
concurso público

008. Prova objetiva

contador

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

07.04.2019	|	tarde

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 10.

Sedentários bem alimentados

Pela primeira vez na história de nossa espécie, foi-nos 
oferecida a possibilidade de comer à larga em todas as  
refeições e de ganhar a vida sentados o dia inteiro. Obesidade 
e sedentarismo se tornaram as principais epidemias nos  
países de renda média e alta, nos quais a praga mortífera 
do tabagismo começa a ser a duras penas controlada.

Na esteira dessas duas pandemias, caminham a passos 
apressados hipertensão arterial, diversos tipos de câncer, 
diabetes, doenças cardiovasculares, problemas ortopédicos, 
articulares, renais e outras complicações que sobrecarregam 
o sistema de saúde, encarecem o atendimento e fazem so-
frer milhões de pessoas. Nas capitais, 19% dos brasileiros 
adultos estão obesos e outros 35% têm sobrepeso, ou seja, 
menos da metade da população cai na faixa do peso consi-
derado saudável. 

Na contramão de outros ramos da economia, a incorpo-
ração de tecnologia na área médica aumenta o custo do pro-
duto final. A assistência a uma população que envelhece mal 
como a brasileira exigirá recursos de que não dispomos no 
SUS nem na saúde suplementar. 

Esperar as pessoas adoecerem para tratá-las em hospi-
tais e unidades de pronto atendimento é política suicida. Não 
há saída: ou investimos na prevenção ou, cada vez mais, só 
os privilegiados terão acesso à medicina moderna.

Nos anos 1960, cerca de 60% dos nossos adultos fuma-
vam, hoje não passam de 10%. Se conseguimos resultado 
tão impressionante com a dependência química mais feroz 
que a medicina conhece, não é impossível convencer mulhe-
res, crianças e homens a comer um pouco menos e a andar 
míseros 40 minutos num dia de 24 horas.

(Drauzio Varella. Folha de S. Paulo, 11.11.2018.  
www.folha.uol.com.br. Adaptado)

01. Uma frase condizente com o expresso no texto é:

(A) A distribuição desigual de alimentos nos países de 
renda média e alta ocasionou o aumento de casos 
de obesidade e sedentarismo.

(B) É preciso investir na prevenção da obesidade e do 
sedentarismo, uma vez que não se vislumbra a igual-
dade de acesso à assistência médica no futuro.

(C) A sociedade brasileira envelhece mal porque come 
de maneira irrestrita e porque a maior parte do traba-
lho disponível leva ao sedentarismo.

(D) Mais da metade da população brasileira tem sido 
poupada de doenças típicas da obesidade na medi-
da em que evita o sedentarismo.

(E) O uso da tecnologia tende a baratear os serviços 
médicos, universalizando o tratamento de doenças 
derivadas da obesidade e do sedentarismo.

02. Quanto ao conteúdo que expressam, o primeiro e o se-
gundo parágrafos associam-se em uma relação de

(A) constatação e retificação.

(B) causa e consequência.

(C) hipótese e comprovação.

(D) condição e negação.

(E) comparação e exemplo.

03. A referência ao tabagismo no texto serve ao intuito de

(A) demonstrar que o aumento da obesidade e do se-
dentarismo na população é tão sério que resultará 
incontornável.

(B) explicar que a obesidade e o sedentarismo se tor-
nam mais letais quando associados a um quadro de 
tabagismo.

(C) afirmar que a obesidade e o sedentarismo provocam 
sensações físicas equivalentes às provocadas por 
uma dependência química.

(D) defender que é possível realizar uma campanha efi-
caz para combater a obesidade e o sedentarismo.

(E) alertar quanto à necessidade de priorizar o tratamen-
to de pessoas com doenças relacionadas à obesida-
de e ao sedentarismo.

04. Uma palavra que, no contexto, explicita uma opinião  
pessoal do autor está destacada em:

(A) ... outras complicações que sobrecarregam o siste-
ma de saúde... (2o parágrafo)

(B) ... outras complicações que [...] encarecem o atendi-
mento... (2o parágrafo)

(C) ... outros 35% têm sobrepeso... (2o parágrafo)

(D) ... recursos de que não dispomos [...] na saúde  
suplementar. (3o parágrafo)

(E) ... andar míseros 40 minutos num dia de 24 horas. 
(5o parágrafo)
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08. Atendendo às regras de regência verbal e de colocação 
pronominal da norma-padrão da língua, a expressão des-
tacada em “recursos de que não dispomos no SUS nem 
na saúde suplementar” pode ser substituída por

(A) que não nos ofertam.

(B) que não ofertam-nos.

(C) de que não nos ofertam.

(D) de que não ofertam-nos.

(E) em que não ofertam-nos.

09. Uma expressão que pode ser substituída, sem prejuízo 
do sentido e em conformidade com a norma-padrão de 
concordância, pelo que se encontra entre colchetes está 
destacada em:

(A) ... foi-nos oferecida a possibilidade de comer à larga 
em todas as refeições e de ganhar a vida sentados o 
dia inteiro. [ofertado]

(B) Obesidade e sedentarismo se tornaram as princi-
pais epidemias nos países de renda média e alta... 
[acabou sendo]

(C) ... complicações que sobrecarregam o sistema de 
saúde, encarecem o atendimento e fazem sofrer mi-
lhões de pessoas. [deixa]

(D) ... 19% dos brasileiros adultos estão obesos e outros 
35% têm sobrepeso... [apresentam]

(E) A assistência a uma população que envelhece mal 
como a brasileira exigirá recursos... [demandarão]

10. Assinale a alternativa em que um trecho do texto está 
corretamente reescrito, no que respeita ao emprego do 
sinal indicativo de crase.

(A) ... foi oferecida à nós a possibilidade de comer...

(B) ... causam sofrimento à milhões de pessoas.

(C) ... menos da metade da população ajusta-se à faixa 
do peso considerado saudável.

(D) Em oposição à outros ramos da economia...

(E) ... hoje não são superiores à 10%.

05. No início do segundo parágrafo, a expressão “caminham 
a passos apressados” pode ser substituída, com sentido 
semelhante, pela seguinte expressão, também com sen-
tido figurado:

(A) ramificam-se os casos de

(B) aumentam os casos de

(C) complicam-se os casos de

(D) aniquilam-se os casos de

(E) supervalorizam-se os casos de

06. A conjunção Se, na frase que encerra o texto, estabelece 
relação de

(A) conclusão e pode ser substituída por Portanto.

(B) dúvida e pode ser substituída por Caso.

(C) conformidade e pode ser substituída por Conforme.

(D) causa e pode ser substituída por Visto que.

(E) contraste e pode ser substituída por Contudo.

07. Assinale a alternativa em que, com a introdução das vír-
gulas, o trecho do texto está em conformidade com a nor-
ma-padrão de pontuação, embora com sentido original 
ligeiramente alterado.

(A) ... foi-nos oferecida, a possibilidade de comer à lar-
ga, em todas as refeições e de ganhar a vida senta-
dos o dia inteiro. (1o parágrafo)

(B) Obesidade e sedentarismo se tornaram, as princi-
pais epidemias, nos países de renda média e alta... 
(1o parágrafo)

(C) A assistência a uma população que envelhece mal, 
como a brasileira, exigirá recursos de que não dis-
pomos no SUS nem na saúde suplementar. (3o pa-
rágrafo)

(D) Esperar as pessoas, adoecerem para tratá-las 
em hospitais, e unidades de pronto atendimento...  
(4o parágrafo)

(E) Se conseguimos, resultado tão impressionante, com 
a dependência química mais feroz que a medicina 
conhece... (5o parágrafo)
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r a s c u n h oMateMática

11. Quantidades diferentes, em quilogramas, de arroz, de 
feijão e de leite em pó que, juntas, totalizam uma tone-
lada serão distribuídas igualmente entre 100 famílias 
cadastradas em um projeto social. Sabe-se que a quan-

tidade de leite em pó é igual a  da quantidade de feijão 

e que a quantidade de arroz é igual à soma das quanti-
dades de feijão e de leite em pó. Desse modo, a quanti-
dade de arroz que cada família deverá receber é igual a

(A) 4 kg.

(B) 4,5 kg.

(C) 5 kg.

(D) 5,5 kg.

(E) 6 kg.

12. Para um mapeamento socioeconômico, todas as mo-
radias de certa comunidade deverão ser visitadas por 
assistentes sociais. Visando racionalizar o trabalho, o 
número de moradias, que não chega a 200, deverá ser 
dividido em grupos com o mesmo número de moradias 
em cada um. Se forem formados grupos de 9, ou de 15, 
ou de 18, ou de 20 moradias, sobrarão sempre 3 delas.  
O número total de moradias dessa comunidade é

(A) 180.

(B) 183.

(C) 186.

(D) 190.

(E) 193.

13. Um desconto promocional de 25% gerou uma redução de 
R$ 71,00 no preço de venda original do produto P. Com a 
aplicação desse desconto promocional, o produto P pas-
sou a ser vendido por

(A) R$ 213,00.

(B) R$ 230,00.

(C) R$ 248,00.

(D) R$ 266,00.

(E) R$ 284,00.
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r a s c u n h o14. Em um grupo de 56 candidatos que obtiveram pontua-
ção máxima em uma prova de certo processo seletivo, há 
mais mulheres do que homens, sendo a diferença entre 
o número de mulheres e o número de homens igual a 
28. Dos candidatos que fizeram a prova, sabe-se que a 
quarta parte dos homens e a terça parte das mulheres 
obtiveram a pontuação máxima. O número total de candi-
datos que fizeram essa prova é

(A) 210.

(B) 196.

(C) 190.

(D) 182.

(E) 180.

15. O gráfico seguinte relaciona os valores, em bilhões de 
reais, dos deficits anuais do INSS, de 2014 a 2018.

Deficit – INSS
(em bilhões de reais)

(O Estado de S.Paulo. 30.01.2019. Adaptado)

Se a média aritmética dos valores dos deficits anuais, no 
período considerado, é igual a R$ 134 bilhões, então o 
valor do deficit, em 2018, foi de

(A) R$ 178 bilhões.

(B) R$ 182 bilhões.

(C) R$ 187 bilhões.

(D) R$ 191 bilhões.

(E) R$ 195 bilhões.
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16. Um canteiro quadrado Q, de lado x, foi ampliado com a 
junção de uma região retangular R, com área de 3,6 m2, 
conforme mostra a figura, com dimensões indicadas em 
metros.

x

Q R

y

Sabendo-se que, com a ampliação, o canteiro passou a 
ter área total de 19,6 m2, é correto afirmar que a medida 
indicada por y na figura é igual a

(A) 0,80 m.

(B) 0,86 m.

(C) 0,90 m.

(D) 0,96 m.

(E) 1,00 m.

17. A prefeitura de certo município promoveu o recapeamen-
to asfáltico de ruas e avenidas, num total de 30 vias públi-
cas, sendo a maioria ruas. Se a diferença entre o número 
de ruas e o número de avenidas é igual a 12, então a 
razão entre o número de avenidas e o número de ruas 
recapeadas é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

r a s c u n h o
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r a s c u n h o18. Cinco amigos compraram, juntos, um presente para um 
casamento, no valor total de R$ 800,00, que seria dividi-
do igualmente entre eles. Posteriormente, outros amigos, 
além dos cinco iniciais, foram incluídos no grupo, e, des-
sa forma, a contribuição de cada participante inicial foi 
diminuída em R$ 60,00. Desse modo, é correto afirmar 
que esse presente foi comprado por um número total de 
pessoas igual a

(A) 11.

(B) 10.

(C) 9.

(D) 8.

(E) 7.

19. Um reservatório de formato cúbico, cujas arestas internas 
medem 1 m, estava completamente vazio. Para enchê-lo, 
foi acionada a válvula de entrada de água cuja vazão, 
constante, é de 0,01 m3 por minuto. Se essa válvula foi 
acionada às 7 horas e 45 minutos, então esse reservató-
rio estará completamente cheio, sem transbordar, às

(A) 8 h 45 min.

(B) 9 h 25 min.

(C) 9 h 35 min.

(D) 9 h 45 min.

(E) 10 h 15 min.

20. Funcionando de forma simultânea e ininterrupta durante 
o expediente diário, 6 máquinas iguais, de mesmo ren-
dimento, produzem um lote de peças em 5 dias. Para 
produzir um lote idêntico em 3 dias, será necessário utili-
zar, nas mesmas condições operacionais, um número de 
máquinas igual a

(A) 8.

(B) 9.

(C) 10.

(D) 11.

(E) 12.
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23. A Agência Brasil noticiou que o governo federal estuda 
formas de regularizar a permanência dos médicos cuba-
nos após o fim do acordo de cooperação entre Brasil e 
Cuba no Programa Mais Médicos.

(Agência Brasil. Publicado em: 23.01.2019.  
Acessível em: https://bit.ly/2FYt6g1. Adaptado)

Uma exigência inalterável para a permanência dos profis-
sionais é a de que todos

(A) façam a opção pela dupla cidadania.

(B) cortem laços com a ilha de Cuba.

(C) façam estágio probatório em hospitais credenciados.

(D) mantenham suas finanças exclusivamente no Brasil.

(E) se submetam ao Programa Revalida.

24. Após o presidente Jair Bolsonaro ter sinalizado, na cam-
panha e no início de seu mandato, intenção de sair do 
Acordo de Paris – e ter rejeitado a ideia de o Brasil se-
diar a conferência climática COP-25, ele reafirmou nesta 
quarta-feira (23.01.19), em entrevista à TV Bloomberg, a 
intenção de permanecer no acordo de Paris. Mas deixou 
claro que o país quer ter, além de deveres, direitos.

(TERRA. Publicado em: 23.01.2019.  
Acessível em: https://bit.ly/2RiCfC1. Adaptado)

O presidente refere-se ao direito de o Brasil

(A) ter assento permanente no Conselho de Segurança 
da ONU.

(B) ter o devido retorno financeiro por crédito de carbono.

(C) ser ouvido primeiro em questões ambientais na Amé-
rica Latina.

(D) receber os subsídios prometidos pelo investimento 
em biodiesel.

(E) continuar como líder de pesquisa no projeto genoma.

25. Pelo menos 19 pessoas morreram e 48 ficaram feridas 
por duas explosões ocorridas neste domingo (27.01) na 
catedral da cidade de Jolo, no sudeste das Filipinas, dias 
depois da realização de um referendo encaminhado para 
alcançar a paz na região.

(UOL. Publicado em: 27.01.2019.  
Acessível em: https://bit.ly/2G3dqb6. Adaptado)

O fato aconteceu dias depois do referendo sobre

(A) a divisão das Filipinas em três Estados: católico, 
 muçulmano e budista.

(B) a criação de uma região muçulmana autônoma no 
sul do país.

(C) a decretação do islamismo como religião oficial das 
Filipinas.

(D) a proibição de as mulheres muçulmanas usarem véu 
em público.

(E) a criação de escolas religiosas muçulmanas no norte 
do país.

atuaLidades

21. Ainda ontem, o prefeito de Campinas, Jonas Donizette, 
decretou luto oficial de três dias na cidade. Pelo Twitter, 
ele se disse “estarrecido com o brutal crime”. A expectati-
va é de que os velórios das vítimas ocorram a partir desta 
quarta-feira (12).

(Último Segundo/iG. Publicado em: 12.12.2018.  
Acessível em: https://bit.ly/2BIp9ZH. Adaptado)

O luto decretado pelo prefeito foi em respeito às vítimas

(A) do deslizamento ocasionado pelas fortes chuvas em 
Barão Geraldo.

(B) do rompimento da barragem de rejeitos de minera-
ção em Mariana.

(C) atropeladas no calçadão do centro da cidade, por um 
motorista bêbado.

(D) de um atirador da Catedral Metropolitana.

(E) da guerra contra o tráfico, em disputa por território 
na cidade.

22.  Fugir das gangues já não é suficiente para obter asilo

Desde junho, a violência doméstica ou    de gangues 
no país de origem do requerente não é mais suficiente 
como único motivo para superar o filtro que permite pedir 
proteção nos EUA. O resultado foi uma enorme queda 
na aceitação inicial, o que deverá reduzir ainda mais as 
concessões de asilo. Em seus 21 meses de presidência, 
o republicano  Donald Trump adotou múltiplas medidas 
para reduzir a entrada de estrangeiros.

(El País. Publicado em: 26.10.2018.  
Acessível em: https://bit.ly/2Ngopj1. Adaptado)

No contexto norte-americano, a notícia refere-se particu-
larmente

(A) aos dissidentes de grupos radicais islâmicos que 
buscam proteção em território americano.

(B) à onda de violência causada por atiradores intercam-
bistas nas escolas da  Flórida.

(C) às pessoas que caminham desde países da América 
Central até a fronteira norte-americana.

(D) às vítimas da recessão que escasseou empregos 
e financiamentos de moradias populares, gerando 
nova bolha imobiliária.

(E) à crise imigratória da Líbia, cujos refugiados têm, por 
intermédio da ONU, solicitado asilo nos EUA.
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29. O usuário deseja aumentar o nível do recuo do parágrafo 
de um documento que está sendo editado no MS-Word 
2010. Para isso, o usuário pode utilizar o seguinte recur-
so do grupo Parágrafo, da guia Página Inicial:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

30. Um assistente social está elaborando um estudo com 
dados de sete munícipes utilizando o MS-Excel 2010. A 
parte da planilha com todos os dados do seu estudo é 
apresentada a seguir.

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que, quan-
do colocada na célula D10, resulta na renda mensal mé-
dia dos munícipes com ensino superior. Considere que 
o caractere “;” (ponto e vírgula) está configurado como 
separador dos argumentos das funções.

(A) =SOMA(C2:C8)

(B) =SOMA(C2:C8)/7

(C) =MÉDIA(C2:C8)

(D) =MÉDIASE(D2:D8;ʺSuperiorʺ;C2:C8)

(E) =CONT.SE(D2:D8;ʺSuperiorʺ)

noções de inforMática

Considere os softwares em sua configuração padrão para 
responder às questões de número 26 a 30.

26. Observe a figura a seguir; ela apresenta três formas (qua-
drado, círculo e retângulo) que estão sendo inseridas em 
uma apresentação do MS-PowerPoint 2010.

As formas são apresentadas em dois momentos: ANTES 
e DEPOIS da aplicação de um recurso que permite que 
elas sejam tratadas como um único objeto. Esse recurso 
pertence ao grupo Organizar, da guia Formatar, que é 
exibida quando os objetos são selecionados.
Assinale a alternativa que contém o nome do recurso 
aplicado entre os momentos ANTES e DEPOIS.

(A) Alinhar.

(B) Alinhar Parte Superior.

(C) Agrupar.

(D) Aparecer.

(E) Selecionar Tudo.

27. Um usuário está organizando arquivos utilizando o  
Windows Explorer, do MS-Windows 7. Em um dado 
momento, na Biblioteca de Documentos, ele pressio-
na o atalho de teclado Ctrl+Z, e, como consequên-
cia, o arquivo “Notas Fiscais.docx” troca de nome para  
“Texto com notas.docx”.
Assinale a alternativa que informa qual é a função geral 
do atalho de teclado Ctrl+Z.

(A) Apagar um arquivo.

(B) Repetir a última ação.

(C) Desfazer uma ação.

(D) Renomear um arquivo.

(E) Colar textos da área de Transferência.

28.        é(são) pequeno(s) arquivo(s) gravado(s) 
em seu computador quando você acessa sites na Internet 
e que é(são) reenviado(s) a estes mesmos sites quando 
novamente visitados, com intuito de manter informações 
sobre você e suas preferências.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacu-
na do enunciado.

(A) Phishing

(B) Firewalls

(C) Pop-ups

(D) SPAM

(E) Cookies
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35. A diferença básica entre o PNB (Produto Nacional Bruto) 
e o PIB (Produto Interno Bruto) é

(A) o investimento privado ocorrido no país.

(B) o salário do brasileiro que trabalha no país.

(C) o consumo das famílias.

(D) a renda líquida enviada ao exterior.

(E) o saldo da balança comercial do país.

36. A partir de 1986, a economia brasileira passou por diversos 
planos de estabilização monetária. A rigor, a maioria deles 
adotou congelamento de preços, mudança de  moeda e 
novas regras para correção de preços e salários, mas um 
deles não utilizou o congelamento de preços. Trata-se do

(A) Plano Cruzado.

(B) Plano Collor II.

(C) Plano Bresser.

(D) Plano Real.

(E) Plano Verão.

37. Considerando a taxa de desemprego hipotética de 
11,7%(maio); 10,3% (junho); 8,9% (julho); 7,7% (agosto); 
6,3% (setembro) e 4,9% (outubro) a mediana do período é

(A) 8,3%

(B) 7,9%

(C) 7,7%

(D) 7,5%

(E) 7,2%

38. De acordo com a Lei no 4.320/1964, pertencem ao exer-
cício financeiro

(A) as receitas nele empenhadas e as despesas pagas.

(B) as receitas nele arrecadadas e as despesas legal-
mente empenhadas.

(C) as receitas nele recolhidas e as despesas efetiva-
mente pagas.

(D) as receitas nele recolhidas e as despesas liquidadas.

(E) as receitas nele arrecadadas e as despesas legal-
mente pagas.

39. Um dos estágios da execução da despesa orçamentária 
consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, 
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios 
do respectivo crédito. Trata-se do estágio

(A) da liquidação.

(B) do empenho.

(C) do pagamento.

(D) da anulação.

(E) do parcelamento.

conhecimentos esPecíficos

31. O mercado é um local em que compradores (demanda) 
e vendedores (oferta) se encontram para realizar transa-
ções econômicas. Em mercado estruturado com apenas 
um pequeno número de firmas, classifica-se como

(A) concorrência perfeita.

(B) concorrência monopolista.

(C) monopólio.

(D) monopólio integrado.

(E) oligopólio.

32. O custo de oportunidade de uma atividade econômica é

(A) o custo econômico da pior alternativa a ser utilizada 
na produção de um bem.

(B) a soma dos benefícios deixados de lado por conta de 
uma escolha.

(C) o valor da próxima melhor alternativa que deve ser 
sacrificada ao se fazer uma escolha.

(D) a possibilidade de obter mais lucros mesmo com 
custos elevados.

(E) a distância entre o preço de um bem e os custos de 
produção.

33. Uma diminuição na demanda de um determinado bem 
normal Y, pode ser causada por

(A) uma queda na renda dos consumidores.

(B) um aumento nos custos de produção.

(C) um aumento no preço do bem.

(D) uma queda nos preços dos bens substitutos.

(E) uma mudança favorável nas preferências ao bem Y.

34. Um exemplo de externalidade positiva seria

(A) o aumento no preço do cigarro, decorrente de uma 
elevação dos impostos.

(B) o aumento na emissão de dióxido de carbono, decor-
rente do aumento na venda de veículos automotores.

(C) a construção de aeroportos localizados em áreas re-
sidenciais, economizando o tempo de deslocamento.

(D) diminuição da gripe H1N1, em decorrência das cam-
panhas publicitárias realizadas.

(E) o aumento na oferta de sacolas plásticas nos super-
mercados.
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45. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma 
empresa pública controlada por um ente da federação

(A) deverá se submeter à lei, desde que seja de econo-
mia mista.

(B) não tem necessidade de responder aos ditames do 
art. 47 da LRF.

(C) será controlada e fiscalizada apenas pelo ministério, 
agência ou secretaria de estado correspondente.

(D) deverá se submeter à lei, assim como qualquer em-
presa nacional.

(E) deverá se submeter à lei, desde que celebre um con-
trato de gestão com o ente federado.

46. Das modalidades de licitação descritas na Lei no 8.666/93, 
a utilizada para alienação de bens imóveis é:

(A) Convite.

(B) Pregão.

(C) Leilão.

(D) Tomada de preços.

(E) Concurso.

47. A Lei Complementar no 101/2000 (LRF) determina que 
conste no Anexo de Metas Fiscais da LDO um documento 
que para as empresas estatais dependentes, constituídas 
sob a forma de sociedades anônimas, é obrigatório, qual 
seja:

(A) Demonstrativo de créditos suplementares.

(B) Fluxo de caixa das atividades de investimentos

(C) Demonstrativo de pessoal e demais despesas por 
função.

(D) Transferências concedidas e recebidas.

(E) Demonstração das mutações do patrimônio líquido.

48. Um dos conceitos mais importantes na LRF (Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal) é o de Receita Corrente Líquida 
(RCL), pois é a base para apuração dos limites legais de 
despesas orçamentárias. Para efeito de cálculo da RCL 
Municipal considera-se:

(A) Receita corrente total, menos as transferências 
constitucionais, a contribuição de servidores para o 
custeio de sistema de previdência e assistência e as 
compensações referentes à Lei Hauly.

(B) Receita corrente total, menos contribuições ao regi-
me próprio de previdência e assistência social, além 
das compensações relativas à Lei Hauly.

(C) Receita corrente total, menos os valores pagos e re-
cebidos em função da Lei Complementar no 87 (Lei 
Kandir) e os valores pagos e recebidos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magistério - FUNDEF.

(D) Receita corrente total, menos transferências consti-
tucionais.

(E) Receita corrente bruta, menos transferências a fun-
dações de apoio a pesquisa.

40. São exemplos de ingressos extraorçamentários:

(A) impostos, taxas e contribuições de melhoria.

(B) receita agropecuária, industrial e de serviços finan-
ceiros.

(C) transferências de instituições privadas, do exterior e 
de pessoas físicas.

(D) depósitos em caução, fianças e operações de crédito 
por antecipação de receita orçamentária (ARO).

(E) multas contratuais, indenizações e pagamento de 
juros.

41. Trata-se de receita orçamentária não efetiva:

(A) aquela que no momento do reconhecimento do crédito, 
aumenta a situação líquida patrimonial da entidade.

(B) aquela de caráter não temporário, na qual o Estado é 
mero agente depositário.

(C) aquela cuja origem deriva de receita tributária.

(D) aquela que não altera a situação líquida patrimonial 
no momento do reconhecimento do crédito e, por 
isso, constitui fato contábil permutativo.

(E) receitas provenientes do setor industrial e de presta-
ção de serviços.

42. De acordo com a Lei no 4.320/64, constituem a primeira 
e a última etapa da realização da receita orçamentária:

(A) recolhimento e arrecadação.

(B) previsão e recolhimento.

(C) lançamento e recolhimento.

(D) previsão e arrecadação.

(E) arrecadação e destinação.

43. Das etapas da receita orçamentária uma corresponde 
à entrega dos recursos devidos ao tesouro pelos contri-
buintes ou devedores, qual seja:

(A) arrecadação.

(B) previsão.

(C) recolhimento.

(D) destinação.

(E) lançamento.

44. No art. 14 da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) é tra-
tado o tema da renúncia fiscal e as medidas que devem 
ser observadas pelos entes públicos, caso decidam pela 
concessão. A renúncia de receita compreende

(A) a restituição do Imposto de Renda.

(B) as transferências intergovernamentais.

(C) o crédito presumido.

(D) as transferências da União para Estados e Municí-
pios.

(E) a elevação de alíquota de fundos de participação.
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53. No Balanço Patrimonial os elementos ativos serão apre-
sentados em ordem decrescente de grau de liquidez, de 
acordo com a seguinte alternativa:

(A) ativo circulante, realizável a longo prazo, intangíveis 
e estoques.

(B) ativo circulante, investimentos e o diferido.

(C) ativo não circulante, realizável a longo prazo e imo-
bilizados.

(D) ativo não circulante, investimentos, diferido e intan-
gível.

(E) ativo circulante, realizável a longo prazo, investimen-
tos, imobilizado e intangível.

54. Considere a seguinte representação gráfica de uma 
situação enfrentada por uma empresa.

Nesse caso, considera-se que

(A) a situação é superavitária.

(B) o passivo está a descoberto.

(C) ela encontra-se em processo de falência.

(D) ela encontra-se em abertura da empresa.

(E) ela encontra-se em pré-insolvência.

55. Os custos indiretos são apropriados aos produtos e 
serviços por rateio ou estimativas. Normalmente, seria 
aplicado

(A) ao seguro das instalações prediais da administração 
central da empresa.

(B) à matéria-prima.

(C) à mão de obra utilizada na fabricação.

(D) às embalagens utilizadas no processo de produção.

(E) a depreciação da máquina usada na produção.

56. A atribuição de todos os custos fixos e variáveis, tais 
como custos diretos e indiretos na produção, é caracte-
rística do sistema de custeio

(A) de realização.

(B) variável.

(C) direto.

(D) estimativo.

(E) por absorção.

49. Uma empresa apresentou a conta de móveis e utensílios 
com um saldo de R$ 20.000,00. Ao longo do exercício 
 adquiriu mesas e cadeiras no valor de R$ 15.000,00 : 50% 
à vista e o restante em 30 dias. Vendeu cadeiras antigas e 
danificadas por R$ 5.000,00 e adquiriu à vista prateleiras no 
valor de R$ 7.000,00. O saldo final da conta é:

(A) R$ 37.000,00.

(B) R$ 29.500,00.

(C) R$ 20.000,00.

(D) R$ 35.000,00.

(E) R$ 22.000,00.

50. Dos livros utilizados pelas empresas para realizar as 
suas finalidades, alguns são exigidos por motivos tributá-
rios, como por exemplo:

(A) livro de apuração de lucro real e livro de registro de 
ações nominativas.

(B) livro de entrada de mercadorias e livro de apuração 
de lucro real.

(C) livro de registro de empregados e inspeção do tra-
balho.

(D) livro de presença de acionistas e livro de registro de 
duplicatas.

(E) livro de registro de acionistas, livro caixa e livro de 
registro de empregados.

51. Com relação aos livros de escrituração contábil, é correto 
afirmar que

(A) o Livro de Registro de Inventário de Mercadorias é 
obrigatório.

(B) o Livro Caixa é o documento que deve registrar so-
mente as operações de compra e venda em dinheiro.

(C) as empresas de economia mista estão dispensadas 
de escriturar o Livro de Registro de Entrada de Mer-
cadorias

(D) no Livro Diário devem ser escriturados todos os fatos 
contábeis em ordem cronológica.

(E) no Livro Diário e Razão devem ser registrados o regis-
tro público competente.

52. A empresa YASMIM S/A, cujo exercício social coinci-
de com o ano calendário pagou em 30.04.2017, o prê-
mio correspondente a uma apólice de seguro contra  
incêndio de suas instalações para vigorar no período de 
01.05.2017 a 30.04.2018. O valor pago de R$ 60.000,00 
foi contabilizado como despesa operacional do exercício 
de 2017. Com base no princípio da competência, o lança-
mento de ajuste, feito em 31.12.2017 provocou no resul-
tado de 2018

(A) um aumento de R$ 10.000,00.

(B) uma redução de R$ 20.000,00.

(C) uma redução de R$ 30.000,00.

(D) um aumento de R$ 20.000,00.

(E) uma redução de R$10.000,00.
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57. Com relação à incidência de impostos na compra e ven-
da de mercadorias, ao contrário do ICMS, o IPI é deno-
minado

(A) imposto por fora, já que a alíquota é aplicada sobre 
o preço do produto.

(B) imposto por fora, já que a alíquota aplicada é parte 
do preço final.

(C) imposto por dentro, já que a alíquota é aplicada so-
bre o preço do produto.

(D) imposto por dentro, já que o seu valor faz parte do 
preço do produto.

(E) imposto por dentro, já que do seu valor são deduzi-
das as operações de outros estados.

58. De acordo com as definições técnicas internacionais, de-
preciação é a alocação sistemática do valor depreciável 
de um ativo ao longo da sua vida útil econômica para a 
entidade. Com base nessa definição, quais bens a seguir 
não são depreciáveis?

(A) Veículos do tipo caminhão, utilizados na entrega de 
mercadorias.

(B) Bens imóveis, utilizados como estabelecimento da 
administração.

(C) Bens móveis, utilizados em pesquisa e desenvolvi-
mento de produtos.

(D) Prédios ou construções não alugadas.

(E) Fazendas de café, altamente produtivas.

59. Avaliar se as atividades das entidades do setor público 
estão de acordo com as normas que as regem e relatar o 
grau em que a entidade auditada cumpre com os critérios 
estabelecidos são objetivos da auditoria

(A) contábil.

(B) financeira.

(C) patrimonial.

(D) operacional.

(E) de conformidade.

60. Trata-se da execução de procedimentos, antes do fato 
gerador, para reduzir, eliminar ou postergar a tipificação 
da obrigação tributária, caracterizando, assim, a legitimi-
dade do planejamento tributário.

(A) Evasão fiscal.

(B) Guerra fiscal.

(C) Elisão fiscal.

(D) Renúncia fiscal.

(E) Política fiscal.
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