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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
 

❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 04 (quatro) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui 

o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

❖ Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  

❖ O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 

❖ A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente 

à resposta solicitada de cada questão. 

❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  

❖ O candidato só poderá se ausentar do local de prova após uma hora do início das provas e, em hipótese alguma, levará consigo o 

caderno de provas e nem o Cartão Resposta. 

❖ O CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS da prova discursiva será fornecida juntamente com o CARTÃO RESPOSTAS da prova 

objetiva de múltipla escolha, devendo, o candidato, ao seu término, obrigatoriamente, devolver ao fiscal o CARTÃO RESPOSTAS 

(prova objetiva) e o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS (prova discursiva) devidamente assinados, apenas, no local indicado, 

sem qualquer outro termo que identifique o candidato. 

❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 

em Ata de suas respectivas assinaturas.  

❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões, o CARTÃO RESPOSTA E O CADERNO 

DE TEXTOS DEFINITIVOS devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, 

para que ele tome as providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer 

reclamação posterior. 

❖ Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone. 
 

 
CONTADOR  

❖ Ao receber este caderno, verifique se: 

▪ A sua opção de CARGO está correta. 

▪ Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40, e UMA QUESTÃO da prova discursiva. 

▪ Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
 

INSCRIÇÃO  
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CARGO: CONTADOR 

LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I
 

O Tempo 
Rubem Alves 

 

Há duas formas de marcar o tempo. Uma delas foi inventada por homens que amam a precisão dos números, matemáticos, 
astrônomos, cientistas, técnicos. Para marcar o tempo de forma precisa, eles fabricaram ampulhetas, relógios, cronômetros, calendários. 
Nesses artefatos técnicos, todos os pedaços do tempo – segundos, minutos, dias, anos – são feitos de uma mesma substância: números, 
entidades matemáticas. Não há inícios nem fins, apenas a indiferente sucessão de momentos, que nada dizem sobre alegrias e 
sofrimentos. Apenas um bolso vazio. Nele, a alma não encontra morada. 

Nas Olimpíadas, a performance dos corredores e nadadores é medida até os centésimos. Fico a me perguntar: “Como é que 
conseguem? Que diferença faz?”. 

A outra foi inventada por homens que sabem que a vida não pode ser medida com calendários e relógios. A vida só pode ser 
marcada com a vida. Os amantes do Cântico dos Cânticos marcavam o tempo do amor pelos frutos maduros que pendiam das árvores. 
Quando as folhas dos plátanos ficam amarelas sabemos que o outono chegou. Os ipês-rosas e amarelos anunciam o inverno. 

Qual a magia que informa os ipês, todos eles, em lugares muito diferentes, que é hora de perder as folhas e florescer? E sem 
misturar as cores. Primeiro os rosas, depois os amarelos e, finalmente, os brancos.  

Sugeri que algum compositor compusesse uma sinfonia ou uma brincadeira musical em três movimentos. Primeiro movimento, 
“Ipê-rosa”, andante tranquilo, em que os violoncelos cantam a paz e a segurança. Segundo movimento, “Ipê-amarelo”, rondo vivace, em 
que os metais, cores parecidas com a dos ipês, fazem soar a exuberância da vida. Terceiro movimento, “Ipê-branco”, moderato, em que 
o veludo dos oboés canta a mansidão. Seria bom se nós, como os ipês, nos abríssemos para o amor no inverno. 

A precisão dos números marca o tempo das máquinas e do dinheiro. O tempo do amor se marca com o corpo. 
Um calendário é coisa precisa: anos, meses, dias, horas, que são marcados com números. Esses números medem o tempo. 

Mas os pedaços de tempo são bolsos vazios: nada há dentro deles. O bolso vazio do tempo se torna parte do nosso corpo quando o 
enchemos com vida. Aí o tempo não mais pode ser representado por números. O tempo aparece como um fruto que vai sendo comido: 
é belo, é colorido, é perfumado. E, à medida que vai sendo comido, vai acabando. Vem a tristeza. O tempo da vida se marca por alegrias 
e tristezas. Há inícios e há fins. 

Tempus fugit; o tempo foge. Portanto, carpe diem: colha o dia como um fruto que amanhã estará podre. 
Viver ao ritmo de alegrias e tristezas é ser sábio. “Sapio”, no latim, quer dizer, “eu saboreio”. O sábio é um degustador da vida. 

A vida não é para ser medida. Ela é para ser saboreada. 
Um texto bíblico diz: “Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio”. Acho que Jesus 

sorriria se eu acrescentasse ao “Pai-Nosso” outra súplica: “A fruta nossa de cada dia dá-nos hoje…”. Caqui, pitanga, morango à beira do 
abismo, melancia… 

Heráclito foi um filósofo grego fascinado pelo tempo. Contemplava o rio e via que tudo é rio. Percebeu que não é possível entrar 
duas vezes no mesmo rio; na segunda vez, as águas serão outras, o primeiro rio já não existirá. Tudo é água que flui: as montanhas, as 
casas, as pedras, as árvores, os animais, os filhos, o corpo… Assim é tudo, assim é a vida: tempo que flui sem parar. Daquilo que ele 
supostamente escreveu, restam apenas fragmentos enigmáticos. Dentre eles, um me encanta: “Tempo é criança brincando, jogando; da 
criança o reinado”. 

Para nós, o tempo é um velho, cada vez mais velho, sobre quem se acumulam os anos que passam e de quem a vida foge. 
Heráclito, ao contrário, diz que o tempo é criança, início permanente, movimento circular, o fim que volta sempre ao início, fonte 

de juventude eterna, possibilidade de novo começos. 
Tempo é criança? O que o filósofo queria dizer exatamente eu não sei. Mas sei que as crianças odeiam Chronos, o deus dos 

cronômetros, dos segundos, dos centésimos de segundos O relógio é o tempo do dever: corpo engaiolado. 
 

Disponível em https://www.revistaecosdapaz.com/o-tempo-uma-cronica-encantadora-de-rubem-alves/. 
 

 

1. No período “Uma delas foi inventada por homens que amam 
a precisão dos números,...”, a oração destacada é 
classificada como 

 

A) subordinada adverbial final. 
B) subordinada adjetiva restritiva. 
C) coordenada sindética explicativa. 
D) subordinada substantiva objetiva direta. 
 
 
 

 

2. Ao observar a posição do pronome oblíquo “o” em “O bolso 
vazio do tempo se torna parte do nosso corpo quando o 
enchemos com vida”, assinale a alternativa que apresenta 
uma oração em que o pronome oblíquo foi empregado da 
mesma forma e pelo mesmo motivo que no exemplo citado. 
 

A) Caso me empreste o dinheiro, pagarei a multa hoje mesmo. 
B) Pedro lhe ofereceu uma vaga de emprego na empresa dele. 
C) Alguém a viu saindo de forma suspeita do supermercado. 
D) As pessoas não se cuidam e ainda prejudicam os outros. 
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CARGO: CONTADOR 

3. De acordo com as ideias apresentadas no TEXTO I, com 
relação à questão do tempo, o escritor Rubem Alves afirma 
que 

 

I. há duas formas de marcar o tempo: a cronológica e a própria 
vida. 

II. o tempo criança assusta os mais velhos que têm medo da 
morte. 

III. o tempo pode ser aprisionado, encarcerado pelo homem. 
IV. o tempo é como um rio, flui sem parar, não espera por 

ninguém. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e III. 
B) apenas em II e III. 
C) apenas em I e IV. 
D) apenas em II e IV. 
 

 

4. Um gênero textual pode ser composto por várias tipologias, 
desde que elas sejam necessárias para cumprir o objetivo 
comunicativo em questão. O texto de Rubem Alves, por 
exemplo, é composto por tipologias textuais diferentes. A esse 
propósito, analise o trecho a seguir: 

 

“Há duas formas de marcar o tempo. Uma delas foi inventada 
por homens que amam a precisão dos números, matemáticos, 
astrônomos, cientistas, técnicos. Para marcar o tempo de 
forma precisa, eles fabricaram ampulhetas, relógios, 
cronômetros, calendários. Nesses artefatos técnicos, todos os 
pedaços do tempo – segundos, minutos, dias, anos – são 
feitos de uma mesma substância: números, entidades 
matemáticas”.   

 

Sobre o trecho analisado, é correto afirmar que a tipologia 
textual predominante é a 

 

A) argumentativa. 
B) injuntiva. 
C) narrativa. 
D) descritiva. 
 

 

5. “Seria bom se nós, como os ipês¹, nos abríssemos² para o 
amor no inverno”. As palavras em negrito foram acentuadas 
por quais motivos? 

 
A) 1. É uma palavra oxítona terminada em E(s). 
     2.  Toda palavra proparoxítona é acentuada. 
B) 1. É uma palavra paroxítona terminada em ES. 
     2. É uma palavra proparoxítona terminada em OS. 
C) 1. Todo monossílabo tônico é acentuado. 
     2. Toda palavra paroxítona é acentuada. 
D) 1. É uma palavra paroxítona terminada em hiato. 
     2. Toda palavra proparoxítona é acentuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. A coesão é importante para interligar as ideias em um texto. 
Sem ela, não é possivel estabelecer o sentido desejado. Em 
“E, à medida que vai sendo comido, vai acabando”, a 
conjunção destacada está estabelecendo ideia de  
 

A) consequência. 
B) comparação. 
C) proporção. 
D) conclusão. 

 

 

7. “Há duas formas de marcar o tempo”. Com relação à 
concordância do verbo “haver”, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. Fica no singular quando for usado no sentido de existir ou 
acontecer. 

II. É pessoal e por isso concorda com o sujeito da oração. 
III. Fica no plural para indicar um sujeito indeterminado. 
IV. É impessoal e forma uma oração sem sujeito. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e II. 
B) apenas em I e IV. 
C) apenas em II e IV. 
D) apenas em II e III. 

 

 

TEXTO II 
 

 
Disponível em https://www.conradoleiloeiro.com.br/peca.asp?ID=2185724.. 

 

8. Pela análise da tirinha do TEXTO II, é correto inferir que 
 

A) há boas perspectivas para o futuro. 
B) o futuro guarda segredos inimagináveis. 
C) não devemos nos preocupar com o futuro. 
D) o futuro parece ser bastante desagradável. 

 

 

9. Em “Evitem-no”, o pronome “no” está exercendo função 
sintática de 
 

A) sujeito. 
B) objeto direto. 
C) objeto indireto. 
D) adjunto adnominal. 
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CARGO: CONTADOR 

10. “Bubi,¹ com seus poderes, você pode se transportar no tempo 
e nos dizer como será o futuro?” A primeira vírgula empregada 
no período foi necessária para 
 

A) isolar o vocativo. 
B) isolar o aposto. 
C) separar orações coordenadas. 
D) intercalar adjunto adverbial deslocado. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11. Nas configurações básicas do Windows 10 é possível 
gerenciar vários mecanismos, entre eles, o de “Permissões do 
aplicativo”, que contém opções de proteção a localização, 
câmera, microfone etc. O ícone que permite as alterações de 
configurações em Permissões do aplicativo é o 
 

A) Contas.  
B) Aplicativos.  
C) Privacidade. 
D) Facilidade de Acesso. 
 

 

12. A respeito do aplicativo próprio do Windows para a criação e 
edição de slides, o Microsoft Power Point 2013, assinale a 
alternativa que indica as opções disponíveis na aba “Design”. 
 

A) Temas, Variantes, Personalização de Plano de Fundo da Área 
de Trabalho. 

B) Temas, Variações, Padronização, Criação de Animações. 
C) Temas, Variações, Personalização e Criação de Animações.  
D) Temas, Variantes, Personalização, Tamanho do Slide e 

Formatar Plano de Fundo.  
 

 

13. Quanto às configurações básicas no sistema operacional 
Windows 10, no caminho Aplicativos >> Aplicativos e recursos, 
é possível visualizar algumas informações referentes aos 
aplicativos instalados no notebook/desktop. Sobre o tema, 
analise as assertivas a seguir e identifique-as como 
Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 
 

(     ) Constam, nessa seção, informações sobre o tamanho 
dos softwares/aplicativos instalados. 

(     )  É possível visualizar a data de instalação do aplicativo. 

(     )  Aparecem informações detalhadas sobre os 
desenvolvedores do aplicativo. 

(     )  É possível criar uma classificação por nome dos 
aplicativos instalados, para melhor inspeção. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, no 
sentido de cima para baixo. 

 

A) F, F, V, F. 
B) V, V, F, V. 
C) V, V, V, F. 
D) F, V, V, F. 
 
 
 

14. Nas configurações do Windows 10 é possível utilizar recursos 
disponíveis e gratuitos para prevenção contra programas 
maliciosos que possam infectar o SO de nosso notebook ou 
desktop. Uma dessas funções está na emissão de relatórios 
sobre dados enviados e recebidos durante a navegação na 
Web, como Windows Defender SmartScreen. De acordo com 
essas informações, assinale a alternativa que indica o caminho 
para realizá-la: 
 

A) Configurações >> Privacidade >> Dados de Diagnóstico >> 
Geral ou Completo. 

B) Configurações >> Web >> Dados de Diagnóstico >> 
Comentários em Janela. 

C) Configurações >> Histórico de atividades >> Diagnóstico e 
Comentários.  

D) Configurações >> Histórico de atividades >> Dados de 
Diagnóstico >> Comentários em Janela. 

 

 

15. A maior parte dos dispositivos móveis de armazenamento de 
dados conta, desde o século XX, com uma evolução na sua 
capacidade de salvamento de dados. Organizando uma 
classificação dos hardwares de dispositivos de 
armazenamento, dos mais recentes para os mais antigos, 
assinale a alternativa com a sequência correta. 
 

A) DVD-R, CD, CD-R, Disco Rígido e Disquete. 
B) Disco Rígido, CD-R, DVD-R e Pen Drive. 
C) Disquete, Disco Rígido, SSD, Pen Drive e DVD-R. 
D) Pen Drive, Cartão SSD, DVD-R, DVD e Disquete. 

 

 

16. Sobre os dispositivos de armazenamento, identifique as 
afirmações a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 
 

(     ) Cloud computing é uma forma alternativa, porém não 
muito viável para armazenamento, uma vez que os 
dispositivos disponíveis ainda são muito limitados em 
espaço. 

(     )  Englobam hardwares amplamente utilizados nos 
anos 1990, 2000 e 2010, tais como CD-Roms e Pen-
Drives. 

(     )  Contam hoje com armazenamento em nuvem como 
uma das formas mais viáveis. 

(     )  Podem ser definidos apenas como hardwares que 
guardam os arquivos que se quer salvar para usos 
posteriores. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, no 
sentido de cima para baixo. 

 

A) V, V, F, V. 
B) V, V, V, F. 
C) F, V, V, F. 
D) F, F, F, F. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

17. Assinale o valor correto de “a” na expressão: 
#+1

#−1
=  

𝑎−1

𝑎+1
. 

 

A) # 
B) 2# 
C) - # 
D) -2# 
 

 

18. Seja p(
6𝑥+1

6𝑥−1
) = 6x. Assinale a alternativa que representa o 

correto valor de p(100). 

 

A) 
2021

2020
 

B) 
1010

1011
 

C) 
2020

2021
 

D) 
1011

1010
 

 

19. Um alfamético é um jogo no qual, nas operações, aparecem 
letras no lugar de números e o objetivo é encontrar os valores 
de 0 a 9 a que corresponda cada letra para que o cálculo 
indicado esteja correto. A partir da expressão abaixo, assinale 
a alternativa que indica corretamente o valor de W + Z + Y + 
X. 
 

 
A) 6 
B) 5 
C) 4 
D) 3 
 
 

 

20. Assinale a alternativa que possui apenas razões especiais: 
 
A) Escala, densidade demográfica, velocidade, probabilidade e 

massa. 
B) Escala, densidade demográfica, velocidade, probabilidade e 

porcentagem. 
C) Tempo, densidade demográfica, velocidade, probabilidade e 

porcentagem. 
D) Escala, densidade demográfica, trabalho, probabilidade e 

porcentagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X Y Z 

+ X Y Z 

 X Y Z 

W Z Y Z 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

 

21. Dependendo dos valores que possam assumir os elementos 
da equação patrimonial (A=P+PL), o Balanço Patrimonial pode 
apresentar algumas configurações, não esquecendo que 
Situação Líquida é a diferença entre o Ativo e o Passivo (SL= 
A – PE). Sobre o tema, atribua V para as assertivas 
verdadeiras e F para as assertivas falsas: 

 

(    ) Favorável, Positiva ou Superavitária: quando o Ativo 
é maior que o Passivo EXIGÍVEL. Dizemos, nessa 
hipótese, que há Patrimônio Líquido. O Patrimônio 
Líquido é, pois, a diferença entre Ativo e Passivo. PL 
= A – PE. 

(    ) Desfavorável, Negativa ou Deficitária: quando o 
Ativo é menor que o Passivo EXIGÍVEL. Nessa 
hipótese, estaremos diante da figura denominada de 
Passivo a Descoberto, isto é, uma parcela das 
Obrigações (PASSIVO) ficará sem ser paga mesmo 
que a empresa realize todo o seu ativo. Ou seja, o 
Ativo não é suficiente para liquidar todas as dívidas. 

(    ) Nula ou Inexistente: quando o ATIVO é igual ao 
PASSIVO.  O capital foi absorvido e todo o 
patrimônio pertence a terceiros, pois o total de bens 
e direitos é igual ao das obrigações. Esta representa 
uma situação rara, pois sendo o A = P, significa que 
toda a parte do proprietário já foi consumida pelas 
obrigações que representam o mesmo valor do 
conjunto de bens e direitos. 

(    ) Considerando que uma parte do ativo é constituída 
de bens necessários à atividade operacional da 
empresa e deles não pode se desfazer, o Ativo 
deverá ser maior que Passivo Exigível, no mínimo 
pela soma desses valores, pois, caso contrário, é 
bem provável que a empresa tenha que alienar 
esses bens, para poder solver seus compromissos, 
daí nada sobrando para que ela possa continuar em 
operação. 

 

A sequência correta, no sentido de cima para baixo, é 
 

A) V – F – V – V. 
B) V – V – F – V. 
C) V – V – V – V. 
D) F – V – V – F. 
 

 

22. Sobre o que versa o artigo 5º do Decreto 5.450, de 31 de maio 
de 2005, assinale a alternativa correta. 
 
A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos 
princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, 
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 
objetivo, bem como aos princípios correlatos da 
 

A) razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 
B) uniformidade, competitividade e razoabilidade. 
C) razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade. 
D) inalterabilidade, razoabilidade e competitividade. 

23. O patrimônio de uma sociedade empresarial sofre constante 
movimentação, decorrente de atos de gestão contínua. Tais 
acontecimentos podem ser classificados, basicamente, em 
dois grandes grupos: os atos contábeis e os fatos contábeis. 
Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. Fatos administrativos são os acontecimentos que provocam 
variações nos valores patrimoniais, alterando, via de regra, o 
patrimônio líquido.  

II. Os denominados fatos mistos representam a junção dos fatos 
permutativos e modificativos. 

III. Fatos permutativos são aqueles que provocam permutações 
entre os elementos patrimoniais (bens, direitos e obrigações), 
modificando a riqueza da entidade, ou seja, o valor do 
patrimônio líquido. 

IV. Os fatos modificativos que geram alterações a menor no 
patrimônio líquido são classificados como fatos modificativos 
aumentativos. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em II. 
C) apenas em III. 
D) apenas em IV. 

 

 

24. A questão tributária é um dos pontos essenciais a serem 
observados pelo empreendedor brasileiro. O motivo para tanto 
é o impacto que ela gera no dia a dia de trabalho e na tomada 
de decisão dentro das empresas. Sendo assim, é necessário 
dar atenção especial a esse assunto. Um bom entendimento 
não somente a respeito dos impactos da alta carga tributária, 
mas também sobre as possibilidades de lidar com o problema, 
é fundamental para uma gestão de sucesso. Em relação ao 
regime de enquadramento, assinale a afirmativa incorreta. 

 
A) Uma empresa enquadrada no regime Simples Nacional conta 

com os benefícios para as pequenas e médias companhias, 
tendo simplificado seu cumprimento de obrigações. 

B) No Lucro Real, os cálculos são realizados em função dos 
resultados exatos obtidos. 

C) No Lucro Presumido existe uma média calculada em função 
da atividade desempenhada pela empresa. 

D) O Lucro Arbitrado é a modalidade que surge em ocasiões 
especiais em que a autoridade tributária aplica percentuais 
sobre a receita líquida. 

 

 
25. As alíquotas mínimas e máximas do Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza são, respectivamente, 
 
A) 2 e 6%. 
B) 3 e 7%. 
C) 3 e 5%. 
D) 2 e 5%. 
 

 
 

https://www.terra.com.br/economia/o-impacto-dos-tributos-na-atividade-empresarial,20086700a566b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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26. Leia o enunciado a seguir: 
 

O registro contábil da baixa dos bens obsoletos ou sucateados 
será um débito na conta de depreciação acumulada e um 
crédito na conta do custo do bem, cujas contrapartidas serão 
lançadas em uma conta de resultado do período que irá 
registrar o valor líquido do bem baixado. 

 

É correto afirmar que 
 

A) não há incorreções no enunciado acima. 
B) está errada a afirmação de que o registro contábil da baixa dos 

bens obsoletos ou sucateados será um débito na conta de 
depreciação acumulada. 

C) está errada a afirmação de que o registro contábil da baixa dos 
bens obsoletos ou sucateados será um crédito na conta do 
custo do bem. 

D) está errada a afirmação: “cujas contrapartidas serão lançadas 
em uma conta de resultado do período que irá registrar o valor 
líquido do bem baixado”. 

 

 

27. O balancete de verificação da razão é a relação de contas, 
com seus respectivos saldos, extraída dos registros contábeis 
em determinada data. Sobre o tema, assinale a alternativa 
correta. 
 

A) A abrangência não está entre os elementos mínimos que 
devem constar no balancete de verificação. 

B) O balancete deve ser levantado, obrigatoriamente, em 
periodicidade mensal. 

C) Tanto os balancetes que se destinam a fins internos quanto 
externos à Entidade deverão conter, obrigatoriamente, nome e 
assinatura do contabilista responsável, sua categoria 
profissional e número de registro no CRC. 

D) O grau de detalhamento do balancete deverá ser consentâneo 
com sua finalidade. 

 

 

28. Em relação ao objeto social, pode ser objeto da companhia 
qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem 
pública e aos bons costumes. Sobre o tema, analise as 
afirmativas a seguir: 
 

I. Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege 
pelas leis e usos do comércio. 

II. O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo. 
III. A companhia não pode ter por objeto participar de outras 

sociedades. 
IV. A participação em outras sociedades não pode ser prevista no 

estatuto, só pode ser facultada excepcionalmente, como meio 
de realizar o objeto social. 

 
É correto o que se afirma 

 
A) apenas em I, II e IV. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em I e IV. 
D) apenas em II, III e IV. 

 
 

29. Segundo a Lei 4.320/64, são Receitas de Capital 
 
I. as provenientes da realização de recursos financeiros 

oriundos de constituição de dívidas. 
II. as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras 

pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a 
atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. 

III. as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, 
agropecuária, industrial, de serviços e outras. 

IV. as provenientes da conversão, em espécie, de bens e direitos. 
 

É correto o que se afirma 
 
A) apenas em I, II e IV. 
B) apenas em I e IV. 
C) apenas em III e IV. 
D) apenas em II e III. 

 

 

30. A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) tem como 
objetivo principal apresentar de forma vertical resumida 
(dedutiva) a formação do resultado em um determinado 
exercício, diante do confronto das receitas auferidas e dos 
custos e despesas incorridos (operacionais e não 
operacionais) apuradas segundo o Regime de Competência 
Contábil, além de indicar, também, a receita líquida e os lucros 
(ou prejuízos) bruto, operacional e líquido. Em outras palavras, 
ela nos oferece uma síntese econômica dos resultados 
operacionais de uma empresa em certo período, normalmente, 
de 12 (doze) meses. Sobre tal demonstrativo, analise as 
afirmativas a seguir:  

 
I. Embora a DRE seja elaborada anualmente para fins legais de 

divulgação, em geral são feitas mensalmente para fins 
administrativos e anualmente (Lucro Real Anual) ou 
trimestralmente (Lucro Real Trimestral) para fins fiscais. 

II. O artigo 187 da Lei nº 6.404/1976 estabelece a ordem de 
apresentação das receitas, custos e despesas, na DRE, para 
fins de publicação. 

III. Segundo a Lei nº 6.404/1976, essa demonstração deverá 
discriminar, entre outros, a Receita Líquida das vendas e 
transferências, as deduções de aquisição de produtos, os 
descontos e os tributos. 

IV. A DRE também deverá discriminar as participações de 
debêntures, empregados, administradores e partes 
beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e 
de instituições ou fundos de assistência ou previdência de 
empregados, que não se caracterizem como despesa. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em II, III e IV. 
B) apenas em I, III e IV. 
C) apenas em I, II e IV. 
D) apenas em I, II e III. 
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CARGO: CONTADOR 

31. Tendo como referência as Normas Brasileira de Contabilidade 
– NBC T 16, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público é 
organizada na forma de sistema de informações, cujos 
subsistemas, conquanto possam oferecer produtos diferentes 
em razão da respectiva especificidade, convergem para o 
produto final, que é a informação sobre o patrimônio público. 
O subsistema que registra, processa e evidencia os atos de 
gestão cujos efeitos possam produzir modificações no 
patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles 
com funções específicas de controle, é 

 
A) Financeiro. 
B) Patrimonial. 
C) Compensação. 
D) Custos. 
 

 
32. A Lei 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações, 

afirma que a companhia ou sociedade anônima terá o capital 
dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou 
acionistas será 

 
A) ilimitada ao preço de emissão das ações adquiridas. 
B) limitada ao valor de emissão de ações subscritas. 
C) ilimitada ao preço de emissão e venda de ações adquiridas ou 

subscritas. 
D) limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou 

adquiridas. 
 

 
33. Segundo a Lei 3.820/60, são atribuições do Conselho Federal 

de Farmácia: 
 

I. organizar os regimentos internos dos Conselhos Regionais e 
Federal; 

II. eleger, na primeira reunião ordinária de cada triênio, sua 
diretoria, composta de Presidente, Vice-Presidente, 
Secretário-Geral, Tesoureiro e Conselheiros Fiscais; 

III. tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos 
Conselhos Regionais e dirimi-las; 

IV. julgar em última instância os recursos das deliberações dos 
Conselhos Regionais; 

V. deliberar sobre questões oriundas do exercício de atividades 
afins às do farmacêutico. 

 
Sobre as atribuições, é correto o que se afirma 

 
A) em I, II, III, IV e V. 
B) apenas em I, III e IV. 
C) apenas em III, IV e V. 
D) apenas em I, III e V. 

 
 
 
 
 
 

 

34. O Decreto nº 8.373/2014 instituiu o Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial). Por meio desse sistema, os 
empregadores passaram a comunicar ao Governo, de forma 
unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como 
vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, 
comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, 
escriturações fiscais e informações sobre o FGTS. Sobre o 
tema, atribua V para as assertivas verdadeiras e F para as 
assertivas falsas: 

 

I. (    ) 
 

A transmissão eletrônica desses dados simplifica 
a prestação das informações referentes às 
obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
de forma a reduzir a burocracia para as 
empresas. Porém, a prestação das informações 
ao eSocial não substitui o preenchimento e a 
entrega de formulários e declarações separados 
a cada ente. 

II. (    ) 
 

A implantação do eSocial viabiliza garantia aos 
diretos previdenciários e trabalhistas, racionaliza 
e simplifica o cumprimento de obrigações, 
elimina a redundância nas informações 
prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas e 
aprimora a qualidade das informações das 
relações de trabalho, previdenciárias e 
tributárias. A legislação não prevê ainda 
tratamento diferenciado às micro e pequenas 
empresas. 

(    ) 
 

A obrigatoriedade de utilização desse sistema 
para os empregadores depende de Resolução do 
Comitê Gestor do eSocial, conforme 
Decreto 8.373/2014, que definirá o cronograma 
de implantação e transmissão das informações 
por esse canal. 

(    ) 
 

O projeto eSocial é uma ação conjunta dos 
seguintes órgãos e entidades do governo federal: 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, 
Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS e Ministério do Trabalho – 
MTb. 

 
 
A sequência correta, no sentido de cima para baixo, é 
 
A) V – V – V – V. 
B) F – F – V – V. 
C) F – V – V – V. 
D) V – F – V – F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

~ 9 ~ 
 

CARGO: CONTADOR 

35. A Lei 6.839/80, que versa sobre entidades competentes para 
fiscalização do exercício profissional, afirma que o registro de 
empresas e a anotação dos profissionais legalmente 
habilitados, delas encarregados, serão  

 
A) obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do 

exercício das diversas profissões, em razão da atividade 
básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a 
terceiros. 

B) facultativos nas entidades competentes para a fiscalização do 
exercício das diversas profissões, em razão da atividade 
básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a 
terceiros. 

C) obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do 
exercício das diversas profissões, apenas em razão da 
atividade básica. 

D) facultativos nas entidades competentes para a fiscalização do 
exercício das diversas profissões, em relação àquela pela qual 
prestem serviços a terceiros. 

 

 
36. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 

competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como 
fato gerador a prestação de serviços constantes da legislação 
relacionada, ainda que esses não se constituam como 
atividade preponderante do prestador. Sobre a incidência do 
referido imposto, assinale a alternativa correta. 

 
A) Não incide sobre o serviço proveniente do exterior do País ou 

cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 
B) Não incide sobre os serviços prestados mediante a utilização 

de bens e serviços públicos explorados economicamente 
mediante autorização, permissão ou concessão, com o 
pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do 
serviço. 

C) Não incide sobre o valor intermediado no mercado de títulos e 
valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o 
principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações 
de crédito realizadas por instituições financeiras. 

D) A incidência do imposto depende da denominação dada ao 
serviço prestado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

37. Na definição do Professor Hilário Franco, a Contabilidade é “a 
ciência que estuda e pratica, controla e interpreta os fatos 
ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a 
demonstração expositiva e a revelação desses fatos, com o 
fim de oferecer informações sobre a composição do 
patrimônio, suas variações e o resultado econômico 
decorrente da gestão da riqueza econômica”. Sobre o tema, 
analise as afirmativas a seguir: 

 
I. As principais funções da Contabilidade são: registrar, organizar, 

demonstrar, analisar e acompanhar as modificações do 
patrimônio em virtude da atividade econômica ou social que a 
empresa exerce no contexto econômico. 

II. A Contabilidade faz o registro metódico e ordenado dos 
negócios realizados e a verificação sistemática dos resultados 
obtidos. Ela deve identificar, classificar e anotar as operações 
da entidade e de todos os fatos que de alguma forma afetam 
sua situação econômica, financeira e patrimonial. 

III. Com a acumulação de dados, convenientemente 
classificados, a Contabilidade procura apresentar, de forma 
ordenada, o histórico das atividades da empresa, a 
interpretação dos resultados, e através de relatórios produzir 
as informações que se fizerem precisas para o atendimento 
das diferentes necessidades. 

IV. A informação contábil, principalmente no que se refere ao 
estabelecimento de padrões e ao inter-relacionamento da 
Contabilidade e os planos orçamentários, é de grande utilidade 
no planejamento empresarial, ou seja, no processo de decisão 
sobre que curso de ação deverá ser tomado para o futuro. 

V. A missão da Contabilidade está voltada, exclusivamente, ao 
fornecimento de informações aos gestores da empresa e aos 
entes de controles governamentais. 

 
É correto o que se afirma 

 
A) em I, II, III, IV e V. 
B) apenas em I, II e IV. 
C) apenas em I, III e V. 
D) apenas em I, II, III e IV.  
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38. Os Princípios de Contabilidade representam a essência das 
doutrinas e teorias relativas à Ciência da Contabilidade. 
Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo 
de ciência social, cujo objeto é o patrimônio das entidades. 
Sobre os princípios, analise os itens a seguir: 
 

I. Refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos 
componentes patrimoniais para produzir informações íntegras 
e tempestivas. 

II. Determina a adoção do menor valor para os componentes do 
ativo e do maior valor para os do passivo, sempre que se 
apresentem alternativas igualmente válidas para a 
quantificação das mutações patrimoniais que alterem o 
patrimônio líquido. 

III. A falta de integridade e tempestividade na produção e na 
divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de 
sua relevância. 

IV. O entendimento é o seguinte: quando se apresentem 
alternativas válidas para quantificação das mutações 
patrimoniais que alterem o Patrimônio Líquido, escolhe-se o 
menor valor para o ativo, e maior valor para o passivo. 

 
Os itens acima se referem a dois princípios, que são: 

 
A) continuidade e entidade. 
B) oportunidade e prudência. 
C) prudência e competência. 
D) do registro pelo valor original e oportunidade. 
 

 
39. A Empresa Alfa-Ômega pagará, via banco, um boleto em 

atraso junto ao seu fornecedor Andrômeda. O documento, que 
tem valor principal de R$ 100.000,00 e prevê juros de 4,5% ao 
mês, está, na data do pagamento, com 5 dias de atraso. O 
lançamento contábil correspondente a esta operação será 

 
A) D – Fornecedores – 100.000,00 

D – Juros Ativos – 750,00 (receita financeira) 
C – Banco – 100.750,00 
 

B) D – Fornecedores – 100.000,00 
D – Juros Passivos – 500,00 (despesa financeira) 
C – Banco – 100.500,00 
 

C) D – Fornecedores – 100.000,00 
D – Juros Passivos – 750,00 (despesa financeira) 
C – Banco – 100.750,00 
 

D) D – Fornecedores – 100.000,00 
D – Juros Ativos – 550,00 (receita financeira) 
C – Banco – 100.550,00 

 
 
 
 
 
 

40. Um empresário contratou um empréstimo pagando uma taxa 
de juros simples de 6% ao mês durante nove meses. Ao final 
deste período, calculou em R$ 540.000,00 o total dos juros 
incorridos. O valor tomado em empréstimo foi de  
 

A) R$ 1.000.000,00. 
B) R$ 1.080.000,00. 
C) R$ 1.200.000,00. 
D) R$ 960.000,00. 
 

RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


