
concurso público

016. Prova objetiva

contador

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorrida	1	hora	do	início	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno.
�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno.

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 10.

Lições de vida

Em 2009, um avião pousou de emergência no rio  
Hudson. O piloto era Sully Sullenberger e as 155 pessoas a 
bordo foram salvas por uma manobra impossível, perigosa, 
milagrosa. Sully virou herói e a lenda estava criada.

Em 2016, no filme “Sully, o herói do rio Hudson”, Clint 
Eastwood revisitou a lenda para contar o que aconteceu de-
pois do milagre: uma séria investigação às competências do 
capitão Sully Sullenberger. Ele salvara 155 pessoas, ninguém 
contestava. Mas foi mesmo necessário pousar no Hudson? 
Ou o gesto revelou uma imprudência criminosa, sobretudo 
quando existiam opções mais sensatas?

Foram feitas simulações de computador. E a máquina 
deu o seu veredicto: era possível ter evitado as águas do rio 
e pousar em LaGuardia ou Teterboro. O próprio Sully come-
çou a duvidar das suas competências. Todos falhamos. Será 
que ele falhou?

Por causa desse filme, reli um dos ensaios de Michael 
Oakeshott, cujo título é “Rationalism in Politics”. Argumenta o 
autor que, a partir do Renascimento, o “racionalismo” tornou-
-se a mais influente moda intelectual da Europa. Por “raciona-
lismo”, entenda-se: uma crença na razão dos homens como 
guia único, supremo, da conduta humana.

Para o racionalista, o conhecimento que importa não vem 
da tradição, da experiência, da vida vivida. O conhecimento 
é sempre um conhecimento técnico, ou de uma técnica, que 
pode ser resumido ou aprendido em livros ou doutrinas.

Oakeshott argumentava que o conhecimento humano 
depende sempre de um conhecimento técnico e prático, mes-
mo que os ensinamentos da prática não possam ser apresen-
tados com rigor cartesiano.

Clint Eastwood revisita a mesma dicotomia de Oakeshott 
para contar a história de Sullenberger. O avião perde os seus 
motores na colisão com aves; o copiloto, sintomaticamente, 
procura a resposta no manual de instruções; mas é Sully 
quem, conhecendo o manual, entende que ele não basta 
para salvar o dia.

E, se os computadores dizem que ele está errado, ele 
sabe que não está – uma sabedoria que não se encontra em 
nenhum livro já que a experiência humana não é uma equa-
ção matemática.

As máquinas são ideais para lidar com situações ideais. 
Infelizmente, o mundo comum é perpetuamente devassado 
por contingências, ambiguidades, angústias, mas também 
súbitas iluminações que só os seres humanos, e não as má-
quinas, são capazes de entender.

Quando li Oakeshott, encontrei um filósofo que, contra 
toda a arrogância da modernidade, mostrava como a nossa 
imperfeição pode ser, às vezes, uma forma de salvação. O 
ensaio era, paradoxalmente, uma lição de humildade e uma 
apologia da grandeza humana. Eastwood, aos 86 anos, tra-
duziu essas imagens.

(João Pereira Coutinho. Folha de S.Paulo, 29.11.2016. Adaptado)

01. Com base no conteúdo do texto, é correto concluir que

(A) os racionalistas consideram que o conhecimento téc-
nico e sobretudo o saber que é produto da experiên-
cia são aprendidos em livros e manuais.

(B) o jornalista aprova a genialidade das manobras exe-
cutadas por Sullenberger, porém reconhece a arro-
gância do piloto em não admitir erros.

(C) os momentos críticos do voo levaram Sully e seu 
copiloto a basearem suas decisões na intuição e na 
vivência profissional.

(D) Oakeshott enaltece a grandeza humana ao afirmar 
que, apesar de sermos seres imperfeitos, somos 
inteligentes e intuitivos.

(E) o filósofo defende que o aprendizado decorrente das 
experiências cotidianas seria impossível sem estu-
dos acadêmicos rigorosos.

02. De acordo com as ideias do texto, as máquinas

(A) têm comprovado, diferentemente dos seres huma-
nos, que não são falíveis.

(B) estão programadas acuradamente para resolver 
obstáculos inesperados.

(C) produzem bens materiais de forma mais rápida e 
eficiente que as pessoas.

(D) são inapropriadas para atuar em situações perma-
nentemente monitoradas.

(E) podem ser menos confiáveis que os humanos para 
solucionar problemas.

03. Leia o trecho do 9o parágrafo do texto.

Infelizmente, o mundo comum é perpetuamente devas-
sado por contingências, ambiguidades, angústias...

A expressão destacada pode ser substituída, sem altera-
ção do sentido original do texto, por:

(A) eventualmente atacado por contratempos

(B) constantemente invadido por imprevistos

(C) perenemente acalentado por acasos

(D) descontinuamente dominado por fatalidades

(E) eternamente regenerado por certezas
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04. Leia os trechos do texto.

Clint Eastwood revisitou a lenda para contar o que acon-
teceu depois do milagre: uma séria investigação às com-
petências do capitão Sully Sullenberger. (2o parágrafo)

Por “racionalismo”, entenda-se: uma crença na razão 
dos homens como guia único, supremo, da conduta  
humana. (4o parágrafo)

Os dois-pontos foram empregados nesses trechos,  
respectivamente, para inserir no texto

(A) a ressalva de que a história real foi adaptada para  
o cinema; uma crítica à postura racionalista e  
conservadora.

(B) as consequências advindas da atitude ousada de 
Sullenberger; a retificação de informação presente 
na frase.

(C) o evento posterior ao pouso de emergência realiza-
do por Sullenberger; a definição de um termo já men-
cionado no texto.

(D) o parecer do jornalista sobre o pouso no rio Hudson; 
a explicação filosófica do que significa racionalismo.

(E) o tema central do filme de Clint Eastwood; a reprodu-
ção literal de trecho da obra de Oakeshott.

05. Considere os trechos do texto.

•   ... o conhecimento humano depende sempre de um co-
nhecimento técnico e prático, mesmo que os ensina-
mentos da prática não possam ser apresentados com 
rigor cartesiano. (6o parágrafo)

•   ... uma sabedoria que não se encontra em nenhum livro 
já que a experiência humana não é uma equação ma-
temática. (8o parágrafo)

As expressões destacadas apresentam, correta e  
respectivamente, as ideias de

(A) concessão e de causa, exemplificadas, também res-
pectivamente, pelas frases: Realizou bem a tarefa, 
embora fosse desatento. / Não fez os doces, pois 
faltavam os ovos.

(B) concessão e de causa, exemplificadas, também 
respectivamente, pelas frases: Poderemos mudar 
assim que a reforma esteja finalizada. / Ofendeu-se 
porque foi repreendido em público.

(C) concessão e de consequência, exemplificadas, tam-
bém respectivamente, pelas frases: Veio visitá-la 
ainda que fosse tarde da noite. / Foram tantos os 
aplausos que o artista ficou emocionado.

(D) condição e de tempo, exemplificadas, também res-
pectivamente, pelas frases: Caso a empresa vá à 
falência, haverá desemprego. / Logo que a noiva 
chegou, o padre iniciou a cerimônia.

(E) condição e de tempo, exemplificadas, também res-
pectivamente, pelas frases: Como as árvores não fo-
ram podadas, os frutos foram escassos. / Antes que 
pegasse a estrada, fez a revisão do caminhão.

06. Assinale a alternativa redigida em conformidade com  
a regência verbal e nominal determinada pela norma-
-padrão.

(A) Em 2009, Sully, em que era um piloto até então  
desconhecido, tornou-se lenda nacional.

(B) Clint Eastwood propôs-se para recontar em seu filme 
a façanha realizada por Sullenberger.

(C) Confiante na experiência de que era dotado por 
ser piloto há tempos, Sully optou por pousar no rio  
Hudson.

(D) Os responsáveis pela investigação deram ênfase 
pela possiblidade de o piloto pousar em outros  
aeroportos.

(E) Ninguém contestava com a coragem mostrada por 
Sully para salvar os passageiros.

07. Considere os trechos do texto.

•   Ou  o  gesto  revelou  uma  imprudência  criminosa,  so-
bretudo quando existiam opções mais sensatas?  
(2o parágrafo)

•   ... mesmo que os ensinamentos da prática não possam 
ser apresentados com rigor cartesiano. (6o parágrafo)

•   ... contra toda a arrogância da modernidade, mostrava 
como a nossa imperfeição pode ser, às vezes, uma 
forma de salvação. (último parágrafo)

As expressões destacadas apresentam, correta e 
respectivamente, as circunstâncias adverbiais de

(A) afirmação; modo; dúvida.

(B) afirmação; finalidade; tempo.

(C) afirmação; modo; tempo.

(D) intensidade; finalidade; dúvida.

(E) intensidade; modo; tempo.

08. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado 
na alternativa:

(A) Graças à uma manobra muito arriscada, 155 pesso-
as foram salvas.

(B) Sully preferiu confiar em sua vivência à seguir o ma-
nual de instruções.

(C) A investigação do caso levou à várias suposições, 
entre elas, se Sully havia sido irresponsável.

(D) Clint Eastwood não se manteve insensível à enorme 
ousadia de Sullenberger.

(E) A princípio, a desconfiança na sua habilidade como 
piloto foi desfavorável à Sullenberger.
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MateMática

11. O gráfico a seguir apresenta o rendimento médio mensal 
da população residente em todo Brasil e por Região em 
2017, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística – IBGE.

Comparando os valores das regiões Centro-Oeste e Nor-
deste que são, respectivamente, a de maior e a de me-
nor rendimento, é correto afirmar que, em porcentagem, 
a região Centro-Oeste tem o rendimento superior ao da 
região Nordeste maior que

(A) 40% e menor que 50%.

(B) 50% e menor que 60%.

(C) 60% e menor que 70%.

(D) 70% e menor que 80%.

(E) 80% e menor que 90%.

12. Uma gráfica deveria imprimir uma quantidade de cader-

nos em 5 dias. Nos 3 primeiros dias, foram realizados  

do trabalho, com 6 impressoras, todas iguais, operando 
10 horas por dia com a capacidade máxima de impres-
são. Se depois disso, 2 impressoras ficarem fora da ope-
ração, o trabalho será concluído nos 2 dias restantes, se 
as demais impressoras trabalharem com a mesma capa-
cidade de impressão

(A) 7 horas e 30 minutos por dia.

(B) 7 horas e 50 minutos por dia.

(C) 8 horas por dia.

(D) 8horas e 40 minutos por dia.

(E) 9 horas por dia.

09. Atendendo ao emprego e à colocação dos pronomes de-
terminados pela norma-padrão, a expressão destacada 
pode ser substituída pela expressão entre parênteses na 
alternativa:

(A) Para algumas pessoas, Sully deveria pousar o 
avião em LaGuardia ou Teterboro. (deveria pousá-
-lo)

(B) O filme de Eastwood motivou o jornalista a reler 
um ensaio filosófico que o marcou. (motivou-lhe)

(C) Oakeshott está entre os filósofos que estudaram 
tendências intelectuais do Renascimento. (estu-
daram-nas)

(D) O pouso do avião sobre o rio Hudson salvou 155 
passageiros. (salvou-lhes)

(E) Para os investigadores, o gesto do piloto provavel-
mente configurava imprudência criminosa. (con-
figurava-a)

10. Leia as frases reescritas com base nas ideias do texto.

•   Para  rever  a  situação,  foram feitas simulações pelo 
computador.

•   Não bastavam manuais de instruções para salvar o 
dia.

•   A primeira conclusão era de que existiam opções mais 
sensatas a serem tomadas pelo piloto.

De acordo com a concordância verbal e nominal esta-
belecida pela norma-padrão, as expressões destacadas 
podem ser substituídas, respectivamente, por:

(A) realizou-se; Eram inúteis; havia

(B) realizou-se; Eram inútil; haviam

(C) realizaram-se; Eram inúteis; haviam

(D) realizaram-se; Eram inútil; haviam

(E) realizaram-se; Eram inúteis; havia
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r a s c u n H o13. André preparou em um recipiente 250 mililitros de um 
suco de laranja e mamão na seguinte proporção: 40% 
de suco de mamão e 60% de suco de laranja. André vai 
acrescentar no recipiente suco de mamão de modo a in-
verter a proporção: 60% de suco de mamão e 40% de 
suco de laranja. Após esse acréscimo, André terá no re-
cipiente

(A) 350 mililitros de suco.

(B) 375 mililitros de suco.

(C) 400 mililitros de suco.

(D) 425 mililitros de suco.

(E) 450 mililitros de suco.

14. O polígono AIBCD da figura representa um terreno. ABCD 
é um retângulo e BIA é um triângulo retângulo em I.

A área do terreno correspondente ao triângulo BIA é igual 
a 240 m2 e a medida do lado BI é 16 m. Se a medida do 
lado do terreno correspondente ao lado BC é igual a 50 
metros, a área total do terreno AIBCD é igual a

(A) 860 m2.

(B) 980 m2.

(C) 1 600 m2.

(D) 1 740 m2.

(E) 1 940 m2.

15. Das pessoas de uma comunidade que participaram de 
uma pesquisa, apenas  concluíram o ensino médio. En-

tre as pessoas que não concluíram o ensino médio, so-
mente  concluiu o ensino fundamental, o que corres-

ponde a 180 pessoas. O número total de pessoas 
entrevistadas foi

(A) 750 pessoas.

(B) 875 pessoas.

(C) 1 152 pessoas.

(D) 1 248 pessoas.

(E) 1 450 pessoas.
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19. O quadro a seguir apresenta os salários de 16 funcioná-
rios de um dos departamentos de uma empresa.

No de funcionários Salário (R$)
4 1.500,00
6 2.500,00
4 4.000,00
2 10.000,00

Serão contratados mais 4 funcionários, todos com o mes-
mo salário, para esse departamento de modo que a mé-
dia salarial dos 20 funcionários seja igual a R$ 3.500,00. 
Assim, o salário de cada um desses novos funcionários 
será de

(A) R$ 4.000,00.

(B) R$ 3.750,00.

(C) R$ 3.500,00.

(D) R$ 3.250,00.

(E) R$ 3.000,00.

20. Uma sala tem formato retangular e sua largura e com-
primento estão na razão de 3 para 4. Se a sala tem área 
igual a 48 m², é correto afirmar que o perímetro dessa 
sala é igual a

(A) 14 m.

(B) 18 m.

(C) 28 m.

(D) 32 m.

(E) 36 m.

r a s c u n H o

16. A soma dos pesos de todos pacotes no interior de um 
elevador é de 362,8 quilogramas. Se cada um dos pa-
cotes pesasse 850 gramas a mais, o peso total passaria 
a ser 395,1 quilogramas. Assim, é correto afirmar que o 
número total de pacotes é

(A) 38.

(B) 40.

(C) 45.

(D) 50.

(E) 55.

17. O segmento de reta da figura representa um trecho de 
uma estrada. Os pontos destacados dividem o segmento 
de reta em intervalos de medidas iguais. Esses pontos 
são os marcos quilométricos onde serão colocadas algu-
mas placas. O ponto P representa o marco 5 e o ponto Q,  
o marco 89.

Nessa representação, o marco correspondente ao ponto 
X é

(A) 139,4.

(B) 131,0.

(C) 127,5.

(D) 125,0.

(E) 123,9.

18. Em uma empresa, havia 120 funcionários entre homens 
e mulheres, antes de 18 homens serem despedidos. De-
pois da demissão, o número de homens passou a ser a 
metade do número de mulheres. Se não houve demissão 
de mulheres e nem contratações, o novo número de ho-
mens na empresa passou a ser igual a

(A) 38.

(B) 37.

(C) 36.

(D) 35.

(E) 34.
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noções de inforMática

21. Em uma pasta do Microsoft Windows 10, em sua configuração geral original, mas com uma configuração específica para 
que os arquivos ocultos sejam exibidos, existem 4 arquivos e 1 pasta, tal qual apresentado na imagem a seguir.

O arquivo Arq1.txt está configurado como oculto. O arquivo Arquivo A.txt está configurado como apenas leitura. Os demais  
arquivos e a pasta Pasta 1 não possuem nenhuma configuração específica. Assinale a alternativa que indica qual(is) item(ns) 
será(ão) apagado(s) quando o usuário selecionar todos, pressionando as teclas CTRL+A e pressionando, em seguida, a tecla 
Delete.

(A) Pasta 1, apenas.

(B) Arq1.txt, Arq2.txt, Arquivo A.txt e Arquivo B.txt, apenas.

(C) Pasta 1, Arq2.txt, e Arquivo B.txt, apenas.

(D) Arq2.txt, e Arquivo B.txt, apenas.

(E) Pasta 1, Arq1.txt, Arq2.txt, Arquivo A.txt e Arquivo B.txt.

22. Em um documento do Microsoft Word 2010, em sua con-
figuração original, com apenas 1 palavra digitada na pri-
meira linha, sem qualquer formatação, têm-se as seguin-
tes ações, executadas em sequência:

I. Selecionar a palavra;
II. Clicar sobre o ícone Cor da fonte alterando a cor para 

azul;
III. Selecionar a palavra;
IV. Clicar sobre o ícone Cor do Realce do Texto alterando 

para amarelo;
V. Selecionar a palavra;

VI. Clicar sobre o ícone Maiúsculas e Minúsculas e sele-
cionar a opção MAIÚSCULAS.

Assinale a alternativa que indica a formatação final dessa 
palavra.

(A) Cor da fonte em azul, cor de realce do texto em 
amarelo e a palavra inteira em letras maiúsculas.

(B) Cor da fonte em azul e cor de realce do texto em 
amarelo, apenas.

(C) Palavra inteira em letras maiúsculas, apenas.

(D) Cor da fonte em azul, cor de realce do texto em 
amarelo e a primeira letra em maiúscula.

(E) Primeira letra em maiúscula, apenas.

23. No Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, 
um usuário digitou 10/3 na célula A1 e o Excel entendeu 
tratar-se da data de 10 de março de 2020, como demons-
trado na imagem a seguir.

Assinale a alternativa que indica o resultado que 
será apresentado na célula B1, ao se digitar a função 
=NÚM.CARACT(A1).

(A) 0

(B) 3

(C) 4

(D) 5

(E) 10
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conHecimentos esPecíficos

26. Assinale a alternativa que apresenta o do ponto de equi-
líbrio contábil em quantidade unitária (unidades) de um 
determinado produto, tendo como base as seguintes 
i nformações:
•   custos e despesas fixas totais: R$ 80.000,00;
•   o preço líquido unitário de venda: R$ 200,00;
•   os custos e despesas variáveis somam R$ 72,00.

(A) 565.

(B) 605.

(C) 625.

(D) 680.

(E) 725.

27. A empresa Enterprise Ltda. necessita calcular o valor dos 
custos dos produtos vendidos em 2019 e, para tanto, dis-
põe das seguintes informações:

Saldos em 
reais em

Saldos em  
reais em

Operações 
em reais 

em
Operação 01/01/2019 31/12/2019 2019

Estoque de  
matéria-prima  3.600,00  5.040,00   

Estoques de  
produto em  
processo

 2.880,00  3.600,00   

Estoques de 
produto  
acabado 

 4.320,00  2.376,00   

Mão de obra  
direta aplicada 
na produção

     7.200,00 

Custos indiretos 
de produção      5.760,00 

Compras de 
matéria-prima  8.640,00   

Baseando-se nessas informações, assinale a alternativa 
com o valor final, em reais, dos custos dos produtos ven-
didos para o exercício de 2019 da referida empresa.

(A) 21.384.

(B) 21.926.

(C) 22.124.

(D) 22.376.

(E) 22.430.

24. No Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração 
padrão, o tamanho da barra ao lado da animação do 
Retângulo 6, indicada pela imagem a seguir, representa

(A) o tempo de espera para a animação Retângulo 6 ser 
iniciada.

(B) a ordem em que Retângulo 6 será animada, sendo 
assim a primeira animação por ser a maior barra.

(C) o tempo de duração da animação do Retângulo 6.

(D) o tamanho da AutoForma Retângulo 6, que é maior 
do que as demais AutoFormas.

(E) a ordem em que Retângulo 6 será animada, sendo 
assim a última animação por ser a maior barra.

25. Um usuário clicou em um link para um documento PDF 
no navegador Google Chrome versão 80, em sua confi-
guração original. No topo da guia em que o documento 
foi carregado, aparecem 3 ícones na lateral direita, con-
forme imagem a seguir.

O ícone com a seta para baixo, com um traço logo embaixo, 
tem a função de

(A) fazer a correção ortográfica do documento.

(B) fazer o download do documento.

(C) gravar o documento nos Favoritos do Google 
Chrome.

(D) imprimir o documento.

(E) atualizar o documento.
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32. Assinale a alternativa correta, relacionada aos conceitos 
de auditoria interna.

(A) A auditoria interna é exercida nas pessoas jurídicas 
de direito público, interno ou externo, somente.

(B) A avaliação da integridade, adequação, eficácia, 
eficiência e economicidade dos processos, dos 
sistemas de informações e de controles internos é 
r ealizada mediante os exames, análises, avaliações, 
levantamentos e comprovações, metodologicamente 
estruturados.

(C) A atividade da auditoria interna está estruturada em 
procedimentos, com enfoque de demanda, e d epende, 
portanto, do escopo designado pela alta administração.

(D) A auditoria interna deve ser documentada por meio 
de papéis de trabalho, elaborados em meio eletrôni-
co, que são descartados a partir do momento em que 
todo o escopo, procedimentos e resultado dos traba-
lhos e stão abordados no relatório da auditoria interna.

(E) A auditoria interna tem a responsabilidade pela pre-
venção de fraudes e erros, obrigando-se a informar 
aos órgãos internos e externos quando de detecção.

33. No trabalho de           , o auditor indepen-
dente reduz o risco do trabalho para um nível que é acei-
tável nas circunstâncias do trabalho, mas que ainda é 
maior do que para um trabalho de asseguração razoável.

Assinale a alternativa que completa o texto corretamente.

(A) revisão analítica

(B) circularização

(C) confirmação de saldos

(D) asseguração limitada

(E) revisão eletrônica

34. O auditor, na impossibilidade, de fato, de se obter evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente em seus tra-
balhos de exame de demonstrações financeiras, emitirá 
um r elatório

(A) com ressalva, apenas.

(B) com abstenção de opinião.

(C) de controles internos.

(D) com opinião adversa.

(E) com negativa de opinião.

Com base nas informações a seguir, responda às questões 
de números 28 a 31. Essas hipotéticas informações foram 
extraídas da contabilidade da Empresa Plutão em Mercúrio 
Ltda. nas respectivas datas informadas.

31/12/2019 31/12/2018
Reais Reais

•   Ativo total 1.559.950 1.392.813
•   Imobilizado e intangível, líquidos 427.000 381.250
•   Ativo circulante 1.090.950 974.063
•   Passivo circulante  648.900 579.375
•   Patrimônio líquido 540.050 482.188
•   Vendas brutas 2.911.300
•   Impostos sobre vendas e deduções 486.500
•   Lucro antes do IR/CSLL 100.100
•   IR/CSLL 19.950

Informação adicional: para cálculos e respostas, utilizar  
apenas a segunda casa decimal e não aplicar o critério de 
arredondamento.

28. Assinale a alternativa que apresenta o valor, em reais, do 
capital circulante líquido, em 31/12/2019, da Plutão em 
Mercúrio.

(A) 470.750.

(B) 442.050.

(C) 420.650.

(D) 400.300.

(E) 390.350.

29. Indique o índice de liquidez geral, em reais, em 31/12/2019.

(A) 1,22.

(B) 1,20.

(C) 1,16.

(D) 1,14.

(E) 1,11.

30. Indique índice do Giro do Ativo médio total, em 31/12/2019.

(A) 1,90.

(B) 1,88.

(C) 1,75.

(D) 1,64.

(E) 1,60.

31. Assinale a alternativa que apresenta o índice de rentabi-
lidade do patrimônio líquido (final não médio de 2019) da 
empresa em 31/12/2019.

(A) 11,10.

(B) 12,71.

(C) 14,84.

(D) 16,42.

(E) 16,81.
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38. A emissão de títulos pelo Tesouro Nacional e pelo Banc o 
Central do Brasil que contempla os valores que estão em 
poder do mercado ou em carteira no Banco Central con-
tribui para

(A) redução da inflação.

(B) redução do deficit primário.

(C) redução da capacidade de pagamento do governo 
por superavit financeiro.

(D) incentivo de investimentos do setor privado no mer-
cado financeiro.

(E) aumento da dívida mobiliária.

39. O prazo de validade da verificação dos limites e das 
condições de que trata o artigo 32 da LC no 101/2000  
e da análise realizada para a concessão de garantia  
pela União, que fica a critério do Ministério da Fazenda, 
será de

(A) no mínimo, 30 dias e, no máximo, 90 dias.

(B) no mínimo, 60 dias e, no máximo, 180 dias.

(C) no mínimo, 90 dias e, no máximo, 270 dias.

(D) no mínimo, 180 dias e, no máximo, 360 dias.

(E) até dois anos da data de posse do poder executivo.

40. A proposta orçamentária que o Poder Executivo enca-
minhará ao Poder Legislativo, nos prazos estabelecidos 
nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, 
compor-se-á de tabelas explicativas, entre as quais se 
destaca:

(A) a receita arrecadada nos três últimos exercícios 
a nteriores àquele em que se elaborou a proposta.

(B) a receita realizada ou executada no exercício em 
que se elabora a proposta.

(C) a despesa fixada no exercício imediatamente anterior.

(D) o histórico do superavit / deficit do exercício anterior.

(E) o equilíbrio financeiro das receitas e despesas pro-
postas para os três exercícios imediatamente anterio-
res à proposta orçamentária, bem como para o exer-
cício corrente.

41. Está correto afirmar que a adoção de sistema integrad o 
de administração financeira e controle, que atenda a 
p adrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder 
Executivo da União e em Lei Complementar, é

(A) um instrumento de transparência.

(B) uma exigência de adequação dos controles internos.

(C) uma ferramenta de prestação de contas.

(D) um procedimento de fiscalização.

(E) uma ferramenta do controle interno e externo.

35. “Trata-se do processo planejado, implementado e man-
tido pelos responsáveis pela governança, administração 
e outros empregados para fornecer segurança razoável 
quanto à realização dos objetivos da entidade no que se 
refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, efetivi-
dade e eficiência das operações e conformidade com leis 
e regulamentos aplicáveis”.

Esse texto se refere ao seguinte conceito:

(A) sistema eletrônico de processamento de dados.

(B) estrutura organizacional e hierárquica.

(C) monitoramento de risco.

(D) auditoria interna.

(E) controle interno.

36. A revisão das atas de reuniões dos responsáveis pela 
g overnança e correspondência entre a entidade e os 
seus consultores jurídicos externos é aplicável no caso 
de procedimento de auditoria, segundo as normas brasi-
leiras de contabilidade – NBCTA 501, para

(A) identificar itens relevantes ocorridos após o fechamen-
to das demonstrações financeiras, mas que d everiam 
ter sido relatados pelo responsável da g overnança da 
entidade.

(B) se ter base suficiente para a revisão e a análise 
das notas explicativas, que são parte integrante das 
d emons trações contábeis.

(C) identificar litígios e reclamações envolvendo a entida-
de, que possam gerar um risco de distorção relevante.

(D) suportar o planejamento da auditoria, no que tange 
à aplicação de procedimentos de revisão analítica, 
para se certificar de que ocorrências estejam incluí-
das nas demonstrações contábeis.

(E) se certificar de que as demonstrações contábeis 
estão livres de ajustes relevantes que, por ventura, 
poderiam ser identificados somente ao final dos tra-
balhos de campo.

37. Conforme o art. 4o da LC 101/00, até o final dos meses de 
maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demons-
trará e avaliará               , em audi-
ência pública na comissão referida em Lei ou equivalente 
nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, a lacuna.

(A) a gestão pública financeira trimestral sob sua res-
ponsabilidade

(B) o estabelecimento de novos limites e metas fiscais 
e sociais

(C) os limites de resultado primário estabelecido, para 
determinação de ações corretivas no orçamento

(D) o cumprimento das metas fiscais de cada quadri-
mestre

(E) as políticas monetária, creditícia e cambial, eviden-
ciando o impacto e o custo fiscal de suas operações
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46. Os elementos das demonstrações contábeis que se refe-
rem ao desempenho financeiro da entidade são:

(A) aumento de caixa e ativo circulante.

(B) aumentos dos ativos e passivos.

(C) variações positivas entre ativos e passivos.

(D) aumento dos ativos e patrimônio líquido.

(E) receitas e despesas.

47. A princípio, cada um dos ativos da entidade é um ativo 
separado. Contudo, para fins contábeis, direitos relacio-
nados geralmente são tratados como

(A) partes relacionadas.

(B) ativos a realizar.

(C) uma única unidade de conta, que é um único ativo.

(D) ativos de propriedades de terceiros.

(E) ativos recorrentes de caixa.

48. De acordo com as normas contábeis vigentes, o Livro 
D iário e o Livro Razão, em forma digital, quando exigível 
por legislação específica, devem revestir-se de formali-
dades extrínsecas e ser

(A) assinados pela entidade e pelo profissional da con-
tabilidade regularmente habilitado, com reconheci-
mento cartorial.

(B) autenticados no registro público ou em entidade 
competente.

(C) assinados pelos administradores regularmente habi-
litados pelo conselho contábil.

(D) assinados digitalmente pela entidade, pelo profissio-
nal da contabilidade regularmente habilitado e por 
um auditor.

(E) assinados manualmente pela entidade e pelo pro-
fissional da contabilidade regularmente habilitados,  
bem como por um auditor independente.

49. Uma indústria e comércio adquiriu uma m áquina pelo va-
lor de R$ 345.000,00, que, somado às despesas de frete, 
seguro  e  instalação,  totaliza R$  400.000,00. A  vida  útil 
calculada para esse equipamento, conforme estimativa 
dos engenheiros, é de 12 anos, e o valor de realização 
do bem estimado é de R$ 40.000,00. A data de aquisição 
e instalação do equipamento foi em 1o de julho de 2019.

Considerando especificamente para esse caso a ausên-
cia de quaisquer créditos tributários e que o critério de 
depreciação é linear, está correto afirmar que a despesa, 
em reais, de depreciação calculada e contabilizada no 
resultado do corrente ano é de

(A) 15.000.

(B) 16.667.

(C) 17.250.

(D) 18.000.

(E) 20.000.

42. No que tange à fiscalização do Município, diante do con-
trole e xterno, será exercida

(A) pelo Poder Judiciário Municipal.

(B) pelo Poder Legislativo Municipal.

(C) pelo TCU.

(D) pela Controladoria.

(E) pelo próprio Poder Executivo.

43. Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, a altera-
ção de alíquota ou modificação de base de cálculo que 
i mplique redução discriminada de tributos ou contribui-
ções constitui

(A) anistia.

(B) subsídio.

(C) majoração.

(D) isenção.

(E) renúncia da receita.

44. De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, 
fundamentadas nos pronunciamentos técnicos, é correto 
afirmar que Ativo é

(A) um direito, sem obrigação da outra parte, que tem a 
obrigatoriedade de produzir resultados.

(B) um conjunto de bens, também controlado pela enti-
dade, que poderá gerar eventos futuros.

(C) um benefício econômico gerado de eventos passados.

(D) um recurso econômico presente controlado pela 
e ntidade como resultado de eventos passados.

(E) o conjunto líquido de bens e diretos e obrigações.

45. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que apre-
senta “dois entre os três critérios para que um passivo 
seja satisfeito, conforme norma contábil atual”.

(A) (I) É uma obrigação presente que existe como resul-
tado de eventos passados; (II) é a obrigação de 
transferir um recurso econômico.

(B) (I) É a entidade ter a possibilidade de uma obriga-
ção; (II) ter uma obrigação presente que existe como  
resultado de eventos ocorridos presentemente.

(C) (I) É a entidade ter a possibilidade de uma obriga-
ção contratual; (II) ter o registro contábil de ativo em 
contratação.

(D) (I) Registro contábil da obrigação acessória; (II) é 
uma obrigação presente que existe como resultado 
de eventos passados.

(E) (I) É o registro contábil da obrigação; (II) é a obriga-
ção de transferir um recurso econômico.
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50. Assinale a alternativa que indica o valor do Lucro Brut o 
e do Lucro Líquido, respectivamente, da empresa em  
31 de dezembro de 2019, após o encerramento do  
exercício, conforme balancete a seguir fornecido pela 
contabilidade:

Balancete em 31/12/2019 Reais
Estoques de mercadorias 85.000,00 
Fornecedores nacionais 65.000,00 
Caixa e Equivalentes de Caixa 55.000,00 
Despesas com IR e CS 40.000,00 
Despesas Comerciais 45.000,00 
Receitas de Vendas Líquidas 370.000,00 
Contas a Pagar 20.000,00 
Despesas Gerais 26.000,00 
Impostos a Recolher 65.000,00 
Clientes 130.000,00 
Capital Social 100.000,00 
CMV – Custo das Mercadorias Vendidas 185.000,00 
Imobilizado, líquido 80.000,00 
Receitas Financeiras 3.000,00 
Despesas Financeiras 7.000,00 
Empréstimos Bancários 30.000,00 

(A) 185.000 e 64.000.

(B) 145.000 e 38.000.

(C) 145.000 e 44.000.

(D) 185.000 e 70.000.

(E) 370.000 e 70.000.

51. Em conformidade com o Regulamento do Imposto de 
Renda, a Receita Líquida será composta pela Receita 
Bruta diminuída de valores decorrentes do ajuste a valor 
presente, quando aplicável, e também por

(A) devoluções de vendas, descontos concedidos con-
dicionalmente e tributos em geral.

(B) custo das mercadorias vendidas e descontos con-
cedidos.

(C) devoluções de vendas, descontos concedidos incon-
dicionalmente e tributos sobre elas incidentes.

(D) custo das mercadorias vendidas, devoluções de ven-
das, descontos concedidos condicional e incondicio-
nalmente e tributos sobre esses montantes incidentes.

(E) devoluções de vendas, tributos sobre as devoluções 
incidentes e impostos sobre venda.

52. Em conformidade com o Regulamento do Imposto de 
Renda, a base de cálculo do imposto sobre a renda, 
d eterminada segundo a lei vigente à data de ocorrência 
do fato gerador, corresponde ao

(A) lucro bruto, considerando todas as adições e exclu-
sões, somente.

(B) lucro real, presumido ou arbitrado, correspondente 
ao período de apuração.

(C) lucro líquido, considerando todas as adições e exclu-
sões, somente.

(D) resultado de antes dos impostos diretos, correspon-
dente ao período de apuração.

(E) resultado de antes dos impostos diretos, conside-
rando os ajustes temporários e permanentes.

De acordo com as informações a seguir, responda às ques-
tões de números 53 e 54.

A empresa comercial Bons Produtos Ltda. é tributada 
pelo lucro real e está enquadrada na não cumulatividade 
para fins de apuração e recolhimento dos tributos relativos 
ao Pis e à Cofins. Durante um determinado mês, registrou as 
s eguintes operações:

Gastos ocorridos no mês Reais
Compras de mercadorias para revenda 220.000,00
Energia elétrica 3.000,00
Aluguel pago a pessoa jurídica 10.000,00
Aluguel pago a pessoa física 7.000,00
Festa de confraternização 15.000,00
Honorários advocatícios 5.000,00

Nesse mesmo mês, obteve uma receita bruta de vendas 
de mercadorias no valor de R$ 500.000,00.

53. O valor, em reais, da Cofins a recolher corresponderá a

(A) 20.292,00.

(B) 20.105,00.

(C) 19.760,00.

(D) 19.456,00.

(E) 19.076,00.

54. O valor, em reais, do Pis a recolher corresponderá a

(A) 4.207,50.

(B) 4.224,00.

(C) 4.290,00.

(D) 4.405,50.

(E) 8.250,00.
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58. Em conformidade com a classificação orçamentária pre-
vista na Lei no 4.320/64, por categoria econômica, o tri-
buto é uma das origens

(A) da Receita de Capital.

(B) da Receita Corrente.

(C) do superavit do orçamento corrente.

(D) dos recursos financeiros recebidos de outras pes-
soas de direito público e privado.

(E) da receita patrimonial.

59. A contabilidade aplicada ao setor público mantém um pro-
cesso de registro apto para sustentar o dispositivo legal 
do regime da receita orçamentária, de forma que atenda 
a todas as demandas de informações da execução orça-
mentária, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 4.320/1964, 
o qual estabelece que pertence(m) ao regime financeiro

(A) o acompanhamento da execução orçamentária e o 
conhecimento da composição patrimonial.

(B) a evidenciação dos fatos ligados à administração 
o rçamentária e financeira.

(C) a evidenciação dos fatos ligados à administração 
p atrimonial e industrial.

(D) as receitas nele arrecadadas e as despesas nele 
l egalmente empenhadas.

(E) a diferença positiva entre o ativo financeiro e o pas-
sivo financeiro.

60. Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação 
p atrimonial líquida, a receita pode ser “efetiva” ou “não 
efe tiva”. A Receita Orçamentária Efetiva é aquela em que 
os ingressos de

(A) disponibilidades de recursos foram precedidos de 
registro do reconhecimento do direito ou constituem 
obrigações correspondentes, como é o caso das 
operações de crédito.

(B) disponibilidades de recursos foram registrados no 
reconhecimento do fato gerador e podem até cons-
tituir obrigações correlatas.

(C) recursos financeiros nos cofres do Estado são regis-
trados somente quando representam disponibilidades.

(D) recursos financeiros nos cofres do Estado não consti-
tuem obrigações correspondentes.

(E) disponibilidade de recursos não foram precedidos de 
registro de reconhecimento do direito e não consti-
tuem obrigações correspondentes.

55. De acordo com as informações fornecidas pela Contabi-
lidade da Companhia Industrial Plutão Ltda., responda à 
questão.

•   Data base do cálculo: Primeiro trimestre de 2019
•   Enquadramento fiscal:  Lucro Real Trimestral
•   Lucro Líquido Antes dos 

impostos Diretos  
(IRPJ e CSLL) R$ 1.264.000,00

Como informações adicionais, a contabilidade forneceu:

•   Adições temporárias: R$ 178.000,00
•   Adições permanentes: R$ 22.000,00
•   Exclusões permanentes: R$ 45.500,00
•   Exclusões temporárias: R$ 18.500,00

A Empresa apresenta, ainda, expectativa de geração de 
lucros tributáveis futuros, determinada em estudo técnico 
aprovado pela Administração. Com isso, os prejuízos fis-
cais acumulados, no montante de R$ 400.000,00, d everão 
ser utilizados pela Empresa para o referido cálculo.

A soma dos valores, em reais, do imposto de renda e do 
respectivo adicional do imposto de renda é de

(A) 215.200,00.

(B) 239.000,00.

(C) 244.000,00.

(D) 250.000,00.

(E) 261.400,00.

56. Considere o princípio orçamentário, previsto no art. 2o da 
Lei no 4.320/64, que determina a existência de orçamento 
único para União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
com o fito de evitar diversos orçamentos paralelos dentro 
da mesma pessoa política, determinando que todas as 
receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercí-
cio financeiro, devem integrar um único documento legal 
dentro de cada esfera federativa. Trata-se do princípio da

(A) Universidade.

(B) Periodicidade.

(C) Exclusividade.

(D) Competência.

(E) Unidade.

57. Considere o princípio fundamental da atividade da Admi-
nistração Pública no regime democrático que é justificado 
especialmente pelo fato de o orçamento ser fixado em 
lei, sendo este que autoriza aos Poderes a execução de 
suas despesas. Esse princípio é o da

(A) Publicidade.

(B) Totalidade.

(C) Periodicidade.

(D) Exclusividade.

(E) Universalidade.
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