
 

 
 

PERÍODO TARDE 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE. 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Matemática 6 a 9 
Informática Básica 10 a 12 
Conhecimentos Gerais 13 a 15 
Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 
azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 
Estes passatempos podem aumentar sua inteligência, segundo 

a ciência 
Sim, é possível ficar mais inteligente! E você pode começar 

agora com uma destas cinco atividades: 
Por Da Redação 

 
Está buscando formas para melhorar a si mesmo e seu 

bem-estar? Se for escolher um novo passatempo ou aprender 
uma nova habilidade no próximo ano, algumas experiências 
podem aumentar sua inteligência. 

Certas atividades ajudam a melhorar a memória, 
concentração e a capacidade de resolução de problemas, por 
exemplo. E tudo comprovado por pesquisas científicas, de 
acordo com artigo do portal Business Insider. 

Meditação 
Estudo mostrou que pode ser possível controlar suas 

ondas cerebrais por meio da prática da meditação, assim um 
profissional poderia melhorar sua concentração e trabalhar sua 
confiança por meio da prática. 

Jogos 
Jogar videogames ou resolver as palavras cruzadas do 

jornal são formas de treinar seu cérebro e aumentar sua 
plasticidade. As atividades ajudam a criar novas ligações 
neurais, o que ajuda na habilidade de pensar em soluções 
inovadoras e encontrar relações e padrões com mais facilidade. 

Aprender novas línguas 
As aulas de inglês e espanhol podem ter uma vantagem 

além de aumentar as oportunidades no mercado de trabalho. 
Segundo estudo com crianças bilíngues, quem fala mais línguas 
tem facilidade para resolver quebra-cabeças. Esse aprendizado 
também pode melhorar sua capacidade de planejamento e de 
entender seu entorno. 

Leitura 
É prazeroso, reduz o estresse e aumenta três tipos de 

inteligência: fluída, cristalizada e emocional. Não importa o 
tipo de leitura ou o gênero de sua escolha, ler regularmente 
ajuda a memória, o aprendizado, interpretação e empatia. 

Tocar instrumentos musicais 
Quando uma pessoa toca um instrumento, são tantas 

áreas do cérebro se exercitando que cientistas apontam novas 
formas de conexões entre os dois hemisférios se formam. Isso 
é ótimo para a memória, na execução de funções diferentes e 
solução de problemas. 

Disponível em https://exame.abril.com.br/carreira/estes-passatempos-podem-
aumentar-sua-inteligencia-segundo-a-ciencia/ 

 
1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 
a) Aprender um novo idioma ajuda na memória e no 

aprendizado. 
b) Jogar videogames aumenta a confiança no trabalho. 
c) Um novo idioma traz benefícios para o mercado de 

trabalho. 
d) Meditar aumenta o campo de relações interpessoais. 
 
2. Assinale a alternativa correta a respeito do tópico 

“Leitura”. 
a) As vírgulas foram utilizadas, em sua maioria, para 

sequenciar itens. 
b) A presença do advérbio de tempo torna as orações 

atemporais. 
c) A escolha do livro influencia na eficácia da leitura. 
d) São apresentados três benefícios para a leitura. 
 

3. Aumentar a plasticidade cerebral, quer dizer que 
a) o cérebro aumentará de tamanho. 
b) o cérebro aumentará sua capacidade de se adaptar. 
c) o cérebro aumentará o número de neurônios cerebrais. 
d) o cérebro aprenderá mais e conseguirá armazenar mais 

informações. 
 
4. Analise: “Estes passatempos podem aumentar sua 

inteligência” e assinale o tipo de sujeito presente 
nesta oração. 

a) Sujeito simples. 
b) Sujeito oculto. 
c) Sujeito indeterminado. 
d) Sujeito composto. 
 
5. Ainda sobre a oração da questão 4, assinale a 

alternativa que classifica o pronome “estes”. 
a) Possessivo. 
b) Pessoal. 
c) Demonstrativo. 
d) Reflexivo. 
 

Matemática 
 
6. Um comerciante vende um produto ao preço de R$ 

360,00 à vista. Para atender ao pedido de um cliente 
antigo, ele baixou o preço para R$ 300,00. Assinale a 
alternativa que representa o valor em percentual do 
desconto concedido pelo comerciante. 

a) Desconto exato de 20% 
b) Desconto aproximado de 16,67% 
c) Desconto exato de 16% 
d) Desconto aproximado de 20% 
 
7. Uma empresa resolveu distribuir um bônus natalino 

aos seus três funcionários. Para ser justo, o 
proprietário da empresa fez uma divisão 
inversamente proporcional ao número de faltas 
injustificáveis que cada funcionário teve durante o 
ano. O funcionário A teve 5 faltas injustificáveis 
durante o ano, o funcionário B teve 4 faltas e o 
funcionário C teve 6 faltas. Considerando que o valor 
do bônus a ser distribuído era de R$ 5.550,00, analise 
as alternativas e indique qual foi a diferença entre o 
valor recebido pelo funcionário B e o funcionário C. 

a) R$ 450,00 
b) R$ 300,00 
c) R$ 750,00 
d) R$ 650,00 
 
8. José Pedro, trabalhador rural, precisava colher 150 

caixas de tomates em 4 dias de trabalho. Para 
realizar a sua meta, ele preparou um cronograma de 
trabalho que previa colher uma quantidade de caixas 
no primeiro dia e nos outros três dias restantes iria 
colher sempre o dobro da quantidade de caixa que 
tinha colhido no dia anterior. Considerando que José 
Pedro conseguiu executar o cronograma com 100% 
de acerto, analise as alternativas e assinale a que 
representa a quantidade de caixas que ele colheu no 
quarto dia de trabalho. 

a) 10 
b) 30 
c) 60 
d) 80 
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9. Em um levantamento sobre a quantidade de alunos 

reprovados no ensino fundamental nas escolas de 

uma determinada cidade, realizado pela Secretaria 

de Educação Municipal, apurou-se que 600 alunos 

reprovaram na disciplina de matemática, 400 alunos 

reprovaram na disciplina de português, 200 alunos 

reprovaram na disciplina de história, 150 alunos 

reprovaram na disciplina de matemática e português 

e 50 alunos reprovaram nas 3 disciplinas. Analise as 

alternativas e assinale a que representa a quantidade 

total de alunos reprovados. 
a) 1000     
b) 1350 
c) 1050 
d) 1150 
 

Informática Básica 
 
10. Assinale a alternativa que representa programa 

específico para editar Slides. 
a) PowerPoint. 
b) Outlook. 
c) Excel. 
d) Word. 
 
11. Assinale a alternativa que representa um formato de 

arquivo de áudio. 
a) .FaA 
b) .SonXg 
c) .Mp3 
d) .Wb3 
 
12. Assinale a alternativa que representa um Software. 
a) Windows. 
b) Mouse. 
c) Hard Disk – HD. 
d) Memória Ram 
 
 

Conhecimentos Gerais 
 
13. Mick Grierson, músico e doutor em Ciência da 

Computação, usou como base sete listas de 
“melhores músicas da história da humanidade" de 
revistas como Rolling Stone, NME e Q. Grierson 
para descobrir o que as músicas mais famosas do 
mundo têm em comum: a batida. Assinale a 
alternativa que apresenta a canção número 1 da lista. 

a) Imagine – John Lenon. 
b) Billie Jean – Michael Jackson. 
c) Smells like teen spirit – Nirvana. 
d) Hey Jude – The Beatles. 
 
14. A temporada de 2019 desse time chegou ao fim com 

a conquista do bicampeonato da Taça Libertadores 
da América e o hepta campeonato do Brasileirão. O 
time Rubro-Negro quebrou recordes e apresentou o 
melhor desempenho do futebol brasileiro, e 
consequentemente foi a melhor equipe em atuação. 
O enunciado se refere ao time  

a) do Corinthians. 
b) do Flamengo. 
c) do Barcelona. 
d) do Liverpool. 
 

15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Santo Antônio do Sudoeste-PR, Título I, Capítulo II 
- Da competência do Município, Art. 3º - assinale a 
alternativa que não apresenta uma competência do 
Município, concorrentemente no que couber, com a 
União e o Estado. 

a) Prover sobre a defesa da flora e fauna. 
b) Zelar pela segurança pública. 
c) Dispor sobre a prevenção e serviços de combate a 

incêndios. 
d) Promover confraternização anual. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
16. Sobre o conceito de depreciação, amortização e 

exaustão, assinale alternativa correta. 
a) Depreciação é o reconhecimento da perda ou aumento 

da capacidade de geração de caixa dos bens, em virtude 
de causas físicas, funcionais e excepcionais. 

b) Amortização é equivalente a extinção de ativos 
intangíveis e incorpóreos, que possuam vida útil legal ou 
contratual. 

c) Existem quatro métodos de depreciação, são eles: 
método linear; método da soma dos anos da vida útil, 
método do saldo crescente e método das horas 
trabalhadas. 

d) Exaustão é a perda da parcela de exploração de direitos 
cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais ou 
bens aplicados nesta exploração, reconhecida 
contabilmente pelo regime de caixa. 

 
17. As reservas de uma organização demonstram aos 

usuários o tipo de organização e a política dos 
administradores quanto ao patrimônio da entidade. 
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que 
se afirma sobre reservas e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

(   ) As reservas apresentam características especificas 
referente a sua formação e não possuem 
exigibilidade. 

(   ) Reservas de capital são constituídas pela empresa e 
transitam pelo resultado da entidade constituidora. 

(   ) Reservas de lucros se referem a apropriações de 
lucros da entidade, podendo ser disposta por lei ou 
pela própria administração. 

(   ) As reservas de lucros são classificadas em: Reserva 
Legal, Reserva Estatutária, Reserva para 
Contingência, Reserva de Lucros a Realizar, Reserva 
de Lucros para Expansão, Reserva de Incentivos 
Fiscais. 

a)  V – V – V – V. 
b)  V – V – F – V. 
c)  V – F – V – V. 
d)  F – F – F – F. 
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18. Os princípios de Contabilidade representam 
doutrinas e teorias relacionados a ciência, aplicados 
no sentido mais amplo, sendo o objetivo o patrimônio 
das empresas. Sobre os princípios, assinale a 
alternativa incorreta. 

a)  O princípio da competência determina que as transações 
sejam reconhecidas nos períodos a qual se referem, 
independente do recebimento ou forma de pagamento. 

b)  O princípio da entidade reconhece o patrimônio como 
objeto da Contabilidade e afirma autonomia patrimonial, 
a necessidade da igualdade de um patrimônio particular 
entre os demais existentes, independentemente de a 
quem pertencer. 

c)  O princípio da continuidade pressupõe que a Entidade 
continuará em operação no futuro, levando em conta 
esta circunstância para mensuração e apresentação dos 
componentes. 

d)  O princípio do registro pelo valor original, como a 
própria denominação diz, este princípio determina que 
os componentes do patrimônio devem ser inicialmente 
registrados pelos valores originais das transações, 
expressos em moeda nacional. 

 
19. Contabilidade é um sistema de informações e 

avaliações, que registra as transações que alteram o 
patrimônio da entidade, disponibilizando 
informações através de suas demonstrações a seus 
usuários. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
para o que se afirma sobre os conceitos básicos de 
contabilidade e assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta. 

(   ) As informações são disponibilizadas apenas pra 
usuários internos, pois necessitam avaliar o 
desempenho da administração e desempenho das 
atividades da entidade. 

(   ) A escrituração deve ser desempenhada em idioma e 
moeda corrente nacional, em ordem cronológica e 
com base em documentos de origem externa ou 
interna que evidenciam fatos administrativos. 

(   ) Ativo é um recurso controlado pela entidade como 
resultados de eventos passados e do qual a entidade 
espera obter futuros benefícios econômicos. 

(   ) Passivo Circulante representa as obrigações da 
entidade, cujo ciclo operacional seja maior que a do 
exercício social, como: obrigações com funcionários, 
fornecedores, empréstimo e financiamentos. 

a)  F – V – F – F. 
b)  F – F –V – V. 
c)  F – V – V – F. 
d)  F – V – F – V. 
 
20. Contabilidade de Custo é uma das ramificações da 

Contabilidade, tem por objetivo gerar informações 
para a tomada de decisões. Informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) para o que se afirma sobre custos e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

(   ) Custos de transformação, são todos os custos de 
produção, exceto os materiais, que representam o 
esforço da empresa no processo de fabricação. 

(   ) A soma de todos os custos diretos no processo 
produtivo é denominada de custos secundários. 

(   ) O valor dos bens e serviços, não relacionados 
diretamente a produção de outros bens e serviços, 
consumidos num determinado período, são gastos. 

(   ) Custos variáveis são aqueles que se alteram em 
função do volume de produção da entidade. 

a)  V – F – F – V. 

b)  V – V – V – V.   
c)  F – V – V – F. 
d)  F – F – F – F. 
 
21. Conforme a Lei Complementar nº 101/00 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa 
correta. 

a)  Todas as despesas relacionadas à dívida pública, 
mobiliária ou contratual, e as receitas que não as 
atenderão, constarão da lei orçamentária anual. 

b)  Farão parte das despesas da União e serão incluídas na 
lei orçamentaria todas as despesas do Banco Central, 
exceto as relativas a pessoal e encargos sociais, custeio 
administrativo e destinadas a benefícios e assistência aos 
servidos e investimentos. 

c)  Transferência voluntária é a entrega de recursos 
correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título 
de cooperação, auxilio ou assistência financeira, que 
decorra de determinação constitucional, legal ou 
destinados ao Sistema Único de Saúde. 

d)  Refinanciamento da dívida imobiliária é a emissão de 
títulos para pagamento do principal acrescido da 
atualização monetária. 

 
22. As principais características de análise de uma 

organização são as comparações dos valores obtidos 
em determinado período com anteriores. Estas 
características são apresentadas pela análise vertical 
e horizontal. Sendo assim, assinale a alternativa 
incorreta sobre o assunto. 

a)  A análise horizontal é um processo desenvolvido por 
meio de números-porcentagem, para comparar os 
valores de uma mesma conta ou grupo contábil. 

b)  Uma metodologia básica utilizada para a análise 
horizontal de balanços é resumida pela evolução dos 
ativos e passivos, evolução do ativo permanente 
produtivo e evolução da estrutura de capital. 

c)  Análise vertical é um processo comparativo, expresso 
em porcentagem, que se aplica ao se relacionar uma 
conta ou grupo de contas, de um valor identificado no 
mesmo demonstrativo, ou seja, de mesmo período. 

d)  Quando da análise de demonstrações de uma empresa, é 
importante aplicas as duas analises, tanto vertical e 
horizontal, não tomar decisões com base em apenas uma 
das duas. 

 
23. Denomina-se custos todos os gastos realizados no 

processo de produção. Há várias classificações e 
nomenclatura de custos, sobre elas assinale a 
alternativa correta. 

a)  Custo de produção do período é a soma dos custos 
incorridos dentro da fábrica, fora do período. 

b)  Custos indiretos, são custos apropriados diretamente aos 
produtos, apenas devem possuir uma medida de 
consumo. 

c)  Custos fixos, são custos que são incorporados ao 
produto e seu consumo é baseado e se varia conforme a 
quantidade de produtos produzidos.  

d)  Custos de transformação, é a soma de todos os custos de 
produção, exceto os custos relativos a matéria-prima e 
empregados sem nenhuma modificação da empresa. 
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24. A Lei nº 4.320/64 - Lei do Orçamento, apresenta a 
diferenciação da receita e despesa de forma a 
evidenciar a política econômica financeira e o 
programa de trabalho do Governo, obedecidos os 
princípios de unidade universalidade e anualidade. 
De acordo com esta Lei, assinale a alternativa 
incorreta. 

a)  Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de 
direito público, compreendendo os impostos, as taxas e 
contribuições nos termos da constituição e das leis 
vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu 
produto ao custeio de atividades gerais ou específicas. 

b)  As despesas são classificadas em duas categorias 
econômicas, despesas correntes (despesas de custeio e 
transferências correntes) e despesas de capital 
(investimentos, inversões financeiras e transferências de 
capital). 

c)  As despesas de capitais relacionadas a investimentos 
correspondem a despesas de pessoa civil, pessoal 
militar, material de consumo, serviços de terceiros e 
encargos diversos. 

d)  O lançamento da receita é ato da repartição competente, 
que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa 
que lhe é devedora e inscreve o débito a esta. 

 
25. A Análise das Demonstrações Contábeis tem por 

objetivo observar e confrontar os elementos 
patrimoniais e os resultados das operações, visando 
ao conhecimento minucioso de sua composição 
qualitativa e de sua expressão quantitativa, contando 
com a opção de alguns métodos. Sobre os métodos de 
análise de demonstrações contábeis, assinale a 
alternativa correta. 

a)  Método de percentagens horizontais, consiste no 
relacionamento dos valores das contas de cada grupo 
com montante do respectivo grupo, bem como do 
montante de cada grupo com o total. 

b)  Método de índices, estudo sistêmico do comportamento 
da instituição pelo estabelecimento de ratios, em meio 
uma razão entre duas ou mais quantidades monetárias ou 
físicas, apresentando uma como denominador e outra 
como numerador da razão. 

c)  Método de percentagens verticais, apura-se o percentual 
de crescimento ou declínio de valores de uma mesma 
conta ou grupo de contas, entre duas datas ou períodos 
considerados. 

d)  Método das diferenças absolutas, comparação entre 
apenas uma situação de cada vez, mediante apuração das 
diferenças absolutas entre valores monetários de uma 
mesma conta ou grupo, de uma data para outra, sendo 
insuficiente em regimes inflacionários. 

 
26. A Lei nº 6.404/76 estabelece que ao fim de cada 

exercício social sejam elaborados, com base na 
escrituração mercantil, demonstrações financeiras, 
publicadas todos os exercícios com comparativo do 
exercício anterior. Sobre as demonstrações, assinale 
a alternativa correta. 

a)  No Balanço Patrimonial, as contas são agrupadas para 
facilitar o conhecimento e análise da situação financeira, 
as contas do ativo são dispostas em ordem decrescente 
de grau de liquidez, as contas do passivo são 
classificadas em três grupos: passivo circulante, passivo 
não circulante e patrimônio líquido. 

b)  A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 
apresenta o saldo do início do período, os ajustes de 
exercícios futuros e a correção monetária do saldo 
inicial, as reversões de reservas e o lucro líquido do 

exercício e as transferências para reservas, dividendos, a 
parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao 
fim do período. 

c)  A Demonstração do Resultado do Exercício demonstra 
apenas receitas e rendimentos ganhos no período, 
independente da sua realização em moeda. 

d)  A Demonstração dos Fluxos de Caixa divulga aos 
usuários todas as alterações ocorridas no saldo de caixa 
e equivalentes de caixa em um período, segregando em 
apenas dois fluxos; fluxos referentes às operações e aos 
investimentos. 

 
27. O esquema básico da Contabilidade de Custos é 

segregado em três etapas. Assinale a alternativa que 
demonstre a ordem correta das etapas. 

a)  Apropriação dos custos diretos ao produto, apropriação 
mediante rateio dos custos indiretos ao produto, 
departamentalização e separação de custos e despesas. 

b)  Apropriação mediante rateio dos custos indiretos ao 
produto, departamentalização, separação de custos e 
despesas, e apropriação dos custos diretos ao produto. 

c)  Separação de custos e despesas, apropriação dos custos 
diretos ao produto, apropriação mediante rateio dos 
custos indiretos ao produto e departamentalização. 

d)  Departamentalização, separação de custos e despesas, 
apropriação dos custos diretos ao produto e apropriação 
mediante rateio dos custos indiretos ao produto. 

 
28. O custeio baseado em atividades é uma metodologia 

de custeio que reduz distorções provocadas por 
rateios de custos indiretos. Sobre o custeio ABC, 
assinale a alternativa incorreta. 

a)  O custeio baseado em atividades se limita ao conceito de 
atividade no contexto de cada departamento, possui uma 
visão exclusivamente funcional. 

b)  O método de custeio ABC, possibilita a análise de custos 
sob duas visões, a visão econômica de custeio e a visão 
de aperfeiçoamento de processos. 

c)  O custeio baseado em atividades é considerado uma 
ferramenta da gestão de custos. 

d)  O método Activity-Based Costing, não pode ser 
aplicado em custos direitos, pois não apresentam 
diferenças significativas em relação aos sistemas 
tradicionais. 

 
29. A análise da estrutura financeira de uma empresa 

envolve o estudo de um conjunto de indicadores 
operacionais que refletem todas as decisões tomadas 
com relação ao capital de giro se seu equilíbrio 
financeiro. Sobre análise econômico-financeira, 
assinale a alternativa correta. 

a)  São denominados valores financeiros todos os valores 
circulantes, exceto os que possuem características 
cíclicas (todos elementos patrimoniais vinculados 
diretamente ao ciclo operacional da organização).  

b)  Necessidade Operacional de Investimentos de Longo 
Prazo (NIG) se dá pela soma do ativo cíclico com o 
passivo cíclico, pois os elementos cíclicos denotam os 
investimentos de longo prazo e os financiamentos 
contínuos inerentes a atividade da instituição. 

c)  As principais contas do passivo permanente são: valores 
dos grupos de imobilizado, investimentos realizável a 
longo prazo. 

d)  Saldo disponível é uma medida de margem de segurança 
financeira da organização, que indica sua capacidade 
externa de financiar um crescimento da atividade 
operacional. 
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30. Com base na NBC TSP 19 - Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes, define-se 
provisão como passivo de prazo ou valor incerto. 
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que 
se afirma sobre provisões e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

(   ) Uma provisão deve ser reconhecida quando a 
entidade tem a uma obrigação presente como 
resultado de evento passado, seja provável que será 
necessária uma saída de recursos que incorporam 
benefícios econômicos ou potencial de serviços para 
liquidar a obrigação, e possa ser feita uma estimativa 
confiável do montante da obrigação. 

(   ) As provisões devem ser reavaliadas em cada data de 
apresentação das demonstrações contábeis e 
ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente. 
Se já não for mais provável que seja necessária uma 
saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos futuros para liquidar a obrigação, a 
provisão deve ser revertida. 

(   ) Uma provisão deve ser usada somente para os gastos 
para os quais a provisão foi reconhecida 
originalmente. 

(   ) Provisões para perdas operacionais futuras devem 
ser reconhecidas. 

a)  V – V – V – V. 
b)  F – V – V – F. 
c)  V – V – V – F. 
d)  V – V – F – V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


