
 

CONCURSO PÚBLICO 
CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS – MG 

 

CARGO 
CONTADOR 

 

LEIA COM ATENÇÃO! 
 

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado 

pelos fiscais da sala. 

02. Autorizado o início da prova, verifique se o caderno contém 30 (trinta) questões. 

Se não estiver completo, comunique ao fiscal. 

03. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando 4 (quatro) opções de 

resposta e uma única alternativa correta. 

04. Ao receber a folha de respostas, confira o seu nome e número de inscrição. 

Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal. 

05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira 

os resultados para a folha de respostas. O tempo de prova será de 3 (três) horas. 

Este tempo compreende a assinatura e a transcrição para a Folha de Respostas. 

06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou 

azul e faça as marcas apenas no campo designado. A marcação da folha de 

respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 

07. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso 

poderá prejudicá-lo, já que a folha de resposta não será substituída (conforme 

subitem 8.18.3 do edital).  

08. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação 

(prova). 

 

     



PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA/ INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 05 

Selfie vira senha para cartão de crédito com o uso de biometria 

Com o aumento do risco de roubo de dados, surgem também novas formas de 
proteção, que vão além das senhas e de outros métodos tradicionais de 
autenticação. Desponta entre elas a identificação biométrica, que utiliza as 
características físicas de cada pessoa. 

A impressão digital é a mais conhecida mas está longe de ser a única. Atualmente, 
computadores já conseguem reconhecer a face, a íris, as veias dos olhos, o 
formato das orelhas, a geometria das mãos e a voz. 

"Há movimentação intensa de empresas privadas na direção do uso de biometrias 
para dar segurança aos seus processos de negócios, notadamente nas áreas 
bancária, de saúde privada e de varejo", diz Célio Ribeiro, presidente-executivo da 
Abrid (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital). 

Nos EUA, a MasterCard iniciou um programa de testes com o qual uma selfie é 
usada para efetuar pagamentos. Na hora de pagar, o cliente não terá de digitar 
senhas; bastará tirar uma foto da própria face com o celular e um app da 
operadora fará o trabalho de identificação. 

 

 

 

 

No Brasil, já há 90 mil caixas eletrônicos equipados com os sensores, de acordo 
com a HDI Biometrics, empresa especializada em produtos biométricos. E outros 70 
mil ainda passarão pela transformação. 

 

No varejo, as soluções poderiam ser usadas na hora de abertura de crediários, alvo 
comum de fraudes por meio de documentos falsos. A Certibio, por exemplo, 
pretende oferecer um sistema que utiliza o banco de dados de órgãos oficiais de 
identificação para a validação da identidade. 

 

Apesar da expansão do uso da tecnologia, a autenticação biométrica ainda gera 
desconfiança nos usuários domésticos, que têm dúvidas sobre a segurança dos 
dados. 

 

Disponível em: <http://temas.folha.uol.com.br/futuro-digital/seguranca-e-o-mundo-digital/selfie-vira-senha-
para-cartao-de-credito-com-uso-de-biometria.shtml> Acesso em: 12/11/2015 

 
 
 
 

http://temas.folha.uol.com.br/futuro-digital/seguranca-e-o-mundo-digital/selfie-vira-senha-para-cartao-de-credito-com-uso-de-biometria.shtml
http://temas.folha.uol.com.br/futuro-digital/seguranca-e-o-mundo-digital/selfie-vira-senha-para-cartao-de-credito-com-uso-de-biometria.shtml


QUESTÃO 01 
Conforme o 4º parágrafo do texto, a MasterCard: 
 

(A) começou um programa de testes para fazer pagamentos em que um 
aplicativo tira foto da própria face do cliente. 

(B) finalizou um programa de testes para efetuar pagamentos em que um app tira 
uma selfie dos clientes da empresa. 

(C) iniciou um programa de testes para fazer compras em que um aplicativo tira 
uma selfie do próprio cliente e do estabelecimento. 

(D) findou um programa de testes para fazer compras em que um aplicativo tira 
foto da própria face do cliente. 

 
QUESTÃO 02 
Tendo em vista as afirmações abaixo sobre o texto, marque (V) para Verdadeiro e 
(F) para Falso: 
 

I. (      ) A impressão digital é a única forma de proteção para diminuir o uso de 
roubo de dados. 

II. (     ) As empresas privadas têm se movimentado na direção de antifraudes, 
dando segurança aos seus processos de negócios, principalmente nas áreas 
bancária, de saúde privada e de varejo. 

III. (     ) Mesmo com a expansão do uso das tecnologias, a autenticação das 
impressões digitais proporcionam total segurança para os usuários 
domésticos. 

 

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(A) F, V, V. 
(B) V, F, F. 
(C) F, V, F. 
(D) V, F, V. 

 
QUESTÃO 03 
Leia: 
“(...) Há movimentação intensa de empresas privadas na direção do uso de 
biometrias (...)” 
 

A palavra sublinhada na sentença é um verbo: 
 

(A) invariável em tempo composto. 
(B) abundante. 
(C) que está no presente do subjuntivo. 
(D) impessoal. 

 



QUESTÃO 04 
Leia: 
“(...) Na hora de pagar, o cliente não terá de digitar senhas (...)”. 
 

Quanto à classificação de substantivos uniformes em gênero, marque a alternativa 
cujos vocábulos tenham a classificação idêntica a do substantivo sublinhado: 
 

(A) testemunha, monstro. 
(B) mártir, médium. 
(C) indivíduo, cônjuge. 
(D) praça, criança. 

 
QUESTÃO 05 
A palavra “atualmente” é formada por: 
 

(A) sufixação. 
(B) parassintetismo. 
(C) hibridismo. 
(D) prefixação. 

 
 



TEXTO PARA AS QUESTÕES 06 A 10 
 

Envelhecimento é doença? 
 

A busca desesperada da imortalidade levou o envelhecimento a ser classificado 
assim 
 

A revista Frontiers in Genetics, edição de novembro, publicou um artigo de médicos 
americanos sugerindo que seja incluído o envelhecimento na próxima edição do 
Código Internacional das Doenças (CID), a lista de classificação de todas as 
doenças, utilizada para padronizar no mundo todos os diagnósticos dados pelos 
médicos. 
 

Em 2018, a nova edição do CID deve ser publicada e, segundo a sugestão de Alex 
Zhavoronkov e Bhupinder Bhullar, deverá trazer um novo capítulo, conforme os 
autores, o da velhice. Se o CID considerar a velhice como uma condição tratável, 
permitirá que novos procedimentos e negócios sejam regulamentados, e programas 
preventivos possam ser criados por organizações governamentais, trazendo 
benefícios para os idosos e economia para as fontes pagadoras de saúde. 
 

O primeiro CID foi publicado em 1900 pelo Instituto Internacional de Estatística e, 
desde 1948, passou a ser responsabilidade da Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Ao longo da história, condições entraram e saíram dessa lista, por 
mudanças culturais da humanidade. Doenças psiquiátricas, por exemplo, só 
entraram nessa lista em 1948, mas a mudança recente mais emblemática é a 
do homossexualismo, que, depois de uma extenuante luta de psiquiatras, deixou de 
ser compreendido como doença e saiu do CID, em 1974.  
 

Segundo os autores, reconhecer uma condição ou processo crônico como doença é 
um importante passo, tanto para os indivíduos que a apresentam como para todos 
os agentes no campo da saúde. Tratar a velhice de forma vaga impedirá que 
políticas de saúde sejam criadas e que muitos procedimentos médicos para esse 
grupo de indivíduos sejam negados pelos convênios. 
 

O envelhecimento é um processo multifatorial que engloba perda de funções e 
doenças típicas, culminando com a morte. Processos como desgaste de tecidos, 
fibroses, perdas de reservas regenerativas do sistema nervoso e imunológico, 
envelhecimento celular e epigenética, entre muitos, estão relacionados ao 
envelhecimento e outras doenças como o câncer. Portanto, devem ser abordados 
terapeuticamente. O difícil é criar uma linha que separe o desgaste natural e a 
doença. (...) 
 

A expectativa de vivermos mais e melhor interferiu no nosso entendimento do que é 
doença. Estamos cada vez mais intolerantes com a depressão e a perda de 
memória, por exemplo, e os critérios de diagnósticos estão ficando cada vez mais 
abrangentes. Histeria coletiva? Pressão da indústria farmacêutica? Pode ser, mas o 
que não se pode negar é que existe um fenômeno universal, uma gigantesca 
demanda da sociedade para viver mais e melhor, um tsunami emocional que será 
difícil de ser evitado. 
 

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/revista/876/envelhecimento-e-doenca-3434.html> Acesso em 08/12/2015 

http://www.cartacapital.com.br/saude/rivotril-a-droga-da-paz-quimica-3659.html
http://www.cartacapital.com.br/872/dna-e-homossexualidade-4811.html
http://www.cartacapital.com.br/saude/entenda-como-o-cancer-se-desenvolve-7271.html
http://www.cartacapital.com.br/politica/modus-operandi-de-cunha-a-todo-vapor-na-camara-9403.html
http://www.cartacapital.com.br/revista/876/envelhecimento-e-doenca-3434.html


QUESTÃO 06 
A lista de classificação de todas as doenças, o CID, é utilizada para: 
 

(A) incluir o envelhecimento como doença insólita. 
(B) padronizar os diagnósticos regionais aferidos pelos médicos. 
(C) uniformizar no mundo todos os diagnósticos dados pelos médicos. 
(D) incluir o que esteja cotejado pelos médicos no mundo. 

 

QUESTÃO 07 
Caso o CID julgue a velhice como condição tratável, isto permitirá que: 
 

(A) haja préstimos para os idosos. 
(B) procedimentos e negócios priscos sejam regulamentados. 
(C) haja um ecônomo para as fontes pagadoras. 
(D) programas de prevenção sejam criados por ONG’s. 

 

QUESTÃO 08 
De acordo com o texto, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) O envelhecimento é um processo unilateral, pois só pode levar a óbito. 
(B) Reconhecer uma condição ou processo crônico como doença é um passo 

improfícuo para os agentes no campo da saúde. 
(C) A expectativa de se viver mais e melhor intrujou o entendimento do que é 

doença, já que tudo pode ser classificado como tal. 
(D) Tratar a velhice de forma vaga impedirá que muitos procedimentos médicos 

sejam indeferidos pelos convênios. 
 

QUESTÃO 09 
Leia: 
“(...) O envelhecimento é um processo multifatorial (...)” 
 

Marque a alternativa que possua a mesma classificação do predicado da sentença 
acima: 
 

(A) A criança brincava distraída. 
(B) O atleta caminhava apressado pela avenida. 
(C) Permaneci o tempo todo ali, pensativo. 
(D) O juiz julgou o réu inocente. 

 

QUESTÃO 10 
Leia: 
“(...) Se o CID considerar a velhice como uma condição tratável, permitirá que 
novos procedimentos e negócios sejam regulamentados (...)” 
 

As palavras sublinhadas na sentença acima são classificadas morfologicamente 
como: 
 

(A) conjunção subordinada, substantivo, adjetivo, conjunção coordenada. 
(B) conjunção coordenada, substantivo, adjetivo, conjunção subordinada. 
(C) pronome, sigla, advérbio, conjunção coordenada. 
(D) pronome, sigla, advérbio, conjunção subordinada. 



QUESTÕES ESPECÍFICAS AO CARGO DE CONTADOR 
 
QUESTÃO 11 
Ativo intangível segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TG) é 
aquele identificável, sendo que para tal deve resultar de direitos contratuais ou 
outros direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou 
separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações. 
 

Marque a alternativa que contém o outro critério de identificação: 
 

(A) Quando for distinto, ou seja, sua singularidade o distinga das demais e, 
portanto facilite sua venda ou troca ou qualquer outra forma de benefícios 
oriundos da negociação. 

(B) Quando for separável, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, 
transferido, licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com um 
contrato. 

(C) Quando for numerado, ou seja, a numeração o torne facilmente distinto dos 
demais podendo ser identificado por sua gravação e detalhes desta 
identificação, tornando-o assim mais valioso. 

(D) Quanto for mensurável, ou seja, puder ser mensurado e considerado 
separado dos demais e assim recebendo um valor maior que os outros na 
hora de sua alienação.              

 
QUESTÃO 12 
Marque a alternativa CORRETA. 
 

Que bens públicos podem ser alienados, observadas as exigências da lei? 
 

(A) Os de uso comum do povo. 
(B) Os de uso ocasional. 
(C) Os de uso especial. 
(D) Os dominicais. 

 
QUESTÃO 13 
Ajuste a Valor Presente (AVP) é a estimativa do valor corrente de um Fluxo de 
Caixa futuro, no curso normal das operações da entidade. 
 

É CORRETO afirmar que: 
 

(A) O AVP e o Justo Valor são formas diferentes de chamar o mesmo conceito 
que registra o Bem por valor diferente de seu originalmente registrado. 

(B) O AVP é uma forma mais avançada de achar o Justo Valor de um Bem em 
seu Fluxo de Caixa. 

(C) O AVP e o Justo Valor são conceitos que avaliam os Bens em momentos 
diferentes, mas em algumas circunstâncias podem coincidir. 

(D) O AVP serve para reavaliar o Ativo, enquanto o Justo Valor é utilizado, 
exclusivamente, para Liquidação de Passivo.  
 



QUESTÃO 14 
Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. 
 

Uma Provisão deve ser reconhecida quando: 
 

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

II. seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam 
benefícios econômicos para liquidar a obrigação; 

III. seja mensurável o ganho financeiro desta provisão nos demonstrativos 
contábeis; 

IV. possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. 
 

As afirmativas CORRETAS são: 
 

(A) I, II, IV. 
(B) I, II, III. 
(C) I, III, IV. 
(D) II, III, IV. 

 
QUESTÃO 15 
Em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TG 26), o conjunto 
completo das demonstrações contábeis visa informar aos vários usuários de sua 
posição patrimonial e financeira e do desempenho, a fim de amparar suas decisões 
econômicas. 
 

Qual demonstração apresenta o Passivo? 
 

(A) Demonstração do Fluxo de Caixa. 
(B) Demonstração do Resultado. 
(C) Demonstração do Resultado Abrangente. 
(D) Balanço patrimonial do período. 

 
QUESTÃO 16 
O ativo imobilizado nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TG 27) tem 
como valor depreciável o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, 
menos seu valor residual. 
 

A depreciação do ativo imobilizado deve incidir sobre o: 
 

(A) valor residual. 
(B) valor depreciável. 
(C) valor depreciado. 
(D) valor estimado. 

 



QUESTÃO 17 
O Hedge é um contrato futuro que vincula um compromisso financeiro a um item 
protegido. 
 

Os 3 (três) tipos de relações de Hedge são: 
 

(A) Valor Justo, Fluxo de Caixa e Investimento Líquido em operação no exterior. 
(B) Justo Valor, Fluxo de Caixa, e Investimento Líquido no mercado financeiro. 
(C) Fluxo de Caixa, Investimento Líquido em operação no exterior, Investimento 

Líquido no mercado financeiro. 
(D) Investimento Líquido em operação no exterior, Investimento Líquido no 

mercado financeiro, Fluxo de Valores. 
 
QUESTÃO 18 
Os bens são valores materiais ou imateriais que podem figurar numa relação 
jurídica, na condição de objeto. 
 

Os bens públicos são classificados como:  
 

I. os de uso comum do povo. 
II. os de uso ocasional. 
III. os de uso especial. 
IV. os dominicais. 

 

São verdadeiras as informações constantes nas assertivas: 
 

(A) I, II, III. 
(B) I, II, IV. 
(C) I, III, IV. 
(D) II, III, IV. 

 
QUESTÃO 19 
Marque a alternativa CORRETA. 
 

Segundo a organização do patrimônio público, o tombamento deve ser realizado 
 

(A) no momento do empenho do bem. 
(B) no momento em que o bem entra fisicamente no órgão. 
(C) na incorporação dos custos indiretos ao bem. 
(D) na emissão do documento pelo fornecedor do bem. 

 



QUESTÃO 20 
O processo de venda dos bens públicos passíveis de alienação são regidos pela 
Lei 8666/93 em seu artigo 53, que dita as normas para que seja realizado. O 
processo de venda destes bens é realizado pelo procedimento licitatório, conhecido 
como Leilão oficial. 
 

Neste processo podem participar: 
 

(A) somente os convidados. 
(B) apenas funcionários públicos. 
(C) apenas funcionários de Empresas Privadas. 
(D) qualquer interessado. 

 
QUESTÃO 21 
Ativo intangível amortizável é o conjunto de ativos sem substância física ou 
identidade física, identificáveis, controlados pelo órgão e geradores de benefícios 
econômicos futuros. 
 

São exemplos de ativos intangíveis: 
 

(A) Hardware. 
(B) Patentes, direitos autorais e direitos sobre filmes cinematográficos adquiridos. 
(C) Direitos de comercialização de ativos. 
(D) Propriedades de móvel. 

 
QUESTÃO 22 
Na contabilidade pública, a depreciação e a amortização não cessam quando o 
ativo torna-se obsoleto ou é retirado temporariamente de operação. 
 

Baseado nisto, podemos afirmar que: 
 

(A) os critérios de depreciação e amortização são idênticos na contabilidade 
pública e privada. 

(B) a obsolescência é critério de extinção da depreciação e amortização na 
contabilidade pública. 

(C) a depreciação e amortização são realizadas enquanto o ativo estiver em 
operação, em ambas as contabilidades. 

(D) os critérios de depreciação e amortização são diferentes na contabilidade 
pública e privada. 

 
QUESTÃO 23 
A Contabilidade possui todos os requisitos necessários para ser considerada 
ciência.  
 

Para tal, marque a alternativa que apresenta o seu objeto próprio: 
 

(A) Patrimônio Aziendal. 
(B) Necessidade Aziendal. 
(C) Conhecimento Milenar. 
(D) Caráter Analítico. 



QUESTÃO 24 
O Neopatrimonialismo é uma nova corrente de pensamento contábil que se 
estruturou através de um conjunto de teorias científicas; implantou uma doutrina 
comparativa, e com a evolução resultou numa metodologia fundamentada em 
axiomas e teoremas, tal como sugere a Epistemologia ou a Lógica das Ciências. 
 

Baseado no exposto acima, qual a finalidade desta teoria quanto às transformações 
da riqueza patrimonial dos empreendimentos? 
 

(A) Escriturar para registrar. 
(B) Demonstrar para convencer. 
(C) Raciocinar para explicar. 
(D) Revisar para fixar. 

 
QUESTÃO 25 
Se elaborados em bases científicas os fluxos, de forma analítica, ensejam 
estabelecer quocientes de rotação ou de giro, pois este se fundamenta em 
situações iniciais, movimentação e situações finais. 
 

Esta assertiva trata de uma demonstração que se dedica a evidenciar, 
especificamente, o dinamismo quanto à evidência dos fatos Patrimoniais Aziendais 
que espelha: 
 

(A) Demonstração do Resultado. 
(B) Fluxo Contábil. 
(C) Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido. 
(D) Demonstração do Lucro ou Prejuízo Acumulado. 

 
QUESTÃO 26 
Vários são os conceitos da expressão “CUSTOS”. 
 

Sob o aspecto de agregação ao produto eles podem ser: 
 

(A) Fixos e Variáveis. 
(B) Fixos e Indiretos. 
(C) Diretos e Variáveis. 
(D) Diretos e Indiretos. 

 
 
RESPONDA AS QUESTÕES 27, 28, 29 e 30 CONFORME O BALANCETE 
ABAIXO. 
Os valores são expressos em R$, o arredondamento sempre que necessário 
será o regido pela norma ABNT NBR 5891:2014. 



 

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS 
DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015 

 

COMERCIAL DA MATA MACHADO LTDA 
 

CONTA NOME DA CONTA SALDO ATUAL 

1 ATIVO 2499,00 D 

11 CIRCULANTE 2461,00 D 

1.1.1 DISPONIBILIDADES 20,00 D 

1.1.1.01 CAIXA 2,00 D 

1.1.1.05 BANCOS C/MOVIMENTO 5,00 D 

1.1.1.10 APLICACOES FINANCEIRAS 13,00 D 

1.1.2 CRÉDITOS 2020,00 D 

1.1.2.01 CLIENTES 279,00 D 

1.1.2.03 CAUÇÃO 16,00 D 

1.1.2.06 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 1,00 D 

1.1.2.07 IMPOSTOS A RECUPERAR 5,00 D 

1.1.2.08 ANTECIPAÇÃO DE LUCRO 1719,00 D 

1.1.3 ESTOQUES 420,00 D 

17 NÃO CIRCULANTE 38,00 D 

1.7.2 IMOBILIZADO 201,00 D 

1.7.2.01 TANGÍVEL 201,00 D 

1.7.3 (-) DEPRECIAÇÕES 163,00 C 

2 PASSIVO 2206,00 C 

21 CIRCULANTE 904,00 C 

2.1.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 377,00 C 

2.1.1.01 FORNECEDORES 377,00 C 

2.1.3 CREDORES DIVERSOS 86,00 C 

2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 10,00 C 

2.1.6 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 42,00 C 

2.1.7 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 365,00 C 

2.1.8 CONTAS A PAGAR 20,00 C 

22 NAO CIRCULANTE 1260,00 C 

2.2.2 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 1260,00 C 

27 PATRIMONIO LIQUIDO 42,00 C 

2.7.1 CAPITAL SOCIAL 65,00 C 

2.7.3 RESERVAS DE LUCROS 4352,00 C 

2.7.7 RESULTADOS DO EXERCICIO 4975,00 D 

3 CUSTOS 5154,00 D 

31 CUSTOS OPERACIONAIS 3679,00 D 

3.1.1 CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS 3679,00 D 

32 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS 172,00 D 

3.2.1 S/MERCADORIAS VENDIDAS 172,00 D 

35 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 913,00 D 

3.5.1 DESPESAS C/PESSOAL 256,00 D 

3.5.2 DESPESAS GERAIS 646,00 D 

3.5.3 DESPESAS TECNICAS 11,00 D 

36 DESPESAS TRIBUTARIAS 21,00 D 

3.6.1 IMPOSTOS FEDERAIS 5,00 D 

3.6.2 IMPOSTOS ESTADUAIS 11,00 D 

3.6.3 IMPOSTOS MUNICIPAIS 5,00 D 

37 DESPESAS FINANCEIRAS 339,00 D 

3.7.1 DESPESAS FINANCEIRAS 339,00 D 

39 CUSTOS N/OPERACIONAIS 30,00 D 

3.9.2 CUSTOS N/OPERACIONAIS 30,00 D 

4 RECEITAS 5447,00 C 

41 RECEITAS OPERACIONAIS 5412,00 C 

4.1.1 RECEITAS MERC VENDIDAS 5412,00 C 

49 RECEITAS N/OPERACIONAIS 35,00 C 

 



QUESTÃO 27 
Fazer o levantamento da Demonstração de Resultado do período de 2015, e 
informar o Resultado líquido do período após IRPJ E CSLL, sendo o Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica 15% e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido 10%. 
 

Para efeito de avaliação desconsidere o Adicional de Imposto de Renda. 
 

(A) 293,00 
(B) 263,70 
(C) 219,75 
(D) 249,05 

 
QUESTÃO 28 
As receitas líquidas operacionais no período totalizaram: 
 

(A) 5.412,00 
(B) 5.240,00 
(C) 5.377,00 
(D) 5.447,00 

 
QUESTÃO 29 
O valor líquido do Imobilizado TANGÍVEL E INTANGÍVEL respectivamente, são: 
 

(A) 201,00 e 18,00 
(B) 163,00 e 18,00 
(C) 38,00 e 0,00 
(D) 163,00 e 0,00 

 
QUESTÃO 30 
Decidindo pela distribuição de lucro do período em 40%, um sócio que possua 32,5 
(trinta e duas e meia) quotas, quanto receberá?  
 

(A) 87,90 
(B) 58,60 
(C) 37,70 
(D) 43,95 

 



 
ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 

 

Questão Resposta Questão Resposta 

Nº 01  Nº 16  

Nº 02  Nº 17  

Nº 03  Nº 18  

Nº 04  Nº 19  

Nº 05  Nº 20  

Nº 06  Nº 21  

Nº 07  Nº 22  

Nº 08  Nº 23  

Nº 09  Nº 24  

Nº 10  Nº 25  

Nº 11  Nº 26  

Nº 12  Nº 27  

Nº 13  Nº 28  

Nº 14  Nº 29  

Nº 15  Nº 30  

 
 
Este Caderno de Prova será divulgado dia 22 de março de 2016, no site da FGR 
www.fgrconcursos.org.br, bem como no site da Câmara Municipal de Carmo de 
Minas www.cmcm.mg.gov.br  
 
O Gabarito será divulgado dia 22 de março de 2016, no jornal Panorama, no site da 
FGR www.fgrconcursos.org.br e no site da Câmara Municipal de Carmo de Minas 
www.cmcm.mg.gov.br.  
 

 

 
DECLARAÇÃO  

  
 

Declaro, para os devidos fins, que o (a) candidato (a) 
______________________________________________________, compareceu 
nesta data, no período de 13:30 às 18:00 horas, para realização das Provas 
Objetivas do Concurso Público da Câmara Municipal de Carmo de Minas. 
 

Carmo de Minas, 20 de março de 2016. 
 

 
Roberto Nunes de Siqueira Campos 

Gerente do Setor de Concursos - FGR 

 

http://www.fgrconcursos.org.br/
http://www.cmcm.mg.gov.br/
http://www.fgrconcursos.org.br/
http://www.cmcm.mg.gov.br./

