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EDITAL 645/2018

Antes de começar a fazer as provas:
Verifique se este caderno contém •	
proVas de: Língua portuguesa, com 11 
questões; Legislação, com 4 questões e 
Conhecimentos Específicos do Cargo, com 
30 questões. Cada uma dessas questões, 
sequencialmente numeradas de 01 a 45, 
possui 4 alternativas.

Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu caderno de provas.

Na Folha de Respostas:
Confira seu nome e número de inscrição.•	
assine, a TINTa, no espaço indicado.•	

ao transferir as respostas para a Folha de 
respostas:

UsE somENTE CaNETa azUL •	 ou prETa  
para preencher a área reservada à letra 
correspondente a cada resposta, conforme o 
modelo:

00-
A B C D

sua resposta NÃO será computada, se houver 
marcação de mais de uma alternativa.

NÃo DEIXE NENHUma QUEsTÃo sEm 
rEsposTa.

a FoLHa DE rEsposTas não deve ser 
dobrada, amassada ou rasurada. 

sua prova somENTE poDErá sEr 
ENTrEgUE após o TÉrmINo Do 
pEríoDo DE sIgILo. Levante o braço, para 
que o fiscal possa recolhê-la.

Você deverá aguardar o fiscal se aproximar 
para, então, entregar o CaDErNo DE proVas 
e a FoLHa DE rEsposTas.

Você NÃo poderá levar consigo o Caderno de 
provas.

O rascunho de gabarito, localizado ao final 
do Caderno de Provas, só POdeRá seR 

destACAdO PelO FisCAl.

recolha seus objetos, deixe a sala e, em 
seguida, o prédio. a partir do momento em que 
sair da sala e até a saída do prédio, continuam 
válidas as proibições do uso de aparelhos 
eletrônicos e celulares, bem como não lhe é 
mais permitido o uso dos sanitários.

duração total das provas,  
incluindo transcrição da  
FOlHA de ResPOstAs:

tRÊs HORAs

UNIVErsIDaDE FEDEraL DE mINas gEraIs

CopEVE - proCEssos sELETIVos Da UFmg

só ABRA QUANdO AUtORiZAdO

tÉCNiCO eM CONtABilidAde
PROVAs de lÍNGUA PORtUGUesA, leGislAÇÃO  

e CONHeCiMeNtOs esPeCÍFiCOs dO CARGO



eM BRANCO



CoNCUrso pÚBLICo UFmg – EDITaL 645/2018 PROVA de lÍNGUA PORtUGUesA 3

PROVA de lÍNGUA PORtUGUesA

iNstRUÇÃO: Leia o texto a seguir e, com base nele, responda às questões 01 a 06.

Mudança climática: conheça os impactos do Aquecimento Global
a mudança do clima é um dos maiores desafios do nosso tempo. Nenhum país é imune aos seus 

efeitos, que repercutem na economia, na saúde, na segurança, na produção de alimentos, entre outros, 
acarretando graves consequências para toda a humanidade. 

Comumente acabam surgindo dúvidas a respeito do tema. o que vem a ser aquecimento global? 
Quais são as suas causas? o que esperar dos seus efeitos?

aquecimento global é um fenômeno climático de larga extensão que consiste no aumento da 
temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra. Embora muitos acreditem que o 
aquecimento global seja um problema que tenha a degradação ambiental como uma de suas causas, 
na verdade trata-se de um fenômeno natural agravado severamente pela ação antrópica, potencializado 
nos últimos anos.

Uma das principais causas antrópicas do aquecimento global são os desmatamentos e queimadas 
que eventualmente diminuem o consumo de Co2 pelas vegetações remanescentes, o que contribui para 
aglomeração desse gás na atmosfera. além disso, a poluição, o alto consumo e queima de combustíveis 
fósseis, processos cada vez mais intensos desde o início da revolução Industrial, produzem também 
uma grande taxa de Co2, agravando o problema.

É importante entender que o aquecimento global pode trazer graves consequências para todo o 
planeta. a organização mundial da saúde (oms) estima que, entre 2030 e 2050, a mudança climática 
pode causar um aumento de 250.000 mortes/ano ocasionadas pela malária, desnutrição, diarreia e o 
estresse causado pelo calor.

Nosso planeta é um organismo vivo e por isso está em constante mudança. a intensificação do 
aquecimento global é uma das maiores ameaças já enfrentadas pela humanidade. É fundamental que 
ocorra uma profunda revolução em nossas consciências, em nossas políticas e em nossas economias 
para preservarmos nossa existência.

a oNU meio ambiente se empenha em fortalecer as capacidades locais e nacionais para enfrentar os 
impactos da mudança do clima para que, dessa forma, seja possível o desenvolvimento de estratégias 
e políticas públicas voltadas à mitigação das alterações climáticas.

o caminho para o combate à mudança climática também passa pela alteração de nossa base 
energética, fundamentada em uso de hidrocarbonetos como o petróleo. É claro que essa alteração será 
realizada de forma gradual, por meio de programas voltados para a diversificação da base energética.

BorgEs, Leonardo. mudança climática: conheça os impactos do aquecimento global. Disponível 
em: <http://autossustentavel.com/2018/04/mudanca-climatica-impactos.html>. acesso em 23 nov. 
2018. [Fragmento adaptado]
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QUestÃO 01

Em que trecho do texto, a palavra em destaque pode ser substituída pela palavra entre parênteses, sem 
gerar alteração de sentido? 

.

a) [...] a poluição, o alto consumo e queima de combustíveis fósseis, processos cada vez mais intensos 
desde o início da revolução Industrial, produzem também uma grande taxa de Co2, agravando o 
problema. (rECrUDEsCENDo) 

B) [...] na verdade trata-se de um fenômeno natural agravado severamente pela ação antrópica, 
potencializado nos últimos anos.  (aNTagoNIsTa) 

C) Embora muitos acreditem que o aquecimento global seja um problema que tenha a degradação 
ambiental como uma de suas causas [... ] (DEIFICaÇÃo) 

D) a oNU meio ambiente se empenha em fortalecer as capacidades locais e nacionais para enfrentar 
os impactos da mudança do clima para que, desta forma, seja possível o desenvolvimento de 
estratégias e políticas públicas voltadas à mitigação das alterações climáticas. (EXaspEraÇÃo)

QUestÃO 02

Do ponto de vista de sua tipologia, o texto é predominantemente

 

a) explicativo, pois as sequências textuais compõem-se de enunciados de identificação de fenômenos, 
encadeados por relações lógicas; o locutor tende a excluir marcas de subjetividade.

B) dialogal, pois há interlocução direta entre os parceiros da comunicação; é formado por sequências 
fáticas (abertura e encerramento) e por sequências transacionais (trocas encaixadas).

C) descritivo, pois apresenta atributos de uma situação; é ancorado em uma entidade referencial 
estática e seus elementos indicam a caracterização de uma circunstância de lugar.

D) narrativo, pois há uma sucessão de acontecimentos, ordenados segundo uma ordem cronológica; 
é construído por uma unidade temática que sofre transformação de predicados.

QUestÃO 03

assinale a alternativa que é comprovada pelo texto.

a) os problemas causados pelo aumento da poluição ocasionam as mais graves doenças.

B) as ondas de calor causam mortes, principalmente de idosos, e afetam a produção agrícola.

C) o aumento da temperatura dos oceanos e a desertificação ameaçam diversos ecossistemas.

D) a mudança climática traz sérios malefícios à saúde dos seres vivos e ao meio ambiente.
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QUestÃO 04

Leia este fragmento do texto.

o caminho para o combate à mudança climática também passa pela alteração de nossa base 
energética, fundamentada em uso de hidrocarbonetos como o petróleo.

Nesse fragmento, são classificados como complementos nominais os seguintes termos, eXCetO:

a) “para o combate”.

B) “pela alteração de nossa base energética” .

C) “à mudança climática”.

D) “em uso de hidrocarbonetos”. 

QUestÃO 05

assinale a alternativa em que há marcador de opinião.

a) É claro que essa alteração é realizada de forma gradual.

B) aquecimento global é um fenômeno climático de larga extensão.

C) Nosso planeta é um organismo vivo em constante mudança.

D) a mudança do clima é um dos maiores desafios do nosso tempo. 

QUestÃO 06

o termo que em destaque classifica-se como pronome relativo em

a) a organização mundial da saúde (oms) estima que, entre 2030 e 2050, a mudança climática pode 
causar um aumento de 250.000 mortes/ano [...]

B) Nenhum país é imune aos seus efeitos, que repercutem na economia, na saúde, na segurança, na 
produção de alimentos [...]

C) É importante entender que o aquecimento global pode trazer graves consequências para todo 
planeta. 

D) É fundamental que ocorra uma profunda revolução em nossas consciências, em nossas políticas e 
em nossas economias para preservarmos nossa existência.
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QUestÃO 07

No registro formal de linguagem escrita, para a colocação de pronomes, as normas oficiais da gramática 
do português estabelecem o emprego de

a) ênclise se a oração for subordinada expandida - por exemplo: Quero que você faça-me um 
favor.

B) próclise se a oração traz advérbio antes do verbo – por exemplo: Não o procurei. Aqui se faz, aqui 
se paga.

C) ênclise se a frase for uma interrogação direta ou indireta – por exemplo: Quanto custa me esse 
presente?

D) próclise se a oração é subordinada reduzida de infinitivo – por exemplo: É preciso se portar bem 
nas festas.

QUestÃO 08

Leia este texto:

Fora de si

Eu fico louco 
Eu fico fora de si 
Eu fica assim

Eu fica fora de mim

Eu fico um pouco 
Depois eu saio daqui 
Eu vai embora 
Eu fico fora de si

Eu fico oco 
Eu fica bem assim 
Eu fico sem ninguém em mim

aNTUNEs, arnaldo. Fora de si. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/arnaldo-antunes/91629/>. 
acesso em 21 nov.2018

Nessa canção, arnaldo antunes cria efeitos expressivos ao

  I. compor um texto em que a concordância verbal prejudica e impede a leitura.

 II. transgredir algumas regras prescritas pela gramática da Língua portuguesa.

III. sugerir uma perda de identidade e de sanidade, por meio de uma construção linguística 
inventiva. 

Está(ão) CORRetA(s) a(s) afirmativa(s)

a) I, apenas.

B) I, II e III.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.
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QUestÃO 09
Em cada uma das alternativas a seguir, foram analisados pares de frases. Está CORRetA a análise 
apresentada em:

a) Nestas frases (I, II), não há uma relação de causa e consequência explicitada em termos de condição:
 I. se ela está cansada, não faz aula de pilates.
 II. se ela estiver cansada, não fará aula de pilates.

B) Nestas frases, identifica-se uma oração explicativa em (I) e uma oração causal em (II), sendo que 
apenas em (II) apresenta-se razão ou motivo:

     I. Ela não fez aula de pilates porque estava cansada.
     II. Não faças aula de pilates, pois estás cansada.

C) Nestas frases, tanto a oração consecutiva (I) quanto a conclusiva (II) apresentam uma 
consequência:

 I. Ela estava tão cansada que não fez aula de pilates.
 II. Ela estava cansada, logo não fez aula de pilates.

D) Nestas frases (I, II), há uma relação de causa construída por meio do emprego de dois conectores 
distintos:

 I. Como estava muito cansada, ela não fez aula de pilates.
 II. apesar de estar muito cansada, ela fez aula de pilates. 

QUestÃO 10

Em relação ao emprego do hífen, considerando-se as orientações do Novo acordo ortográfico, estão 
grafadas corretamente as seguintes palavras:

a) extra-escolar, auto-estrada, anti-aéreo, agro-industrial.

B) des-humano, in-humano, co-ordenação, hidro-elétrica.

C) anti-religioso, anti-semita, contra-regra, infra-som.

D) pré-história, micro-onda, infra-axilar, hiper-requintado.

QUestÃO 11

Leia o seguinte trecho.

Em todas as faixas de idade, a dor lombar, ou lombalgia, é queixa comum. Ela é considerada a 
maior causa de incapacitação no mundo, além de ser o segundo motivo mais frequente de faltas no 
trabalho. Estima-se que 7 em cada 10 pessoas vão sentir esse tipo de dor nas costas, ao longo da 
vida, principalmente nos países industrializados.

os termos destacados nesse trecho exercem, respectivamente, a função sintática de

a) objeto direto; sujeito; adjunto adnominal.

B) sujeito; sujeito; adjunto adverbial.

C) predicativo; objeto direto; adjunto adnominal.

D) predicativo; sujeito; adjunto adverbial.
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PROVA de leGislAÇÃO 

QUestÃO 12 

Nos termos da Lei 8.112/1990, ao servidor é proibido:

a) opor resistência justificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.

B) levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade 
superior.

C) ausentar-se do serviço durante o expediente, mesmo quando houver autorização do chefe 
imediato.

D) retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição.

QUestÃO 13 

Com relação às penalidades disciplinares previstas na Lei 8.112/1990, assinale a alternativa 
CORRetA:

a) a suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação 
das demais proibições que tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, podendo exceder 
de 90 (noventa) dias.

B) as penalidades de advertência terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 (três) anos de 
efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.

C) será punido com suspensão de até 45 (quarenta e cinco) dias o servidor que, injustificadamente, 
recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando 
os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação.

D) Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de advertência poderá ser convertida em 
multa, na base de 30% (trinta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor 
obrigado a permanecer em serviço.

QUestÃO 14  

a Universidade Federal de minas gerais é pessoa jurídica de direito público, mantida pela União, dotada 
de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial.

Leia as afirmações acerca da autonomia da Universidade Federal de minas gerais, tendo como 
referência o seu Estatuto.

I - a autonomia didático-científica possibilita estabelecer critérios e normas adequados ao 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas.

II - a autonomia administrativa permite aprovar e alterar o próprio Estatuto, o regimento geral e as 
resoluções normativas.

III - a autonomia de gestão financeira e patrimonial faculta à Universidade firmar contratos, acordos 
e convênios.

Está(ão) CORRetA(s) a(s) alternativa(s)

a) II e III.

B) I e III.

C) I, apenas.

D) I, II e III.
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QUestÃO 15 

Tendo em vista o Estatuto da Universidade Federal de minas gerais, constituem órgãos da 
Universidade

a) de fiscalização econômico-financeira, o Conselho de Curadores.

B) de deliberação superior, o Conselho de Diretores e o Conselho de Curadores.

C) de administração superior, as Unidades e os órgãos suplementares à reitoria.

D) de ensino, pesquisa e extensão, os órgãos auxiliares e o Conselho de Diretores.
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PROVA de CONHeCiMeNtOs esPeCÍFiCO – tÉCNiCO eM CONtABilidAde

QUestÃO 16

Considere as afirmações sobre as condições necessárias para o reconhecimento de uma provisão:

  I. Ter a entidade uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de um evento 
passado.

 II. pode ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. 

III. É possível que seja necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos 
para liquidar a obrigação. 

IV. É provável que seja necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos 
para liquidar a obrigação. 

Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao setor público NBC Tsp 03 - provisões, 
passivos Contingente e ativos Contingentes são necessários, para o reconhecimento de uma provisão, 
os itens:

a) I e II, apenas.

B) I, III e IV, apenas.

C) I, II e IV, apenas.

D) II e III, apenas.

QUestÃO 17

a receita pública passa por determinados estágios até que ocorra seu efetivo recebimento. Com relação 
aos estágios da receita pública, assinale a opção CORRetA:

a) o estágio da previsão corresponde ao ato da repartição competente, que verifica a procedência do 
crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta.

B) o estágio do recolhimento corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes 
ou devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente.

C) o estágio do recolhimento é a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, 
responsável pela administração e controle da arrecadação e programação financeira.

D) o lançamento é o estágio onde ocorrem o planejamento e a estimativa da arrecadação das receitas 
orçamentárias que constarão na proposta orçamentária.
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QUestÃO 18

o orçamento governamental é ato pelo qual o poder Executivo prevê e o poder Legislativo autoriza, por 
certo período de tempo, a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e 
outros fins, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei. sobre o orçamento governamental, 
assinale a afirmativa CORRetA:

a) o projeto de lei orçamentária será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do 
exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.

B) a Lei orçamentária anual deverá tratar exclusivamente de orçamento, sem exceções admitidas.

C) o plano plurianual orienta a elaboração do orçamento quanto às metas fiscais, alterações na 
legislação tributária (arrecadação), despesas de capital.

D) a Lei de Diretrizes orçamentárias estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e 
para as relativas aos programas de duração continuada.

QUestÃO 19

o atendimento do enfoque patrimonial da contabilidade compreende o registro e a evidenciação da 
composição patrimonial do ente público. sobre o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação de 
ativos, assinale a afirmativa CORRetA:

a) a definição de ativo exige que o recurso controlado pela entidade no presente tenha surgido de um 
evento passado, por meio de transação que necessariamente tenha tido uma contraprestação.

B) o ativo deve ser classificado como circulante quando estiver disponível para realização imediata e 
tiver a expectativa de realização após doze meses após a data das demonstrações contábeis.

C) o reconhecimento do ativo não envolve a avaliação da incerteza relacionada à existência e à 
mensuração do elemento.

D) ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado, sendo 
que se entende como recurso o item com potencial de serviços ou com a capacidade de gerar 
benefícios econômicos.

QUestÃO 20

Considerando que a despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos 
entes públicos para o funcionamento e a manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade, é 
CORRetO afirmar:

a) as inversões financeiras são despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital 
que ainda não foram utilizados. 

B) as despesas orçamentárias correntes mantêm uma correlação com o registro de incorporação de 
ativo imobilizado, intangível ou investimento ou o registro de desincorporação de um passivo.

C) a despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de 
consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.

D) Uma despesa orçamentária efetiva, para fins contábeis,  é aquela que, em geral, o comprometimento 
do orçamento (empenho) constitui o reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação 
correspondente.
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QUestÃO 21

Com relação aos restos a pagar, é  CORRetO afirmar:

a) É vedado contrair obrigação no último ano do mandato do governante, mesmo que exista a respectiva 
cobertura financeira.

B) a inscrição de despesa em restos a pagar não processados é realizada após a anulação dos 
empenhos que não serão inscritos em virtude de restrição em norma do ente da Federação.

C) No caso das despesas orçamentárias inscritas em restos a pagar não processados, verifica-se 
na execução o cumprimento dos estágios de empenho e liquidação, restando pendente apenas o 
pagamento.

D) são restos a pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior,mas 
não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro anterior.

QUestÃO 22

a Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao setor público NBC Tsp 07 estabelece o tratamento 
contábil para ativos imobilizados. sobre o ativo imobilizado no setor público, é CORRetO afirmar:

a) após o reconhecimento do ativo imobilizado, a entidade não pode escolher o modelo da reavaliação 
como sua política contábil.

B) a referida norma exige que a entidade reconheça o patrimônio cultural que, de outra forma, se 
enquadraria na definição e nos critérios de reconhecimento de ativo imobilizado.

C) o item do imobilizado que atenda aos critérios para reconhecimento como ativo deve ser mensurado 
pelo seu valor de uso.

D) Quando o ativo imobilizado é adquirido por meio de transação sem contraprestação, seu custo deve 
ser mensurado pelo valor justo na data da aquisição.

QUestÃO 23

os princípios orçamentários são norteadores básicos que dão racionalidade, eficiência e transparência 
para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Com relação aos princípios 
orçamentários, considere as afirmativas:

  I – o princípio da universalidade determina existência de orçamento único para cada um dos entes 
federados com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma 
pessoa política.

 II – o princípio da exclusividade estabelece que a Lei orçamentária anual não conterá dispositivo 
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. 

III –  o princípio da totalidade determina que a Lei orçamentária anual de cada ente federado 
deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e 
fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

Está(ão) CORRetA(s) a(s) afirmativa(s):

a) I, apenas.

B) II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.
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QUestÃO 24

as características qualitativas são atributos que tornam a informação útil para os usuários e dão suporte 
ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. Com relação às características qualitativas da 
informação contábil, é iNCORRetO afirmar:

a) a característica qualitativa da relevância estabelece que as informações financeiras e não financeiras 
são relevantes caso sejam capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos 
da elaboração e da divulgação da informação contábil.

B) a verificabilidade é a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos usuários que a informação 
contida nas demonstrações contábeis representa fielmente os fenômenos econômicos ou de outra 
natureza que se propõe a representar.

C) a informação contábil deve corresponder à representação fidedigna, alcançada quando essa 
informação representa fielmente um fenômeno que retrata a substância da transação, a qual deve 
corresponder, necessariamente, à sua forma jurídica.

D) a tempestividade significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca a sua 
capacidade de ser útil para fins do objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil.

QUestÃO 25

a respeito da Lei Complementar no 101 de 2000, conhecida como Lei de responsabilidade Fiscal, é 
iNCORRetO afirmar:

a) Na esfera federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder 
os percentuais da receita corrente líquida em 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas 
da União; 6% para o Judiciário; 49% para o Executivo e 2% para o ministério público da União.

B) Na verificação do atendimento aos limites com despesa total com pessoal, não serão computadas 
as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados e relativas a incentivos à 
demissão voluntária.

C) Nos poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites da despesa com pessoal serão 
repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em 
percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente 
anteriores ao da publicação desta Lei Complementar.

D) Nos municípios, o percentual máximo da receita Corrente Líquida que pode ser utilizado para as 
despesas de pessoal é 60%, sendo 54% para o poder Executivo.

QUestÃO 26

De acordo com a resolução CFC n.º 1.374/11, são objetivos da Estrutura Conceitual para Elaboração 
e Divulgação de relatório Contábil-Financeiro, eXCetO:

a) auxiliar os auditores independentes a formar sua opinião sobre a conformidade das demonstrações 
contábeis com as normas, interpretações e comunicados técnicos.

B) Dar suporte à promoção da harmonização das regulações, das normas contábeis e dos procedimentos 
relacionados à apresentação das demonstrações contábeis.

C) Dar suporte aos órgãos reguladores nacionais.

D) Definir normas para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração ou divulgação.
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QUestÃO 27

Considere  afirmações sobre as características qualitativas da informação contábil-financeira útil:

  I. a relevância e a representação fidedigna são características qualitativas fundamentais.

 II. representação fidedigna significa exatidão em todos os aspectos.

III. Comparabilidade, verificabilidade e tempestividade são características qualitativas de 
melhoria.

IV. a informação contábil-financeira fidedigna é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que 
possam ser tomadas pelos usuários.

De acordo com a resolução CFC n.º 1.374/11, está(ão) CORRetA(s) a(s) afirmação(ões):

a) I e III, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e IV, apenas.

D) III e IV, apenas.

QUestÃO 28

receitas e Despesas são elementos das demonstrações contábeis. sobre tais elementos, julgue as 
afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F):

(   ) a definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas quanto ganhos. 

(   ) as receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, que resultam 
em aumentos do patrimônio líquido, e que estejam relacionados com a contribuição dos 
detentores dos instrumentos patrimoniais. 

(   ) são elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho da entidade. 

(   ) podem ser apresentados na demonstração do resultado de diferentes maneiras, de modo a 
serem prestadas informações relevantes para a tomada de decisões econômicas. 

segundo a resolução CFC n.º 1.374/11, a sequência CORRetA é:

a) V, F, V, V.

B) F, V, F, F.

C) V, F, V, F.

D) F, F, V, V.
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QUestÃO 29

Considere as afirmações:

  I. o ponto de equilíbrio financeiro não considera despesas que não sejam desembolsáveis, tal 
como a depreciação.

 II. o ponto de equilíbrio contábil considera o custo de oportunidade do capital em seu cálculo.

 III. a alavancagem operacional depende dos custos fixos da empresa.

Está(ão) CORRetA(s) a(s) afirmação(ões):

a) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) I, II e III, apenas.

QUestÃO 30

De acordo com a NBC Tg 27 (r4), são exemplos de custos diretamente atribuíveis a um ativo imobilizado, 
eXCetO:

a) Custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente. 

B) Custos de frete e de manuseio para recebimento e instalação. 

C) Custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço. 

D) Custos de preparação do local para instalação. 

QUestÃO 31

a Empresa Faz apenas Um produto asp s/a, nos anos de 2016 e 2017, vendeu anualmente 300 mil 
unidades de seu produto ao preço de r$ 25,00 cada. Em ambos os anos, a empresa incorreu em r$ 
12,00 de custos variáveis por unidade, r$ 810 mil de custos fixos por ano e r$ 660 mil em despesas 
anuais. salienta-se que, em 2016, não havia estoque inicial e foram produzidas 300 mil unidades. Já, 
em 2017, foram produzidas 500 mil unidades. a referida empresa utiliza o custeio por absorção para 
avaliar seus estoques.

Com base apenas nessas informações, é CORRetO afirmar:

a) o lucro bruto da empresa foi maior em 2017 em relação a 2016.

B) o custo unitário de produção da empresa foi maior em 2017 em relação a 2016.

C) o saldo de estoque de produtos acabados da empresa foi idêntico no final de ambos os anos.

D) o custo total de produção anual da empresa foi maior em 2016 em relação a 2017.
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QUestÃO 32

a empresa produz Cremes pTC Ltda. fabrica e vende dois tipos de creme: o Comum e o Especial. a 
Tabela a seguir apresenta informações referentes à fabricação e comercialização de um frasco de cada 
tipo de creme:

tipo de creme Comum especial

 material direto por unidade (r$) 3,00 6,00

 mão de obra direta por unidade (r$) 2,00 3,00

 preço de venda por unidade (r$) 10,00 20,00

 Despesas variáveis por unidade (r$) 1,00 3,00

 Custos indiretos variáveis por unidade (r$) 2,00 4,00

 Horas-máquina consumidas por unidade (em horas) 0,25 1,00

ademais, a empresa incorre em despesas fixas e custos indiretos fixos de r$ 100 mil mensais e a 
demanda de mercado permite que a empresa possa vender o quanto conseguir produzir de cada tipo de 
creme mensalmente. Contudo, há uma restrição de 50.000 horas-máquina em um determinado mês.

Considerando apenas as informações apresentadas, caso os gestores da empresa produz Cremes pTC 
Ltda. queiram obter o maior resultado operacional possível no mês em que há a restrição no número de 
horas-máquina, eles devem utilizar essas horas da seguinte forma:

a) Um quinto das horas para a produção do creme Especial e o restante para o Comum.

B) Exclusivamente na produção do creme Especial.

C) Um quinto das horas para a produção do creme Comum e o restante para o Especial.

D) Exclusivamente na produção do creme Comum.

QUestÃO 33

são apresentadas as transações com materiais diretos no almoxarifado da empresa abridor de Latas 
Cap Ltda. durante o mês de dezembro de 2017: 

3/12/2017 – Entrada de 200 unidades a r$ 15 cada.

6/12/2017 – Entrada de 100 unidades a r$ 10 cada.

8/12/2017 – requisição de 200 unidades para produção.

13/12/2017 – Entrada de 300 unidades a r$ 20 cada.

15/12/2017 – requisição de 100 unidades para produção.

18/12/2017 – requisição de 100 unidades para produção.

a empresa utiliza o critério do primeiro a Entrar, primeiro a sair (pEps) para avaliar seus estoques com 
materiais diretos.

Com base apenas nessas informações, é possível afirmar que no mês de dezembro de 2017:

a) o saldo final de materiais diretos no almoxarifado foi de r$ 4.000,00.

B) o custo total de materiais diretos que foram para a produção seria menor se a empresa usasse o 
critério do custo médio ponderado móvel para avaliar seus estoques de materiais diretos.

C) o custo total de materiais diretos que foram para a produção foi de r$ 10.000,00.

D) o saldo final de materiais diretos no almoxarifado seria maior se a empresa usasse o critério do 
custo médio ponderado móvel para avaliar seus estoques de materiais diretos.
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QUestÃO 34

iNstRUÇÃO: Use as informações do caso produz Balanças pBC s/a para responder às questões 
34 e 35.

Caso Produz Balanças PBC s/A

a empresa produz Balanças pBC s/a fabrica um tipo específico de balanças especiais. para a fabricação 
de cada unidade de seu produto, a empresa demanda 5 horas de mão de obra direta (r$ 50 a hora) e r$ 
350,00 em materiais diretos. além disso, a empresa incorre nos seguintes custos fixos mensalmente:

Custo Valores em R$
salários dos supervisores de produção 150.000,00
gastos com almoxarifado 160.000,00
Depreciação do prédio da fábrica 150.000,00
Depreciação das máquinas empregadas na produção 300.000,00
outros gastos indiretos de produção 290.000,00

ademais, os investidores da produz Balanças pBC s/a investiram r$ 10 milhões na empresa e esperam 
uma remuneração mínima de 1% ao mês sobre o capital investido. os produtos da empresa produz 
Balanças pBC s/a são vendidos por r$ 2.000,00 a unidade, sendo que a empresa paga uma comissão 
de 5% sobre as vendas para os vendedores e incorre em uma despesa de entrega de r$ 100,00 para 
cada unidade vendida.

Com base nas informações do caso dessa empresa, é CORRetO afirmar que seu ponto de equilíbrio 
contábil mensal é de:

a) 600 unidades.

B) 875 unidades.

C) 750 unidades.

D) 959 unidades.

QUestÃO 35

Caso Produz Balanças PBC s/A

Há uma previsão de aumento para r$ 500 no custo com materiais diretos por unidade para o mês 
seguinte. Considerando todas as demais informações constantes do caso, se esse aumento no custo 
dos materiais diretos ocorrer, é CORRetO afirmar que o ponto de equilíbrio contábil mensal da produz 
Balanças pBC s/a passará a ser de:

a) 750 unidades.

B) 1.000 unidades.

C) 840 unidades.

D) 1.096 unidades.
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QUestÃO 36

sobre o custeio variável, é CORRetO afirmar que:

a) Não é aceito nem pela auditoria Independente nem pelo Fisco para fins de divulgação de balanços 
a usuários externos da Contabilidade.

B) Exige o rateio dos custos fixos sempre com base no custo direto total.

C) Demanda a utilização de direcionadores de custos que mantenham relação de causa e efeito entre 
recursos e atividades e entre estas e os objetos de custos.

D) rateia as despesas variáveis aos produtos custeados.

QUestÃO 37

sobre o custeio baseado em atividades (activity-based costing – aBC), é iNCORRetO afirmar que:

a) a gestão baseada em atividades (activity-based management – aBm) utiliza o custeio baseado em 
atividades.

B) Considera que o custo com mão de obra direta e todos os custos indiretos são fixos.

C) o grande desafio do aBC é a escolha dos direcionadores de custos.

D) seus conceitos se aplicam também a empresas não industriais.

QUestÃO 38

o artigo 153 da Constituição Federal estabelece os impostos de competência da União. Este ente 
federado é competente para instituir os impostos abaixo, eXCetO:

a) Exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

B) grandes fortunas, nos termos de lei complementar.

C) Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.

D) operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

QUestÃO 39

Considere as afirmações sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação:

  I. É de competência dos Estados e do Distrito Federal.

 II. Deverá ser não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação.

III. Deverá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços.

IV. É facultado à Câmara dos Deputados estabelecer suas alíquotas máximas nas mesmas 
operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados.

Com base no exposto no artigo 155 da Constituição Federal, está(ão) CORRetA(s) a(s) 
afirmação(ões):

a) I e II, apenas.

B) I, apenas.

C) I, II e III, apenas.

D) III e IV, apenas.
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QUestÃO 40

Existem limitações à competência tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
sobre tais limitações, leia as afirmações abaixo e as classifique em verdadeiras (V) ou falsas (F), de 
acordo com o exposto na Lei nº. 5.172/66:

(   ) Esses entes não podem cobrar imposto sobre papel destinado exclusivamente à impressão de 
jornais, periódicos e livros.

(   ) Esses entes não podem cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior 
à data inicial do exercício financeiro a que corresponda.

(   ) Esses entes não podem cobrar imposto sobre templos de qualquer culto.

(   ) Esses entes não podem estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou 
mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais.

a sequência CORRetA é:

a) V, V, V, V.

B) F, V, F, V.

C) F, V, V, V.

D) F, F, V, V.

QUestÃO 41

a lei nº 5.172/66 estabelece aspectos específicos no que tange à tributação no comércio exterior. 
Conforme a referida lei, é CORRetO afirmar que:

a) a base de cálculo do imposto sobre importação, quando a alíquota for específica, é o preço normal 
que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de 
livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país.

B) a base de cálculo do imposto sobre exportação, quando a alíquota for ad valorem, é o preço normal 
que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em condições de 
livre concorrência.

C) apenas o importador ou quem a lei a ele equiparar será considerado contribuinte do imposto sobre 
importação.

D) o poder Legislativo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas 
ou as bases de cálculo do imposto sobre exportação, a fim de ajustá-los aos objetivos da política 
cambial e do comércio exterior.

QUestÃO  42

a Lei nº 5.172/66 estabelece diferentes aspectos referentes aos diversos tributos. Conforme a referida 
lei, é iNCORRetO afirmar:

a) a União pode instituir, temporariamente, impostos extraordinários, na iminência ou no caso de guerra 
externa, desde que não estejam tipificados na própria Lei nº 5.172/66.

B) a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a impostos 
nem ser calculada em função do capital das empresas.

C) a lei relativa à contribuição de melhoria deverá observar requisitos mínimos, tais como a publicação 
prévia do orçamento do custo da obra e a determinação da parcela do custo da obra a ser financiada 
pela contribuição.

D) a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios têm o potencial de instituir taxas e contribuições 
de melhoria.
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QUestÃO 43

De acordo com padoveze (2015), o sistema de informação contábil, assim como os demais sistemas de 
controladoria e finanças, é classificado como

a) sistema de apoio à gestão.

B) sistema de apoio à decisão.

C) sistema de apoio às operações.

D) sistema de informações executivas.

QUestÃO 44

padoveze (2015) segrega os sistemas de informações contábeis em três grandes áreas e subsistemas. 
sob a perspectiva desse autor, é iNCORRetO afirmar:

a) a área gerencial pode ser operacionalizada a partir do subsistema de contabilidade geral.

B) Na área gerencial, podem ser citados como alguns dos principais subsistemas: Contabilidade por 
responsabilidade, gestão de Tributos e análise de Balanço.

C) Nem todos os subsistemas operados pela Contabilidade podem ser considerados subsistemas de 
informações contábeis sob todas as perspectivas teóricas.

D) o cerne do subsistema de contabilidade geral é o lançamento contábil, ou seja, o processo de 
escrituração contábil.

QUestÃO 45

a empresa Faz muita Coisa mTC Ltda. contratou um seguro contra incêndios no valor de r$ 50.000,00 
por um período de 24 meses, sendo que 50% foi quitado a vista (em dinheiro) e o restante será pago em 
30 dias. sobre a contabilização quando da contratação da apólice, é CORRetO afirmar que o contador 
da empresa deve

a) creditar a conta seguros a pagar (passivo) em r$50.000,00.

B) debitar a conta Despesas com seguros (Despesas) em r$50.000,00.

C) creditar a conta prêmios de seguro a apropriar (ativo) em r$25.000,00.

D) creditar a conta Caixa (ativo) em r$25.000,00.



CoNCUrso pÚBLICo UFmg – EDITaL 645/2018 CONHeCiMeNtOs esPeCÍFiCOs 21

eM BRANCO
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eM BRANCO
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