
concurso público

005. 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.
�   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.

08.12.2019 | manhã

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.

O mercado de trabalho mudou

No Brasil, o ambiente de negócios é desafiador. Há bu-
rocracia, impostos elevados e alto custo de financiamento. 
Apesar disso, em função da mais profunda crise econômica 
da história e de uma transformação tecnológica e comporta-
mental significativa, o mercado de trabalho se reconfigurou. 
Cada vez mais gente empreende e trabalha por conta pró-
pria. Atualmente, do total de trabalhadores na força de traba-
lho, apenas um em cada três possui carteira de trabalho. Se 
somarmos também os 65 milhões de pessoas sem trabalho, 
apenas um em cada cinco brasileiros é empregado formal. 
Os demais empreendem, trabalham por conta própria ou tra-
balham sem carteira.

Cada vez mais, o Brasil se assemelha a países desen-
volvidos. Lá, há algum tempo, aumenta o trabalho por conta 
própria e o empreendedorismo, em função de novas tecnolo-
gias e mudanças na sociedade. No entanto, ao contrário de 
lá, aqui sobra empreendedorismo, mas falta uma legislação 
trabalhista que ajude a inovação a ocorrer. Mesmo com a re-
cente Reforma Trabalhista, nossa legislação ainda precisa de 
muita modernização.

O mercado de trabalho se transformou completamente 
desde que a atual legislação foi criada, há quase um sécu-
lo. Na época, empregados eram a maioria absoluta dos tra-
balhadores. Hoje, são minoria. Na prática, nossa legislação 
trabalhista anacrônica e as interpretações ainda mais ana-
crônicas feitas pela Justiça do Trabalho deixam a grande 
maioria sem emprego ou desamparada. Com transformações 
tecnológicas aceleradas, o problema vai se agravar se não 
adaptarmos nossas leis. Para um mundo de inteligência ar-
tificial, robôs, transformação digital, indústria 4.0, economia 
compartilhada e tantas outras tecnologias revolucionárias, 
precisamos de uma Reforma Trabalhista 4.0.

Se o Brasil não se adaptar aos novos tempos, com uma 
legislação coerente, alijaremos os brasileiros do desenvolvi-
mento das próximas décadas. Precisamos reduzir burocra-
cias, aperfeiçoar a segurança jurídica, diminuir a complexida-
de tributária e facilitar o acesso aos novos mercados, abrindo 
a economia brasileira. Quem poderia parar um Brasil assim?

(Ricardo Amorim. Disponível em: istoe.com.br. 19.09.2019. Adaptado)

01. Do ponto de vista do autor, as perspectivas do mercado 
de trabalho no Brasil são

(A) promissoras em relação ao empreendedorismo, mas 
limitadas pela legislação desatualizada, entre outros 
fatores.

(B) favoráveis à criação de postos de trabalho com car-
teira assinada, mas prejudicadas pelo avanço das 
tecnologias de automação.

(C) desanimadoras, em comparação com o nível de em-
preendedorismo de países desenvolvidos.

(D) alentadoras em relação às mudanças na intepreta-
ção da recente legislação trabalhista pela justiça.

(E) imprevisíveis diante das inovações tecnológicas, 
mas positivas em relação à redução de entraves bu-
rocráticos e tributários.

02. Sabendo-se que o conceito de “indústria 4.0” envolve 
uma mudança de paradigma no campo da indústria, é 
correto afirmar que pleitear uma “Reforma Trabalhista 
4.0” significa

(A) rever a atual legislação trabalhista, preservando  
direitos já conquistados pelos trabalhadores e one-
rando as empresas.

(B) ativar mecanismos que garantam a aplicação da lei 
pela justiça do trabalho, em benefício da maioria  
desempregada.

(C) promover ações sociais para garantir direitos traba-
lhistas, independentemente das mudanças no mer-
cado de trabalho.

(D) atualizar a legislação que rege as relações de  
trabalho, compatibilizando-a com as novas relações 
de produção e de trabalho.

(E) descentralizar as decisões trabalhistas, adequando-
-as ao modelo de empreendedorismo vigente no país.
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07. A relação de antonímia que existe entre as palavras des-
tacadas no trecho – … aqui sobra empreendedorismo, 
mas falta uma legislação trabalhista… – está presente 
também entre

(A) empregado e funcionário.

(B) formal e efetivo.

(C) aceleradas e arrebatadas.

(D) coerente e indelével.

(E) desamparada e acolhida.

08. As passagens – Há burocracia, impostos elevados e alto 
custo de financiamento. / Lá, há algum tempo, aumenta o 
trabalho por conta própria… – estão reescritas de acordo 
com a norma-padrão de concordância em:

(A) Existe burocracia, impostos elevados e os financia-
mentos custam caros. / Lá, fazem muitos anos já que 
aumenta o trabalho por conta própria… 

(B) Haviam, além de burocracia, impostos elevados e 
alto custo de financiamento. / Tem muitos anos que 
aumenta os que trabalham por conta própria… 

(C) Existem burocracia, impostos elevados e os finan-
ciamentos têm custo alto. / Lá, já faz muitos anos, 
incrementa-se o trabalho por conta própria… 

(D) Existem burocracia, impostos elevados e os finan-
ciamentos custam caro. / Lá, já vai fazer muitos anos 
que é incrementado números dos que trabalha por 
conta própria… 

(E) Havia, além de burocracia, impostos elevados e fi-
nanciamento de altos custos. / Lá, já vão fazer muitos 
anos que se incrementa trabalhos por conta própria…

09. A alternativa em que o pronome da expressão destacada 
pode ser colocado somente antes do verbo é:

(A) ... o mercado de trabalho se reconfigurou ...

(B) ... o Brasil se assemelha a países desenvolvidos...

(C) O mercado de trabalho se transformou...

(D) Se o Brasil não se adaptar aos novos tempos...

(E) ... o problema vai se agravar...

10. A alternativa em que o trecho destacado está reescrito, 
nos colchetes, empregando corretamente o pronome é:

(A) ... o problema vai se agravar se não adaptarmos 
nossas leis. [adaptarmos elas]

(B) ... as interpretações ainda mais anacrônicas feitas 
pela Justiça do Trabalho deixam a grande maioria 
sem emprego ou desamparada. [deixam-na]

(C) ... alijaremos os brasileiros do desenvolvimento... 
[alijaremo-los]

(D) ... apenas um em cada três possui carteira de tra-
balho. [possui-lhe]

(E) Precisamos reduzir burocracias... [lhes reduzir]

Para responder às questões de números 03 e 04, considere 
a seguinte passagem do 1o parágrafo.

No Brasil, o ambiente de negócios é desafiador. Há bu-
rocracia, impostos elevados e alto custo de financiamento. 
Apesar disso, em função da mais profunda crise econô-
mica da história e de uma transformação tecnológica e 
comportamental significativa, o mercado de trabalho se 
reconfigurou.

03. Com a afirmação destacada, o autor expressa a ideia de 
que a reconfiguração do mercado de trabalho

(A) resultou da crise econômica e das transformações 
nos âmbitos tecnológico e de conduta.

(B) originou um estado crítico na economia, nos compor-
tamentos e no progresso tecnológico.

(C) propiciou o surgimento de problemas tecnológicos e 
nos relacionamentos interpessoais.

(D) tem relação direta com a falta de perspectivas futu-
ras no atual cenário das profissões.

(E) estabeleceu novos parâmetros para a condução das 
decisões em diversos setores de atividades.

04. É correto afirmar que a expressão “Apesar disso” estabe-
lece relação de sentido de

(A) comparação com a afirmação que lhe dá sequência.

(B) condição com a afirmação que a antecede.

(C) modo com a afirmação que a antecede.

(D) oposição com a afirmação que lhe dá sequência.

(E) concessão com a afirmação que a antecede.

05. Assinale a alternativa que expressa, correta e respectiva-
mente, o sentido dos termos destacados nos trechos “… 
nossa legislação trabalhista anacrônica…” (3o parágra-
fo) e “… alijaremos os brasileiros do desenvolvimento…” 
(4o parágrafo) e atende à norma-padrão de regência.

(A) antiquada; selecionaremos; para

(B) desatualizada; adequaremos; no

(C) retrógrada; afastaremos; do

(D) inadequada; separaremos; do

(E) atemporal; excluiremos; no

06. A alternativa que substitui o trecho destacado na passa-
gem – … falta uma legislação trabalhista que ajude a 
inovação a ocorrer… – de acordo com a norma-padrão 
de emprego do sinal de crase é:

(A) que propicie à inovar

(B) à partir da qual se promova inovação

(C) que facilite à ocorrência da inovação

(D) favorável à ocorrência da inovação

(E) que ajude à que ocorra inovação
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r a s c u n H oMateMática

11. Um arquivo contém 5 320 fichas de alunos, das quais 3/8 
são de alunos regulares com menos de 18 anos, 2/7 das 
demais são de alunos regulares com 18 anos ou mais e 
as restantes são de ex-alunos de qualquer idade. O nú-
mero de fichas de ex-alunos é

(A) 2 270.

(B) 2 305.

(C) 2 340.

(D) 2 375.

(E) 2 410.

12. Roberto e Carlos irão fazer certa quantidade de bolos 
para um evento. Se trabalhasse sozinho, Roberto preci-
saria de 24 horas de trabalho para fazer todos os bolos 
e Carlos, sozinho, precisaria de 21 horas de trabalho. 
Juntos, esses dois rapazes irão produzir a quantidade de 
bolos desejada em

(A) 11 horas e 12 minutos.

(B) 11 horas e 36 minutos.

(C) 12 horas e 12 minutos.

(D) 12 horas e 36 minutos.

(E) 12 horas e 48 minutos.

13. Rafael consegue ler 100 páginas de um livro em 4 horas 
e 10 minutos, precisando sempre do mesmo tempo por 
página. Artur lê cada página de um livro em um tempo 
10% menor do que Rafael. O tempo que Artur precisa 
para ler 60 páginas de um livro é 2 horas e

(A) 10 minutos.

(B) 15 minutos.

(C) 20 minutos.

(D) 25 minutos.

(E) 30 minutos.

14. A razão entre o número de casas térreas e o número de 
sobrados em um condomínio é de 2 para 7. Se o núme-
ro total de casas nesse condomínio é 126, o número de 
casa térreas é

(A) 24.

(B) 26.

(C) 28.

(D) 30.

(E) 32.
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r a s c u n H o15. Para a impressão de um número determinado de provas, 
5 máquinas de igual rendimento utilizam um total de 3 
horas e 10 minutos. Se o mesmo lote fosse impresso em 
apenas 2 dessas máquinas, o tempo total necessário 
para a impressão seria

(A) 6 horas e 50 minutos.

(B) 7 horas e 15 minutos.

(C) 7 horas e 40 minutos.

(D) 7 horas e 55 minutos.

(E) 8 horas e 35 minutos.

16. Renato leu, em 2018, 2/9 dos livros de literatura que tem 
em sua casa. Ele planejou que, durante o ano de 2019, 
lerá mais 24 livros e com isso faltarão 1/3 dos livros de 
literatura de sua casa para serem lidos. Admitindo que 
durante todo o período considerado o número de livros 
de literatura na casa de Renato permaneça inalterado, o 
número de livros que ele leu em 2018 foi

(A) 8.

(B) 12.

(C) 16.

(D) 20.

(E) 24.

17. Adriana e Gustavo montaram 420 barcos de papel para 
a feira cultural da escola. Adriana montou um mesmo nú-
mero de barcos durante 8 dias e Gustavo montou, por 
dia, durante 10 dias, 3 barcos a menos do que a pro-
dução diária de Adriana. A diferença entre o número de 
barcos produzidos por Gustavo e o número de barcos 
produzidos por Adriana foi

(A) 12.

(B) 14.

(C) 16.

(D) 18.

(E) 20.

18. A média das notas de 22 alunos que fizeram uma prova 
foi 6,7. Dois alunos faltaram no dia da prova e fizeram 
uma prova substitutiva e a nota de um desses alunos foi 
15% maior que a nota do outro. Considerando as notas 
dos 24 alunos, a média dessa prova passou a ser 6,5. 
Entre os dois alunos que fizeram prova substitutiva, a 
maior nota foi

(A) 4,6.

(B) 5,8.

(C) 5,4.

(D) 6,0.

(E) 6,2.
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LegisLação

21. A Lei Orgânica do Município de São Miguel Arcanjo dis-
põe sobre as certidões e os direitos de petição e repre-
sentação, sendo correto afirmar que

(A) as reclamações relativas à prestação dos serviços 
p úblicos serão disciplinadas por resolução do prefeito.

(B) a certidão para defesa de direitos deverá ser forneci-
da no prazo máximo de 30 dias.

(C) é assegurado ao munícipe o direito a uma decisão 
conclusiva.

(D) apenas munícipes residentes terão assegurados os 
direitos à petição e obtenção de certidão.

(E) a autoridade ou servidor que negar ou retardar a 
emissão de certidão não poderá ser responsabilizado.

22. Sobre os servidores públicos municipais, dispõe a Lei 
o rgânica do Município de São Miguel Arcanjo:

(A) Os cargos e empregos em comissão podem ser 
ocupados por cônjuge, companheiro ou parente em 
l inha reta, colateral ou por afinidade, até o quarto 
grau, inclusive do Prefeito ou do Vice-Prefeito e qual-
quer funcionário público que exerça cargo de chefi a 
ou diretoria, bem como de qualquer vereador do 
M unicípio de São Miguel Arcanjo.

(B) É vedado ao servidor público municipal desem-
penhar atividades que não sejam próprias do seu 
cargo ou emprego de que for titular, inclusive quando 
ocupar cargo em comissão ou desempenhar função 
de confiança.

(C) Serão aplicadas no que couber ao Município as dis-
posições constitucionais e de Leis Estaduais acerca 
da Aposentadoria e Previdência do Servidor Público 
Municipal.

(D) O servidor municipal que exerceu, a qualquer título, 
mais de cinco anos, cargo ou função que lhe propor-
cione remuneração superior a do cargo de que seja 
titular, ou função para o qual foi admitido, incorporará 
no salário um décimo dessa diferença por ano, até o 
limite de dez décimos.

(E) O servidor municipal, quando no exercício de cargo 
de Vice-Prefeito, em qualquer hipótese, deverá afas-
tar-se de seu cargo e função, sendo-lhe facultado 
optar pela sua remuneração.

19. Os lados de um quadrado de lado 5 cm foram divididos 
em segmentos de mesmo comprimento. Quatro extremi-
dades desses segmentos foram usadas como vértices de 
um quadrilátero, conforme a figura.

A área do quadrilátero formado, em cm2, é

(A) 11,5.

(B) 12,5.

(C) 13,5.

(D) 14,5.

(E) 15,5.

20. Sobre os lados de um retângulo ABCD estão os vértices 
de um triângulo DEF, conforme mostra a figura.

Sabendo que F é ponto médio do lado BC, a medida, em 
cm, da altura FG é aproximadamente

(A) 3,75.

(B) 3,85.

(C) 3,95.

(D) 4,05.

(E) 4,15.
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noções de inforMática

26. A secretária de uma escola criou no MS-Windows 10 um 
documento de texto e salvou na pasta “Documentos” e, 
ao tentar copiá-lo para a Área de Trabalho, utilizou a op-
ção “Colar atalho”. Como resultado, o arquivo:

(A) será removido do seu local original e será movido 
para a Área de Trabalho.

(B) poderá ser acessado tanto da Área de Trabalho 
como da pasta Documentos.

(C) somente será acessível a partir da Área de Trabalho.

(D) não será copiado e somente será acessível a partir 
da pasta Documentos.

(E) ficará inacessível e precisará ser restaurado da Li-
xeira.

27. Considere a seguinte planilha elaborada no MS-Excel 
2010:

A

1

2

3

4

5

6

B C

Nome

João

Pedro

Maria

Isabel

Caroline

R$

R$

R$

R$

R$

Idade

20

17

19

15

29

Saldo

1.500,00

600,00

7.000,00

6.500,00

3.500,00

Para se obter a soma do saldo das pessoas com mais de 
18 anos, deve-se utilizar a fórmula:

(A) =SOMASE(B2:B6;”>18”;C2:C6)

(B) =SOMASE(B2:B6;”>18”)

(C) =SOMASE(C2:C6;”>18”)

(D) =SOMASE(C2:C6;”>18”;B2:B6)

(E) =SOMASE(“>18”;B2:B6;C2:C6)

28. No MS-Word 2010, o botão identificado pela imagem a 
seguir tem a função de

(A) alternar a posição de parágrafos.

(B) aumentar ou reduzir o tamanho da fonte.

(C) alterar o alinhamento do texto.

(D) criar uma lista com marcadores.

(E) ajustar o espaçamento entre linhas e parágrafos.

23. Considerando as disposições constantes na Lei Orgâni-
ca do Município de São Miguel Arcanjo acerca dos bens 
públicos municipais, é correto afirmar que

(A) constitui bens municipais todas as coisas móveis e 
imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, per-
tençam ao Município.

(B) pertencem ao patrimônio municipal as terras devo-
lutas, que se localizem dentro do raio de 20 km da 
sede do Município, desde que não fira os preceitos 
constitucionais Federal e Estadual.

(C) cabe ao Presidente da Câmara Municipal a admi-
nistração dos bens municipais, respeitada a compe-
tência da Prefeitura Municipal quanto àqueles bens 
utilizados em seus serviços.

(D) a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta 
independe de autorização legislativa.

(E) a venda aos proprietários de imóveis lindeiros de 
áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis 
para edificação, resultantes de obra pública, depen-
derá apenas de prévia avaliação.

24. Nos termos da Resolução no 171/89 da Câmara Munici-
pal de São Miguel Arcanjo, são atribuições da Mesa da 
Câmara:

(A) zelar pelos prazos dos processos legislativos, bem 
como dos concedidos às Comissões e ao Prefeito, 
dentro de 48 horas, sob pena de destituição do cargo.

(B) promulgar as Resoluções e os Decretos Legislativos, 
bem como as leis com sanções tácitas ou cujo veto 
tenha sido rejeitado pelo Plenário.

(C) representar em juízo sobre a inconstitucionalidade 
de Lei ou de Ato Municipal, de acordo com o disposto 
na Lei Orgânica do Município.

(D) autorizar, nos limites orçamentários, as despesas e 
os pagamentos.

(E) fazer, no fim de cada exercício, relatório dos trabalhos 
da Câmara, o qual será distribuído aos Vereadores.

25. O Regimento Interno da Câmara Municipal de São M iguel 
Arcanjo (Resolução no 171/89) estabelece que é de com-
petência privativa da Câmara Municipal projeto de decre-
to legislativo que verse sobre:

(A) destituição da Mesa ou de qualquer de seus membros.

(B) elaboração e reforma do Regimento Interno.

(C) constituição de Comissões de Assuntos Relevantes 
e de Representação.

(D) cassação de mandato de Vereador.

(E) concessão de Licença ao Prefeito.
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29. Em uma apresentação do MS-PowerPoint 2010, duas 
formas geométricas foram dispostas da seguinte forma 
ANTES e DEPOIS de alguma alteração:

Para que as formas mudassem sua disposição dessa for-
ma, foi necessário:

(A) clicar sobre o círculo com o botão direito do mouse e 
selecionar a opção “Trazer para Frente”.

(B) clicar sobre o círculo com o botão direito do mouse e 
selecionar a opção “Enviar para Trás”.

(C) clicar sobre o quadrado com o botão direito do mou-
se e selecionar a opção “Enviar para Trás”.

(D) selecionar ambos objetos, clicar com o botão direito 
do mouse sobre eles e selecionar a opção “Enviar 
para Trás”.

(E) selecionar ambos objetos, clicar com o botão direito 
do mouse sobre eles e selecionar a opção “Trazer 
para Frente”.

30. Um usuário de internet clicou em um link no navegador 
que o encaminhou ao seguinte endereço:

https://google.com.busca.co/search?q=quem+descobriu+o+brasil

Com base apenas nesse endereço, pode-se afirmar que 
a página visitada

(A) não será acessada por meio de um canal de comu-
nicação seguro.

(B) somente pode ser acessada através de um  
smartphone.

(C) requer autenticação para ser acessada.

(D) não está no domínio “google.com”.

(E) está hospedada em um servidor dentro do território 
brasileiro.

conHecimentos esPecíficos

31. Considerando a Estrutura Conceitual Básica da Conta-
bilidade, assinale a alternativa que apresenta uma das 
deci sões econômicas que pode ser tomada com base 
nas Demonstrações Contábeis.

(A) Avaliação da aplicação das normas de auditoria e 
perícia.

(B) Avaliação da capacidade de pagamento dos empre-
gados.

(C) Avaliação da segurança do ambiente de controles 
internos.

(D) Determinação de profissionais elegíveis para comitê 
de auditoria.

(E) Determinação de políticas atuariais.

32. Uma entidade adquiriu equipamentos, com pagamento à 
vista, para o seu parque industrial. Sabe-se que esses 
equipamentos serão depreciados de forma linear com  
reconhecimento mensal. Nesse sentido, a aquisição  
inicial dos equipamentos e o reconhecimento da depre-
ciação referente ao ambiente fabril são exemplos de, res-
pectivamente:

(A) custo dos produtos e despesa.

(B) custo dos produtos e perda por exaustão.

(C) despesa e custo dos produtos.

(D) investimento e custo dos produtos.

(E) investimento e despesa do período.

33. Uma entidade comercial assinou um contrato de aluguel 
em 02.01.2019 no valor de R$ 36.000,00 com vigência 
de três anos a partir da data da assinatura do contrato. 
Sabe-se que no contrato estava previsto o pagamento 
em duas parcelas de R$ 18.000,00, a primeira em 
02.01.2019 e a outra em 02.01.2020. Desconsiderando 
o efeito de quaisquer juros, assinale a alternativa que 
apresenta o registro contábil realizado pela entidade em 
02.01.2019, em R$:

(A) D: Despesa Antecipada – 36.000,00 
C: Bancos – 18.000,00 
C: Aluguéis a pagar – 18.000,00

(B) D: Despesa com aluguel – 18.000,00 
D: Despesa Antecipada – 18.000,00 
C: Aluguéis a pagar – 36.000,00

(C) D: Despesa Antecipada – 36.000,00 
C: Bancos – 36.000,00

(D) D: Despesa com aluguéis – 36.000,00 
C: Bancos – 36.000,00

(E) D: Despesa com aluguéis – 1.000,00 
C: Despesa antecipada – 1.000,00
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Os dados a seguir serão utilizados para responder às questões de números 34 a 37.

O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício apresentados a seguir são da Cia ABC referentes ao 
exercício de 2018.

Balanço Patrimonial da Cia ABC em 31.12.2018

 2017 2018  2017 2018
Ativo 799.000,00 1.154.800,00 Passivo 319.000,00 348.150,00
Circulante Circulante
Bancos 100.000,00 450.000,00 Fornecedores 187.000,00 47.000,00
Clientes 10.000,00 199.000,00 Imposto de Renda 9.000,00 150.000,00
(–) PECLD (1.000,00) (1.200,00) Dividendos 0,00 126.650,00
Estoques 400.000,00 150.000,00 Salários a Pagar 23.000,00 24.500,00
Não circulante Empréstimos 100.000,00 0,00
Investimentos em coligadas 200.000,00 270.000,00 Patrimônio Líquido 480.000,00 806.650,00
Imobilizado 100.000,00 100.000,00 Capital 400.000,00 600.000,00
(–) Depreciação Acumulada (10.000,00) (11.000,00) Reservas de Capital 10.000,00 10.000,00
(–) Ajuste a Valor Recuperável 
de Imobilizado 0,00 (2.000,00) Reservas de Lucros 70.000,00 196.650,00

Demonstração de Resultado do Exercício de 2018 – Cia ABC
Receita de Vendas 700.000,00
(–) Custo da Mercadoria Vendida (300.000,00)
(=) Resultado Bruto 400.000,00
(–) Despesas de Vendas e Administrativas
(–) Despesas com salários (24.500,00)
(–) Despesas com utilidades públicas (10.000,00)
(–) Despesa com PECLD (200,00)
(–) Despesa com ajuste a valor recuperável de imobilizado (2.000,00)
(+ | –) Outras Receitas e Despesas
Resultado positivo de Equivalência Patrimonial 70.000,00

(=) Resultado antes do Imposto de Renda 433.300,00
(–) Despesa com IR e CSLL (180.000,00)
(=) Resultado Líquido 253.300,00

34. O pagamento de fornecedores no período, em R$, totalizou:

(A) 47.000,00.

(B) 50.000,00.

(C) 140.000,00.

(D) 187.000,00.

(E) 190.000,00.

35. É correto afirmar que a Cia ABC no período

(A) consumiu R$ 70.000,00 em caixa com investimentos.

(B) consumiu R$ 350.000,00 em caixa e equivalentes.

(C) gerou R$ 350.000,00 em caixa e equivalentes.

(D) gerou R$70.000,00 de caixa com investimentos.

(E) pagou R$ 2.000,00 em ajuste a valor recuperável de imobilizado.
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37. Desconsiderando as perdas estimadas, a média aritmética 
da conta Clientes no período, totalizou, em R$:

(A) 10.000,00.

(B) 99.500,00.

(C) 104.500,00.

(D) 189.000,00.

(E) 199.000,00.

36. O índice de liquidez seca da Cia ABC em 2018, é, apro-
ximadamente:

(A) 0,34.

(B) 0,44.

(C) 1,60.

(D) 1,86.

(E) 2,29.

Os dados a seguir serão utilizados para responder às questões de números 38 e 39.

A SS S.A. apresentou o seguinte Balancete de Verificação em 2018:

Contas em R$
Ágio na emissão de ações 10.000,00
Ajuste de avaliação patrimonial positivo 30.000,00
Bancos 421.000,00
Capital subscrito 400.000,00
Depreciação acumulada 15.000,00
Duplicatas descontadas 3.000,00
Fornecedores 240.000,00
Gastos com emissão de ações 5.000,00
Investimentos em ações mensurados a valor justo para o resultado 
do exercício (IFVJRE) 10.000,00

Máquinas e equipamentos 150.000,00
Perda estimada de crédito de liquidação duvidosa (PECLD) 2.000,00
Receita antecipada 36.000,00
Reserva de lucros 16.000,00
Salários a pagar 34.000,00
Salas comerciais (adquiridas para auferir receita com aluguel) 200.000,00
Terrenos 80.000,00

38. O ativo total da SS S.A totalizou, em R$:

(A) 844.000,00.

(B) 848.000,00.

(C) 874.000,00.

(D) 878.000,00.

(E) 904.000,00.

39. O patrimônio líquido da SS S.A totalizou, em R$:

(A) 421.000,00.

(B) 431.000,00.

(C) 441.000,00.

(D) 451.000,00.

(E) 461.000,00.

40. Assinale a alternativa correta.

(A) A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
é um tributo de competência estadual cujo o reco-
lhimento deve respeitar a sistemática escolhida pela 
pessoa jurídica para o recolhimento do ICMS.

(B) As empresas que adotam o lucro real trimestral para 
o recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa  
Jurídica (IRPJ) recolherão a Contribuição Social  
sobre o Lucro Líquido (CSLL) também pelo resultado 
ajustado trimestral.

(C) O resultado ajustado é o lucro bruto do período 
de apuração antes da provisão para Contribuição  
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ajustado pelas 
adições, exclusões ou compensações autorizadas.

(D) Para as pessoas jurídicas em geral, a alíquota da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é 
de 15% e do IRPJ de 9%.

(E) Para fins de pagamento, a pessoa jurídica não  
poderá deduzir da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) apurada em cada trimestre o valor 
retido na fonte sobre suas receitas que integraram a 
base de cálculo da contribuição devida.
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44. Uma entidade fabril apresentou as seguintes informa-
ções coletadas do seu sistema de controladoria no último 
exercício social:

Em R$
Depreciação da fábrica 345.000,00
Depreciação das lojas 25.000,00
Mão de obra indireta 35.000,00
Salário dos vendedores 50.000,00
Mão de obra direta 60.000,00
Material direto 135.000,00
Em horas 
Horas-máquina 500
Horas de mão de obra direta 380

Considerando que a entidade utiliza horas-máquina 
como critério de rateio dos custos indiretos de fabricação 
para cálculo do custo pelo custeio por absorção, a taxa 
de custo indireto de fabricação atribuída aos produtos no 
período, em R$/HMaq, foi de:

(A) 690.

(B) 760.

(C) 810.

(D) 908.

(E) 1.000.

45. Uma entidade fabril possui capacidade para produzir 
4 000 unidades de produtos. Sabe-se que os custos fixos 
dessa entidade totalizam R$ 280.000,00 por mês e que 
ela produz e vende, em média, 3 200 unidades de pro-
dutos. O preço e o custo variável, por unidade, totalizam  
R$ 260,00 e R$ 150,00, respectivamente.

O ponto de equilíbrio da entidade, em unidades, é de, 
aproximadamente:

(A) 1 867

(B) 2 546

(C) 7 000

(D) 8 800

(E) 17 500

46. Uma entidade comercial adquiriu 10 000 unidades de 
mercadorias para revenda. O fornecedor emitiu uma nota 
fiscal no valor de R$ 1.200.000,00. Considerando que  
incidiu uma alíquota de 13% de imposto recuperável  
sobre a operação, o custo unitário dos estoques adquiri-
dos foi, em R$:

(A) 160,00.

(B) 150,60.

(C) 120,00.

(D) 104,40.

(E) 100,00.

41. Assinale a alternativa que apresenta livros fiscais exigi-
dos pela legislação do ICMS e do IPI.

(A) Livro Caixa e Livro de Apuração do Lucro Presumido 
na Fonte.

(B) Livro de Apuração do Lucro Real e de Saída de Mer-
cadorias.

(C) Livro de Controle dos Serviços Prestados e de Apu-
ração do Lucro Real.

(D) Livro de Registro de Entrada e de Saída de Merca-
dorias.

(E) Livro de Representação Fidedigna das Demonstra-
ções Contábeis e de Saída de Mercadorias.

42. Assinale a alternativa que apresenta formas como as  
empresas podem apurar tributos no Brasil.

(A) Lucro Arbitrado e Valor Justo.

(B) Lucro Presumido e Lucro Direto.

(C) Lucro Real e Lucro Indireto.

(D) Simples Nacional e Lucro Real.

(E) Simples Nacional e Simples Municipal.

43. Assinale a alternativa correta sobre contabilidade de 
custos.

(A) A maior vantagem do sistema de acumulação basea-
do em atividades é o fato de ser aceito pelas normas 
brasileiras de contabilidade.

(B) No sistema de acumulação por atividades, os custos 
são acumulados com base nas horas máquinas.

(C) Produção em ordem caracteriza-se pela fabricação 
contínua de produtos padronizados.

(D) Produção em série caracteriza-se pela fabricação 
descontínua e de produtos não padronizados.

(E) Sistema de acumulação de custos é a forma como 
os custos são acumulados e apropriados aos produ-
tos e serviços.
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50. Um ente público começou a utilizar bens móveis adquiri-
dos no último exercício pelo valor de R$ 240.000,00 em 
02 de janeiro de 20X1. Sabe-se que o valor residual des-
tes bens é de R$ 40.000,00 e que sua vida útil é estimada 
em 5 anos.

Considerando as informações apresentadas, assinale a 
alternativa correta.

(A) Em 02 de janeiro de 20X1, o ente realizou registro 
contábil referente à fase de liquidação da despesa 
no sistema patrimonial.

(B) Em 02 de janeiro de 20X1, o ente reconheceu uma 
despesa de depreciação no valor de R$ 240.000,00.

(C) Em 02 de janeiro de 20X1, o ente reconheceu  
uma variação patrimonial aumentativa no valor de 
R$ 240.000,00.

(D) Em 31 de janeiro de 20X1, o ente reconheceu uma 
variação patrimonial diminutiva no valor de, aproxi-
madamente, R$ 3.333,34 referente à depreciação 
mensal.

(E) Em 31 de janeiro de 20X1, o ente reconheceu uma 
variação patrimonial aumentativa no valor de, apro-
ximadamente, R$ 4.000,00 referente à depreciação 
mensal.

Os dados a seguir foram retirados do Balanço Orçamentário 
de um município localizado no sudeste do país em 2018:

Em milhares de R$
Receita prevista 400.000,00

Receita arrecadada 350.000,00
Despesa fixada 400.000,00

Despesa empenhada 280.000,00
Despesa liquidada 250.000,00

Despesa paga 100.000,00

51. O resultado orçamentário do município em 2018, é, em 
R$:

(A) 0,00.

(B) 50.000,00.

(C) 70.000,00.

(D) 80.000,00.

(E) 150.000,00.

47. Assinale a alternativa que apresenta a forma de cálculo 
de uma variável padronizada.

(A) Soma do valor da variável original com sua média e 
na sequência, o valor resultante dividido pelo desvio-
-médio.

(B) Soma do valor da variável original com sua média e 
na sequência, o valor resultante dividido pelo desvio-
-padrão.

(C) Subtração do valor da variável original pela sua média 
e na sequência, o valor resultante dividido pelo desvio-
-padrão.

(D) Subtração do valor da variável original pela sua média 
e na sequência, o valor resultante dividido pelo desvio-
-médio.

(E) Subtração do valor da variável original pela sua média.

48. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de falhas 
de mercado:

(A) Assimetria de informações e externalidades.

(B) Assimetria de informações e risco de controle.

(C) Assimetria de informações e risco de fraude.

(D) Risco de erro e externalidades.

(E) Risco de fraude e externalidades.

49. São demonstrações contábeis aplicadas ao setor público 
conforme a Lei no 4.320/64:

(A) Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro.

(B) Balanço Patrimonial e Demonstração do Valor Adi-
cionado.

(C) Demonstração da Variações Patrimoniais e Demons-
tração de Resultado do Exercício.

(D) Demonstração das Metas Fiscais e Demonstração 
das Variações Patrimoniais.

(E) Demonstração do Orçamento Público e Balanço  
Financeiro.
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55. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito 
adquirido pelo credor ou entidade beneficiária. A verifica-
ção da liquidação tem, entre seus objetivos,

(A) analisar a magnitude das receitas sem contrapres-
tação.

(B) apurar a origem e o objeto que se deve contratar.

(C) comprovar os vencimentos e a gratificação do credor.

(D) verificar a importância estimada a receber.

(E) verificar a quem se deve pagar a importância para 
extinguir a obrigação.

56. Assinale a alternativa correta em relação à auditoria no 
setor público.

(A) Os auditores devem assegurar que os termos de  
auditoria contenham a busca por fraude e problemas 
de integridade.

(B) Os auditores devem considerar a materialidade  
durante todo o processo de auditoria.

(C) Os auditores não devem estabelecer comunicação 
alguma durante o processo de auditoria para que se 
mantenha a aparência de independência.

(D) Os auditores devem gerenciar os riscos de fornecer 
um relatório que seja adequado nas circunstâncias 
da auditoria.

(E) Os auditores devem preparar documentação de audi-
toria que seja simplificada para compreensão do tra-
balho realizado, considerando as partes envolvidas.

57. Em relação à opinião de auditoria, assinale a alternativa 
correta.

(A) Ao abster-se de dar opinião, o auditor encontrou evi-
dências suficientes e apropriadas para manifestação 
de opinião.

(B) Ao emitir opinião adversa, o auditor concluiu, por 
meio de evidências, que há distorções irrelevantes 
no objeto.

(C) Ao abster-se de dar opinião, o auditor demonstra que 
não consegue emitir uma opinião porque não pôde 
avaliar as evidências ou teve limitações de escopo, 
por exemplo.

(D) A opinião do auditor pode ser não qualificada e qua-
lificada com ressalva relevante.

(E) A opinião positiva qualificada é utilizada pelo auditor 
para asseguração limitada de revisão das demons-
trações contábeis.

52. Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a 
alternativa correta em relação às condições e procedi-
mentos para a renúncia de receitas.

(A) Deve atender ao disposto no plano plurianual e deve 
ser acompanhado de demonstrativo comprovando 
que afetará as metas fiscais previstas na lei de dire-
trizes orçamentárias.

(B) Deve atender ao disposto na lei orçamentária e deve 
ser acompanhado de medidas de compensação que 
afetarão as alíquotas dos tributos federais, estaduais 
e municipais.

(C) Deve atender ao disposto no plano plurianual, e a 
concessão deve ser de caráter geral a todos os  
beneficiários com tratamento diferenciado.

(D) Deve estar acompanhada, pelo menos, de medidas 
de compensação por meio de aumento de receita, 
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da 
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição.

(E) Deve ser acompanhada da garantia de que os resul-
tados das metas fiscais e orçamentário do exercício 
serão superavitários.

53. Sobre o Relatório resumido da Execução Orçamentária, 
assinale a alternativa correta.

(A) Abrange todos os Poderes e o Tribunal de Contas 
da União.

(B) Demonstra a execução das receitas por categoria 
econômica e fonte.

(C) Deve ser publicado até noventa dias após o encerra-
mento de cada bimestre.

(D) É composto pela demonstração do valor adicionado 
de cada ente.

(E) Evidencia as estatísticas fiscais dos tribunais de con-
tas estaduais e municipais.

Os dados a seguir foram retirados do Balanço Financeiro de 
um ente federado em 2018:

Em R$
Receitas Correntes 1.200.000,00
Receitas de Capital 1.000.000,00
Receita Extraorçamentária 500.000,00
Saldo da Disponibilidade do Exercício 
de 2017

200.000,00

Despesas Correntes 1.000.000,00
Despesas de Capital 560.000,00

54. O saldo do exercício seguinte, em R$, totalizou:

(A) 640.000,00.

(B) 700.000,00.

(C) 1.340.000,00.

(D) 1.540.000,00.

(E) 2.700.000,00.
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58. Conforme a Lei de Crimes Fiscais, “ordenar ou autorizar 
a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha 
sido empenhada ou que exceda o limite estabelecido em 
lei” tem como pena

(A) detenção de seis a dez anos.

(B) detenção de seis meses a dois anos.

(C) reclusão de dois meses a um ano.

(D) reclusão de um a dois anos.

(E) reclusão de um a quatro anos.

59. A licitação

(A) contrata serviços feitos sob medida, exceto os rela-
cionados à publicidade e propaganda.

(B) estabelece margem de preferência para produtos 
agropecuários e serviços nacionais que atendam às 
normas técnicas brasileiras.

(C) destina-se a garantir a observância do princípio da 
isonomia, em estrita conformidade com a legalidade, 
impessoalidade, moralidade e igualdade, por exemplo.

(D) garante a observância do princípio da lei orgânica de 
isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração.

(E) permite aos agentes públicos estabelecer tratamento 
diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 
previdenciária nos casos em que for o melhor inte-
resse da administração pública.

60. Um órgão público que resolver utilizar, em sua atividade 
fim, espaço físico próprio que era destinado à aferição de 
receitas de aluguel deverá reclassificar esse ativo para:

(A) circulante.

(B) estoques.

(C) imobilizado.

(D) intangíveis.

(E) investimentos.




