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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
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Experiência profissional motiva voluntários na vacinação 

contra covid-19 em Macapá 
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Sem ganhar salários, eles realizam pré-cadastro do 

público-alvo e aplicação das doses no processo de vacinação 

contra a covid-19 em Macapá. Esse é o trabalho dos 

voluntários, que são, na maioria, estudantes das áreas da 

saúde em busca de experiência profissional. 

De acordo com a prefeitura, até o momento, 130 

voluntários participaram da vacinação contra o novo 

coronavírus na capital. O apoio é necessário, pois os 

profissionais de saúde da rede municipal atuam na rede fixa 

de enfrentamento à doença, informou o município. 

Ainda segundo a prefeitura, a aplicação da vacina é 

feita somente por voluntários enfermeiros, técnicos ou 

acadêmicos do último ano do curso de enfermagem. Alunos 

de outros semestres auxiliam no cadastro manual dos 

vacinados. 

Estudante do 5.o semestre de medicina da 

Universidade Federal do Amapá (Unifap), Clara Cestelo, de 

24 anos de idade, estava no primeiro dia de voluntariado, 

no posto drive-thru da Praça Floriano Peixoto, e contou 

sobre o aprendizado que já adquiriu tendo contato com as 

pessoas. 

“Estou sem aula, então o tempo livre que eu tinha 

achei importante dedicar para vacinar a população. A gente 

acaba aprendendo muito sobre o trato com a pessoa. Uma 

pessoa ou outra que quer conversar mais e a gente já vai 

pegando esse jeito de atendimento”, disse. 

Desde janeiro deste ano como voluntária, a 

estudante de enfermagem Vanessa Picanço, de 27 anos de 

idade, já se acostumou com a rotina trabalhosa, mas 

lembrou o quanto de aprendizado teve nos dois meses de 

experiência. 

“A gente buscou isso como forma de experiência 

porque é um momento único. Aqui nós vemos todo o 

processo desde o armazenamento das vacinas, a logística, a 

aplicação. Está sendo exaustivo, principalmente com o 

avançar da faixa etária, mas é muito gratificante”, afirmou. 

Enfrentando chuva e sol forte, os voluntários são 

recompensados ao verem a felicidade que o trabalho deles 

leva a idosos que são imunizados contra o novo coronavírus. 

A aposentada Iracema Nascimento, de setenta anos de 

idade, foi uma delas e contou sobre a emoção do momento. 

“Receber a vacina é maravilhoso, porque essa 

doença tem levado muita gente. Vou poder sair de casa 

mais tranquila, mas ainda não vou abandonar a máscara. 

Vou usar até a 2.a dose, que sabe até depois”, disse. 

Para ser voluntário, basta o enfermeiro ou o 

técnico manifestar interesse em participar da campanha. É 

obrigatório, para os acadêmicos, a matrícula em curso que 

tenha, na matriz curricular, as disciplinas de imunização 

e(ou) de aplicação de injetáveis. 

 

Internet: <g1.globo.com> (com adaptações). 

QUESTÃO 1  
  

 

A oração “Sem ganhar salários” (linha 1) tem valor adverbial 

 

(A) condicional. 

(B) concessivo. 

(C) adversativo. 

(D) conclusivo. 

(E) explicativo. 

 

QUESTÃO 2  
  

 

Em “De acordo com a prefeitura, até o momento, 130 

voluntários participaram da vacinação contra o novo 

coronavírus na capital” (linhas de 6 a 8), o substantivo 

“capital” participa de um processo de coesão, retomando 

 

(A) “Macapá” (linha 3). 

(B) “prefeitura” (linha 6). 

(C) “voluntários” (linha 7). 

(D) “vacinação” (linha 7). 

(E) “novo coronavírus” (linhas 7 e 8). 

 

QUESTÃO 3  
  

 

No trecho ‘Estou sem aula, então o tempo livre que eu tinha 

achei importante dedicar para vacinar a população’ (linhas 22 

e 23), a palavra “que” é um(a) 

 

(A) substantivo. 

(B) adjetivo. 

(C) pronome. 

(D) conjunção. 

(E) preposição. 

 

QUESTÃO 4  
  

 

O emprego de “z” em “imunizados” (linha 39) está 

 

(A) correto, como em baze. 

(B) correto, como em braza. 

(C) correto, como em bazar. 

(D) incorreto, como em baliza. 

(E) incorreto, como em banalizar. 

 

QUESTÃO 5  
  

 

Em “Vou usar até a 2.a dose, que sabe até depois” (linha 46), 

uma das palavras deveria ser substituída por 

 

(A) quem. 

(B) uzar. 

(C) segunda. 

(D) à. 

(E) após. 
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Texto para as questões de 6 a 8. 
 

 
 

 
 

Internet: <https://tirasarmandinho.tumblr.com>. 
 

QUESTÃO 6  
  

 
No primeiro quadrinho, é correto afirmar que se fala de uma 
campanha 
 
(A) política. 
(B) partidária. 
(C) beneficente. 
(D) de imunização. 
(E) de doação. 
 

QUESTÃO 7  
  

 
Com relação ao acento em “têm”, corretamente empregado 
no segundo quadrinho, assinale a alternativa correta. 
 
(A) No contexto, ele evita uma ambiguidade. 
(B) Ele marca a terceira pessoa do singular, mas é 

facultativo. 
(C) Ele participa de um processo de construção de 

coerência pragmática. 
(D) Ele está correto enquanto circunflexo, mas equivale, no 

contexto, ao agudo. 
(E) Ele é obrigatório para marcar a terceira pessoa do 

plural. 
 

QUESTÃO 8  
  

 
Segundo a norma-padrão, no terceiro quadrinho, o pronome 
“ele” deveria ser substituído por 
 
(A) a. 
(B) o. 
(C) um. 
(D) na. 
(E) no. 

Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que: todos os programas mencionados estejam em 
configuração-padrão, em português; o mouse esteja 
configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  
acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 
equipamentos mencionados. 
 

QUESTÃO 9  
  

 
INCLUSÃO NF 980971 FORNECEDOR XPTO 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRIMÁRIOS 
 
A célula A1 de uma planilha do Excel contém o texto acima. 
Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a função 
que deverá ser utilizada para se obter somente o valor 
980971 desse texto. 
 
(A) =OBTER.TEXTO(A1; 13; 6) 
(B) = OBTER.TEXTO(A1; 11; 6) 
(C) =EXT.TEXTO(A1; 13; 6) 
(D) =SUBSTR(A1; 13; 6) 
(E) =EXT.TEXTO(A1; 11; 6) 
 

QUESTÃO 10  
  

 
Ao ligar para o suporte de TI para obter ajuda em um 

computador com o sistema operacional Windows 10, um 
contador foi orientado a abrir o prompt de Comandos, 
digitando um determinado comando no campo de busca e 
pressionando, na sequência, a tecla .  
 
Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o 
comando que deverá ser digitado é o 
 
(A) msconfig. 

(B) root. 

(C) ms-command. 

(D) cmd. 

(E) shell. 

 

QUESTÃO 11  
  

 
Um contador deseja buscar a palavra tributação nas 

páginas do site <https://cfc.org.br>. 
 

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 
que apresenta o texto que ele deverá digitar, no campo de 
busca do Google, para realizar sua busca. 
 
(A) "tributação" uri:https://cfc.org.br/ 
(B) "tributação" search:https://cfc.org.br/ 
(C) in-site:https://cfc.org.br/ tributação 
(D) url:https://cfc.org.br/ "tributação" 
(E) "tributação" site:https://cfc.org.br/ 



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPÁ Aplicação: 2021 

 

CRC-AP CONTADOR FISCAL 3 
 

QUESTÃO 12  
  

 
Diante do aumento dos ataques hacker a contas de e-mail e 
a contas de aplicativos, como, por exemplo, o Telegram,  
via celular, para garantir maior proteção no acesso à conta, 
deve-se 
 
(A) acessar esses aplicativos somente via bluetooth. 
(B) evitar a conexão do celular a outras redes Wi-Fi. 
(C) acessá-la somente via 3G, 4G ou 5G. 
(D) utilizar senha que contenha letras, números e 

símbolos. 
(E) utilizar two-factor authentication. 
 

QUESTÃO 13  
  

 
Na barra de tarefas do Windows 10, podem ser colocados os 
ícones dos aplicativos utilizados com maior frequência, 
agilizando-se a abertura desses aplicativos quando 
necessário. Para colocar, na barra de tarefas, um ícone de 

aplicativo que está no menu Iniciar, clica-se o botão  e, 
depois, com o botão direito do mouse, o nome do aplicativo, 
selecionando-se 
 
(A) Mais > Fixar na barra de tarefas. 
(B) Fixar > Barra de tarefas. 
(C) Copiar > Barra de tarefas. 
(D) Atalho > Barra de tarefas. 
(E) Barra de tarefas > Criar Atalho. 
 

QUESTÃO 14  
  

 
No Microsoft Word 2010 e no Microsoft Word 2013, a 
ferramenta da guia Página Inicial que permite copiar a 
formatação de um trecho de texto e aplicá-la em outro texto 
é a ferramenta  
 
(A) Copiar Especial. 
(B) Copiar Formatos. 
(C) Copiar Estilo. 
(D) Pincel de Formatação. 
(E) Mesclar Formatação. 
 

QUESTÃO 15  
  

 
Na Câmara Municipal de certa cidade do Amapá, há 

9 vereadores. 2 desses vereadores têm desavenças pessoais 
que os impedem de participar de uma mesma comissão.  
 
Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que há 
 
(A) 28 modos de se constituir uma comissão com 5 

vereadores. 
(B) 56 modos de se constituir uma comissão com 5 

vereadores. 
(C) 72 modos de se constituir uma comissão com 5 

vereadores. 
(D) 81 modos de se constituir uma comissão com 5 

vereadores. 
(E) 91 modos de se constituir uma comissão com 5 

vereadores. 

QUESTÃO 16  
  

 
Em uma reunião do Conselho Regional de 

Contabilidade do estado do Amapá, estão reunidos 13 
contadores, que atuam em diferentes cidades do estado.  
 
Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Pelo menos 1 dos contadores “pesa” mais de 89 kg. 
(B) Pelo menos 1 dos contadores nasceu em julho ou em 

dezembro. 
(C) Pelo menos 2 dos contadores fazem aniversário no 

mesmo mês. 
(D) Pelo menos 2 dos contadores nasceram em um dia 

ímpar. 
(E) A maioria dos participantes da reunião é do sexo 

masculino. 
 

QUESTÃO 17  
  

 
O dono de uma papelaria comprou uma grande 

quantidade de canetas de 2 tipos, x e y, ao preço de R$ 10,00 
e R$ 7,50 a dúzia, respectivamente, tendo pago, na compra, 
o valor de R$ 510,00. No total, ele saiu da loja com setecentas 
e setenta e sete canetas, mas se sabe que, para cada 3 dúzias 
de um mesmo tipo de caneta que comprou, ele ganhou uma 
caneta extra, do mesmo tipo, como brinde.  
 
Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o total 
de dúzias de canetas do tipo x que ele comprou foi igual a 
 
(A) 13. 
(B) 15. 
(C) 17. 
(D) 19. 
(E) 21. 
 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 18  
  

 

Em um determinado país, o consumo de milho pela 

indústria do frango é de aproximadamente 4,8 toneladas por 

minuto.  

 

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que o 

consumo médio, por semana, de milho, em quilogramas, é 

de, aproximadamente, 

 

(A) 4,2 • 105. 

(B) 4,4 • 106. 

(C) 4,6 • 106. 

(D) 4,8 • 107. 

(E) 5 • 107. 

 

QUESTÃO 19  
  

 

Em um curso de licenciatura em matemática 

oferecido por uma instituição privada de Macapá, o número 

de alunos matriculados nas disciplinas álgebra de Boole, 

geometria esférica e tópicos de lógica de programação é igual 

a 120. Constatou-se que 6 deles cursam simultaneamente as 

disciplinas geometria esférica e tópicos de lógica de 

programação e que 40 cursam somente a disciplina tópicos 

de lógica de programação. Os alunos matriculados em 

álgebra de Boole não cursam geometria esférica e a turma de 

geometria esférica tem 60 alunos.  

 

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o 

número de estudantes de álgebra de Boole é igual a 

 

(A) 32. 

(B) 26. 

(C) 20. 

(D) 14. 

(E) 8. 

 

QUESTÃO 20  
  

 

Os gerentes de uma rede de supermercados 

localizada na cidade de Porto Grande verificaram que, quanto 

mais eles anunciavam na rádio local, mais seus 

supermercados vendiam. A relação entre o número de 

produtos vendidos durante o mês, dado por y, e o número de 

chamadas na rádio durante o mês, dado por x, é expressa por 

𝑦 =
5𝑥

3
+ 120.  

 

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que, 

se, neste mês, a meta for vender 500 produtos, então o 

número de vezes que os gerentes deverão anunciar na rádio 

local será igual a 

 

(A) 220. 

(B) 228. 

(C) 276. 

(D) 288. 

(E) 380. 

RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21  
  

 

Os indicadores de liquidez são os índices financeiros 

utilizados para se verificar a capacidade monetária de uma 

empresa de cumprir com as obrigações compreendidas no 

passivo. Portanto, são índices extremamente importantes 

para o acompanhamento da saúde financeira de qualquer 

instituição. Só é possível se calcular esses índices com os 

dados do ativo e do passivo, visto que é necessário aplicar 

fórmulas específicas, que compreendem esses valores. Para 

se chegar até os indicadores de liquidez, é preciso reunir 

informações do balanço patrimonial. São quatro os 

indicadores de liquidez utilizados pelas empresas na 

administração contábil: de liquidez corrente; de liquidez seca; 

de liquidez imediata; e de liquidez geral. Cada indicador 

representa um modelo de prazo e de capacidade de 

pagamento. Resumidamente, pode-se dizer que a liquidez 

imediata trata das obrigações da empresa a curtíssimo prazo, 

a liquidez seca e a liquidez corrente dizem respeito às 

obrigações de curto prazo e a liquidez geral compreende as 

obrigações de longo prazo. O indicador de liquidez seca é 

bastante semelhante ao de liquidez corrente. Entretanto, a 

diferença é a de que o estoque não é computado no cálculo 

como ativo circulante. Isso ocorre porque nem sempre o 

estoque representa um ativo que está diretamente atrelado 

ao patrimônio da empresa. Dessa forma, a liquidez seca trará 

resultados que indicam a real liquidez do ativo circulante, 

mesmo que nenhum produto do estoque seja vendido ou 

utilizado. O resultado desse cálculo, geralmente, fica igual ou 

abaixo do resultado da liquidez corrente, mas nunca 

apresenta um valor muito distante. Supondo que uma 

empresa tenha apresentado uma diminuição em seu 

indicador de liquidez seca durante o mês de dezembro de X1, 

julgue os itens subsequentes. 

 

I O pagamento de despesas com salários pode ter causado 

essa redução. 

II A aquisição de estoques para pagamento em fevereiro 

de X2 pode ter causado essa redução. 

III A integralização de capital social em estoque pelos sócios 

da empresa pode ter causado essa redução. 

IV A captação de empréstimo bancário de longo prazo, com 

a carência para iniciar o pagamento findando-se em 

dezembro de X3, pode ter causado essa redução. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas o item I está certo. 

(B) Apenas o item II está certo. 

(C) Apenas os itens I e IV estão certos. 

(D) Apenas os itens II e III estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 

QUESTÃO 22  
  

 

No encerramento do exercício X1, uma empresa 

contratou uma assinatura de revistas pelo período de 1 ano. 

Pagou, no ato da contratação da assinatura (1.o/5/X1), o valor 

de R$ 756,00. A assinatura teve início em maio de X1 e 

encerrará em abril de X2. A convenção contábil da 

materialidade ou relevância, segundo a qual valores 

inexpressivos podem ser registrados de forma mais simples, 

foi ignorada e teve-se em mente o previsto no artigo 179 da 

Lei n.o 6.404/1976. 

 

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que a 

consequência escritural dessa operação, por ocasião do 

encerramento do exercício, em 31/12/X1, é uma 

 

(A) despesa de R$ 756,00. 

(B) despesa de R$ 508,00. 

(C) despesa antecipada (ativo) de R$ 756,00. 

(D) despesa antecipada (ativo) de R$ 508,00. 

(E) exigibilidade (passivo) de R$ 508,00. 
 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 23  
  

 

A demonstração do resultado do exercício (DRE) é uma das 

obrigações mais importantes para qualquer instituição, 

independentemente de seu tamanho. A DRE tem um papel 

importante na tomada de decisões por parte dos gestores das 

empresas e concentra em si informações de grande 

relevância para a realização de um bom planejamento 

estratégico e para a análise dos investidores e interessados 

na sociedade. Assim, a DRE consiste em um relatório sucinto 

das operações realizadas por uma empresa durante um 

determinado período de tempo. Na DRE, sobressai um dos 

valores mais importantes para as pessoas nela interessadas, 

o resultado líquido do período, lucro ou prejuízo. 

Considerando essas informações, julgue os itens a seguir. 

 

I A DRE é um relatório contábil que reflete a variação da 

situação financeira entre dois momentos diferentes e sua 

distribuição. 

II A DRE é um relatório contábil que reflete o patrimônio 

líquido em determinado momento e sua distribuição. 

III A DRE é um relatório contábil que reflete as despesas e 

receitas incorridas entre dois momentos diferentes e 

consecutivos. 

IV A DRE é um relatório contábil que reflete as despesas 

pagas e as receitas recebidas entre dois momentos 

diferentes e consecutivos e sua distribuição. 

V A DRE é um relatório contábil que reflete somente as 

despesas de um período. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas o item I está certo. 

(B) Apenas o item II está certo. 

(C) Apenas o item III está certo. 

(D) Apenas os itens I e IV estão certos.  

(E) Apenas os itens II e V estão certos. 

QUESTÃO 24  
  

 

O capital circulante líquido (CCL) é um indicador de liquidez 

que mede a capacidade da empresa de cumprir com seus 

compromissos de pagamento e de manter suas operações 

funcionando. O CCL é verificado pela diferença entre o ativo 

circulante (disponível, contas a receber, estoques e despesas 

pagas antecipadamente) e o passivo circulante 

(fornecedores, contas a pagar e outras exigibilidades do 

exercício seguinte) em um determinado momento. Acerca 

desse assunto, julgue os itens seguintes. 

 

I Um aumento de capital em dinheiro não afetaria o CCL. 

II Vendas de permanentes recebíveis a curto prazo não 

afetariam o CCL. 

III O pagamento de fornecedores de matéria-prima não 

afetaria o CCL. 

IV Um financiamento de longo prazo para a aquisição de 

uma loja não afetaria o CCL. 

V A aquisição de um empréstimo bancário de curto prazo 

não afetaria o CCL. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas o item III está certo.  

(B) Apenas o item IV está certo. 

(C) Apenas o item V está certo. 

(D) Apenas os itens I e IV estão certos. 

(E) Apenas os itens II e V estão certos. 

 

QUESTÃO 25  
  

 

Em análise de balanços, as principais técnicas utilizadas 

podem ser resumidas em uma tríade de aplicação, a saber: 

análise horizontal; análise vertical; e análise por indicadores 

financeiros. As análises vertical e horizontal também podem 

ser aplicadas em diversos demonstrativos financeiros de uma 

instituição, tais como: balanço patrimonial; demonstrativo de 

resultados do exercício; e fluxo de caixa. Dessa forma, é 

possível ter uma ideia mais clara do real cenário da empresa 

e tomar as melhores decisões gerenciais. Essas análises são 

complementares e devem ser aplicadas em conjunto. Além 

disso, é fundamental se explorar ao máximo o que podem 

trazer de informação. No que se refere à análise horizontal, é 

correto afirmar que sua principal finalidade é verificar 

 

(A) a situação específica de uma instituição, sem 

considerar o fator tempo na evolução. 

(B) a participação percentual dos componentes das 

demonstrações contábeis ao longo do tempo. 

(C) a evolução dos elementos que formam as 

demonstrações contábeis ao longo do tempo. 

(D) se a instituição tem lucro satisfatório em relação aos 

investimentos efetuados. 

(E) se a instituição tem recursos suficientes para manter 

sua continuidade operacional. 
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QUESTÃO 26  
  

 

As notas explicativas integram cada demonstração financeira 

e têm como finalidade a transparência dos recursos 

financeiros. Consideradas como informações adicionais, 

devem ser apresentadas como complemento. 

Diferentemente das demais demonstrações, as notas 

explicativas são responsáveis por detalhar determinadas 

situações que não foram expressamente abrangidas outrora. 

São utilizadas com maior frequência por sociedades que 

precisam publicar suas demonstrações contábeis e, devido a 

esse fato, atingem um grande público, devendo, como cita o 

art. 176 da Lei n.o 6.404/1976, esclarecer as informações 

relevantes quantitativa e qualitativamente. A publicação de 

notas explicativas às demonstrações financeiras está prevista 

no § 4.o do artigo 176 da Lei das S/A, segundo o qual as 

demonstrações serão complementadas por notas 

explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações 

contábeis necessárias para o esclarecimento da situação 

patrimonial e dos resultados do exercício. Considerando o 

conteúdo que deve, obrigatoriamente, ser abrangido pelas 

notas explicativas, de acordo com a Lei n.o 6.404/1976, julgue 

os próximos itens. 

 

I Deve indicar os principais critérios de avaliação dos 

elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos 

cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de 

constituição de provisões para encargos ou riscos e dos 

ajustes para atender a perdas prováveis na realização de 

elementos do ativo. 

II Deve demonstrar os investimentos em outras 

sociedades, quando relevantes. 

III Deve ressaltar o aumento de valor de elementos do ativo 

resultante de novas avaliações. 

IV Deve indicar os ônus reais constituídos sobre elementos 

do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras 

responsabilidades eventuais ou contingentes. 

V Deve divulgar a taxa de juros, as datas de vencimento e 

as garantias das obrigações a longo prazo. 

VI Deve citar número, espécies e classes das ações do 

capital social. 

VII Deve demonstrar as opções de compra de ações 

outorgadas e exercidas no exercício. 

VIII Deve apontar os ajustes de exercícios anteriores. 

IX Deve comunicar os eventos subsequentes à data de 

encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a 

ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os 

resultados futuros da companhia. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas os itens I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII estão certos. 

(B) Apenas os itens I, II, III, IV, V, VII, VIII e IX estão certos. 

(C) Apenas os itens I, II, III, IV, VI, VII, VIII e IX estão certos. 

(D) Apenas os itens I, II, III, V, VI, VII, VIII e IX estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 

QUESTÃO 27  
  

 

O capital de terceiros, como, por exemplo, o empréstimo, é 

um recurso externo que as empresas buscam para financiar 

suas atividades. Na contabilidade, o capital de terceiros é 

formado por todo o passivo exigível. Esse valor constitui a 

obrigação adquirida por meio de contratos a crédito, que é 

reembolsada aos credores depois de um tempo. Alguns 

exemplos de passivos que formam o capital de terceiros, além 

dos empréstimos, são os financiamentos e as dívidas a 

fornecedores. O capital que a empresa financia por meio de 

terceiros é diferente do capital próprio, em que ocorrem 

entradas de capital por meio de sócios ou acionistas. Ao 

iniciar uma empresa, o primeiro investimento feito pelos 

sócios é conhecido como capital social e é este que constitui 

o patrimônio líquido inicial. A partir disso, conforme 

aparecem mais investimentos por parte dos sócios ou 

acionistas, passa a existir um aumento de capital próprio. Já 

o capital de terceiros é uma outra maneira da qual os 

administradores dispõem, por meio dos recursos externos, 

sem envolver novos sócios e com dívidas a serem pagas até 

um certo prazo, para buscar capital para investir. Os recursos 

aplicados no ativo de uma instituição são provenientes do 

capital de terceiros e do patrimônio líquido. Contudo, para 

que haja vantagem na utilização do capital de terceiros, é 

necessário que os ganhos a serem obtidos superem os 

encargos financeiros incorridos. A forma mais usual de se 

avaliar se há ou não ganhos, em relação ao emprego do 

capital de terceiros, é por meio do quociente denominado 

 

(A) grau de alavancagem financeira. 

(B) grau de alavancagem operacional. 

(C) retorno sobre o capital próprio. 

(D) composição do endividamento. 

(E) rentabilidade do ativo. 
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QUESTÃO 28  
  

 
A provisão para contingências nada mais é que uma despesa 
que envolve valores financeiros que ainda não foram pagos, 
mas derivam de fatos geradores contábeis já ocorridos. Em 
resumo, em um balanço, a provisão é a despesa configurada 
como ocorrida, mesmo que ainda não tenha sido paga, 
aprovisionada para eventos futuros incertos. Assim que essa 
perda de ativo ou obrigação se torna totalmente previsível, 
ela deixa de ser considerada como uma provisão contábil. 
Pode-se dizer que há dois tipos de provisão: provisão para 
estimativas de perdas de ativo; e provisão para exigibilidades. 
De acordo com a NBC TG 25 (R1) – provisões, passivos 
contingentes e ativos contingentes, julgue os itens que se 
seguem. 
 
I Quando a entidade tiver uma obrigação presente, legal 

ou não formalizada, como resultado de evento passado, 
uma provisão deverá ser reconhecida. 

II Quando for provável que uma saída de recursos que 
incorporam benefícios econômicos para liquidar a 
obrigação será necessária, uma provisão deverá ser 
reconhecida. 

III Quando puder ser feita uma estimativa confiável do valor 
da obrigação, uma provisão deverá ser reconhecida. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Apenas o item I está certo. 
(B) Apenas o item II está certo. 
(C) Apenas os itens I e II estão certos. 
(D) Apenas os itens II e III estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 
 

QUESTÃO 29  
  

 
A equação patrimonial é uma representação quantitativa do 
patrimônio de uma empresa. Também é conhecida como 
equação contábil básica ou equação fundamental da 
contabilidade, dada a sua importância. Já o patrimônio deve 
ser como tudo aquilo que a empresa tem (bens e direitos) e 
tudo o que ela deve (obrigações). O papel da contabilidade, 
então, é analisar as movimentações desse patrimônio, gerar 
demonstrações sobre elas e avaliar seus impactos para a 
gestão do negócio. Nesse contexto, a equação patrimonial 
traz um retrato do estado do patrimônio. O resultado dessa 
equação é obtido com a aplicação de uma fórmula simples: 
ativos (A) = passivos (P) + patrimônio líquido (PL). Essa é uma 
equação contábil básica, que evidencia o patrimônio em 
situação normal, ou seja, em situação líquida positiva. Assim, 
considerando-se a equação patrimonial contábil (A = P + PL), 
na compra de um veículo por R$ 80.000 em 31/12/X1, sendo 
pago 50% à vista e o restante financiado pelo Banco Alfa S. A., 
na equação patrimonial, as seguintes consequências seriam 
observadas por ocasião do encerramento do exercício X1: 
 
(A) aumento de R$ 80.000 no ativo e de R$ 40.000 no 

passivo. 
(B) aumento de R$ 80.000 no ativo e de R$ 80.000 no 

passivo. 
(C) aumento de R$ 80.000 no ativo e de R$ 40.000 no 

patrimônio líquido. 
(D) aumento de R$ 40.000 no ativo e de R$ 80.000 no 

passivo. 
(E) aumento de R$ 40.000 no ativo e de R$ 40.000 no 

passivo. 

QUESTÃO 30  
  

 

O ativo é o recurso, controlado por uma entidade como 
resultado de eventos passados, a partir do qual se espera um 
futuro retorno financeiro. Uma das subdivisões do ativo é o 
ativo intangível. De acordo com o CPC 4, ativo intangível é um 
bem não monetário identificável sem substância física. Em 
outras palavras, é um ativo que não pode ser representado 
por dinheiro ou por direitos, a serem recebidos em uma 
quantia fixa ou determinável. São exemplos de bens que se 
enquadram na categoria de ativo intangível: marcas; 
softwares; títulos e periódicos; patentes; direitos autorais; 
entre outros. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
determina que um ativo intangível é identificado como tal 
quando: for separável, ou seja, puder ser separado da 
entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou 
trocado, individualmente ou com um contrato, ativo ou 
passivo, relacionado, independentemente da intenção de uso 
pela entidade; ou resultar de direitos contratuais ou de 
outros direitos legais, independentemente da possibilidade 
de serem transferidos ou separados da entidade ou de outros 
direitos e obrigações. Após a identificação, é feito o 
reconhecimento do ativo. Entretanto, a inserção deste nas 
demonstrações contábeis ocorre apenas se: for provável que 
os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao 
ativo sejam gerados em favor da entidade; ou o custo do ativo 
puder ser mensurado com confiabilidade. Para avaliar a 
probabilidade de geração de benefícios econômicos futuros, 
a instituição deverá utilizar premissas razoáveis e 
comprováveis, representando a melhor estimativa da 
administração. Além disso, o custo do ativo é relacionado ao 
fluxo de benefícios econômicos atribuíveis a seu uso e  
é julgado pela própria empresa. Assim, após seu 
reconhecimento inicial, o ativo intangível deverá ser objeto 
de mensuração com base em seu custo, deduzidas possíveis 
perdas e sua amortização acumulada. Nesse cenário, julgue 
os itens a seguir.  
 

I É um critério para a mensuração do ativo intangível a 
revisão da vida útil. 

II É um critério para a mensuração do ativo intangível a 
identificação de eventual valor residual. 

III É um critério para a mensuração do ativo intangível a 
amortização do ativo intangível em cima da vida útil 
considerada. 

IV É um critério para a mensuração do ativo intangível a 
provisão para a desvalorização do valor recuperável do 
ativo se for o caso (impairment). 

 

A quantidade de itens certos é igual a 
 

(A) 0. 
(B) 1. 
(C) 2. 
(D) 3. 
(E) 4. 

 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 31  
  

 

A Lei n.o 4.320/1964 determina que os créditos 
suplementares e especiais sejam abertos por decreto do 
Poder Executivo, dependendo de prévia autorização 
legislativa, da existência de recursos disponíveis e de 
exposição justificada. Na União, para os casos em que haja a 
necessidade de autorização legislativa para os créditos 
adicionais, estes serão considerados como autorizados e 
abertos com a sanção e a publicação da respectiva lei. Sendo 
assim, a respeito dos recursos disponíveis para fins de 
abertura de créditos suplementares e especiais, julgue os 
seguintes itens. 
 
I O superavit financeiro apurado em balanço patrimonial 

do exercício anterior é um desses recursos. 
II Os provenientes de excesso de arrecadação são recursos 

disponíveis. 
III Os resultantes de anulação, parcial ou total, de dotações 

orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em 
lei, são recursos disponíveis. 

IV O produto de operações de crédito autorizadas, em 
forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo 
realizá-las, é um desses recursos. 

V Os destinados a despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica são recursos disponíveis. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Nenhum item está certo. 
(B) Apenas os itens I e V estão certos. 
(C) Apenas os itens I, II, III e IV estão certos. 
(D) Apenas os itens II, III, IV e V estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 

 

QUESTÃO 32  
  

 

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. A 
liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas 
unidades executoras ao receberem o objeto do empenho 
(material, serviço, bem ou obra). Conforme o art. 63 da  
Lei n.o 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do 
direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e 
documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
Considerando essas informações, julgue os itens 
subsequentes. 
 
I Essa verificação tem como objetivo apurar a origem e o 

objeto do que se deve pagar. 
II Essa verificação tem como objetivo apurar a importância 

exata a se pagar. 
III Essa verificação tem como objetivo apurar a quem se 

deve pagar a importância para que a obrigação seja 
extinta. 

IV Essa verificação tem como objetivo apurar os valores 
mais justos a serem pagos a quem se deve. 

 

A quantidade de itens certos é igual a 
 

(A) 0. 
(B) 1. 
(C) 2. 
(D) 3. 
(E) 4. 

QUESTÃO 33  
  

 

Nas demonstrações contábeis do Setor Público, são 

apresentadas informações extraídas dos registros e dos 

documentos que integram o sistema contábil da entidade. As 

demonstrações contábeis devem conter a identificação da 

entidade do Setor Público, da autoridade responsável e do 

contabilista e devem ser divulgadas com a apresentação dos 

valores correspondentes ao período anterior. Nas 

demonstrações contábeis, as contas semelhantes podem ser 

agrupadas e os pequenos saldos podem ser agregados, desde 

que seja indicada a sua natureza e que não ultrapassem 10% 

do valor do respectivo grupo de contas; são vedadas a 

compensação de saldos e a utilização de designações 

genéricas. Para fins de publicação, as demonstrações 

contábeis podem apresentar os valores monetários em 

unidades de milhar ou em unidades de milhão, devendo-se 

indicar a unidade utilizada. Os saldos devedores ou credores 

das contas retificadoras devem ser apresentados como 

valores redutores das contas ou do grupo de contas que lhes 

deu origem. Com relação a esse assunto, julgue os próximos 

itens. 

 

I É uma demonstração contábil das entidades do Setor 

Público exigida pela Lei n.o 4.320/1964 o balanço 

patrimonial. 

II É uma demonstração contábil das entidades do Setor 

Público exigida pela Lei n.o 4.320/1964 o balanço 

orçamentário. 

III É uma demonstração contábil das entidades do Setor 

Público exigida pela Lei n.o 4.320/1964 o balanço 

financeiro. 

IV É uma demonstração contábil das entidades do Setor 

Público exigida pela Lei n.o 4.320/1964 a demonstração 

das variações patrimoniais. 

V É uma demonstração contábil das entidades do Setor 

Público exigida pela Lei n.o 4.320/1964 a demonstração 

do resultado econômico. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas os itens I, II, III e IV estão certos. 

(B) Apenas os itens I, II, IV e V estão certos. 

(C) Apenas os itens I, III, IV e V estão certos. 

(D) Apenas os itens II, III, IV e V estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPÁ Aplicação: 2021 

 

CRC-AP CONTADOR FISCAL 10 
 

QUESTÃO 34  
  

 

As demonstrações contábeis aplicadas ao Setor  

Público (DCASP) representam o conjunto consolidado e 

sintetizado das informações econômicas, orçamentárias, 

financeiras e patrimoniais da entidade pública, com o 

objetivo de retratar sua saúde financeira. São relatórios de 

saídas para a análise e a tomada de decisão por parte dos 

usuários da informação contábil. Sua estrutura está contida 

nos anexos da Lei n.o 4.320/1964, em consonância com os 

novos padrões da contabilidade aplicada ao Setor Público, 

convergentes com os padrões internacionais de 

contabilidade. Conforme o manual de contabilidade aplicada 

ao Setor Público, o balanço patrimonial é a demonstração 

contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a 

situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas 

representativas do patrimônio público. Assim, com base na 

Lei n.o 4.320/1964, julgue os próximos itens no que se refere 

à apresentação do balanço patrimonial. 

 

I O balanço patrimonial deverá demonstrar, em sua 

composição, o ativo financeiro. 

II O balanço patrimonial deverá demonstrar, em sua 

composição, o ativo não financeiro. 

III O balanço patrimonial deverá demonstrar, em sua 

composição, o ativo permanente. 

IV O balanço patrimonial deverá demonstrar, em sua 

composição, o passivo financeiro. 

V O balanço patrimonial deverá demonstrar, em sua 

composição, o passivo não financeiro. 

VI O balanço patrimonial deverá demonstrar, em sua 

composição, o passivo permanente. 

VII O balanço patrimonial deverá demonstrar, em sua 

composição, o saldo patrimonial. 

VIII O balanço patrimonial deverá demonstrar, em sua 

composição, as contas de compensação. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas os itens I, II, III, IV e V estão certos. 

(B) Apenas os itens I, II, IV, VI e VII estão certos. 

(C) Apenas os itens I, II, VI, VII e VIII estão certos. 

(D) Apenas os itens I, III, IV, VI, VII e VIII estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 

QUESTÃO 35  
  

 
O SIAFI é o Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal, que consiste no principal instrumento 
utilizado para registro, acompanhamento e controle da 
execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo 
Federal. É um sistema informatizado que processa e controla, 
por meio de terminais instalados em todo o território 
nacional, a execução orçamentária, financeira, patrimonial e 
contábil dos órgãos da administração pública direta, das 
autarquias, das fundações e empresas públicas federais e das 
sociedades de economia mista que estiverem contempladas 
no orçamento fiscal e(ou) no orçamento da seguridade social 
da União. Quanto ao SIAFI, julgue os itens que se seguem. 
 
I É um dos objetivos do SIAFI o de prover mecanismos 

adequados ao controle diário da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial dos órgãos da Administração 
Pública. 

II É um dos objetivos do SIAFI o de fornecer meios para se 
agilizar a programação financeira, otimizando a 
utilização dos recursos do Tesouro Nacional, por meio da 
unificação dos recursos de caixa do Governo Federal. 

III É um dos objetivos do SIAFI o de permitir que a 
contabilidade pública seja uma fonte segura e 
tempestiva de informações gerenciais destinadas a todos 
os níveis da Administração Pública Federal. 

IV É um dos objetivos do SIAFI o de padronizar métodos e 
rotinas de trabalho relativas à gestão dos recursos 
públicos, sem implicar rigidez ou restrição a essa 
atividade, uma vez que o SIAFI permanece sob total 
controle do ordenador de despesa de cada unidade 
gestora. 

V É um dos objetivos do SIAFI o de permitir o registro 
contábil somente dos balancetes dos estados e de suas 
supervisionadas. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Apenas os itens I, II, III e IV estão certos. 
(B) Apenas os itens I, II, III e V estão certos. 
(C) Apenas os itens I, II, IV e V estão certos. 
(D) Apenas os itens II, III, IV e V estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 
 

QUESTÃO 36  
  

 
O exercício financeiro é o período definido para fins de 
segregação e organização dos registros relativos à 
arrecadação de receitas, à execução de despesas e aos atos 
gerais de administração financeira e patrimonial da 
Administração Pública. O exercício financeiro tem duração de 
doze meses e coincide com o ano civil, conforme disposto nos 
artigos 34 e 35 da Lei Federal n.o 4.320/1964. Nesse sentido, 
é correto afirmar que pertencem ao exercício financeiro as 
 
(A) receitas nele arrecadadas. 
(B) receitas fixadas. 
(C) receitas previstas. 
(D) despesas fixadas. 
(E) despesas previstas. 
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QUESTÃO 37  
  

 

Em 4/1/2020, o ordenador de despesa de uma 

entidade pública, que é um servidor público investido de 

autoridade, cujos atos resultam na emissão de empenho e na 

autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de 

recursos, conforme estabelecido no Decreto-lei n.o 200/1967, 

emitiu empenho no valor de R$ 6.200,00 para a contratação 

de serviços de terceiros − pessoa jurídica para efetuar a 

manutenção da porta de entrada do prédio. Em 11/1/2020, a 

manutenção da porta foi realizada pelo prestador do serviço 

e, nessa mesma data, ocorreu a liquidação da despesa pelo 

valor total da despesa empenhada, sendo que o pagamento 

foi realizado, em 30/1/2020, pelo valor total da despesa 

liquidada. 

 

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o 

impacto no resultado da execução orçamentária, de acordo 

com a Lei n.o 4.320/1964, e o impacto no resultado 

patrimonial da entidade pública ocorreram, respectivamente, 

em 

 

(A) 4/1/2020 e em 8/1/2020. 

(B) 4/1/2020 e em 11/1/2020. 

(C) 4/1/2020 e em 30/1/2020. 

(D) 11/1/2020 e em 4/1/2020. 

(E) 11/1/2020 e em 30/1/2020. 

 

QUESTÃO 38  
  

 

A dívida da União, dos estados e dos municípios é 

proveniente de obrigações contraídas a fim de financiar 

investimentos não cobertos com a arrecadação. A dívida 

pública compreende a dívida flutuante e a dívida fundada. A 

dívida flutuante é a contraída pela Administração Pública por 

um breve e determinado período de tempo. A respeito desse 

tema, julgue os itens a seguir. 

 

I De acordo com a Lei n.o 4.320/1964, a dívida flutuante 

compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da 

dívida. 

II De acordo com a Lei n.o 4.320/1964, a dívida flutuante 

compreende os serviços da dívida a pagar. 

III De acordo com a Lei n.o 4.320/1964, a dívida flutuante 

compreende os depósitos. 

IV De acordo com a Lei n.o 4.320/1964, a dívida flutuante 

compreende os débitos de tesouraria. 

V De acordo com a Lei n.o 4.320/1964, a dívida flutuante 

compreende os títulos emitidos pelo Tesouro. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas os itens I, II, III e IV estão certos. 

(B) Apenas os itens I, II, IV e V estão certos. 

(C) Apenas os itens I, III, IV e V estão certos. 

(D) Apenas os itens II, III, IV e V estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 

QUESTÃO 39  
  

 

O orçamento é o instrumento de planejamento das 
atividades a serem desenvolvidas pelos órgãos da 
Administração Pública, por meio do qual o gestor público irá 
colocar em prática seus planos de governo, com ações. Isso 
só é possível, portanto, após aprovada a lei orçamentária, que 
autoriza a utilização dos créditos orçamentários, também 
denominados créditos iniciais, ou seja, permite que sejam 
executados. No entanto, no transcorrer do exercício 
financeiro, podem surgir novas atividades, imprevistas ou não 
previstas adequadamente, que necessitem de ser realizadas 
pela Administração Pública. Essa flexibilização e possibilidade 
de realocação de créditos orçamentários somente é possível 
devido ao instituto dos créditos adicionais. Em resumo, são 
autorizações de despesa não computadas ou 
insuficientemente dotadas na lei orçamentária anual, 
conforme dispõe o artigo 40 da Lei n.o 4.320/1964. 
Considerando essas informações, julgue os itens seguintes. 
 

I São classificados como créditos adicionais 
suplementares os destinados a reforço de dotação 
orçamentária. 

II São classificados como créditos adicionais especiais os 
destinados a despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica. 

III São classificados como créditos adicionais 
extraordinários os destinados a despesas urgentes e 
imprevistas. 

IV São classificados como créditos adicionais 
complementares os destinados a complementar 
despesas que sofrem impactos cambiais. 

V São classificados como créditos adicionais extras os 
destinados a compras de pequeno vulto. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Apenas os itens I, II e III estão certos. 
(B) Apenas os itens I, III e V estão certos. 
(C) Apenas os itens I, IV e V estão certos. 
(D) Apenas os itens II, III e IV estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 

 

QUESTÃO 40  
  

 

Em abril de 2020, um órgão federal arrecadou  
R$ 480.000,00, referentes a receitas imobiliárias, que são as 
receitas provenientes da utilização, por terceiros, de bens 
imóveis pertencentes ao Setor Público, e empenhou  
R$ 880.000,00 com o planejamento e a execução de obras.  
 
Com base nessa situação hipotética e nas determinações da 
Lei n.o 4.320/1964, a receita arrecadada e a despesa 
empenhada pelo órgão, em abril de 2020, devem ser 
classificadas, respectivamente, como 
 
(A) Receitas de Capital − Alienação de Bens e Despesas 

Correntes − Despesas de Custeio. 
(B) Receitas de Capital − Receita Patrimonial e Despesas 

Correntes − Inversões Financeiras. 
(C) Receitas de Capital − Alienação de Bens e Despesas de 

Capital − Investimentos. 
(D) Receitas Correntes − Receita Patrimonial e Despesas de 

Capital − Investimentos. 
(E) Receitas Correntes − Transferências Correntes e 

Despesas Correntes − Despesas de Custeio. 
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QUESTÃO 41  
  

 

O Conselho Federal de Contabilidade é uma autarquia 

especial corporativa, dotada de personalidade jurídica de 

direito público e criada e regida por legislação específica, o 

Decreto-lei n.o 9.295/1946. É integrado por um representante 

de cada estado mais um do Distrito Federal, totalizando  

27 conselheiros efetivos, com igual número de  

suplentes – Lei n.o 11.160/2005 –, e tem, entre outras 

finalidades, nos termos da legislação em vigor, a de orientar, 

normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil, por 

intermédio dos Conselhos Regionais de Contabilidade, cada 

um em sua base jurisdicional, nos estados e no Distrito 

Federal. Quanto às atribuições do Conselho Federal de 

Contabilidade, julgue os itens que se seguem. 

 

I Organizar o seu Regimento Interno é uma atribuição do 

Conselho Federal de Contabilidade. 

II Expedir e registrar a carteira profissional são atribuições 

do Conselho Federal de Contabilidade. 

III Aprovar os Regimentos Internos organizados pelos 

Conselhos Regionais, modificando o que for necessário, 

a fim de manter a respectiva unidade de ação, é uma 

atribuição do Conselho Federal de Contabilidade. 

IV Tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas 

nos Conselhos Regionais e dirimi-las são atribuições do 

Conselho Federal de Contabilidade. 

V Decidir, em última instância, recursos de penalidade 

imposta pelos Conselhos Regionais é uma atribuição do 

Conselho Federal de Contabilidade. 

VI Publicar o relatório anual de seus trabalhos, em que 

deverá figurar a relação de todos os profissionais 

registrados, é uma atribuição do Conselho Federal de 

Contabilidade. 

VII Regular acerca dos princípios contábeis, do exame de 

suficiência, do cadastro de qualificação técnica e dos 

programas de educação continuada e editar normas 

brasileiras de contabilidade, de natureza técnica e 

profissional, são atribuições do Conselho Federal de 

Contabilidade. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas os itens I, II, III, IV, V e VI estão certos. 

(B) Apenas os itens I, II, III, IV, V e VII estão certos. 

(C) Apenas os itens I, II, III, IV, VI e VII estão certos. 

(D) Apenas os itens I, III, IV, V, VI e VII estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 

QUESTÃO 42 
 
  

 

O Conselho Regional de Contabilidade do Amapá faz parte do 

sistema de registro e fiscalização do exercício da profissão 

contábil, formado pelo Conselho Federal de Contabilidade, 

com sede em Brasília, e pelos Conselhos Regionais existentes 

em todos os estados da Federação e no Distrito Federal. O 

sistema foi criado pelo Decreto-lei n.o 9.295/1946 e 

representou o resultado de um longo processo de gestões 

que a classe contábil, por meio de suas lideranças, realizou, 

junto aos poderes públicos e à sociedade, para criar um órgão 

colegiado que representasse a regulamentação definitiva da 

profissão. Acerca desse assunto, julgue os itens 

subsequentes. 

 

I Expedir e registrar a carteira profissional são atribuições 

dos Conselhos Regionais de Contabilidade. 

II Examinar reclamações é uma atribuição dos Conselhos 

Regionais de Contabilidade. 

III Fiscalizar o exercício da profissão é uma atribuição dos 

Conselhos Regionais de Contabilidade. 

IV Publicar relatório anual de seus trabalhos e a relação dos 

profissionais registrados são atribuições dos Conselhos 

Regionais de Contabilidade. 

V Elaborar a proposta de seu Regimento Interno é uma 

atribuição dos Conselhos Regionais de Contabilidade. 

VI Representar ao Conselho Federal de Contabilidade sobre 

novas medidas necessárias para a regularidade do 

serviço e para a fiscalização do exercício da profissão é 

uma atribuição dos Conselhos Regionais de 

Contabilidade. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas os itens I, II, III e IV estão certos. 

(B) Apenas os itens I, II, III e VI estão certos. 

(C) Apenas os itens II, III, IV e V estão certos. 

(D) Apenas os itens II, III, IV e VI estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 
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QUESTÃO 43  
  

 

A ética é um dos fatores que devem nortear a atuação dos 

profissionais. Na contabilidade não é diferente. O segmento, 

assim como as demais profissões, exige um comportamento 

pautado na ética e no respeito à legislação e aos clientes. Esse 

tipo de conduta é bastante valorizado, contribuindo para o 

sucesso no setor. Uma vez que o nível de confiabilidade no 

contador deve ser alto, a sociedade, as empresas e os clientes 

valorizam uma postura responsável e comprometida com as 

leis. Com relação ao comportamento dos profissionais da 

contabilidade, alinhado com a NBC PG 1 – Código de Ética 

Profissional do Contador, julgue as situações hipotéticas 

apresentadas nos itens a seguir. 

 

I Um técnico contábil, inscrito no Conselho Regional de 

Contabilidade do Amapá na categoria técnico contábil e 

com suas obrigações em regularidade, formou-se no 

curso de ciências contábeis e ainda não foi aprovado no 

exame de suficiência para realizar a mudança de 

categoria (de técnico para contador). Contudo, em seus 

trabalhos, ele já está assinando documentos contábeis 

sob a alcunha de contador. 

II Em razão de sua aposentadoria, um contabilista 

transferiu seus contratos de serviço para seu genro, 

também contabilista. Os clientes foram contatados um a 

um, por telefone, e se manifestaram quanto à mudança. 

III Um perito contador, indicado pelo juiz para atuar em 

uma questão relativa a uma dissolução de sociedade, 

recusou-se a assumir o trabalho por não se achar 

capacitado. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas o item III está certo. 

(B) Apenas os itens I e II estão certos. 

(C) Apenas os itens I e III estão certos. 

(D) Apenas os itens II e III estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 

QUESTÃO 44 
 
  

 

A responsabilidade é um dos princípios mais importantes da 

ética na contabilidade, pois mostra como o profissional atua 

no mundo corporativo. Qualquer informação equivocada 

pode causar sérios prejuízos para uma empresa ou  

uma pessoa física. Sendo assim, de acordo com a NBC  

PG 1 – Código de Ética Profissional do Contador, julgue os 

itens seguintes. 

 

I É vedado ao contador assumir, direta ou indiretamente, 

serviços, de qualquer natureza, com prejuízo moral ou 

desprestígio para a classe. 

II É vedado ao contador auferir qualquer provento, em 

função do exercício profissional, que não decorra 

exclusivamente de sua prática lícita. 

III É vedado ao contador explorar serviços contábeis, por si 

ou em organização contábil, sem registro regular em 

Conselho Regional de Contabilidade. 

IV É vedado ao contador exercer a profissão quando 

impedido, inclusive quando for procurador de seu 

cliente, mesmo que com poderes específicos, dentro das 

prerrogativas profissionais. 

V É vedado ao contador guardar sigilo sobre o que souber 

em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito 

do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei 

ou quando solicitado por autoridades competentes, 

entre estas os Conselhos Federal e Regionais de 

Contabilidade. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas o item V está certo. 

(B) Apenas os itens I, II, III e IV estão certos. 

(C) Apenas os itens I, II, III e V estão certos. 

(D) Apenas os itens II, III, IV e V estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 
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QUESTÃO 45  
  

 

A ética na contabilidade diz respeito aos elementos que 

orientam a conduta dos profissionais e das instituições da 

área, com o objetivo de atender às expectativas de 

comportamento correto. Isso passa não só pelo respeito às 

normas legais, mas, principalmente, pela adoção de um 

conteúdo moral mínimo, como boa-fé, lealdade, honestidade 

e transparência. A principal regulamentação sobre o tema é 

o Código de Ética Profissional do Contador, aprovado pela 

NBC PG 1 – Código de Ética Profissional do Contador. Com 

base nesse Código, julgue os próximos itens. 

 

I O contador tem o dever de se abster de interpretações 

tendenciosas acerca da matéria que constitui o objeto do 

trabalho, mantendo a independência profissional. 

II O contador tem o dever de zelar por sua competência 

exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, 

abstendo-se de emitir qualquer opinião em trabalho de 

outro contador, sem que tenha sido contratado para tal. 

III O contador tem o dever de comunicar, desde logo, ao 

cliente ou ao empregador, em documento reservado, 

eventual circunstância adversa que possa gerar riscos e 

ameaças ou influir na decisão dos usuários dos relatórios 

e serviços contábeis como um todo. 

IV O contador tem o dever de se munir de documentos e 

informações, para inteirar-se de todas as circunstâncias, 

antes de emitir opinião sobre qualquer caso. 

V O contador tem o dever de renunciar às funções que 

exerce, logo que se positive falta de confiança por parte 

do cliente ou do empregador e vice-versa, a quem deve 

notificar por escrito, respeitando os prazos estabelecidos 

em contrato. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas o item V está certo. 

(B) Apenas os itens I, II, III e IV estão certos. 

(C) Apenas os itens I, II, III e V estão certos. 

(D) Apenas os itens II, III, IV e V estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 

QUESTÃO 46  
  

 

No Código de Ética Profissional do Contador, há algumas 
condutas que, quando praticadas, são consideradas como 
infrações, ficando o infrator passível de penalidades. Na 
aplicação das sanções éticas, atenuantes podem ser 
considerados. No que se refere a eles, julgue os itens 
subsequentes. 
 
I A ação desenvolvida em defesa de prerrogativa 

profissional corresponde a um atenuante. 
II A punição ética anterior transitada em julgado 

corresponde a um atenuante. 
III A ausência de punição ética anterior corresponde a um 

atenuante. 
IV A prestação de serviços relevantes à contabilidade 

corresponde a um atenuante. 
V A aplicação de salvaguardas corresponde a um 

atenuante. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Apenas os itens I, II, III e IV estão certos. 
(B) Apenas os itens I, II, III e V estão certos. 
(C) Apenas os itens I, III, IV e V estão certos. 
(D) Apenas os itens II, III, IV e V estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 

 

QUESTÃO 47  
  

 

Quando, por algum motivo, o cliente não estiver satisfeito 
com o serviço de contabilidade prestado, poderá procurar 
outro profissional. Contudo, todo o processo deverá ser 
formalizado por meio de contratos e distratos e o antigo 
acordo deverá ser respeitado até o seu encerramento oficial. 
Considerando essas informações, julgue os itens que se 
seguem. 
 

I Caso um cliente de um escritório de contabilidade 
expresse o desejo de trocar de contador e essa mudança 
ocorra, o contador deixará de ser o responsável pelo 
serviço a partir do momento em que forem 
encaminhados ao cliente o último balancete, os 
documentos e os livros sob sua guarda. 

II Caso um cliente de um escritório de contabilidade 
expresse o desejo de trocar de contador e essa mudança 
ocorra, o contador deverá informar ao profissional 
substituto os fatos que deverão ser de seu conhecimento 
para o bom exercício de suas funções. 

III Caso um cliente de um escritório de contabilidade 
expresse o desejo de trocar de contador e essa mudança 
ocorra, o contador deverá informar ao profissional 
substituto somente os dados cadastrais necessários ao 
bom desempenho de suas novas atribuições. 

IV Caso um cliente de um escritório de contabilidade 
expresse o desejo de trocar de contador e essa mudança 
ocorra, o contador poderá, a seu critério, passar ao 
profissional substituto as informações necessárias ao 
bom desempenho de suas novas atribuições. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Apenas o item I está certo. 
(B) Apenas o item II está certo. 
(C) Apenas o item III está certo. 
(D) Apenas o item IV está certo. 
(E) Todos os itens estão certos. 
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QUESTÃO 48  
  

 

Um contador, devidamente inscrito no Conselho 
Regional de Contabilidade do Amapá, foi selecionado para 
assumir a contabilidade de uma empresa em 19/1/2021. As 
demonstrações contábeis da empresa foram preparadas por 
outro profissional e estavam prontas para a publicação, 
faltando apenas a assinatura do contador responsável. O 
profissional recém-contratado não sabia se poderia assinar as 
referidas demonstrações contábeis, uma vez que não foi o 
responsável por sua elaboração.  
 

Com base nesse caso hipotético e no Código de Ética 
Profissional do Contador, assinale a alternativa correta. 
 

(A) No desempenho de suas funções, é vedado ao 
contabilista assinar documentos ou peças contábeis 
elaboradas por outrem, alheio à sua orientação, 
supervisão e fiscalização. 

(B) Uma vez que o contabilista seja o responsável técnico, 
ele passará a ser responsável pela assinatura de todos 
os documentos contábeis, independentemente de 
quem os elaborou. 

(C) O profissional poderá assinar as peças contábeis 
preparadas por outrem, uma vez que conhece a 
idoneidade do colega que elaborou tais demonstrações 
contábeis, mesmo que não as tenha analisado. 

(D) Uma vez que as demonstrações contábeis foram 
elaboradas por uma equipe de técnicos e foram 
auditadas, o profissional recém-contratado as poderá 
assinar. 

(E) Já que o contador acabou de ser contratado, para não 
perder o emprego, ele deverá assinar a documentação 
ainda que não tenha orientado, supervisionado ou 
fiscalizado a construção das peças contábeis. 

 

QUESTÃO 49  
  

 

Julgue os itens seguintes. 
 
I A extinção ou perda de mandato, no Conselho Federal de 

Contabilidade ou em um Conselho Regional de 
Contabilidade, ocorre em caso de renúncia. 

II A extinção ou perda de mandato, no Conselho Federal de 
Contabilidade ou em um Conselho Regional de 
Contabilidade, ocorre por superveniência de causa de 
que resulte a inabilitação para o exercício da profissão. 

III A extinção ou perda de mandato, no Conselho Federal de 
Contabilidade ou em um Conselho Regional de 
Contabilidade, ocorre por condenação à pena de 
reclusão em virtude de sentença transitada em julgado. 

IV A extinção ou perda de mandato, no Conselho Federal de 
Contabilidade ou em um Conselho Regional de 
Contabilidade, ocorre por ausência de qualquer órgão 
deliberativo do Conselho Federal ou de um Conselho 
Regional de Contabilidade, em cada ano, sem motivo 
justificado, a três reuniões consecutivas ou a seis 
intercaladas, feita a apuração pelo Plenário em processo 
regular. 

 

A quantidade de itens certos é igual a 
 

(A) 0. 
(B) 1. 
(C) 2. 
(D) 3. 
(E) 4. 

QUESTÃO 50  
  

 

Os Conselhos de Contabilidade (o Federal e os Regionais) 

possuem uma série de funções estabelecidas no  

Decreto-lei n.o 9.295/1946, a exemplo da fiscalização e do 

disciplinamento normativo da profissão, envolvendo 

aspectos técnicos e éticos da atuação profissional e, quando 

necessário, a aplicação de penalidades previstas em ato 

regulamentar para coibir infrações às normas. O registro e a 

habilitação para o exercício da contabilidade constituem 

outro ponto basilar da missão dos Conselhos, assim como a 

execução de mecanismos de educação continuada, visando a 

assegurar à sociedade serviços prestados por contadores com 

perfil técnico atualizado. No que diz respeito a esse  

tema, julgue os itens a seguir conforme a Resolução  

CFC n.o 1.370/2011. 

 

I São competências atribuíveis ao Conselho Federal de 

Contabilidade elaborar, aprovar e alterar o Regulamento 

Geral dos Conselhos e seu Regimento Interno. 

II É uma competência atribuível ao Conselho Federal de 

Contabilidade a de adotar as providências e medidas 

necessárias à realização das finalidades dos Conselhos de 

Contabilidade. 

III É uma competência atribuível ao Conselho Federal de 

Contabilidade a de exercer a função normativa superior, 

baixando os atos necessários à interpretação e execução 

do regulamento e à disciplina e fiscalização do exercício 

profissional. 

IV São competências atribuíveis ao Conselho Federal de 

Contabilidade elaborar, aprovar e alterar as Normas 

Brasileiras de Contabilidade de Natureza Técnica e 

Profissional. 

V É uma competência atribuível ao Conselho Federal de 

Contabilidade a de eleger os membros de seu Conselho 

Diretor e de seus órgãos colegiados internos, cuja 

composição será estabelecida pelo Regimento Interno. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas os itens I, II, III e IV estão certos. 

(B) Apenas os itens I, II, III e V estão certos. 

(C) Apenas os itens I, III, IV e V estão certos. 

(D) Apenas os itens II, III, IV e V estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 
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