
 

 

 
 

PERÍODO TARDE 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 

Atenção: Confira seu cargo e 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 
Informática Básica 6 a 10 
Conhecimentos Gerais 11 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.  
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar 

após autorização. 
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
6. 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. 

7. 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. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar 
em Ata da Sala para devidas providências da Comissão Organizadora. 

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

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
10. 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 à assinatura do candidato. 
Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. 
Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de 
pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 
verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 
diferente das instruções serão anuladas. 

14. 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. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 
do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

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

da sala. 
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------DESTAQUE AQUI--------------------------------------------------------------------- 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               
 



 3 

Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Pesquisa mostra que brasileiros precisam cuidar melhor dos 
rins 

Levantamento da SAÚDE avalia o conhecimento e o 
comportamento da população a respeito de causas, prevenção, 

diagnóstico e tratamento das doenças renais 
Por Goretti Tenorio 

 
O periódico científico The Lancet acaba de publicar um 

retrato global sobre doença renal crônica: em 2017, foram 
computados cerca de 700 milhões de pessoas com a condição 
pelo mundo e 1,2 milhão de mortes em função do problema. Só 
no Brasil temos hoje 10 milhões de cidadãos convivendo com 
o comprometimento dos rins. 

“Vivemos uma epidemia, com grande impacto na saúde 
e na qualidade de vida dos pacientes”, diz o nefrologista 
Alexandre Cabral, do Instituto de Saúde do Rim, em Campo 
Grande (MS). Por aqui, o número de indivíduos em diálise, ou 
seja, usando uma máquina para filtrar o sangue no lugar dos rins 
que não funcionam direito, aumentou de 40 mil em 2000 para 
120 mil em 2017. Mas será que a população está ciente dos 
riscos de negligenciar os cuidados com essa dupla de órgãos, 
responsável por retirar as impurezas do sangue, controlar a 
pressão e produzir hormônios e vitaminas? 

Para traçar um panorama a respeito, a revista SAÚDE e 
a área de Inteligência de Mercado do Grupo Abril realizaram a 
pesquisa Como os Brasileiros Cuidam dos Rins, que contou 
com o apoio das farmacêuticas AstraZeneca, Baxter e Bristol-
Myers Squibb. Realizada pela internet, a sondagem teve a 
participação de 1885 pessoas de todas as regiões — 331 delas 
com alguma doença renal. 

De saída, chama a atenção que metade dos respondentes 
sem a condição afirma nunca ter procurado um médico para 
avaliar a situação dos rins. “Como o problema apresenta 
sintomas tardios e inespecíficos, quando a pessoa busca ajuda 
ele já avançou perigosamente, sem possibilidade de marcha a 
ré”, explica João Egidio Romão Júnior, chefe de nefrologia e 
transplantes da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo. 

O atraso no diagnóstico é, de fato, um dos achados mais 
preocupantes do estudo. Entre os participantes com 
insuficiência renal, 45% receberam o diagnóstico em estágios 4 
ou 5. “Aí a capacidade dos rins já está em torno de 30% e 15%, 
respectivamente”, aponta Romão Júnior. 

[...] 
Disponível em https://saude.abril.com.br/medicina/pesquisa-mostra-que-

brasileiros-precisam-cuidar-melhor-dos-rins/ 

 
1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 
a) Doenças respiratórias estão cada vez em maior número. 
b) Doenças cardiovasculares estão cada vez em maior 

número. 
c) Doenças renais estão cada vez em maior número. 
d) Doenças causadas por vírus estão cada vez em maior 

número. 
 
2. Assinale a alternativa que apresenta a explicação 

para o uso das vírgulas nesse contexto: 
“Levantamento da SAÚDE avalia o conhecimento e 
o comportamento da população a respeito de causas, 
prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças 
renais” 

a) As vírgulas foram utilizadas para sequenciar itens. 
b) As vírgulas foram utilizadas para isolar o aposto 

explicativo. 

c) As vírgulas foram utilizadas para isolar o advérbio. 
d) As vírgulas foram utilizadas para isolar o vocativo. 
 
3. Analise: “Vivemos uma epidemia, com grande 

impacto na saúde e na qualidade de vida dos 
pacientes” e assinale o tipo de sujeito dessa oração. 

a) Simples. 
b) Composto. 
c) Indeterminado. 
d) Oculto. 
 
4. As aspas do quarto parágrafo foram utilizadas para 
a) citar uma fala indireta. 
b) citar uma fala direta. 
c) citar uma expressão coloquial. 
d) citar uma parte de um artigo. 
 
5. A fala de especialistas traz ao texto 
a) argumentos e opiniões com embasamento teórico. 
b) mais palavras científicas e de difícil entendimento. 
c) expressões coloquiais. 
d) mais credibilidade à informação. 
 

Informática Básica 
 
6. Considerando o uso das teclas de atalho no Windows 

10, instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que apresenta uma opção correta. (Obs.: 
o sinal de + não faz parte do comando, significa que 
as teclas devem ser pressionadas simultaneamente) 

a) CTRL + G: abre o Gerenciador de Arquivos. 
b) ALT + F4: fecha o item ativo ou sair do aplicativo ativo. 
c) CTRL + F: abre a Barra de Ferramentas. 
d) CTRL + T: abre Gerenciador de Tarefas. 
 
7. Considerando o MS-Word 2016 (em português e em 

sua configuração padrão), analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta. (Obs.: o sinal de + não 
faz parte do comando, significa que as teclas devem 
ser pressionadas simultaneamente) 

I. Se você está usando o Word 2016, pode iniciar uma 
busca de forma ágil a partir de algo que você digitou 
no texto. O resultado aparece em um menu lateral 
exclusivo, de forma organizada e precisa, e com 
imagens que podem ser adicionadas rapidamente ao 
documento.  

II. Se você está usando o Word 2016 em um 
equipamento conectado à internet, poderá salvar 
seus arquivos diretamente no OneDrive, para poder 
acessar tal conteúdo posteriormente a partir de 
qualquer outro computador, smartphone ou tablet. 

III. Se você está usando o Word 2016, poderá pressionar 
as teclas ALT + G que abrirá uma tela de assistente 
pessoal chamada “Diga-me o que você deseja fazer”, 
que irá facilitar a localização de ferramentas dentro 
do Word 2016. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Apenas I, II e III estão corretas. 
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8. Considerando o uso das teclas de atalho no MS-Excel 
2016, instalação padrão, português do Brasil, analise 
as alternativas e assinale a que apresenta uma opção 
correta. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente) 

a) CTRL + W: Salvar e Fechar uma planilha atualizada ou 
simplesmente Fechar. 

b) ALT + F: Formatar uma célula da planilha. 
c) CTRL + I: Imprimir uma planilha. 
d) ALT + D: Deletar uma coluna da planilha. 
 
9. Considerando os conceitos de ferramentas, 

aplicativos e procedimentos associados à internet e 
intranet, analise as assertivas e assinale a alternativa 
que apresenta corretamente os conceitos 
relacionados a esses temas. 

I. É chamado de IP um conjunto de números que serve 
como identidade de quem usa uma internet. É a 
partir desse caminho que os protocolos saberão de 
onde veio o pedido, para quem veio e para onde ele 
deve enviar a informação. 

II. Pacotes TCP/IP são as informações transmitidas 
entre IPs e vem em pacotes, os quais têm formatos 
preestabelecidos. Como todas as requisições 
obedecem à mesma linguagem, essas informações 
precisam vir organizadas e ordenadas para que 
sejam compreendidas. Esses pacotes estão 
relacionados aos dados transmitidos pelas redes de 
internet. 

III. HTML é uma linguagem de marcação usada para o 
desenvolvimento de páginas da Internet. Esta 
abreviatura se refere a “HyperText Markup 
Language”, e é um padrão que serve como estrutura 
e código básico para a definição do conteúdo de uma 
página web. Em termos mais simples, é o padrão que 
foi estabelecido para a exibição de páginas da web, 
que todos os navegadores atuais adotam e que fez 
com que a Internet se consolidasse como uma rede 
global unificada. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Apenas I, II e III estão corretas. 
 
10. Analise as afirmações abaixo sobre o tema protocolos 

de internet e suas funções e assinale a alternativa 
correta. 

a) FTP (File Transfer Protocol/Protocolo de transferência 
de arquivo) é um recurso utilizado para transferência de 
arquivos pela internet. Este protocolo permite a leitura, 
o envio e o recebimento dos arquivos. 

b) Hypertext Transfer Protocol, sigla HTTP (em português 
Protocolo de Transferência de Hipertexto) é um 
protocolo de comunicação utilizado especificamente 
para transferências de e-mails do servidor para o 
computador local. 

c) TCP/IP (Transmission Control Protocol/Protocolo de 
controle de transmissão/protocolo Internet) é uma forma 
padronizada de comunicação para os computadores na 
internet. O TCP faz a divisão dos dados que será enviada 
em segmentos de dados. 

d) IMAP (Internet Message Access Protocol/Protocolo de 
acesso ao correio da internet) permite somente a 
manipulação de caixas postais locais, permitindo a 
organização da forma que melhor convier. 

 

Conhecimentos Gerais 
 
11. 2020 é o ano das eleições para Presidente da maior 

potência mundial, os Estados Unidos. Assinale a 
alternativa que contém o candidato que irá disputar 
as eleições pelo partido democrata. 

a) Joe Baiden. 
b) Barack Obama. 
c) Donald Trump. 
d) William Weld. 
 
12. Após a exoneração de Maurício Valeixo da diretoria 

da PF, o Presidente Jair Bolsonaro tentou nomear 
um delegado para ocupar o cargo, porém a 
nomeação foi suspensa pelo ministro do STF 
Alexandre de Morais sob alegação de que ele seria 
próximo da família do Presidente. Assinale o nome 
do delegado que foi impedido de ocupar o cargo de 
diretor da PF. 

a) Eloir Saderi JR. 
b) Alberto Costa. 
c) Alexandre Ramagem. 
d) Sergio Moro. 
 
13. Segundo a lei orgânica do município de Itambé, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se 
afirma e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

(   ) A lei orgânica poderá ser emendada mediante 
proposta de um terço do mínimo dos membros da 
câmara municipal ou do prefeito municipal. 

(   ) O poder executivo municipal é exercido pelo prefeito, 
vereadores, secretários municipais, e assessores 
parlamentares. 

(   ) Compete ao Prefeito, entre outras atribuições, 
expedir decretos, portarias e outros atos 
administrativos. 

(   ) O Município poderá realizar obras e serviços de 
interesse comum mediante convênio com o estado, a 
união ou entidades particulares, bem assim, através 
de consórcio com outros municípios. 

a) F – F – V – V. 
b) V – F – F – V. 
c) V – F – V – V. 
d) V – V – F – F. 
 
14. De acordo com a lei orgânica municipal, assinale a 

alternativa incorreta. 
a) São isentos de tributos os veículos de tração animal e os 

demais instrumentos de trabalho do pequeno agricultor, 
empregados no serviço de própria lavoura ou de 
transporte de seus produtos. 

b) Ao Município compete prover a tudo quanto lhe diga 
interesse ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua 
população, bem como, dentre outras atribuições, 
planejar o uso e ocupação do solo em seu território, 
especialmente em sua zona urbana. 

c) É vedado ao município instituir imposto sobre 
patrimônio, renda ou serviços da união, dos estados e de 
outros municípios. 

d) O processo legislativo compete à elaboração de emendas 
à lei orgânica municipal, emendas à constituição federal, 
leis delegadas, leis complementares, leis ordinárias, 
resoluções e decretos legislativos. 
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15. Devido a pandemia causada pelo novo coronavírus, 
o comitê organizador das olimpíadas de 2020 
divulgou o adiamento dos jogos para 2021. Qual país 
é a sede dos jogos olímpicos de 2020? 

a) China. 
b) França. 
c) Japão. 
d) México. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
16. Assinale a alternativa correta referente ao 

embasamento da Lei Complementar nº 101/00 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 

a) O refinanciamento da dívida pública constará 
juntamente na lei orçamentária e nas de crédito 
adicional. 

b) A lei orçamentária consignará dotação para 
investimento com duração superior a um exercício 
financeiro que esteja previsto no plano plurianual ou em 
lei que autorize a sua inclusão. 

c) Todo benefício ou serviço relativo à seguridade social 
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
indicação da fonte de custeio total. 

d) Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas 
ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção 
de obrigação que não atendam a criação e expansão ou 
aperfeiçoamento de ação não governamental. 

 
17. 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. 

 
18. Sobre as demonstrações e a Lei 6.404/76, assinale a 

alternativa correta. 
a) No Balanço Patrimonial, os saldos devedores e credores 

que a companhia não tiver direito de compensar serão 
classificados separadamente. 

b) A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 
não deverá indicar o montante do dividendo por ações 
de capital social. 

c) A Demonstração do Resultado do Exercício não são 
computados os custos, despesas, encargos e perdas, 
pagos ou incorridos, correspondente a essas receitas e 
rendimentos. 

d) A Demonstração do Valor Adicionado demonstra as 
variações ocorridas durante o exercício no saldo de caixa 
e equivalentes de caixa. 

 
 
 
 
 

19. Assinale a alternativa correta sobre alguns conceitos 
básicos englobados pela Estatística. 

a) População é um conjunto especifico, necessariamente de 
pessoas, que constituam informações.  

b) Amostra é correspondente a um grupo não 
representativo da população. 

c) Estatística é a parte da ciência responsável pela coleta, 
organização e interpretação de dados experimentais e 
pela extrapolação dos resultados da amostra para a 
população. 

d) No estudo da Estatística, existem dois tipos de variáveis, 
as quantitativas: que estudam a qualidade dos indivíduos 
e as qualitativas: que verifica a quantidade. 

 
20. Contabilidade em moeda constante é a denominação 

do conjunto de técnicas para elaboração de relatórios 
financeiros para uso interno e divulgação externa. 
Sobre esta denominação assinale a alternativa 
incorreta. 

a) A função da moeda na Contabilidade se resume em 
quatro funções para a economia, sendo elas: meio de 
pagamento, reserva de valor, unidade de conta e patrão 
de valor de pagamentos futuros. 

b) Contabilmente, a moeda desempenha a função de 
unidade de conta ou de valor, que é a sua propriedade 
em atribuir valor aos bens e serviços ao expressá-los em 
termos monetários. 

c) O registro dos fatos contábeis em quantidades de 
unidades monetárias representativas de mesmo poder de 
compra permite agregar elementos de naturezas 
diferentes. Esta qualidade agregativa da Contabilidade é 
a expressão da sua natureza iminentemente financeira. 

d) Como padrão de valor de pagamentos futuros, a moeda 
não desempenha um papel contratual e legal ao 
quantificar os débitos e créditos de realização futura. 

 
21. Com embasamento na legislação tributária, assinale 

a alternativa correta. 
a) A apuração de IRPJ pela base de cálculo do Lucro Real, 

dá obrigação a empresas cuja receita total, no ano 
calendário atual, seja superior ao limite de 
24.000.000,00. 

b) O regime de Lucro Presumido tem forma simplificada 
para determinação de base de cálculo, desobrigando 
perante o fisco a permanência de escrituração contábil. 

c) A Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social possui alíquota de 1% sobre a receita toda receita 
bruta mensal. 

d) A Contribuição para o PIS possui a alíquota de 3% e tem 
como prazo de recolhimento o último dia útil da 
quinzena subsequente ao mês do fato gerador. 
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22. Conforme Regulamento do Imposto de Renda, 
Decreto nº 3.000/1999 – Pessoa Jurídica, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida 
deverá apresentar declaração de rendimentos 
correspondente ao período transcorrido durante o ano-
calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do 
mês subsequente ao do evento. 

b) As firmas ou sociedades coligadas, bem como as 
controladoras e controladas, deverão apresentar 
declaração unificada, quanto ao resultado de suas 
atividades. 

c) Nas demonstrações do resultado do período de apuração 
e de lucros ou prejuízos acumulados das pessoas 
jurídicas, será evidenciada a parcela de lucros, 
dividendos, juros e outros quaisquer proventos 
atribuídos a pessoas físicas ou jurídicas residentes, 
domiciliadas ou com sede no exterior, cujos capitais 
estejam registrados no Banco Central do Brasil. 

d) O balanço patrimonial, as demonstrações do resultado 
do período de apuração, os extratos, as discriminações 
de contas ou lançamentos e quaisquer documentos de 
contabilidade, deverão ser assinados por bacharéis em 
ciências contábeis, atuários, peritos-contadores, 
contadores, guarda-livros ou técnicos em contabilidade 
legalmente registrados, com indicação do número dos 
respectivos registros. 

 
23. Sobre opções de comparação de demonstrações, 

como análise vertical e horizontal, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) Quando da análise de demonstrações de uma empresa, é 
importante aplicar pelo menos uma das duas analises, 
vertical e horizontal, e tomar decisões com base em 
apenas uma das duas.  

b) A análise vertical é um relatório, cuja análise se dá por 
contas diferentes, porém de um mesmo período. 

c) O objetivo da análise horizontal é analisar o crescimento 
negativo ou positivo das demonstrações financeiras de 
um período para o outro. 

d) O objetivo da análise vertical é demonstrar a 
comparação entre ramos da própria empresa em um 
período analisado. 

 
24. A Análise das Demonstrações Contábeis tem por 

objetivo dar um diagnóstico da real situação 
patrimonial, econômica e financeira da empresa 
analisada. Sobre a análise de demonstrações 
contábeis, assinale a alternativa correta. 

a) O primeiro passo a ser realizado é a conferência dos 
dados coletados, verificando a estrutura e a adequação 
com a legislação. 

b) O segundo passo se dá pela preparação dos dados e 
reclassificação das contas, entre recursos e origens. 

c) Existem apenas duas técnicas utilizadas na análise das 
demonstrações, são elas: análise dupont e análise da 
liquidez. 

d) Na etapa de processamento de dados é utilizada a análise 
contábil que mede o grau de utilização do capital de 
terceiros e os efeitos disso na formação da taxa de 
retorno do capital próprio. 

 
 
 
 
 
 

25. Sobre os princípios gerais da economia, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

(  ) Pessoas respondem a incentivos. 
(  ) O custo de alguma coisa não é do que você desiste 

para obtê-la. 
(  ) Os preços sobem quando o governo emite mais 

moedas do que o necessário. 
a) F – V – F. 
b) V – V – F. 
c) V – F – V. 
d) F – F – F. 
 
26. Em análise a Demonstrações Contábeis de uma 

entidade, pode-se obter informações a respeito de sua 
posição econômica financeira. Sobre a análise das 
contas patrimoniais e de resultado, assinale a 
alternativa correta. 

a) A análise das contas patrimoniais de uma entidade 
apresenta apenas informações sobre o passado e o 
presente de fatos de uma organização. 

b) A maneira com os indicadores de analise são utilizados 
não é particular do profissional que faz sobressaindo-se, 
além do conhecimento técnico, a experiência e a própria 
intuição de profissional. 

c) A análise de liquidez visa conhecer a capacidade de 
pagamento da empresa, suas condições de cobrir os 
vencimentos. 

d) As análises se tornam menos consistentes quando 
interpretadas dentro de características do setor de 
atividade da empresa. 

 
27. Quociente é o número inteiro cujo produto pelo 

divisor é igual ao dividendo, é um cálculo muito 
utilizado na análise e a interpretação de balanços. 
Sobre quocientes, assinale a alternativa incorreta. 

a) A importância do Quociente de Retorno sobre o 
Patrimônio Líquido (QRPL) reside em não expressar os 
resultados globais auferidos pela gerência na gestão de 
recursos próprios e de terceiros, em benefício dos 
acionistas. 

b) O quociente de liquidez corrente pode apresentar 
resultados em dias, meses e anos. 

c) O quociente de atividades relaciona reais prontamente 
disponíveis e rapidamente realizáveis com dívidas de 
curto prazo. 

d) Os quocientes de rentabilidade medem a capacidade da 
empresa para retribuir os capitais investidos e a 
capacidade da empresa de modificar seu Ativo ou 
Patrimônio Líquido.  
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28. O objetivo principal do custeio é medir, avaliar, 
mensurar os objetos de custos, sendo objeto de custo 
qualquer item para qual os custos podem ser 
medidos e atribuídos, sobre custos, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

(  ) A informação sobre a constituição/avaliação dos 
estoques é importante para contabilidade gerencial. 

(  ) Custo é um investimento em recursos que estão em 
processamento. 

(  ) Rastreamento é o processo de identificar  e atribuir 
ao objeto de custo o gasto que está especifico ou 
fisicamente atrelado a ele, sendo realizado a 
identificação destes por observação física. 

a) V – V – V. 
b) F – V – V. 
c) V – F – V. 
d) F – F – F. 
 
29. A Contabilidade Pública constitui uma das 

subdivisões da contabilidade aplicada a diferentes 
tipos de atividades, de entidades. Sobre este assunto, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) O conceito de ente público independe da forma de que 
se revista e da legislação de regência, como pertencente, 
em última instância, a coletividade, por meio do Estado. 

b) A contabilidade pública atua no campo de pessoas 
jurídicas de Direito Público – União, Estados, Distrito 
Federal, Municípios e suas autarquias, exceto entidades 
vinculadas que utilizam recursos referentes ao 
Orçamento Público. 

c) As receitas consideram realizadas nas transações com 
terceiros, quando da extinção de um passivo, pela 
geração natural de novos ativos e no recebimento efetivo 
de doações. 

d) Na determinação do resultado do exercício serão 
computados: as receitas e os rendimentos ganhos no 
período e os custos, despesas, encargos e perdas, pagos 
ou incorridos, correspondentes a essas receitas e 
rendimentos. 

 
30. De acordo com o Código Tributário Nacional, 

assinale a alternativa incorreta. 
a) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda 
com base em lei posterior à data inicial do exercício 
financeiro a que corresponda. 

b) Somente a União pode instituir empréstimos 
compulsórios, em casos de guerra externa ou sua 
iminência. 

c) Imposto é o tributo cuja obrigação não tem por fato 
gerador uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

d) O imposto, de competência da União, sobre a 
importação de produtos estrangeiros tem como fato 
gerador a entrada destes no território nacional. 


