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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) 

questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, 
Legislação Básica 10 (dez) questões, História e Geografia do Mato Grosso 5 (cinco) questões e 
Conhecimentos Específicos 25 (vinte e cinco) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 

erro, notifique o fiscal. 
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 

o exemplo no próprio cartão de respostas. 
VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de 

nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações 
registradas no caderno não serão levadas em consideração. 

X.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
o cartão de respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Leia o texto para responder as questões de 1 a 4. 
 
 
 [...] "Retomemos a nossa investigação e 
procuremos determinar, à luz deste fato de que todo 
conhecimento e todo trabalho visa a algum bem, quais 
afirmamos ser os objetivos da ciência política e qual é 
o mais alto de todos os bens que se podem alcançar 
pela ação. Verbalmente, quase todos estão de acordo, 
pois tanto o vulgo como os homens de cultura superior 
dizem ser esse fim a felicidade e identificam o bem viver 
e o bem agir como o ser feliz. Diferem, porém, quanto 
ao que seja a felicidade, e o vulgo não o concebe do 
mesmo modo que os sábios. Os primeiros pensam que 
seja alguma coisa simples e óbvia, como o prazer, a 
riqueza ou as honras, muito embora discordem entre 
si.[...] Ora, alguns têm pensado que, à parte esses 
numerosos bens, existe um outro que é 
autossubsistente e também é causa da bondade de 
todos os demais. [...] 
 
 Chamamos de absoluto e incondicional aquilo 
que é sempre desejável em si mesmo e nunca no 
interesse de outra coisa. Ora, esse é o conceito que 
preeminentemente fazemos da felicidade. É ela 
procurada sempre por si mesma e nunca com vistas em 
outra coisa, ao passo que à honra, ao prazer, à razão e 
a todas as virtudes nós de fato escolhemos por si 
mesmos (pois, ainda que nada resultasse daí, 
continuaríamos a escolher cada um deles); mas 
também os escolhemos no interesse da felicidade, 
pensando que a posse deles nos tornará felizes.  
 
 A felicidade, todavia, ninguém a escolhe tendo 
em vista algum destes, nem, em geral, qualquer coisa 
que não seja ela própria. [...] Mas é preciso ajuntar 
'numa vida completa'. Porquanto uma andorinha não 
faz verão, nem um dia tampouco; e da mesma forma 
um dia, ou um breve espaço de tempo, não faz um 
homem feliz e venturoso."  

ARISTÓTELES. Ética a Nicônaco. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 
p. 251, 254-6. (Coleção Os Pensadores). 

(acesso 18/07/2019) 
 
 

1) De acordo com o texto, assinale a alternativa 
correta. 
a) A felicidade se caracteriza como algo 

condicional que é buscado incansavelmente 
por vulgos ou homens de cultura. 

b) Virtude, honra e prazer configuram itens 
essenciais para a completude da felicidade que 
é construída dia após dia. 

c) Embora sejam encontradas opiniões 
divergentes, a felicidade consiste no maior bem 
que é absoluto, isto porque é almejada em si 
mesmo. 

d) O bem viver e o bem agir definem a felicidade. 
Ser feliz é uma questão de escolha; não há a 
necessidade da intervenção do tempo. 

2) Leia o trecho "Os primeiros pensam que seja 
alguma coisa simples e óbvia" (1º parágrafo) e 
assinale a alternativa que apresenta a quem se 
refere a expressão em destaque. 
a) Ao vulgo. 
b) Aos sábios. 
c) Aos homens de cultura superior. 
d) Aos homens felizes. 

 
3) Leia com atenção o trecho "tanto o vulgo como 

os homens de cultura superior dizem ser esse 
fim a felicidade e identificam o bem viver e o 
bem agir como o ser feliz". É correto afirmar 
que o enunciado acima possui: 
a) orações subordinadas assindéticas substantivas 
b) orações coordenadas sindéticas adverbiais 
c) orações subordinadas sindéticas explicativas 
d) orações coordenadas sindéticas aditivas 

 
4) Assinale a alternativa que apresenta o tempo e 

modo verbal utilizados, corretamente, na maior 
parte do texto. 
a) Presente do subjuntivo 
b) Presente do imperativo 
c) Pretérito perfeito do subjuntivo 
d) Presente do indicativo 

 
 Leia os textos 1 e 2 para responder as questões 

5 e 6. 
 

Texto 1 
"No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra. 
 
Nunca me esquecerei desse acontecimento 
na vida de minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
no meio do caminho tinha uma pedra."  

Carlos Drummond de Andrade 
 

Texto 2 

 
 
5) Os textos abordam temas que são: 

a) Divergentes por apresentarem situações 
semelhantes. 

b) Convergentes embora com sentidos diferentes. 
c) Contraditórios por fazer alusão a problemas. 
d) Semelhantes visto que ambos falam sobre o 

caminho para a felicidade. 
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6) Observe: "Nunca me esquecerei desse 
acontecimento". Assinale a alternativa que 
apresenta a correta regra de colocação 
pronominal utilizada no enunciado. 
a) Próclise - uso de pronome antes do verbo em 

enunciados com sentido negativo. 
b) Ênclise - uso de pronome antes do verbo em 

enunciados com sentido negativo. 
c) Mesóclise - uso de pronome antes do verbo em 

enunciados com sentido negativo. 
d) Ênclise - uso de pronome antes do verbo em 

enunciados com advérbios de negação. 
 

7) "Vossa Magnificência não assinará este 
documento que está com informações 
obsoletas." Assinale a alternativa que 
apresenta a correta classificação dos termos 
em destaque. 
 
a) O 1° termo é um pronome de tratamento, sua 

abreviação é V. Magª. e se refere a bispos e 
padres; o segundo termo é uma conjunção 
explicativa. 

b) O 1° termo é um pronome de tratamento, sua 
abreviação é V. Magª. e se refere a reitores de 
universidades; o segundo termo é um pronome 
relativo. 

c) O 1° termo é um pronome de tratamento, sua 
abreviação é V. Mgª. e se refere a juízes de 
direito; o segundo termo é um pronome 
indefinido. 

d) O 1° termo é um pronome de tratamento, sua 
abreviação é V. Mgª. e se refere duques e 
imperadores; o segundo termo é uma 
conjunção conclusiva. 

 
8) Desde 1° de Janeiro de 2016, o Novo Acordo 

Ortográfico entrou em vigor no Brasil. Assinale 
a alternativa que apresenta uma regra 
incorreta, ou seja, que não faz parte deste 
acordo. 
 
a) Quando o prefixo terminar com a mesma vogal 

ou consoante que inicia o vocábulo posterior, 
deve-se usar o hífen. Ex. micro-ondas, sub-
bibliotecário.  

b) Quando o prefixo terminar em vogal ou r, deve-
se dobrar esta letra ao formar um vocábulo 
composto. Ex. contrarregra, interresistente. 

c) Vocábulos iniciados com h devem ser 
precedidos de hífen quando vierem 
acompanhados de prefixos. Ex. sub-hepático, 
anti-higiênico. 

d) Quando o prefixo terminar com vogal diferente 
da que inicia o vocábulo posterior, não deve ser 
utilizado o hífen. Ex. semiárido, infraestrutura 

9) Analise os enunciados e assinale a alternativa 
que preencha, correta e respectivamente, as 
lacunas abaixo. 

 
Moça sonhadora que era, adorava ir _____ festas 

de casamento com suas primas e amigas. 
 
Fiquem atentos! Todas as atividades de hoje 

começarão _____ partir das 8h. 
 
Sair para relaxar _____ noite era algo comum 

naquele vilarejo que fica _____ trinta quilômetros da 
cidade. 
 

a) as / à / a / há. 
b) à / à / à / à. 
c) as / a / à / há. 
d) a / a / à / a. 

 
10) Analise o uso de pontuação nos enunciados 

abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

I. Neste sábado (20) mais de 67 mil pessoas, 
foram imunizadas no Dia D de vacinação 
contra o sarampo em São Paulo. A 
campanha segue até agosto com a meta de 
imunizar cerca de 3 milhões de jovens.  

(G1. acesso 22/07/2019) 
 
II. De início, a missão estava prevista para o 

dia 15 de julho, na ilha de Sriharikota, na 
costa da Baía de Bengala, mas acabou 
sendo adiada por problemas técnicos que 
não foram oficialmente revelados.  

(Sputniknews, acesso 22/07/2019) 
 
III. Após 20 reduções, a estimativa do mercado 

financeiro de economia subiu. É o que 
mostra o boletim Focus, resultado de 
pesquisa a instituições financeiras, feita 
pelo BC (Banco Central) e divulgada, às 
segundas-feiras, pela internet.  

(R7,acesso 22/07/2019) 
 
IV. Em 1938 Orson Welles, provocou pânico 

nos Estados Unidos com a transmissão 
radiofônica de sua dramatização de “A 
guerra dos mundos”, do escritor britânico 
H.G.Wells que conta a invasão da Terra por 
marcianos. 

(O Globo, acesso 21/07/2019) 
 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 

https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2019071414216127-a-india-cancela-missao-a-lua-a-menos-de-1-hora-da-decolagem/
https://oglobo.globo.com/sociedade/homem-na-lua-50-anos/2019/07/21/993776-lista-cinco-fatos-sobre-marte-que-unem-ciencia-ficcao
https://oglobo.globo.com/sociedade/homem-na-lua-50-anos/2019/07/21/993776-lista-cinco-fatos-sobre-marte-que-unem-ciencia-ficcao
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LEGISLAÇÃO BÁSICA 
 
11) A Resolução n° 109 de 11/11/2009 do Conselho 

Nacional de Assistência Social traz a 
Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, organizados por níveis de 
complexidade do Sistema Único de 
Assistência Social, que podem ser: Proteção 
Social Básica e Proteção Social Especial de 
Média e Alta Complexidade. Sobre este 
assunto, assinale a alternativa correta que 
apresenta um Serviço de Proteção Social 
Básica. 

 
a) Serviço Especializado em Abordagem Social 
b) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 
c) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos 
d) Serviço de Proteção em Situações de 

Calamidades Públicas e de Emergências 
 
12) Considere as Disposições do Estatuto do Idoso 

(Lei n° 10.741/2003), analise as afirmativas abaixo 
e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Nos programas habitacionais, públicos ou 

subsidiados com recursos públicos, o idoso 
goza de prioridade na aquisição de imóvel 
para moradia própria, devendo ser 
reservado pelo menos 3% (três por cento) 
das unidades habitacionais residenciais 
para atendimento aos idosos. 

(  ) Aos maiores de 50 (cinquenta) anos é 
assegurada a gratuidade dos transportes 
coletivos públicos urbanos e semiurbanos, 
exceto nos serviços seletivos e especiais, 
quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares. 

(  ) As medidas de proteção ao idoso são 
aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos no Estatuto do Idoso forem 
ameaçados ou violados em razão de sua 
condição pessoal. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
 

a) V,V,V 
b) F,V,F 
c) V,F,F 
d) V,F,V 

 
13) O Estatuto do Idoso estabelece medidas 

específicas de proteção ao idoso. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa incorreta acerca 
de uma dessas medidas específicas de proteção. 

 
a) Orientação, apoio e acompanhamento temporários 
b) Requisição para tratamento de sua saúde, em 

regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar 
c) Abrigo em entidade 
d) Abrigo permanente 

14) O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 
8069/90) traz normas que têm como objetivo a 
proteção integral da criança e do adolescente. Sobre 
as disposições desse diploma jurídico, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. Considera-se criança a pessoa de doze anos de 

idade completos, e adolescente aquela entre 
treze e dezessete anos de idade. 

II. É dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do Poder Público 
assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

III. A garantia de prioridade compreende a 
preferência na formulação e na execução 
das políticas sociais públicas. 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

15) A Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) cria 
mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. Sobre as 
disposições desse diploma normativo, analise 
as afirmativas abaixo. 
I. Configura violência doméstica e familiar 

contra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial. 

II. A violência doméstica e familiar contra a 
mulher constitui uma das formas de violação 
dos direitos humanos. 

III. A assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar será prestada de forma 
articulada e conforme os princípios e as 
diretrizes previstos na Lei Orgânica da 
Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, 
no Sistema Único de Segurança Pública, entre 
outras normas e políticas públicas de proteção, 
e emergencialmente quando for o caso. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

16) Constatada a prática de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de 
imediato, ao agressor, em conjunto ou 
separadamente, medidas protetivas de urgência. 
Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta 
sobre uma medida protetiva de urgência. 
a) Proibição de ir trabalhar 
b) Afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência com a ofendida 
c) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação 
d) Restrição ou suspensão de visitas aos 

dependentes menores, ouvida a equipe de 
atendimento multidisciplinar ou serviço similar 
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17) Sobre as Disposições trazidas no Estatuto da 
Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015), 
assinale a alternativa correta. 
a) É possível a cobrança diferenciada de tarifas 

ou de valores adicionais pelo serviço de táxi 
prestado à pessoa com deficiência 

b) A acessibilidade é direito que garante à pessoa 
com deficiência ou com mobilidade reduzida 
viver de forma independente e exercer seus 
direitos de cidadania e de participação social 

c) Devido ao custo adicional, não é possível que telecentros 
comunitários que receberem recursos públicos federais 
para seu custeio ou sua instalação e lan houses possuam 
equipamentos e instalações acessíveis 

d) Caso respondam por crimes, os direitos assegurados no 
Estatuto da Pessoa com Deficiência não precisam ser 
observados por ocasião da aplicação de sanções penais 

 
18) Sobre as disposições do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência e o reconhecimento igual 
perante a lei, analise as afirmativas abaixo. 
I. Pessoa com deficiência tem assegurado o direito 

ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 
de condições com as demais pessoas. 

II. É facultado à pessoa com deficiência a adoção 
de processo de tomada de decisão apoiada. 

III. A curatela afeta os atos relacionados aos direitos 
de natureza patrimonial, pessoal e negocial. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 

 
19) A Lei Orgânica do Município de Cuiabá estabelece 

disposições sobre o processo legislativo. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa incorreta. 
a) O processo legislativo municipal compreende a 

elaboração de emendas à Lei Orgânica 
Municipal, leis complementares, leis ordinárias, 
resoluções e decretos legislativos 

b) A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada 
mediante proposta de um terço, no mínimo, dos 
membros da Câmara Municipal, do Prefeito 
Municipal e por iniciativa popular 

c) A emenda à Lei Orgânica Municipal será 
promulgada pela Mesa da Câmara, com o 
respectivo número de ordem 

d) Caso haja intervenção no município, a Lei Orgânica 
só poderá ser alterada mediante proposta de dois 
terços dos membros da Câmara Municipal 

 
20) Sobre os Direitos Fundamentais do Idoso 

estabelecido pela Lei n° 10.741/2003 (Estatuto 
do Idoso), assinale a alternativa correta. 
a) A obrigação alimentar é exclusiva do filho com 

maior capacidade econômica, não podendo o 
idoso optar pelo prestador de alimentos 

b) As obrigações alimentares relacionadas ao idoso são 
personalíssimas, não podendo ser objeto de transação 

c) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades 
mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento 
de saúde que lhe for reputado mais favorável 

d) Mesmo se a natureza do cargo exigir, não 
poderá haver fixação de limite máximo de idade 
para admissão em concurso público 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MATO GROSSO 
 
21) No Período Colonial, o Tratado de Tordesilhas 

incluía o atual estado do Mato Grosso como 
pertencente à _____. Assinale a alternativa que 
preencha corretamente a lacuna. 
a) Portugal  c)  Espanha 
b) França   d)  Holanda 

 
22) Considere a seguir as afirmativas relacionadas 

à formação do território do Mato Grosso, nos 
diferentes períodos da história do Brasil e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Conquistas dos bandeirantes, na região do 

Mato Grosso, foram reconhecidas pelo Tratado 
de Madrid, em 1750. 

(  ) A capitania de Mato Grosso foi criada pelo 
governo colonial português em 1630, 
desmembrando-o da província do Amazonas. 

(  ) A província do Mato Grosso passou a ser 
chamada de estado do Mato Grosso após a 
Proclamação da República, em 1989. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F   c)  F, V, V 
b) V, V, F   d)  V, F, V 

 
23) “O Mato Grosso teve na _____, durante a primeira 

metade do século XVIII, o impulso econômico que 
permitiu a sua consolidação inicial” (GARCIA, 2001). 
Em relação à atividade econômica desenvolvida no 
Mato Grosso no período citado, assinale a 
alternativa que preencha corretamente a lacuna. 
a) Mineração 
b) Industrialização 
c) Extração do pré-sal 
d) Cafeicultura 

 
24) Em 2014, o cadastro de terras do INCRA registra 

imóveis rurais no total de 106,9 milhões de hectares 
no estado de Mato Grosso, mas a área total do 
estado é de apenas 90,3 milhões de hectares. A 
área dos imóveis rurais deveria ser menor do que a 
superfície total estadual. Este caos fundiário é uma 
característica geral da fronteira agropecuária, que 
gera conflitos violentos, mortes e consome 
recursos públicos em embates judiciais (GIRARDI, 
2016). Quanto a uma forma de ocupação irregular 
de terras no estado, a partir de fraude e falsificação 
de títulos de propriedade, assinale a alternativa 
correta. 
a) Doação   c) Grilagem 
b) Escambo  d) Escritura de permuta 

 
25) A Lei Complementar n° 31, de 11 de outubro de 

1977, foi de grande importância na formação 
atual do território do estado do Mato Grosso. Em 
relação a esta Lei, assinale a alternativa correta. 
a) A Lei decretou a criação da Amazônia Legal 
b) A Lei desmembrou os estados do Mato Grosso 

e do Mato Grosso do Sul 
c) A Lei transferiu a capital do estado de 

Rondonópolis para Cuiabá 
d) A Lei transferiu o estado da região Norte do 

Brasil para a Centro-Oeste 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26) Segundo a NBC TG Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro a Performance Financeira da empresa 
pode ser refletida pelo regime de Competência e 
pelo regime de Caixa. Neste sentido, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) O regime de competência retrata com propriedade os 

efeitos de transações e outros eventos e 
circunstâncias sobre os recursos econômicos e 
reivindicações da entidade que reporta a informação 
nos períodos em que ditos efeitos são produzidos 

b) Informações sobre a performance financeira da 
entidade que reporta a informação durante um 
período que são reflexos de mudanças em seus 
recursos econômicos e reivindicações, e não da 
obtenção adicional de recursos diretamente de 
investidores e credores, são úteis para avaliar a 
capacidade passada e futura da entidade na 
geração de fluxos de caixa líquidos 

c) Informações sobre os fluxos de caixa da entidade 
que reporta a informação durante um período 
também ajudam os usuários a avaliar a capacidade 
de a entidade gerar fluxos de caixa futuros líquidos 

d) Informações sobre a performance financeira da 
entidade que reporta a informação durante um 
período não podem ser indicativos da extensão 
em que determinados eventos, tais como 
mudanças nos preços de mercado ou nas taxas 
de juros, tenham provocado aumento ou 
diminuição nos recursos econômicos e 
reivindicações da entidade, não afetando por 
conseguinte a capacidade de a entidade gerar 
a entrada de fluxos de caixa líquidos 

 
27) NBC TG Estrutura Conceitual da Contabilidade 

para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro: “Os elementos diretamente 
relacionados com a mensuração da posição 
patrimonial e financeira são os ativos, os passivos 
e o patrimônio líquido.” Associe as afirmativas 
abaixo utilizando (1) para Ativos; (2) para Passivos 
e (3) para Patrimônio Líquido. 
(  ) alguns somente podem ser mensurados por 

meio do emprego de significativo grau de 
estimativa. 

(  ) é um recurso controlado pela entidade como 
resultado de eventos passados e do qual se 
espera que fluam futuros benefícios 
econômicos para a entidade. 

(  ) possui potencial em contribuir, direta ou 
indiretamente, para o fluxo de caixa ou 
equivalentes de caixa para a entidade. 

(  ) normalmente, o montante agregado a ele 
somente por coincidência corresponde ao 
valor de mercado agregado das ações da 
entidade. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
classificação correta e respectivamente  
a) 2, 1, 1, 3 
b) 1, 2, 1, 3 
c) 1, 1, 2, 3 
d) 2, 1, 2, 3 

28) Com base nos conceitos dados na NBC TG 
Estrutura Conceitual da Contabilidade para 
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro, preencha abaixo as lacunas com os 
conceitos de Receitas e Despesas. 

 
 “Receitas são aumentos nos benefícios _____ 

durante o período contábil, sob a forma da entrada de 
_____ ou do aumento de ativos ou diminuição de 
passivos, que resultam em _____ do patrimônio líquido, 
e que não estejam relacionados com a contribuição dos 
detentores dos instrumentos patrimoniais; e despesas 
são decréscimos nos benefícios _____ durante o 
período contábil, sob a forma da saída de recursos ou 
da redução de _____ ou assunção de _____, que 
resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que 
não estejam relacionados com distribuições aos 
detentores dos instrumentos patrimoniais.” 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
 

a) financeiros / recursos / aumentos / financeiros / 
ativos / passivos 

b) econômico / recursos / aumentos / econômicos 
/ ativos / passivos 

c) econômico / recursos / aumentos / econômicos 
/ passivos / ativos 

d) financeiros / recursos / aumentos / financeiros / 
passivos / ativos 

 
29) A Empresa Comercial Vende Bem Ltda adquiriu 

mercadorias para revenda da Empresa Bom 
Preço S/A.  O valor total da Nota Fiscal é de R$ 
10.000,00. A mercadoria tem ICMS de 18%, e o 
pagamento foi realizado 20% de entrada e o 
restante em 3 vezes sem juros. Assinale a 
alternativa correta que representa o 
lançamento na Empresa Comercial Vende Bem 
Ltda. 

 
a) D – Caixa    R$ 2.000,00 
 D – Clientes   R$ 8.000,00 
 C – Receita de Vendas  R$ 10.000,00 
 D – ICMS sobre Vendas R$ 1.800,00 
 C – ICMS a recolher  R$ 1.800,00 
 
b) D – Clientes    R$ 10.000,00 
 C – Receita de Vendas  R$ 10.000,00 
 D – ICMS sobre Vendas R$ 1.800,00 
 C – ICMS a recolher  R$ 1.800,00 
 
c) D – Estoque    R$ 8.200,00 
 D – ICMS a recuperar  R$ 1.800,00 
 C – Caixa   R$ 2.000,00 
 C – Fornecedores  R$ 8.000,00 
 
d) D – Estoque    R$ 8.200,00 
 D – ICMS a recuperar  R$ 1.800,00 
 C – Fornecedores  R$ 10.000,00 
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30) A Empresa Sossegados Sim Ltda encerrou o 
exercício de X1 com os seguintes valores: 

 

 
 
 Considere apenas os valores demonstrados 

acima e assinale a alternativa que apresenta 
correta e respectivamente os valores de Ativo 
Circulante e Passivo Circulante. 

 
a) R$ 48.720,00 e R$ 46.120,00 
b) R$ 53.720,00 e R$ 41.120,00 
c) R$ 50.480,00 e R$ 46.920,00 
d) R$ 47.920,00 e R$ 46.920,00 

 
31) A empresa Pfit Pufit apresentou os seguintes 

registros em determinado período: 
 

 
 
 Com base nos valores demonstrados acima, 

assinale a alternativa que apresenta correta e 
respectivamente os valores do Resultado 
Operacional Bruto e do Resultado Operacional, 
antes do Resultado Financeiro. 
a) R$ 77.280,00 e R$ 4.512,00 
b) R$ 201.480,00 e R$ 4.512,00 
c) R$ 77.280,00 e R$ 2.942,00 
d) R$ 201.480,00 e R$ 2.942,00 
 

32) A empresa Xazan apresentou as seguintes 
contas de resultado ao final do exercício de X2: 

 

 
 
 Considere que estas foram as únicas transações 

do período e assinale a alternativa correta. 
 

a) O Resultado Financeiro da empresa foi 
despesa de R$ 19.900,00 

b) O Resultado do Período antes do IR e da CSLL 
foi um Lucro de R$ 122.930,00 

c) O Resultado Operacional antes do resultado 
financeiro foi de R$ 138.430,00 

d) A Receita Líquida totalizou R$ 455.000,00 

33) Com base na Norma Brasileira de 
Contabilidade Técnica Geral (NBCTG) 26 (R5), 
e referente à Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) A demonstração das mutações do patrimônio líquido 

inclui o resultado abrangente do período, apresentando 
separadamente o montante total atribuível aos 
proprietários da entidade controladora e o montante 
correspondente à participação de não controladores 

b) Para cada componente do patrimônio líquido, a 
entidade deve apresentar, exclusivamente na 
demonstração das mutações do patrimônio 
líquido uma análise dos outros resultados 
abrangentes por item 

c) A demonstração das mutações do patrimônio 
líquido inclui para cada componente do 
patrimônio líquido, os efeitos da aplicação 
retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva, 
reconhecidos de acordo com a NBC TG 23 

d) O patrimônio líquido deve apresentar o capital 
social, as reservas de capital, os ajustes de 
avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as 
ações ou quotas em tesouraria, os prejuízos 
acumulados, se legalmente admitidos os lucros 
acumulados e as demais contas exigidas pelas 
normas emitidas pelo CFC 

 
34) Demonstração dos Fluxos de Caixa é subdividida 

em três fluxos: Operacional, de Investimento e de 
Financiamento. A Norma Brasileira de 
Contabilidade Técnica Geral – NBC TG 03 (R3) – 
Demonstração dos Fluxos de Caixa, apresenta 
exemplo de cada um desses fluxos. Com base na 
referida norma, assinale a alternativa correta. 
a) Pagamentos em caixa pelo arrendatário, para 

redução do passivo relativo a arrendamento 
mercantil, são fluxos de caixa operacional 

b) Recebimentos de caixa decorrentes de 
royalties, honorários, comissões são fluxos de 
caixa de investimentos 

c) Pagamentos em caixa pelo arrendatário, para 
redução do passivo relativo a arrendamento 
mercantil são fluxos de caixa de financiamentos 

d) Recebimentos e pagamentos de caixa, por 
seguradora de prêmios e sinistros, são fluxos 
de caixa de financiamentos 

 
35) Analise as afirmativas abaixo sobre uma 

empresa de manufatura e classifique cada uma 
das informações em: (C) Custos, (D) Despesa, 
(I) Investimento e (P) Perda. 
(  ) Consumo de energia elétrica na linha de 

produção. 
(  ) Manutenção do sistema de Recursos 

Humanos. 
(  ) Compra de embalagens. 
(  ) Comissões proporcionais as vendas. 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo. 
a) C, D, I, D 
b) C, D, C, D 
c) D, D, C, D 
d) C, D, C, C 
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36) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) A mão de obra utilizada na realização de 

serviços contábeis, sempre deve ser 
considerada despesa, independente da 
atividade da empresa. 

(  ) A perda normal de material no processo 
produtivo de uma empresa de manufatura, 
deve ser considerada custo. 

(  ) O salário do departamento de faturamento de 
uma empresa de manufatura deve ser 
classificado como custo. 

(  ) Os custos dos produtos são reconhecidos 
contabilmente no momento da venda. 

 
a) V, V, F, F 
b) V, F, F, V 
c) F, V, F, V 
d) F, V, V, F 
 

37) Considere a tabela abaixo e assinale a 
alternativa correta: 

 
Aluguel do galpão de costuras 5.000,00 
Energia Elétrica consumida pelas 
máquinas 2.000,00 
Mão de obra das costureiras 45.000,00 
Salário da supervisora de costuras 8.000,00 
Tecidos 100.000,00 
Ziper 15.000,00 

 
a) Os custos diretos totalizam R$ 168.000,00 
b) Os custos indiretos totalizam R$ 7.000,00 
c) Os custos variáveis totalizam R$ 160.000,00 
d) Os custos fixos totalizam R$ 60.000,00 

 
38) Considere que todas as informações abaixo 

referem-se aos custos ocorridos em determinado 
período na empresa XYZ e assinale a alternativa 
correta. 

 
matéria prima              50.000,00  
mão de obra indireta              15.000,00  
custos indiretos              35.000,00  
materiais secundários                8.000,00  
mão de obra direta              25.000,00  
materiais de embalagens                5.000,00  

 
a) Os custos diretos totalizam R$ 98.000,00 
b) Os custos primários totalizam R$ 75.000,00 
c) Os custos variáveis totais são R$ 80.000,00 
d) Os custos fixos totais são R$ 45.000,00 

39) No Balanço Orçamentário do exercício 
financeiro de 2018 de uma entidade do setor 
público, as despesas orçamentárias totalizam 
R$ 6.200.000,00 sendo que, deste total, 20% 
referem-se às seguintes despesas realizadas 
no mês de dezembro/18: 

 
Pessoal ativo 135.000,00 
Obrigações patronais 110.000,00 
Juros sobre a dívida por 
contrato 425.000,00 
Encargos sobre operações de 
crédito por antecipação da 
receita 80.000,00 
Aquisição de material de 
expediente 65.000,00 
Aquisição de pneus para frota 
de veículos 50.000,00 
Aquisição de livros didáticos 
para distribuição gratuita 43.000,00 
Aluguel de veículo utilizado 
pelo chefe de gabinete do 
secretário 55.000,00 
Construção do Posto de Saúde 210.000,00 
Aquisição de imóveis 246.000,00 
Amortização da dívida de longo 
prazo 131.000,00 
TOTAL 1.550.000,00 

 
 De acordo com as informações acima, assinale 

a alternativa correta que corresponda ao total 
de despesas correntes e de despesas de 
capital, respectivamente. 

 
a) R$ 538.000,00 e R$ 1.012.000,00 
b) R$ 963.000,00 e R$ 587.000,00 
c) R$ 828.000,00 e R$ 722.000,00 
d) R$ 908.000,00 e R$ 642.000,00 
 

40) A dotação orçamentária aprovada e destinada 
à aquisição de materiais de escritório por uma 
entidade pública, era de R$ 30.000,00. No 
exercício de 2018, teve-se as seguintes 
operações. 

 
Anulação parcial da dotação        5.000,00  
Despesa empenhada e liquidada      25.000,00  
Doação de material adquirido        4.000,00  
Pagamento        9.000,00  

 
 Considerando as informações acima, assinale 

a alternativa correta, que corresponde ao valor 
inscrito de restos a pagar processado. 

 
a) R$ 16.000,00 
b) R$ 11.000,00 
c) R$ 7.000,00 
d) R$ 12.000,00 
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41) Classificam-se como Despesas de Custeio as 
dotações destinadas, de acordo com a Lei nº 
4.320/64. Nesse contexto analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Às subvenções sociais que se destinem às 

instituições públicas ou privadas de caráter 
assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. 

(  ) Aos efeitos das transferências provisionadas 
para cobrir despesas de custeio das entidades 
beneficiadas. 

(  ) Às subvenções econômicas que se destinem 
às empresas públicas ou privadas de caráter 
industrial, comercial, agrícola ou pastoril. 

(  ) À manutenção de serviços anteriormente criados, 
inclusive as destinadas a atender obras de 
conservação e adaptação de bens imóveis. 

 
a) F,V,V,F 
b) V,F,V,F 
c) V,V,F,V 
d) F,F,F,V 
 

42) Para o exercício de 2018, a dotação 
orçamentária fixada para as despesas com 
conservação e manutenção de logradouros 
públicos era de R$ 250.000,00. Durante o 
exercício de 2018, foram realizadas as 
seguintes transações na referida dotação 
orçamentária: 

 
Total empenhado para a despesa 340.000,00  
Abertura de crédito suplementar por 
excesso de arrecadação 90.000,00  
Liquidação da despesa empenhada 180.000,00  
Cancelamento (anulação) do 
empenho da despesa 60.000,00  
Pagamento da despesa empenhada 150.000,00  

 
 Ao final do exercício de 2018, a execução 

orçamentária apresentou uma economia 
orçamentária. Diante disto, assinale a 
alternativa correta. 
a) R$ 80.000,00 
b) R$ 90.000,00 
c) R$ 60.000,00 
d) R$ 30.000,00 

 
43) As dotações destinadas a aquisição de 

imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 
a aquisição de títulos representativos do 
capital de empresas ou entidades de qualquer 
espécie, já constituídas, quando a operação 
não importe aumento do capital; e a 
constituição ou aumento do capital de 
entidades ou empresas que visem objetivos 
comerciais ou financeiros, inclusive operações 
bancárias ou de seguros, serão classificadas, 
segundo a Lei nº 4.320/64. Em relação a essas 
dotações, assinale a alternativa correta. 

 
a) Transferências Financeiras 
b) Inversões Financeiras 
c) Subvenções econômicas 
d) Inversões Patrimoniais 

44) De acordo com as notas explicativas do 
Balanço Orçamentário definida na Parte V do 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (MCASP), assinale a alternativa 
correta. 

 
a) A utilização do superávit orçamentário e da 

reabertura de créditos especiais e 
extraordinários, bem como suas influências no 
resultado orçamentário 

b) Conciliação com os valores dos fluxos de caixa 
brutos das atividades operacionais, de 
investimento e de financiamento, apresentados 
na Demonstração dos Fluxos de Caixa 

c) O detalhamento das receitas e despesas 
extraorçamentárias, quando relevante 

d) O detalhamento dos “recursos de exercícios 
anteriores” utilizados para financiar as 
despesas orçamentárias do exercício corrente, 
destacando-se os recursos vinculados ao 
RPPS e outros com destinação vinculada 

 
45) De acordo com a Parte V do Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP), a Demonstração das Mutações no 
Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará a 
evolução do patrimônio líquido da entidade 
durante um período. Quanto aos itens 
demonstrados na DMPL, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
a) As transações de capital com os proprietários 

como, por exemplo, o aumento de capital, a 
aquisição ou venda de ações em tesouraria, os 
juros sobre capital próprio e as distribuições 
aos proprietários 

b) Cada item de receita e despesa do período que 
seja reconhecido diretamente no patrimônio 
líquido em virtude de norma específica 

c) Para cada item do patrimônio líquido divulgado, 
os efeitos das alterações nas políticas 
contábeis sem a correção de erros 

d) A destinação do resultado, como a constituição 
de reservas e a distribuição de dividendos 

 
46) De acordo com a Parte V do Manual de 

Contabilidade Aplicado ao Setor Público, para 
atender às determinações legais e às normas 
contábeis vigentes, analise as afirmativas 
abaixo sobre a composição do Balanço 
Patrimonial. 

 
I. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro. 
II. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e 

Permanentes. 
III. Quadro das Contas de Compensação 

(controle). 
 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
b) As afirmativas I, II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II, e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I, e II estão corretas 
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47) Leia abaixo o Artigo 1º, § 1º da Lei Complementar 
101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal. “A 
responsabilidade na gestão fiscal pressupõem a 
ação planejada e transparente, em que se previnem 
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
_____, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência 
a limites e condições no que tange a renúncia de 
receita , geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dívidas consolidada e 
mobiliária , operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em_____.” Assinale a alternativa que 
preencha correta e respectivamente as lacunas. 
a) Fluxo financeiro público / créditos suplementares 
b) Resultado público / dívidas fundadas 
c) Patrimônio da entidade / dívidas ativas 
d) Equilíbrio das contas públicas / restos a pagar 

 
48) A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/00), define 

uma empresa estatal dependente. Quanto à definição 
correta de empresa dependente, assinale a alternativa 
correta. 
a) Cujo capital participe um ente da Federação, 

independentemente de ter ou não a maioria do 
capital com direito a voto 

b) Cujo capital pertença inteiramente a um ente da 
Federação 

c) Que receba do ente de Federação que a 
controla recursos financeiros para pagamentos 
de despesas de pessoal ou de custeio em geral 
ou de capital, excluídos, no último caso, 
aqueles provenientes de aumento de 
participação acionária 

d) Cuja maioria do capital votante pertença, direta 
ou indiretamente, a ente da Federação 

 
49) De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, 

sobre o valor limite de pessoal para o Estado de 
Logo Ali que apresenta a receita corrente líquida no 
total de R$ 523.242,00, assinale a alternativa 
correta. 
a) R$ 313.945,20 
b) R$ 261.620,00 
c) R$ 282.550,68 
d) R$ 256.388,58 
 

50) Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
101/00), Sobre a dívida pública consolidada ou 
fundada, assinale a alternativa correta. 
a) Emissão de títulos para pagamento do principal 

acrescido da atualização monetária 
b) Dívida pública representada por títulos emitidos 

pela União, inclusive os do Banco Central do 
Brasil, Estados e Municípios 

c) Compromisso de adimplência de obrigação 
financeira ou contratual assumida por ente de 
Federação ou entidade a ele vinculada 

d) O montante total, apurado sem duplicidade, 
das obrigações financeiras do Ente da 
Federação assumidas em virtude de leis, 
contratos, convênios ou tratados e da 
realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a doze meses 
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