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INSTRUÇÕES 

 

Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com quatro opções (A, 

B, C, D) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no 

Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de 

Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 

preenchimento contidas nele. 

Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o 

candidato deverá assinar o mesmo. 

 

Durante a realização das provas é vedado:  

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou 

equipamentos eletrônicos;  

b) a comunicação entre os candidatos;  

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  

d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 

embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos 

do seu início.  

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento 

elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais 

de sala auxiliar na interpretação. 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, 

somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma. 

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de 

Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens 

especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 

O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para 

preenchimento do Cartão Resposta. 

O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do 

caderno de questões para conferir com o gabarito oficial. 

CONTADOR 



Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala 

para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões 

respostas, o lacre do envelope que guardará os Cartões Resposta. 

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso 

Público, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, 

implicará na eliminação do candidato do Concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA SORTE!  



Português 

 

Texto para as questões 01 a 03: 

O homem que se endereçou 

Apanhou o envelope e na sua letra cuidadosa subscritou a si mesmo: 

Narciso, rua Treze, nº 21. 

Passou cola nas bordas do papel, mergulhou no envelope e fechou-se. Horas mais tarde 

a empregada colocou-o no correio. Um dia depois sentiu-se na mala do carteiro. Diante 

de uma casa, percebeu que o funcionário tinha parado indeciso, consultara o envelope e 

prosseguira. Voltou ao DCT, foi colocado numa prateleira. Dias depois, um novo 

carteiro procurou seu endereço. Não achou, devia ter saído algo errado. A carta voltou à 

prateleira, no meio de muitas outras, amareladas, empoeiradas. Sentiu, então, com 

terror, que a carta se extraviara. E Narciso nunca mais encontrou a si mesmo. 

BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Cadeiras proibidas. São Paulo: Global, 2003. 

 

1. Sobre o texto é correto afirmar: 

A) A narrativa deixa o leitor incôndito pelo fato de Narciso não encontrar mais a si 

mesmo. 

B) A narrativa traz ao leitor a ideia de quem muito procura encontrar os outros, acaba 

por perder a si mesmo. 

C) O texto foi construído com base em um cenário real, porém a história é inverossímil. 

D) O texto foi construído com base em um cenário real e a história é verossímil. 

 

2. Pode-se inferir que o objetivo do escritor ao redigir o conto era: 

A) trazer à tona uma imagem negativa e caótica das repartições públicas. 

B) retratar a vida de um homem que passou a vida tentando se encontrar dentro dos 

obstáculos da vida e, por provavelmente ter uma vida ditosa, endereça-se a si mesmo. 

C) fazer uma crítica a realidade social da época a partir de uma história sobrenatural. 

D) levar o leitor a refletir que muitas pessoas se preparam para um caminho e/ou 

objetivo, porém por percalços da vida não conseguem atingi-lo. 

 

3.  “A carta voltou à prateleira,...” O acento grave indicativo de crase usado no 

fragmento anterior está corretamente empregado na alternativa: 

A) Não aguentava mais as reclamações do dia à dia. 

B) Escrevi à lápis a redação. 

C) Comprou o vestido à vista. 

D) Andar à cavalo era um de seus passatempos prediletos. 

 

4. A conjunção em destaque na sentença a seguir expressa ideia de: 

“Ele não almoçou nem jantou naquele dia.” 

A) conclusão 

B) contraste 



C) alternância 

D) adição 

 

5. Marque a alternativa em que o adjetivo não corresponde a locução adjetiva 

sublinhada: 

A) Brincadeiras de criança são as mais divertidas. – pueris 

B) Ia fazer exame da garganta na tarde de ontem. - argírico 

C) Bolas de fogo caíam do céu na noite da virada. - ígneas 

D) Todas as medalhas eram de ouro. - áureas 

 

 

Matemática 

6. Para alimentar 90 animais suínos durante um período de 90 dias são necessários  

6480kg de ração, nas mesmas condições, para alimentar 100 animais  durante 95 dias, a 

quantidade de ração será de: 

A)7600 kg.  B)6760 kg  C)7000 kg.  D)7300 kg. 

 

7.  Um torre tem 60 m de altura a uma certa hora do dia e produz uma sombra 12m de 

sua base.  Um homem de 1,8 m de altura nesta mesma hora produzira uma sombra de 

aproximadamente quantos cm. 

A)36cm.  B)56cm.  C)40cm.  D)60cm. 

 

8. Uma indústria tem lucro fixada em 60% sobre o valor do custo de cada mercadoria. 

Se esta indústria der um desconto 30% na compra e um cliente pagou R$162,40 neste 

período, quanto foi lucro dessa mercadoria? 

A)R$20,60.  B)R$17,40.  C)R$14,40.  D)R$12,60. 

 

9. Em uma progressão geométrica o oitavo termo é igual a 312500 se a razão é igual a 5, 

qual é o valor do terceiro termo dessa progressão geométrica? 

A) 4   B)20.   C)40.   D)100. 

 

10.  Em um sitio há apenas galinhas e suínos perfazendo um total de 32 animais. Ao 

contar o número de pés dos animais obteve-se 88 pés. Com essas informações quantas 

galinhas tem no sitio? 

A) 12   B) 14   C) 16   D) 20 

 

Conhecimentos Gerais 

11.Qual o País tem realizado frequentemente testes nucleares e ameaça principalmente 

os Estados Unidos da América? 

A)Israel  B)China  C)Rússia  D)Coréia do Norte 

 



12.O Brasil é uma República Federativa formada pela União, pelos Estados e pelos 

municípios. A Assembleia legislativa e a Câmara dos Deputados, correspondem 

respectivamente, aos níveis federativos: 

A)Federal e Estadual 

B)Federal e Distrital 

C)Estadual e Federal 

D)Federal e Estadual 

 

13.O Congresso Nacional é bicameral, ou seja, composto pelo Senado Federal e Câmara 

dos Deputados. Quantos são os senadores e quantos são os Deputados Federais, 

respectivamente? 

A)32 e 515 

B)34 e 514 

C)31 e 513 

D)Nenhuma alternativa é correta 

 

14.Pelos relatos históricos com registro de Jardinópolis, qual foi o primeiro  nome dado 

pelos imigrantes ao local onde hoje é o município, na década de 1940? 

A)Vila Flor 

B)Vila Jardim 

C)Vila Santo Antônio 

D)Vila Santa Maria 

 

15.O Município de Jardinópolis faz divisa territorial com os municípios de Formosa do 

Sul, Quilombo, União do Oeste, Irati e Sul Brasil. Pergunta-se: ao SUL, com qual(ais) 

município(s)? 

A)União do Oeste 

B)Quilombo e Formosa do Sul 

C)Sul Brasil e Irati 

D)Quilombo 

 

Conhecimentos Específicos 

16. Em 16 de agosto de 1924, foi aprovado o Regulamento do Congresso que teve como 

objetivo estudar e regularizar todos os assuntos relacionados a contabilidade. Sabendo 

que, neste Congresso foram delimitadas definições para a contabilidade, qual o conceito 

CORRETO de contabilidade: 

A (   )  Contabilidade: é a metodologia que estuda a pratica e as funções de orientação, 

de controle e de registro, relativos aos atos e aos fatos de administração econômica.   

B (   )  Contabilidade: é o registro metódico dos fatos administrativos de ordem 

econômica.   



C (   )  Contabilidade: é a ciência que estuda e executa fatos administrativos de ordem 

econômica.   

D (   )  Contabilidade: é a ciência que estuda a pratica e as funções de orientação, de 

controle e de registro, relativos aos atos e aos fatos de administração econômica.   

  

17. Uma empresa de fabricação de lápis obteve os seguintes valores ao fazer o 

levantamento do seu patrimônio: 

Bens: R$43.000,00 

Direitos: R$37.000,00 

Obrigações: R$45.000,00 

Sabendo disso qual o valor do patrimônio líquido da fábrica? 

A (   )  R$ 2.000,00 

B (   )  R$ 35.000,00 

C (   )  R$ 80.000,00 

D (   )  R$ 8.000,00 

 18. De acordo com o quadro abaixo, qual é o valor da Demonstração do Exercício no 

ano de 2018 de uma determinada entidade econômica? 

 

Custo de mercadorias R$40.000,00 

Custo de serviços R$1.500,00 

Despesa Financeira R$2.720,00 

Despesas com vendas R$17.000,00 

Despesas gerais e administrativas R$3.100,00 

Devoluções de venda R$3.000,00 

Impostos sobre a folha de pagamento R$14.000,00 

Impostos sobre a nota de venda R$12.000,00 

Despesas operacionais R$4.000,00 

Receita bruta R$90.000,00 

Receita financeira R$3.000,00 

 

A (   )  Prejuízo de R$ 7.320,00 

B (   )  Prejuízo de R$ 10.320,00 

C (   )  Prejuízo de R$ 4.320,00 



D (   )  Prejuízo de R$ 6.320,00 

19.  O Art. 201 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, trás o seguinte texto: 

“Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente 

inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, 

para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.”. Para que 

a divida ativa esteja de acordo com a legislação é necessário o termo de inscrição da 

dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, neste é devido: 

I. O nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre 

que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros. 

II. A quantia já calculada da dívida com juros. 

III. A origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei 

em que seja fundado. 

IV. A data em que foi inscrita. 

V. Sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. 

VI. A certidão não obrigatoriamente precisa conter a indicação do livro e da folha da 

inscrição. 

Assinale quais opções estão CORRETAS: 

A (   )  I, II e III 

B (   )  I, III, IV e V 

C (   )  II, V e IV 

D (   )  I, II, II, IV, V e VI 

20.. O Manual de Contabilidade Aplicada (MCASP) determina que todas as alterações 

ocorridas no patrimônio são classificadas em qualitativas e quantitativas.  

Sabendo disso uma entidade governamental obteve os seguintes eventos contábeis 

registrados no exercício financeiro encerrado de 2019:  

 

I. Previsão da receita orçamentária, no valor de R$ 180.000,00. 

II. Imposto no valor de R$ 120.000,00. 

III. Recebimento de imóvel em doação no valor de R$ 100.000,00. 

IV. Empenho e liquidação de despesas de pessoal no valor de R$ 75.000,00, sendo 

R$ 50.000,00 pagos no exercício e R$ 25.000,00 inscritos em restos a pagar. 

 

Analisando as informações acima é CORRETO afirmar que: 

 

A (   )  Como se trata de uma variação patrimonial quantitativa, o imóvel recebido em 

doação afeta negativamente a apuração do resultado patrimonial do exercício 

apresentado na demonstração das variações patrimoniais em R$ 100.000,00. 

B (   ) Como se trata de uma variação patrimonial qualitativa, a previsão da receita 

orçamentária é somada ao imóvel recebido de doação. 

C (   )  Como se trata de uma variação patrimonial qualitativa aumentativa, o imóvel 

recebido em doação afeta positivamente a apuração do resultado patrimonial do 

exercício apresentado na demonstração das variações patrimoniais em R$ 100.000,00.   



D (   )  Como se trata de uma variação patrimonial quantitativa aumentativa, o imóvel 

recebido em doação afeta positivamente a apuração do resultado patrimonial do 

exercício apresentado na demonstração das variações patrimoniais em R$ 100.000,00. 

 21. De acordo com a lei no 4.320, de 17 de março de 1964 é CORRETO afirmar que 

podemos ter os seguintes resultados orçamentários:  

 

I. Receita Executada > Despesa Executada = Superávit  

II. Receita Executada < Despesa Executada = Déficit  

III. Receita Executada = Despesa Executada = Equilíbrio  

IV. Receita Prevista > Receita Executada = Superávit  

V. Receita Executada > Receita Prevista = Economia na Execução Despesa  

VI. Despesa Fixada > Despesa Executada = Excesso de Arrecadação 

VII. Despesa Fixada < Despesa Executada = Excesso na Execução Despesa 

 

A (   )  Estão corretas I, II, III. 

B (   )  Estão corretas III e IV e V. 

C (   )  Estão corretas I, II, III e VII. 

D (   )  Estão corretas I, V, VI. 

  

22. De acordo com a Lei Complementar nº 123/2006 -Simples Nacional que altera 

dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT, no que diz respeito a compras públicas, é CORRETO 

afirmar que:  

A (   ) Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, não poderá 

ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas 

de pequeno porte. 

B (   )  Apenas na contratação pública da União, poderá ser concedido tratamento 

diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

C (   )  Poderá ser concedido  tratamento diferenciado e simplificado para as empresas 

do lucro presumido e real. 

D (   )  Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, poderá ser 

concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

  

23. Com base na Constituição, na Lei 4.320/64 e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias 

(LDOs), é INCORRETO afirmar que: 

A (   )  A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa, de forma a 

evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, 

obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. 

B (   )  A Lei do Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de 

crédito autorizadas em lei. 

C (   )  A Lei do Orçamento tem como um dos objetivo permitir que Executivo realize 

qualquer operação de receita e de despesa sem prévia autorização Legislativa. 

D (   ) A Lei do Orçamento tem como um dos objetivo conhecer o exato volume global 

das despesas projetadas pelo governo, a fim de autorizar a cobrança de tributos 

estritamente necessários para atendê-las. 

  

24. De acordo com o a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, são itens do 

patrimônio de uma entidade econômica: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument


 

I. Valores da Folha de Pagamento (Salários); 

II. Itens de tecnologia da empresa (Computador, servidor e etc.); 

III. Valor referente a uma duplicada emitida por um fornecedor; 

IV. Venda a prazo feita para um cliente; 

V. Estoque de mercadoria; 

VI. Valor referente ao FGTS sobre a folha de pagamento. 

 

É CORRETO afirmar que os itens que representam os direitos da empresa são:  

 

A (   )  III e IV 

B (   )  I, II, V, VI 

C (   )  III, IV e V 

D (   )  I, II, IV e VI 

 25.De acordo com a Constituição Federal de 1988 do Brasil, o modelo orçamentário 

compreende-se de três instrumentos: o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDOs e a Lei Orçamentária Anual - LOA. Sobre a Lei Orçamentária 

Anual é CORRETO afirmar que: 

A (   )  O Orçamento Fiscal abrange os três poderes seus fundos, órgãos, autarquias, 

inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, não compreende 

sociedades de economia mista e demais controladas que recebem recursos do Tesouro 

nacional.  

B (   )  O Orçamento Fiscal abrange os três poderes seus fundos, órgãos, autarquias, 

inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. não compreende 

empresas públicas, sociedades de economia mista e demais controladas que recebam 

quaisquer recursos do Tesouro Nacional.  

C (   )  O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 

vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 

instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

D (   )  O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 

vinculados, apenas a administração direta, bem como os fundos e fundações instituídos 

e mantidos pelo Poder Público. 

26. Na Administração Pública, o inventário é entendido como o arrolamento periódico 

dos direitos e dos comprometimentos da Fazenda Pública, sendo assim é CORRETO 

afirmar que: 

A)  Na Administração Pública o inventário é não obrigatório.   

B) Na Administração Pública, o arrolamento é entendido como: direitos e 

comprometimentos da Fazenda Pública, feito a cada dez anos, com o objetivo de se 

conhecer a média dos valores do ativo e passivo registrados pela contabilidade. 

C)Na Administração Pública, o arrolamento é entendido como: direitos e 

comprometimentos da Fazenda Pública, feito a cada cinco anos, com o objetivo de se 

conhecer a exatidão dos valores do ativo e passivo registrados pela contabilidade. 



D) Na Administração Pública, o arrolamento é entendido como: direitos e 

comprometimentos da Fazenda Pública, feitos periodicamente, com o objetivo de se 

conhecer a exatidão dos valores do ativo e passivo registrados pela contabilidade. 

27. A lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 altera e revoga dispositivos da Lei no 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 

passando a entrar em vigor a regulamentação do fluxo de caixa.  

De acordo com o artigo 188 da lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, temos o 

seguinte inciso: “I – demonstração dos fluxos de caixa – as alterações ocorridas, durante 

o exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações 

em, no mínimo, 3 (três) fluxos.”. São estas segregações: 

A (   )  Das demonstrações, dos financiamentos e dos investimentos. 

B (   )  Das operações, dos financiamentos e dos investimentos. 

C (   )  Das operações, dos saldos e dos investimentos. 

D (   )  Das demonstrações, dos saldos e dos investimentos. 

  

28. Sobre o regime de competência é INCORRETO afirmar que:  

A (   )  No Regime de Competência, o registro do evento se dá na data que o evento 

aconteceu.  

B (   )  No Regime de Competência as demonstrações informam as  obrigações  a serem 

pagas no futuro e dos recursos que representam dinheiro a ser  recebido no futuro, além 

das demonstrações financeiras,  que envolvem pagamentos e recebimentos de dinheiro.  

C (   )  Os recebimentos e os pagamentos são reconhecidos unicamente  quando se 

recebe ou se paga mediante dinheiro ou equivalente. 

D (   )  O Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), é confeccionado pelo 

Regime de Competência.  

 29. De acordo com a Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 101: “Os resultados 

gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço 

Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais”. 

Sobre a demonstração do Balanço Patrimonial é CORRETO afirmar que: 

I. O Ativo Financeiro; 

II. O Ativo Permanente; 

III. O Passivo Financeiro; 

IV. O Passivo Permanente; 

V. O Saldo Patrimonial; 

VI. As Contas de Compensação. 

A (   )  I, II, IV e V 

B (   )  I, II e II 

C (   )  I,III,IV,V e VI 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.638-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.638-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.638-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.638-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.638-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.638-2007?OpenDocument
https://www.treasy.com.br/blog/dre-demonstrativo-de-resultados-do-exercicio
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument


D (   )  I, II, III, IV, V e VI. 

  

30.O Conselho Federal de Contabilidade em 21 de outubro de 2016 Aprovou a NBC 

TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Sabendo que são 

reconhecidas como provisões apenas as obrigações decorrentes de eventos passados que 

existam independentemente das ações futuras da entidade, é CORRETO afirmar que a 

provisão deve ser reconhecida quando:  

A (   )  A entidade tem obrigação presente (apenas formalizada) decorrente de evento 

passado. 

B (  )  For provável que seja necessária a saída de recursos que incorporam benefícios 

econômicos ou potencial de serviços para que a obrigação seja liquidada. 

C (   )  Obrigações possíveis, porém que ainda necessitam de confirmação se a entidade 

tem a obrigação presente.  

D (   )  São reconhecidas como passivo (sem a necessidade de uma estimativa 

confiável). 

  

 

 

 


