista e que 

em 15/12/2018 vendeu as mercadorias à vista por US$ 6.000,00 ao custo de US$ 5.000,00. 

Considerando as seguintes taxas de câmbio: 
 

Data Câmbio 

01/12/2018 US$ 1,00 = R$ 2,00 

15/12/2018 US$ 1,00 = R$ 1,95 

31/12/2018 US$ 1,00 = R$ 2,10 

Assinale a alternativa que corresponde ao montante consolidado das disponibilidades em 31/12/2018. 

A) R$ 60.450,00 

B) R$ 61.200,00 

C) R$ 62.700,00 

D) R$ 63.600,00 

E) R$ 65.100,00 

 

17. Os proprietários da empresa Maurus S.A., ao inventariar sua riqueza de acordo com o Regime de Caixa 

concluíram que, se fosse apurado hoje, sua empresa possuiria débitos no valor de R$ 190.000,00, 

créditos no valor de R$ 180.000,00, um capital registado e totalmente integralizado no valor de R$ 

80.000,00, além de diversos bens no valor de R$ 100.000,00. Foi apurado na ocasião receitas já ganhas, mas 

ainda não quitadas no valor de R$ 1.000,00 e despesas quitadas antecipadamente no valor de R$ 1.300,00; de 

uma conta de energia elétrica no valor de R$ 2.000,00 vencida e não paga; além da expectativa de perda 

da ordem de 1% no recebimento de letras com valor nominal de R$ 50.000,00. Ao realizar na 

contabilidade a demonstração do Patrimônio dos fatos identificados, segundo os Princípios Contábeis da 

Prudência e da Competência do Exercício, essa empresa vai evidenciar no grupo do Patrimônio Líquido 

um Lucro Acumulado no valor de: 

A) R$  7.200,00. 

B) R$  9.800,00. 

C) R$10.000,00. 

D) R$ 27.200,00. 

E) R$ 30.000,00. 
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18. O Grupo Unimetal vendeu à vista um investimento na coligada Litoral S.A. por R$ 50.000,00. Na data da 

alienação, o valor contábil do investimento na coligada era de R$ 45.000,00. Por ocasião da operação de 

venda acima descrita, a empresa investidora deverá efetuar o seguinte registro contábil: 

 

A)  Ações em Coligadas Litoral S.A. R$ 45.000,00  

  Ganhos por Compra de Ações R$   5.000,00  

 a Bancos conta Movimento  R$ 50.000,00 

     

B)  Ações em Coligadas Litoral S.A R$ 45.000,00  

  Ganho na venda de Ações de Coligadas R$   5.000,00  

 a Bancos conta Movimento  R$ 50.000,00 

     

C)  Bancos conta Movimento R$ 50.000,00  

 a Ações de Coligadas Litoral S.A.  R$ 45.000,00 

 a Ganho na venda de Ações de Coligadas  R$   5.000,00 

     

D)  Bancos conta Movimento R$ 50.000,00  

 a Ações de Coligadas Litoral S.A.  R$ 45.000,00 

 a Ganhos por Compra de Ações  R$   5.000,00 

     

E)  Bancos conta Movimento R$ 50.000,00  

 a Ações de Investimentos Grupo Unimetal  R$ 45.000,00 

 a Ganhos por Compra de Ações   R$   5.000,00 

 

 

19. KTB - Produtos Agrícolas S.A., fabrica certo tipo de produto agrícola que é negociado em dois diferentes 

mercados ativos (Mercado Brasileiro e Mercado Europeu) a preços diferentes. A KTB pode acessar os 

preços do produto agrícola nesses dois mercados na data de sua mensuração. Outras informações 

também são conhecidas pela KTB:  

 Mercado Brasileiro 

R$ 59,00/saca        preço que seria recebido pela venda do produto agrícola.  

R$ 4,00/saca          custos de transação no Mercado A.  

R$ 4,00/saca          custos para transportar o produto agrícola a esse mercado.  

 Mercado Europeu  

     R$ 60,00/saca        preço que seria recebido pela venda do produto agrícola.  

     R$ 6,00/saca           custos de transação no Mercado B.  

     R$ 4,00/saca           custos para transportar o produto agrícola a esse mercado.  

 Tanto o Mercado Brasileiro quanto o Mercado Europeu não são considerados o mercado principal 

para esse produto agrícola.  

Considerando-se apenas as informações apresentadas e a NBC TG 46 (R2) – Mensuração do Valor Justo 

e NBC TG 29 (R2) – Ativo Biológico e produto agrícola, assinale a alternativa que apresenta o valor 

correto da mensuração do valor justo do produto agrícola negociado pela KTB – Produtos Agrícolas S.A..  

A) R$ 50,00/saca.  

B) R$ 51,00/saca.  

C) R$ 52,00/saca. 

D) R$ 55,00/saca.  

E) R$ 56,00/saca.  

 

20. É considerado despesa corrente: 

A) Juros e encargos da dívida. 

B) Amortização da dívida. 

C) Inversão financeira. 

D) Alienação de bens. 

E) Investimentos. 
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21. A empresa Floresta S.A., no exercício de 2017 construiu um imóvel para uso próprio incorrendo nos 

seguintes gastos: 

- materiais adquiridos de terceiros .............................................R$ 60.000,00 

- mão de obra de terceiros ..........................................................R$ 20.000,00 

- energia elétrica consumida na construção ...............................R$   8.000,00 

- mão de obra própria .................................................................R$ 15.000,00 

- juros de empréstimos contraídos para a construção ................R$ 12.000,00 

Assinale a alternativa correta. 

A) O valor adicionado total a distribuir é de R$ 115.00,00. 

B) O valor adicionado bruto é no montante de R$ 115.000,00. 

C) O valor adicionado líquido é no montante de R$ 27.000,00. 

D) Os insumos adquiridos de terceiros são no montante de R$ 80.000,00. 

E) A remuneração do capital de terceiros é no montante de R$ 32.000,00. 

 

22. Marcos e Manoel decidem constituir uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada com o 

objetivo de comercializar produtos de informática - M.M. Informática Ltda.. O Capital Social da 

empresa será de R$ 100.000,00 e cada um dos sócios participará com a metade do Capital e integralizam 

no ato da constituição da sociedade da seguinte forma: 

 

Marcos:  10% de suas quotas em moeda corrente do país; 

  25% de suas quotas com mercadorias para revenda, conforme N.F. nº.1012 e recibo; 

  30% de suas quotas com um veículo usado marca Ford, modelo Pampa, 1.8, 2 portas, 

placa HVV 7561, chassis 02AM8416, Ano 2007, conforme N.F. nº.5981 e recibo da 

Crasa S/A; 

  o restante de suas quotas será integralizada futuramente num prazo de dois meses.  

  

Manoel:  70% de suas quotas com uma loja no shopping Acaiaca Mall, situado à rua General 

Sampaio nº. 576 - Praça da Estação, em Fortaleza - CE, conforme registro no Cartório 

de Títulos e Documentos às folhas 04 e 05 do Livro 10-B, e Escritura Púbica de 

Compra e Venda de Imóveis; 

 o restante de suas quotas será integralizada futuramente num prazo de dois meses 

      Qual o valor do Patrimônio Líquido? 

A) R$   32.500,00 

B) R$   35.000,00 

C) R$   50.000,00 

D) R$   67.500,00 

E) R$ 100.000,00 

 

23. Através das afirmativas a seguir, identifique como poderá ser realizada a apuração dos custos dos 

estoques em uma companhia, assinalando a resposta correta.  

I. Apuração e determinação dos custos dos estoques na contabilidade são significativos pois os valores 

têm reflexo direto na apuração do resultado do exercício. 

II. O método PEPS tem como característica o raciocínio de que se deve vender ou consumir as 

primeiras mercadorias compradas. 

III. O critério do método UEPS caracterizado pela saída das últimas mercadorias a entrar. 

IV. Na Média Ponderada Móvel, custo de aquisição é o valor médio das compras.  

V. No Método do Preço de Venda a Varejo presume-se que o estoque seja composto pela média de 

todos os itens comercializados pela empresa. 

A) Apenas os itens I e III são corretos. 

B) Apenas os itens II e III são corretos. 

C) Apenas os itens IV e V são corretos 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma afirmativa está correta. 
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24. Baseado no CPC 02 Conversão de Demonstrações Contábeis, assinale a opção correta. 

A) Taxa de Câmbio Histórica é aquela utilizada quando uma operação está sendo realizada ou no 

encerramento do exercício.  

B) Itens não monetários são aqueles representados por dinheiro ou por direitos a serem recebidos e 

obrigações a serem liquidadas em dinheiro.  

C) A moeda estrangeira é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera e servirá 

de base para efetuar a escrituração mercantil de suas transações.  

D) O investimento líquido em uma entidade no exterior é o valor da participação detida pela entidade 

investidora no patrimônio líquido da entidade investida, adicionado (ou diminuído) de crédito ou 

(débito) junto a essa investida.  

E) Uma transação em moeda estrangeira deve ser reconhecida contabilmente, no momento inicial, pela 

moeda de relatório, mediante a aplicação da taxa de câmbio à vista entre a moeda de apresentação e a 

moeda estrangeira, na data da transação, sobre o montante em moeda estrangeira.   

 

25. A empresa Invest S.A. adquiriu em 20/07/2011 uma aeronave para transporte de seus executivos por 

R$ 40.000.000,00. Sabe-se que as duas turbinas representam 20% do custo total. A aeronave possui uma 

vida útil de 20 anos e valor residual de 10%, enquanto que as turbinas têm uma vida útil de 8 anos. De 

posse dos dados, marque a alternativa correta. 

A) A despesa de depreciação em 2011 foi de R$ 1.500.000,00. 

B) A despesa de depreciação das turbinas em 2011 foi de R$ 135.000,00. 

C) A despesa de depreciação em 2011 foi de R$ 1.350.000,00. 

D) A depreciação acumulada em 2012 foi de R$ 4.270.000,00. 

E) A depreciação acumulada em 2012 foi de R$ 3.660.000,00. 

 

26. Leia as situações abaixo que tratam dos Princípios e Convenções Contábeis.  

I. O Sr. Mendonça deseja detalhar mais as informações geradas em sua empresa. Porém, ao fazer isso, 

terá um acréscimo substancial em suas despesas referente à mão de obra. Qual o princípio ou 

convenção que justificaria esse não detalhamento, tendo em vista que os benefícios gerados serão 

menores que os custos para sua realização?  

II. Na empresa Mercadorias S/A é utilizado o método PEPS para controle de Estoque. Porém, em 

determinado momento, o setor financeiro sugere que esse método seja substituído pela Média 

Ponderada. Entretanto, a Sra. Rosemary Santos, contadora da empresa, não permite a substituição, 

pois defende a ideia de que essa mudança poderá prejudicar a comparabilidade dos resultados. A qual 

o princípio ou convenção ela está obedecendo?  

III. O Sr. Jesus Cavalcante realizou uma operação de leasing para compra de um automóvel e registrou 

esse bem no Ativo de sua empresa. Qual princípio está sendo seguido?  

IV. Para diminuir a tributação de um período, o Sr. Silvio Cordeiro não contabilizou suas receitas 

realizadas, mas que ainda não foram recebidas. Qual princípio está sendo ferido?  

V. A Sra. Juliana Monte é esposa do diretor da empresa Info Materiais S/A e todos os dias utiliza o carro 

da empresa para pegar seus filhos na escola e deixá-los em casa. Qual o princípio contábil que está 

sendo desrespeitado?  

Marque a opção correta. 

A) Convenção da Prudência; Princípio do Valor Original; Principio da Oportunidade; Principio da 

Competência e Princípio da Entidade. 

B) Princípio da Prudência; Princípio da Uniformidade; Princípio da Entidade; Princípio do Valor 

Original e Princípio da Oportunidade. 

C) Princípio da Essência sobre a Forma; Princípio do Valor Monetário; Princípio do Conservadorismo; 

Princípio da Competência e Princípio da Continuidade.    

D) Convenção do Conservadorismo ou Prudência; Princípio da Entidade; Princípio da Competência; 

Princípio da Essência sobre a Forma e Princípio da Competência. 

E) Convenção do Conservadorismo ou Prudência; Convenção da Consistência ou Uniformidade; 

Princípio da Essência Sobre a Forma; Princípio da Competência e Princípio da Entidade. 
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27. Com relação ao subsistema de informações orçamentárias: 

A) Subsidia a administração com informações referentes ao resultado econômico. 

B) Subsidia informações como programação e execução orçamentária. 

C) Apresenta alterações potenciais nos elementos patrimoniais. 

D) Apresenta alterações nos elementos patrimoniais. 

E) Apresenta o resultado nominal. 

     
28. Com relação ao regime contábil o reconhecimento das receitas e despesas sob o enfoque orçamentário: 

A) Tanto as receitas como as despesas são reconhecidas pelo regime de caixa. 

B) Tanto as receitas como as despesas são reconhecidas pelo regime de competência. 

C) A receita orçamentária é reconhecida pelo regime de caixa e a despesa orçamentária é reconhecida 

pelo regime de competência. 

D) A receita orçamentária é reconhecida pelo regime de competência e a despesa orçamentária é 

reconhecida pelo regime de caixa. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
29. De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público e a Lei nº 4.320/64 

são consideradas demonstrações contábeis no setor público: 

A) Balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração dos fluxos de caixa. 

B) Balanço patrimonial, demonstração das origens e aplicações de recursos e balanço financeiro. 

C) Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração das variações patrimoniais. 

D) Balanço financeiro, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração das origens e 

aplicações de recursos. 

E) Demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração 

do resultado do exercício. 

 
30. O art. 104 da Lei nº 4.320/64 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 

independentes da execução orçamentária e indicará o resultado econômico do exercício, serão 

demonstrados no(a): 

A) Fluxo de caixa. 

B) Balanço financeiro. 

C) Balanço patrimonial. 

D) Demonstração das variações patrimoniais. 

E) Demonstração das mutações do patrimônio líquido. 

 
31. De acordo com a NBC T 16.11 que trata do Sistema de Informação de Custos do Setor Público, marque a 

opção correta.  

A) A adaptabilidade é um dos atributos da informação de custos que deve permitir o detalhamento das 

informações em razão das diferentes expectativas e necessidades informacionais das diversas 

unidades organizacionais e seus respectivos usuários. 

B) Esta norma estabelece a conceituação, o objeto, os objetivos e as regras básicas para mensuração e 

evidenciação dos custos no setor público e apresentado, nesta norma, como sistema de informação de 

custos do setor público (SICSP).  

C) A NBC T 16.11 define custo padrão (standard) como o que resulta da consideração de normas 

técnicas atribuídas aos vários fatores de produção, como consumo de matérias, mão-de-obra, 

máquinas, etc., para a definição do custo ou do serviço.  

D) Segundo a NBC T 16.11 o custo variável é o que tem seu valor determinado e diretamente 

relacionado com a oscilação de um fator de custos estabelecido na produção e execução dos serviços. 

E) O sistema de informação de custos do setor público tem como objetivo apoiar programas de redução 

de custos e de melhoria da qualidade do gasto. 

 



Contador  Pág. 11 de 14 

  

32. De acordo com o Plano de Contas aplicado ao Setor Público – PCASP, assinale a opção que apresenta 

apenas contas de natureza patrimonial. 

A) Receita a realizar, crédito disponível, dotação inicial. 

B) Imobilizado, ativo realizável a longo prazo e dotação inicial. 

C) Crédito disponível, caixa e equivalentes de caixa e Intangível. 

D) Previsão inicial da receita, dotação inicial, caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional. 

E) Empréstimos e financiamentos a curto prazo, caixa e equivalente de caixa e variação patrimonial 

aumentativa. 

 

33. Com relação a Demonstração dos Fluxos de Caixa assinale a opção correta. 

A) O fluxo de caixa das operações compreende os recursos relacionados à captação e à amortização de 

empréstimos e financiamentos. 

B) O fluxo de caixa de investimentos corresponde as principais atividades geradoras de caixa da 

entidade, como exemplo temos os recebimentos de caixa decorrentes de impostos, taxas, 

contribuições e multas. 

C) O método indireto é o único indicado para a entidade apresentar a demonstração dos fluxos de caixa 

das atividades operacionais, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e 

pagamentos brutos são informados. 

D) O fluxo de caixa dos financiamentos compreende os recursos relacionados à aquisição e alienação de 

ativos não circulantes, bem como os recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamento ou 

amortização de empréstimos concedidos. 

E) Informações históricas dos fluxos de caixa são frequentemente utilizadas como elementos que irão 

compor indicadores do valor, do momento e do grau de certeza dos fluxos de caixa futuros. Também 

são úteis para verificar a exatidão das avaliações passadas dos fluxos de caixa futuros. 

 

34. Com relação a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), 

assinale a opção correta. 

A) A lei de responsabilidade fiscal não trata de capítulo exclusivo de planejamento por ser matéria já 

tratada pela constituição federal. 

B) As disposições contidas nesta lei complementar estão direcionadas apenas ao Governo Federal e 

Governos Estaduais no cumprimento das metas fiscais. 

C) A lei de responsabilidade fiscal, ou lei de crimes fiscais, tem por objetivo abordar penalidades e 

prazos para detenção ou reclusão dos gestores pela má utilização dos recursos públicos. 

D) Segundo a lei de responsabilidade fiscal a empresa controlada corresponde a empresa que receba do 

ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral 

ou de capital. 

E) Consideram para a composição da receita corrente líquida o somatório das receitas tributárias, de 

contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes, e outras 

receitas também correntes e deduções previstas na lei. 

 

35. Sobre o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e suas principais transações, marque a 

opção correta. 

A) O SIAFI pode ser utilizado pelas entidades públicas federais, estaduais e municipais apenas para 

acompanhar, pela conta única do governo federal, suas despesas de custeio. 

B) Para utilizar o SIAFI o usuário precisa ser funcionário público federal devidamente cadastrado e 

habilitado no sistema e de posse de uma senha comum para os servidores federais. 

C) O SIAFI é um sistema informatizado que processa e controla, por meio de terminais instalados em 

todo o território nacional, apenas assuntos relacionados a execução orçamentária e financeira. 

D) Entidades de caráter privado também podem utilizar o SIAFI, desde que autorizadas pela STN. No 

entanto, essa utilização depende da celebração de convênio ou assinatura de termo de cooperação 

técnica entre os interessados e a STN, que é o órgão gestor do SIAFI. 

E) O Órgão Central de Programação Financeira é a Coordenação-Geral de Programação Financeira - 

COFIN, da Secretaria de Planejamento e Orçamento, os Órgãos Setoriais de Programação Financeira - 

OSPF são as Subsecretarias do Tesouro Nacional – STN e unidades equivalentes das Secretarias da 

Presidência da República e dos Poderes Legislativo e Judiciário, enquanto que os Órgãos Setoriais são 

as Unidades Gestoras. 
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36. Indique o lançamento contábil correto para registrar a fixação da Despesa Orçamentária. 
 

A)  Débito: Crédito Disponível 

 a Crédito: Crédito Empenhado a Liquidar 

   

B)  Débito: Crédito Disponível 

 a Crédito: Dotação Inicial 

   

C)  Débito: Dotação Inicial 

 a Crédito: Crédito Disponível 

   

D)  Débito: Crédito Empenhado 

 a Crédito: Crédito Disponível 

   

E)  Débito: Dotação Inicial 

 a Crédito: Crédito Empenhado 

 
37. Em relação ao Orçamento Público, assinale a alternativa correta. 

A) É a previsão das receitas e a fixação das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos 

para o período de um ano. 

B) É o planejamento que compreenderá as metas e prioridades da administração pública, orientando a 

elaboração da lei de diretrizes orçamentárias. 

C) É o planejamento da atuação governamental, estruturado mediante programas entendidos como 

instrumento de organização da ação governamental. 

D) É um instrumento de planejamento que contempla os programas de duração continuada que 

ultrapassam um exercício, as despesas de capital e as delas decorrentes. 

E) É um instrumento de planejamento, instituído por lei, para um exercício financeiro, a qual 

estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. 

 
38. O princípio que estabelece que o orçamento deve conter todas as receitas a serem arrecadadas e todas as 

despesas a serem realizadas no exercício financeiro, isto decorre da aplicação do princípio da: 

A) Universalidade. 

B) Exclusividade. 

C) Não-afetação.  

D) Anualidade. 

E) Unidade. 

 
39. Os créditos adicionais que dependem da prévia autorização legislativa e da indicação dos recursos para 

sua abertura são: 

A) Somente os créditos especiais. 

B) Créditos especiais e suplementares. 

C) Somente os créditos extraordinários. 

D) Créditos especiais e extraordinários. 

E) Créditos suplementares e extraordinários. 

 
40. No exercício de X1 o Município de Felicidade registrou R$ 100.000,00 de despesas empenhadas, R$ 80.000,00 

de despesas liquidadas e R$ R$ 50.000,00 de despesas pagas. O montante de restos a pagar processados e não 

processados durante o exercício somam:  

A) R$ 20.000,00 

B) R$ 30.000,00 

C) R$ 40.000,00 

D) R$ 50.000,00 

E) R$ 60.000,00 
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41. São consideradas despesas de exercícios anteriores: 

A) Como exemplo podemos citar todos os restos a pagar inscritos no exercício. 

B) As despesas empenhadas e liquidadas, mas não pagas até o final do exercício financeiro. 

C) As dívidas resultantes de compromissos gerados em exercícios anteriores aqueles em que for ocorrer 

o pagamento. 

D) Segundo o artigo 36 da Lei nº 4.320/64, são as despesas empenhadas, mas não pagas até o último dia 

do ano financeiro. 

E) Estes gastos podem ser empenhados e pagos independente de reconhecimento da dívida pela 

autoridade competente. 
 

42. Com relação à dívida flutuante, marque a opção correta. 

A) Caracteriza-se por indicar débitos de longo prazo. 

B) Compreende os compromissos de exigibilidade superior a dozes meses. 

C) Também chamada administrativa ou não consolidada é aquela que o tesouro contrai por um breve 

período de tempo. 

D) Compete privativamente ao senado federal fixar limites globais para o montante da dívida flutuante 

da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. 

E) Se a dívida flutuante ultrapassar ao final de um quadrimestre o limite máximo deverá reduzir o 

excedente em pelo menos 30% no primeiro quadrimestre seguinte. 
 

43. Segundo as categorias econômicas, as receitas patrimoniais e as operações de crédito classificam-se, 

respectivamente, em: 

A) Capital e corrente. 

B) Corrente e capital. 

C) Corrente e custeio. 

D) Capital e extra-orçamentária. 

E) Corrente e extra-orçamentária. 
 

44. O art. 74 da Constituição Federal de 1988 estabelece que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de: 

A) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres da 

União. 

B) Os municípios brasileiros não têm um sistema de controle interno, pois não existe norma legal para 

sua implementação. 

C) Avaliar o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os anexos de metas 

fiscais e riscos fiscais e os orçamentos da União. 

D) Os responsáveis pelo controle social, ao tomarem conhecimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, 

dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

E) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de 

recursos privados por entidades de direito privado. 
 

45. De acordo com o Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal IN SFC/MF n° 03, 

de 09.06.2017, assinale a opção correta. 

A) A auditoria interna governamental é uma atividade dependente e objetiva de avaliação e de 

consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. 

B) A atividade de auditoria interna governamental tem como propósito aumentar e proteger o valor organizacional 

das instituições privadas, fornecendo avaliação, assessoria e aconselhamento baseado em risco. 

C) A estrutura de controles internos dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal deve 

contemplar pelo menos a uma das três linhas de defesa da gestão, a qual deve comunicar, de maneira 

clara, as responsabilidades de todos envolvidos. 

D) A atuação do sistema de controle interno abrange todos os órgãos e entidades do poder executivo 

federal, não incluindo as empresas estatais, mas qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. 

E) No âmbito do Poder Executivo Federal, a atividade de auditoria interna governamental deve ser 

realizada em conformidade com o presente referencial técnico, que estabelece os requisitos 

fundamentais para a prática profissional e para a avaliação do desempenho da atividade de auditoria 

interna governamental. 
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46. Com relação à Lei Orçamentária Anual: 

A) É vedado consignar na lei orçamentária anual crédito com finalidade imprecisa ou com dotação 

ilimitada. 

B) Estima receitas e fixa despesas para um exercício financeiro que, no Brasil, corresponde a um ano e 

seis meses. 

C) É elaborada para um período de quatro anos.   

D) Segundo a Constituição Federal, é de iniciativa do Poder Legislativo. 

E) Pode autorizar operações de crédito com montante superior às despesas de capital. 
 

47. Com relação às modalidades de controle, assinale a opção correta. 

A) A técnica utilizada para o controle prévio é a fiscalização. 

B) O controle prévio acompanha a realização do ato, para verificar a regularidade de sua formação. Tem 

como objetivo final garantir a execução da ação. 

C) O controle concomitante é o que antecede a conclusão ou operatividade do ato. Tem como objetivo 

final dar segurança àquele que pratica o ato ou por ele se responsabiliza. 

D) O controle concomitante tem como objetivo final avaliar a eficiência e a eficácia das ações administrativas, 

certificar a veracidade dos números e comprovar o cumprimento das normas. 

E) O controle a posteriori é o que se efetiva após a conclusão do ato praticado, visando corrigir eventuais 

defeitos, declarar a sua nulidade ou dar-lhe eficácia. A técnica utilizada nesse caso é a auditoria.  
 

48. Com relação à Instrução Normativa do TCU nº 71, de 28 de novembro de 2012, assinale a opção correta. 

A) O Tribunal de Contas da União só poderá instaurar a tomada de contas especial após a adoção de 

medidas administrativas adotadas. 

B) Esta resolução dispõe sobre a organização e o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União dos 

processos de prestação de contas de governo. 

C) Esta resolução dispõe sobre a instauração, a organização e o encaminhamento ao Tribunal de Contas 

da União dos processos de tomada de contas especial. 

D) A instauração da tomada de contas especial não poderá exceder o prazo máximo de cento e vinte dias 

a contar nos casos de omissão no dever de prestar contas. 

E) Salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas da União, fica dispensada a instauração da 

tomada de contas especial se o valor do débito for inferior a R$ 50.000,00 e se houver transcorrido 

prazo superior a dez anos. 
 

49. Com relação à Lei nº 8.666/93, Lei de Licitações, marque a opção correta. 

A) As modalidades de licitação serão determinadas em função dos limites tendo em vista o valor 

estimado da contratação.  

B) Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, 

aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional. 

C) A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais barata para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

D) O convite é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 

preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 

execução de seu objeto. 

E) A concorrência é uma 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. 
 

50. A implementação de um sistema de acesso à informação tem como um de seus principais desafios vencer 

a cultura de segredo que, muitas vezes prevalece na gestão pública. De acordo com a Lei de Acesso a 

Informação, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, marque a opção correta. 

A) Estabelece que o acesso à informação pública é a exceção e o sigilo é a regra. 

B) O serviço de busca e fornecimento das informações é gratuito, inclusive cópias de documentos. 

C) São estabelecidos prazos para que sejam repassadas as informações ao solicitante. A resposta deve ser 

dada imediatamente, se estiver disponível, ou em até 20 dias, prorrogável por mais 10 dias. 

D) As informações consideradas ultrassecretas têm um prazo de segredo de 20 anos, as informações 

secretas um prazo de segredo de 10 anos e as informações reservadas um prazo de segredo de 5 anos.  

E) O pedido precisa ser justificado, conter a identificação do requerente e a especificação da informação 

solicitada. 


