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TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE DE CLARICE LISPECTOR PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO 

“Não tenho tempo para mais nada, ser feliz me consome muito.” 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) alternativas 

de resposta – A, B, C, D e E. 

 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 
O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio  
 

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa 

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA À QUESTÃO 1. 

 

ALÉM DA TERRA, ALÉM DO CÉU 

 

Além da Terra, além do Céu, 

no trampolim do sem-fim das estrelas,  

no rastro dos astros,  

na magnólia das nebulosas.  

Além, muito além do sistema solar,  

até onde alcançam o pensamento e o coração,  

vamos!  

vamos conjugar  

o verbo fundamental essencial,  

o verbo transcendente, acima das gramáticas  

e do medo e da moeda e da política,  

o verbo sempreamar,  

o verbo pluriamar,  

razão de ser e de viver. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Questão 1 

Dentre as alternativas abaixo, a que se identifica com a 
mensagem do texto é: 

 

(A) O eu lírico cria neologismos desconectados da 
mensagem do texto. 

(B) O poema trata de uma viagem sideral através dos 
astros e estrelas. 

(C) É um texto lírico que fala, principalmente, de 
conjugação e gramática. 

(D) O autor convida o leitor a fazer a apologia do amor, 
intenso e infinito. 

(E) A razão de ser e viver, para o poeta, é simplesmente o 
fato de estar vivo. 

 

Questão 2 

Nas frases abaixo, para se alcançar coerência e coesão, 
foram utilizados operadores linguísticos para se 
estabelecerem relações. A alternativa cuja relação foi 
identificada CORRETAMENTE entre as proposições é: 

 

(A) Antes que ele dissesse alguma coisa, tomei a palavra. 
Relação de consequência. 

(B) Passei no concurso público, por conseguinte terei 
estabilidade. Relação de conclusão. 

(C) O velho edifício desabou como um castelo de areia. 
Relação de causa. 

(D) Tamanha foi a indiferença dela que o rapaz desistiu. 
Relação de explicação. 

(E) Relutaram em comparecer, embora estivessem muito 
interessados. Relação de tempo. 

 

Questão 3 

Observe os trechos abaixo. 
 

“Sua irmã está um pouco cheinha.” 

“Na Amazônia, as árvores pedem socorro!” 

“Na alegria e na tristeza estaremos juntos.” 

 
Nos trechos apresentados acima, encontram-se, 
respectivamente, as seguintes figuras de linguagem: 

 

(A) hipérbole, prosopopeia, ironia. 

(B) ironia, eufemismo, catacrese. 

(C) ironia, metáfora, antítese. 

(D) metáfora, catacrese, metonímia. 

(E) eufemismo, prosopopeia, antítese. 

 

 

 

Questão 4 

Quanto à colocação da vírgula, todas as opções estão 
corretas, EXCETO em: 

 

(A) Vestiu-se, pegou a bolsa marrom, saiu sem fazer 
barulho. 

(B) Roberto disse que não iria à festa, porém nada posso 
garantir. 

(C) Os valores mais altos da ética, sempre esbarram na 
ignorância da truculência. 

(D) Vendia alegria a todos, porém seu olhar revelava a sua 
verdade íntima. 

(E) Não, disse o pastor, agora não é hora para assuntos 
pagãos. 
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Raciocínio Lógico 

Questão 5 

Três anos atrás, Larissa era 24 anos mais velha do que sua 
filha. Hoje, a idade de Larissa é 5 vezes a de sua filha. 
Quantos anos terá a filha daqui a três anos? 

 

(A) 9. 

(B) 8. 

(C) 3. 

(D) 10. 

(E) 6. 

 

Questão 6 

Em uma turma, temos 5 meninos e 6 meninas. 

Meninos = {Artur, Bernardo, Carlos, Daniel e Edson} 

Meninas = {Fernanda, Gabriela, Helena, Ingrid, Julia, 
Luana} 

A professora vai escolher um menino e uma menina para 
realizar uma atividade, qual a probabilidade de que 
Bernardo e Julia sejam os escolhidos? 

 

(A) 1/3. 

(B) 1/6. 

(C) 1/15. 

(D) 1/5. 

(E) 1/30. 

 

Questão 7 

Se a e b são as raízes da equação x² + 9x + 20 =0, sendo 
que b é a raiz de menor valor absoluto,  a raiz quadrada de 
a² + b² - 2b será: 

 

(A) 5. 

(B) 4. 

(C) 7. 

(D) 9. 

(E) 3. 

 

 

História e Geografia do Acre 

Questão 8 

Espaço territorial e seus componentes, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes,  
legalmente  instituído  pelo  poder  público,  com  objetivos  
de  preservação  e/ou  conservação  e  limites  definidos,  
sob  regime  especial  de  administração,  ao  qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção, podem ser de 
uso indireto (quando não envolvem consumo, coleta, dano 
ou destruição dos recursos naturais) e de uso direto 
(quando envolvem o uso comercial ou não dos recursos 
naturais. Este texto refere-se ao conceito de:  

 

(A) Manejo florestal. 

(B) Impacto ambiental. 

(C) Florestania. 

(D) Unidades de Conservação. 

(E) Densidade de Drenagem. 
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Questão 9 

Estabeleça a relação correta entre o tipo de solo e sua 
respectiva descrição: 

 

(1) Ricos quimicamente (eutróficos) e com argila de 
atividade alta (Ta) e muitos com caráter vértico, 
ou seja, apresentam fendas no período seco e são 
solos difíceis de trafegar durante a estação 
chuvosa. São solos normalmente rasos ou pouco 
profundos e apresentam restrição de drenagem, 
principalmente em razão da presença de minerais 
de argila expansíveis (argilas 2:1). Quando 
Eutróficos, geralmente apresentam altos teores 
de cálcio (Ca), magnésio (Mg) e, 
surpreendentemente,  alumínio  (Al).  Quando  
distróficos,  apresentam  baixos  teores  de  cálcio  
e  magnésio, situação em que a saturação por 
alumínio, muitas das vezes, é superior a 50%, ou 
seja, apresentam restrições no tocante à 
fitotoxidez por alumínio.  

(2) solos,  sujeitos  ao  excesso  de  água  
(encharcamento)  temporário,  em  alternância  
com  período  seco.  Apresentam  a  matriz  com  
cores  cinza  e  pontuações  vermelhas  (horizonte  
plíntico)  iniciando  em  profundidades  menores  
que  40  cm  a  partir  da  superfície do solo. 

(3)  são  permanentemente  ou  periodicamente  
saturados  por  água.  Caracterizam-se  por cores  
acinzentadas,  em  decorrência  do  regime  de  
umidade  que  favorece  as  condições  redutoras  
do  solo.  Geralmente  apresentam  argilas  de  
alta  atividade  e  elevados  teores  de  alumínio  
trocável.  Não  apresentam  grandes  problemas 
de fertilidade.  

(4) Em geral localizados em ambientes de relevo 
plano a suave ondulado. São os solos mais  velhos  
da  paisagem,  apresentando  uniformidade  de  
cor,  textura  (proporção  de  areia,  silte  e  argila)  
e  em  geral  distróficos  (pobres  quimicamente),  
profundos  e  bem  drenados.  Possuem  acidez  
elevada  e  baixos  teores  de  cálcio,  magnésio  e  
potássio.  
 

(   ) gleissolos. 
(   ) cambrissolos. 
(  ) latossolos. 
(  ) plintossolos. 
 
A sequência correta é: 

 

(A) 1; 3; 4; 2. 

(B) 4; 3; 1; 2. 

(C) 3; 1; 4; 2. 

(D) 1; 2; 4; 3. 

(E) 2; 4; 3; 1. 

 

Questão 10 

Observe o texto abaixo. 

A  noção  de  estabilidade  e  vulnerabilidade  de  uma  
ambiente  relaciona-se,  respectivamente,  a  dois  fatores:  
resistência  e  resiliência.  _________ refere-se à 
capacidade do sistema de permanecer ________afetado 
pelos distúrbios  externos.  ___________ reflete a  
capacidade  do  sistema  de  retornar  às  suas 
___________após  ser  afetado  pela ação dos distúrbios 
externos. 
 

Os termos que completam corretamente o texto acima são 
respectivamente: 
 

(A) Estabilidade; sendo ; Vulnerabilidade; condições  
originais. 

(B) Vulnerabilidade; sem ser; Estabilidade; condições  
excepcionais. 

(C) Vulnerabilidade; após ser ; Estabilidade; condições  
artificiais. 

(D) Estabilidade; sem ser; Vulnerabilidade; condições  
originais.   

(E) Vulnerabilidade; sendo; Estabilidade; condições  
excepcionais. 
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Conhecimentos Específicos 

Questão 11 

De acordo com a Resolução CFC n° 774 de 16 de dezembro 
de 1994 do Conselho Federal de Contabilidade, o objeto de 
estudo da contabilidade em seus aspectos qualitativos e 
quantitativos, denomina-se: 

 

(A) Aziendas. 

(B) Patrimônio Líquido. 

(C) Controle do Patrimônio. 

(D) Ação Administrativa. 

(E) Patrimônio. 

 

Questão 12 

A contabilidade, além de controlar e registrar os fatos que 
afetam o patrimônio, também possui um campo de 
aplicabilidade.  A alternativa que melhor representa o 
campo de aplicação da contabilidade é: 

 

(A) empresas.  

(B) entidade estatal. 

(C) fazenda pública. 

(D) aziendas . 

(E) sociedade anônima.  

 

Questão 13 

No que se refere a noções básicas de contabilidade, julgue 
o item a seguir sobre os fatos contábeis que provocam 
alterações no patrimônio das Empresas, sabendo que tais 
fatos são divididos em permutativos, modificativos e 
mistos. A alternativa que contém um exemplo de fatos 
modificativos aumentativos é: 

 

(A) Pagamento de salários. 

(B) Duplicatas a pagar com juros. 

(C) Doação de bens. 

(D) Compra à vista de mercadoria. 

(E) Pagamento de aluguel . 

 

Questão 14 

Um auditor, ao analisar o balanço patrimonial da Empresa 
“x”, se utilizou de um gráfico dos estados patrimoniais para 
auxiliá-lo no trabalho. Notou que o passivo total supera em 
15.000 o Passivo Exigível e que o Passivo não Exigível 
corresponde a 50% do Passivo Exigível. Diante das 
informações o auditor pode afirmar que: 

 

(A) o patrimônio líquido é de 15.000. 

(B) as obrigações são de 25.000. 

(C) o passivo total é de 50.000. 

(D) o passivo não exigível é de 30.000. 

(E) o passivo exigível é de 40.000. 

 

Questão 15 

Acerca dos atos e fatos administrativos, a assertiva correta 
quanto ao exemplo de um fato administrativo é a seguinte: 

 

(A) Elaboração de manuais de procedimentos. 

(B) Assinatura de um contrato de seguro contra incêndio.  

(C) Contratação ou demissão de funcionários. 

(D) Envio de duplicatas a receber ao banco para cobrança 
simples. 

(E) Pagamento de salários. 

 

Questão 16 

Sobre o balanço patrimonial do setor público, no aspecto 
qualitativo e quantitativo da situação patrimonial, analise 
as sentenças abaixo e assinale a única alternativa em que 
NÃO é demonstrado pelo Balanço Patrimonial da entidade 
pública:  

 

(A) Ingressos de Receitas. 

(B) Patrimônio Líquido. 

(C) Contas de compensação. 

(D) Passivo. 

(E) Ativo.  
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Questão 17 

O plano de contas deve conter, no mínimo, 4 (quatro) 
níveis, considerando-se as especificidades e natureza das 
operações realizadas; enumere as colunas de acordo com 
o Nível de cada conta. 

 

1 - Nível um                  (  ) Receita, custos e Despesas 

2 - Nível dois                (  ) Ativo não Circulante 

3 – Nível três                (  ) Contas analíticas  

4 - Nível quatro           (  ) Despesas operacionais  

                                       (  ) Contas Sintéticas 

                                       (  ) Bancos conta movimento 

A sequência correta de cima para baixo é: 

(A) 1-3-4-2-3-3 

(B) 3-3-1-2-3-2 

(C) 2-3-4-2-3-4 

(D) 1-2-4-2-3-4 

(E) 3-1-4-2-3-2 

 

Questão 18 

Em relação à natureza contábil das contas, analise as 
assertivas. A alternativa que aponta a correta é: 

 

(A) As contas do ativo são de natureza devedora e 
aumentam com crédito e diminuem com débito. 

(B) As contas do passivo são de natureza credora e 
aumentam com débito e diminuem com crédito. 

(C) As contas do patrimônio Líquido são de natureza 
credora e aumentam com crédito e diminuem com 
débito. 

(D) As contas do ativo são de natureza credora e 
aumentam com crédito e diminuem com débito. 

(E) As contas do patrimônio Líquido são de natureza 
devedora e aumentam com crédito e diminuem com 
débito. 

 

Questão 19 

Os erros de escrituração contábil devem ser corrigidos 
mediante retificação de lançamento através de: 

I. estorno. 

II. ajustes de valor. 

III. complementação. 

IV. transferência.  

 

Das alternativas acima, estão corretas, apenas: 

 

(A) I e II. 

(B) II e III. 

(C) I, III e IV. 

(D) I, II e III. 

(E) II, III e IV. 

 

Questão 20 

As receitas que são derivadas da obtenção de recursos 
mediante a constituição de dívidas, amortização de 
empréstimos e financiamentos e/ou alienação de 
componentes do ativo permanente são denominadas: 

 

(A) correntes. 

(B) extraorçamentárias. 

(C) ordinárias. 

(D) de Capital. 

(E) extraordinárias. 

 

Questão 21 

Numere corretamente as colunas da direita de acordo com 
os tipos de receitas à esquerda 

                                                     (  ) Receita de Patrimônio 

1 - receitas correntes               (  ) Alienação de Bens 

                                                     (  ) Receitas de Serviços 

 2 - receitas de capital              (  ) Operação de Crédito                                                                      

                                                     (  ) Receita Tributária 

 

A alternativa que indica a correlação correta, de cima para 
baixo é: 

(A) 2-2-1-2-1. 

(B) 2-1-2-1-2. 

(C) 1-1-1-2-1. 

(D) 2-2-1-1-2. 

(E) 1-2-1-2-1. 

 

Questão 22 

Com base na Lei nº 4.320/64 e de acordo com o manual de 
despesa nacional, a alternativa correta que contém os três 
Estágios da despesa Pública é: 

 

(A) empenho – liquidação – pagamento. 

(B) planejamento – execução – controle. 

(C) empenho – controle – liquidação. 

(D) controle – avaliação – pagamento. 

(E) avaliação – empenho – liquidação. 
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Questão 23 

Conforme a NBC T16.6, as demonstrações contábeis 
exigidas e aplicadas no campo da Contabilidade do Setor 
Público são : 

 

(A) Balanço Patrimonial - Balanço Orçamentário - Balanço 
Financeiro - Demonstração do Resultado Econômico. 

(B) Balanço Patrimonial - Balanço Orçamentário - Balanço 
Financeiro - Demonstração dos Fluxos de Caixa - 
Demonstração do Resultado Econômico - Notas 
Explicativas. 

(C) Balanço Patrimonial - Demonstração dos Fluxos de 
Caixa - Balanço Financeiro - Demonstração do 
Resultado Econômico. 

(D) Balanço Patrimonial - Balanço Orçamentário - Balanço 
Financeiro - Demonstração dos Fluxos de Caixa - 
Demonstração das Variações Patrimoniais - 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 
Notas Explicativas. 

(E) Balanço Patrimonial - Balanço Orçamentário – Notas 
Explicativas - Demonstração do Resultado Econômico 

 

Questão 24 

Com base no Balanço Financeiro de uma entidade “X” do 
setor público, referente ao exercício Financeiro do ano de 
“2.0xx”.  

 

 
 

O valor das Despesas orçamentárias que causaram uma 
redução efetiva no Caixa/Bancos foi de: 

 

(A) R$ 362.500. 

(B) R$ 289.500. 

(C) R$ 315.000. 

(D) R$ 242.000. 

(E) R$ 287.500. 

 

Questão 25 

Considere a seguinte informação relativa ao Balanço 
Orçamentário de um ente do setor público referente ao 
exercício de 2017. 

Dotação atualizada das despesas R$ 830.000,00 

Despesas Empenhadas                   R$ 720.000,00 

Despesas liquidadas                        R$ 680.000,00 

Despesas Pagas                                R$ 630.000,00 

 

O valor inscrito em restos a pagar não processado, no 
referido exercício, foi: 

 

(A) R$   40.000,00. 

(B) R$ 110.000,00. 

(C) R$ 150.000,00. 

(D) R$   50.000,00. 

(E) R$   90.000,00. 

 

Questão 26 

Os agentes que recebem a incumbência da administração 
para representá-la em determinado ato ou praticar certa 
atividade específica, como exemplo, os professores 
substitutos, são classificados como:  

 

(A) agentes honoríficos.  

(B) agentes administrativos. 

(C) agentes delegados. 

(D) agentes políticos. 

(E) agentes credenciados. 
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Questão 27 

 

 

Foram extraídas as seguintes informações do Balanço 
Patrimonial de 31-12-2015 e 2016 da Cia “X”. 

 

Com base nos dados acima, a variação ocorrida nas Contas 
a Receber e de Fornecedores, no exercício de 2016, em 
relação ao exercício de 2015 (análise horizontal anual), é: 

 

(A) contas a receber 32,8%  e Fornecedores 53,3%. 

(B) contas a receber 32,8%  e Fornecedores 23,8%. 

(C) contas a receber 23,8%  e Fornecedores 53,3%. 

(D) contas a receber 23,8%  e Fornecedores 33,2%. 

(E) contas a receber 23,3%  e Fornecedores 43,3%. 

 

Questão 28 

Foram extraídas as seguintes informações da DRE de 2013 
da Cia “X”. 

 
 

Com base nessas informações aplique a análise vertical, e 
assinale a alternativa correta quanto à porcentagem da 
Margem Bruta em relação à receita de vendas. 

 

(A) 71%. 

(B) 35%. 

(C) 18%. 

(D) 65%. 

(E) 35,4%. 

 

Questão 29 

Defensores públicos e delegados da polícia estão 
classificados como:  

 

(A) agentes honoríficos. 

(B) agentes administrativos. 

(C) agentes delegados. 

(D) agentes políticos. 

(E) agentes credenciados. 

 

Questão 30 

Quando o contratado interromper a execução total ou 
parcial do contrato, garantida a prévia defesa, caberá a 
Administração, com base na Lei nº. 8.666/93 Art.87, aplicar 
ao contratado a sanção de suspensão temporária de 
contratar com a Administração pública e de participação 
em licitação por um prazo: 

 

(A) superior a três anos. 

(B) não superior a dois anos. 

(C) não superior a três anos. 

(D) superior a cinco anos. 

(E) não superior a cinco anos. 
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Questão 31 

Com base nas informações abaixo, assinale a alternativa 
que contém os valores calculados para a Liquidez Corrente 
(LC) e o Capital Circulante Líquido (CCL) respectivamente:  

 

 
 

(A) LC de 5 e CCL igual a R$ 16.000. 

(B) LC de 2 e CCL igual a R$ 6.000. 

(C) LC de 5  e CCL igual a R$ 4.000. 

(D) LC de 10 e CCL igual a R$ 10.000. 

(E) LC de 2 e CCL igual a R$ 4.000. 

 

Questão 32 

Segundo a Lei nº 4.320/64, Quando Administração Pública 
contrai, por um breve e determinado período, os restos a 
pagar, excluídos os serviços de dívida a pagar, os depósitos 
e os débitos de tesouraria pode se afirmar que ela 
constituirá: 

 

(A) dívida ativa. 

(B) dívida externa. 

(C) despesas de exercícios anteriores. 

(D) dívida flutuante. 

(E) créditos da fazenda pública. 

 

Questão 33 

Com base nas informações extraídas do Balanço 
Patrimonial no quadro abaixo apresentado, demonstra a 
situação econômico-financeira do patrimônio público, ou 
seja, os bens, direitos e obrigações de um ente do setor 
público. 

 
 

Sendo assim, analisando os dados fornecidos, é correto 
afirmar que houve: 

 

(A) déficit orçamentário de  117.774,02. 

(B) superávit orçamentário de 49.183,48. 

(C) déficit orçamentário de 194.379,98. 

(D) superávit orçamentário de 77.620,17. 

(E) economia orçamentária de 358,50. 

 

Questão 34 

Sobre os principais livros contábeis exigidos pelas Normas 
que estabelecem aos empresários e à sociedade 
empresária a obrigação de seguir um sistema de 
contabilidade com base na escrituração uniforme de seus 
livros contábeis, indique a alternativa correta: 

 

(A) Diário e Contas Correntes. 

(B) Razão e Contas Correntes. 

(C) Livro de Inventário e Razão. 

(D) Livro Caixa e Contas a Pagar. 

(E) Livro Diário e Razão. 
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Questão 35 

Foram extraídas as seguintes informações do Balanço 
Patrimonial da Cia. Pegâs (em R$):  

 

Patrimônio Líquido ....................................... 120.000,00 

Ativo Circulante ............................................ 130.000,00 

Ativo Não Circulante..................................... 170.000,00 

Passivo Não Circulante ... .............................   80.000,00  

 

Calculado o valor do Passivo Circulante e efetuado a 
análise vertical por indicadores do Balanço Patrimonial da 
companhia, esse grupo de contas representou: 

 

(A) 65,5% do valor do Ativo Circulante da companhia. 

(B) 75,5% do Passivo Não Circulante da companhia. 

(C) 33,3% do valor do Ativo Total da companhia. 

(D) 85,5% do valor do Ativo Não Circulante da companhia. 

(E) 90% do Patrimônio Líquido da companhia. 

 

Questão 36 

De acordo com a NBC TA 200, a alternativa correta que 
destaca alguns dos objetivos primordiais do Auditor 
Independente, é:  

 

(A) A proposta da auditoria interna é assegurar a 
viabilidade futura da entidade. 

(B) Atestar a eficiência e eficácia dos negócios. 

(C) Identificar erros e fraudes. 

(D) A proposta da auditoria interna é auxiliar os membros 
da administração a desempenhar eficazmente as suas 
responsabilidades. 

(E) A proposta da auditoria interna é elaborar 
demonstrações contábeis. 

 

Questão 37 

Através dos índices de liquidez corrente, o tipo de 
interpretação que se pode ter da análise realizada em 
relação à capacidade da Companhia “X” de honrar seus 
compromissos caso o quociente LC seja = 0 (zero) é: 

 

(A) um índice de liquidez corrente igual a zero demonstra 
que a empresa terá condições de pagar seus 
compromissos em curto prazo.  

(B) a empresa independe da venda do estoque para fazer 
face ao pagamento de suas obrigações a curto prazo. 

(C) significa que existe um capital circulante positivo. 

(D) melhor liquidez da empresa no curto prazo. 

(E) o capital circulante líquido é inexistente. 

 

Questão 38 

Quando o auditor obtém evidência de auditoria apropriada 
e suficiente, conclui que as distorções individualmente ou 
em conjunto, são relevantes e generalizadas para as 
demonstrações contábeis ou verificar a existência de 
efeitos que, isolada ou conjugadamente, forem de tal 
relevância que comprometam o conjunto das 
demonstrações contábeis, deve emitir um relatório com 
opinião modificada do tipo: 

 

(A) com ressalva. 

(B) com modificação. 

(C) adverso. 

(D) com abstenção de opinião. 

(E) sem ressalva. 

 

Questão 39 

O Plano de Conta Aplicado ao Setor público está 
estruturado por níveis de desdobramento, sendo estes 
classificados e codificados.  

 

1 - (1° Nível)         (  ) Subitem  

2 – (2º Nível)        (  )  Subtítulo  

3 – (3º Nível)        (  )  Item  

4 – (4º Nível)        (  ) Classe  

5 – (5º Nível)        (  ) Subgrupo  

6 – (6º Nível)        (  ) Título  

7 -  (7º Nível)        (  )  Grupo  
 

Sendo assim, numere as colunas da direita de acordo com 
os tipos de níveis apresentados à esquerda e assinale 
abaixo a alternativa que apresenta a sequência correta de 
cima para baixo: 

 

(A) 4-5-2-3-6-7-1. 

(B) 2-3-4-5-1-6-7. 

(C) 6-7-4-5-2-3-1. 

(D) 7-5-6-1-3-4-2. 

(E) 2-3-6-7-4-5-1. 
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Questão 40 

Conforme informações extraídas do Balanço Patrimonial 
apurado em 31 de dezembro de 2.018 da Empresa “X”, são 
apresentados os seguintes saldos: 

 

 
 

Considerando os saldos acima apresentados, é correto 
afirmar que os índices de liquidez corrente (LC), de liquidez 
seca (LS) e liquidez geral (LG), respectivamente, 
correspondem a: 

 

(A) LC 16,94,   LS 15,35 e  LG. 13,36 . 

(B) LC 16,94,   LS 13,36 e  LG 15,35.  

(C) LC 15,35,   LS 13,36 e  LG. 16,94. 

(D) LC 13,36,   LS 16,94 e  LG 15,35.  

(E) LC 13,36,   LS 15,35 e  LG. 16,94. 

 


