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01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
  Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, e Prova a)

Discursiva, conforme distribuição abaixo:

 b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas, com a Folha de Respostas 
da Prova Discursiva no verso.

02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 
aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com 
caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra 
correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as 
letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar 
uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta.

06 Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu 
Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir 
em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência 
declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.

07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 01 (uma) hora para o 
término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o 
candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu 
CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.

09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.

10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine 
o  seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

Exemplo: A C D
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto l ( para as questões de 1 a 10)

Pandemia reverte progressos na                    
igualdade de gênero

    
 A pandemia do coronavírus reverteu o progresso 
global no alcance da igualdade entre homens e 
mulheres, concluiu o Fórum Econômico Mundial 
(FEM) em seu relatório Global Gender Gap de 2021, 
d i vu lgado  nes ta  quar ta - fe i ra  (31 /03 ) .  As 
consequências, segundo o órgão, podem ser 
duradouras.
 O índice anual, que rastreia a evolução de 
lacunas na paridade de gênero desde 2006, avalia o 
progresso na obtenção da igualdade de gênero em 
quat ro  es feras  pr inc ipa is :  par t i c ipação e 
oportunidade econômica, realização educacional, 
saúde e sobrevivência e representação política.
 A lacuna global de paridade de gênero está 
atualmente 68% fechada, de acordo com o relatório 
deste ano, que abrangeu 156 países. Isso representa 
uma redução de meio ponto percentual em relação ao 
ano anterior. Continuando nesse ritmo, levará 133,4 
anos para alcançar a paridade global entre homens e 
mulheres.
 Segundo o documento, o declínio mundial na 
paridade de gênero foi impulsionado principalmente 
pelo fraco desempenho em grandes economias 
avançadas e emergentes.
 Neste contexto, o coronavírus foi apontado como 
parcialmente responsável por reabrir essas lacunas.           
Dados preliminares sugerem que as consequências 
econômicas e sociais da pandemia afetaram mais a 
ala feminina, com 5% de todas as mulheres que 
tinham alguma ocupação tendo perdido seus 
empregos até o momento, em comparação com 3,9% 
dos homens. Outros dados também mostraram um 
declínio significativo no número de mulheres 
contratadas para cargos de liderança, revertendo o 
progresso recente em um a dois anos.
 A crise sanitária provocada pela covid-19 também 
acelerou a digitalização e a automação, levando a 
rápidas inovações no mercado de trabalho. Mas os 
dados indicam que as disparidades de gênero são 
mais prováveis justamente no setor de inovação 
tecnológica. As mulheres, segundo o relatório, 
representam um terço ou menos da força de trabalho 
nos setores de computação em nuvem, engenharia e 
dados e inteligência artificial. A baixa chegada de 
novos talentos em tais setores é um sinal de que a 
proporção de mulheres que ingressam aumentou 
apenas marginalmente, ou mesmo caiu, nos últimos 
anos.
 Dos oito setores de empregos analisados, apenas 
dois ("Pessoas e Cultura" e "Produção de Conteúdo") 

alcançaram a paridade de gênero. Enquanto isso, as 
m u l h e r e s  c o n t i n u a m  s e v e r a m e n t e  s u b -
representadas em muitos setores. Um novo indicador 
introduzido este ano aponta inclusive que é ainda 
mais difícil para as mulheres fazerem a transição para 
campos onde elas já estão sub-representadas.
 No contexto da pandemia, as mulheres também 
estão mais propensas ao estresse devido a uma 
longa "dupla jornada" de trabalho remunerado e não 
remunerado, devido ao fechamento de escolas e à 
oferta limitada de serviços de assistência. Este seria 
outro obstáculo para as mulheres conquistarem 
posições de liderança ou ingressarem em novos 
setores.
 As condições agravadas pela pandemia, adverte 
o relatór io,  podem deixar "c icatr izes" nas 
oportunidades econômicas para as mulheres no 
futuro.
 Com apenas 22,3% de sua lacuna fechada, a 
representação política é a menos desenvolvida das 
quatro lacunas de gênero analisadas pelo FEM. A 
diferença aumentou 2,4 pontos percentuais desde o 
relatório do ano passado. Em todos os países 
avaliados, as mulheres representaram apenas 25,7% 
dos cerca de 35,5 mil assentos no parlamento e 
22,8% dos mais de 3,4 mil ministros em todo o 
mundo. No ritmo atual, levará 145,5 anos para 
alcançar a paridade de gênero na esfera política.
 Participação e oportunidade econômica, por sua 
vez, compõem a segunda lacuna de menor evolução. 
Após um ano de ligeira melhora, o índice mais recente 
mediu a lacuna como 58% fechada. Por enquanto, 
serão necessários 257,2 anos para que a 
participação e as oportunidades econômicas sejam 
iguais para homens e mulheres.
 Quando se trata de realização educacional, 
saúde e sobrevivência, entretanto, as lacunas estão 
quase fechadas. A lacuna global de realização 
educacional entre homens e mulheres, por exemplo, 
encontra-se 96,3% fechada. No ritmo atual, a 
paridade total deve ser alcançada em 13 anos, sendo 
que 30 países já a conquistaram.
 Já a lacuna de saúde e sobrevivência está 95,6% 
fechada atualmente, após um pequeno declínio no 
ano passado (não relacionado à covid-19). O tempo 
que levará para o fechamento dessa lacuna não foi 
definido.
 Pelo décimo segundo ano consecutivo, a Islândia 
foi classificada como o país com maior igualdade de 
gênero no mundo.
 A Europa Ocidental continuou sendo a região que 
mais progrediu em direção à paridade de gênero, com 
77,5% da lacuna fechada, seguida pela América do 
Norte, com 76,4%. Por outro lado, com apenas 61,5% 
de lacunas fechadas, o Oriente Médio e o Norte da 
África foram novamente as regiões que têm um 
caminho mais longo pela frente.
 Os maiores avanços deste ano foram observados 
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na Lituânia, Sérvia, Timor-Leste, Togo e Emirados  
Árabes Unidos. Timor-Leste e Togo ficaram entre os 
únicos quatro países (incluindo a Costa do Marfim e a 
Jordânia) que conseguiram melhorar suas lacunas de 
participação e oportunidade econômica em pelo 
menos um ponto percentual desde o último relatório.
 Para alcançar um futuro com maior igualdade 
entre homens e mulheres, o FEM recomenda um 
maior investimento no setor de cuidados, bem como 
políticas de licenças iguais para homens e mulheres.  
Políticas e práticas direcionadas também são 
necessárias para superar a segregação ocupacional 
por gênero. Por último, o relatório apela para políticas 
de requalificação e práticas gerenciais em meio de 
carreira que incorporem práticas sólidas e imparciais 
para contratação e promoções.

(Adaptado de: dw.com/pt-br)

1. No quinto parágrafo, um dos critérios utilizados 
para comparação do aumento da desigualdade de 
gênero, no contexto da pandemia, é:

A) índice de reajuste de salários
B) percentual de perda de empregos
C) acesso a planos de saúde privados
D) forma de ingresso em curso superior

2. No segundo parágrafo, o emprego dos dois-
pontos tem o objetivo de:

A) apresentar uma sequência em gradação
B) introduzir uma enumeração de elementos
C) sintetizar um conjunto de aspectos indicados
D) estabelecer comparação entre grupos de fatores

3. No sétimo parágrafo, a segunda frase é 
introduzida e ligada à primeira por expressão que tem 
o valor de:

A) simultaneidade
B) conformidade
C) probabilidade
D) finalidade

4. No oitavo parágrafo, o conectivo que pode ser 
usado para unir a segunda frase à primeira, 
explicitando a relação de sentido estabelecida, é:

A) entretanto
B) embora
C) logo
D) se

5. “Continuando nesse ritmo, levará 133,4 anos para 
alcançar a paridade global entre homens e mulheres” 
(3º parágrafo). 
Reescrevendo o trecho inicial, a formulação que 
mantém o sentido original é:

A) ainda que continue nesse ritmo 
B) a fim de continuar nesse ritmo
C) antes de continuar nesse ritmo
D) caso continue nesse ritmo

6. Nas frases acima, os verbos “seria” e “levará” 
encontram-se, respectivamente, nos seguintes 
tempo e modo:

A) pretérito imperfeito do subjuntivo/futuro do 
subjuntivo 

B) futuro do pretérito do indicativo/futuro do presente 
do indicativo

C) futuro do presente do indicativo/pretérito 
imperfeito do subjuntivo

D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo/futuro do 
pretérito do indicativo

7. Uma expressão verbal na voz passiva encontra-
se em:

A) “as consequências econômicas e sociais da 
pandemia afetaram mais a ala feminina, com 5% 
de todas as mulheres”

B) “As mulheres, segundo o relatório, representam 
um terço ou menos da força de trabalho nos 
setores de computação em nuvem”

C) “Por enquanto, serão necessários 257,2 anos 
para que a participação e as oportunidades 
econômicas sejam iguais para homens e 
mulheres”

D) “o declínio mundial na paridade de gênero foi 
impulsionado pr incipalmente pelo fraco 
desempenho em grandes economias avançadas 
e emergentes” 

“Este seria outro obstáculo para as mulheres 
conquistarem posições de l iderança ou 
ingressarem em novos setores” (8º parágrafo)
“O tempo que levará para o fechamento dessa 
lacuna não foi definido” (13º parágrafo)

Trecho para a questão 6.
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8. Um verbo transitivo indireto é apresentado em:

A) “A pandemia do coronavírus reverteu o progresso 
global no alcance da igualdade entre homens e 
mulheres, concluiu o Fórum Econômico Mundial 
(FEM)” (1º parágrafo)

B) “Dados  p re l im ina res  suge rem que  as 
consequências econômicas e sociais da 
pandemia afetaram mais a ala feminina, com 5% 
de todas as mulheres” (5º parágrafo)

C) “Em todos os países avaliados, as mulheres 
representaram apenas 25,7% dos cerca de 35,5 
mil assentos no parlamento” (10º parágrafo)

D) “Por último, o relatório apela para políticas de 
requalificação e práticas gerenciais em meio de 
carreira que incorporem práticas sólidas e 
imparciais para contratação e promoções” (17º 
parágrafo)

9. A palavra formada a partir de um verbo é: 

A) região
B) inovação
C) transição
D) condição

10. Uma paroxítona se encontra acentuada em:

A) gênero
B) índices
C) prováveis
D) econômicas

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um funcionário resolveu criar senhas com uma 
sequência de 3 das 8 letras da sigla EMGEPRON. 
Por exemplo, MEE, GMN e EME são três diferentes 
senhas. O número máximo de senhas distintas que 
esse funcionário poderá criar é igual a:

A) 318
B) 336
C) 384
D) 392

12. Admite-se que a probabilidade de um candidato 
passar em um concurso seja 2%. Se dois irmãos 
fazem esse concurso, a probabilidade de apenas um 
passar é igual a:

A) 2%
B) 1%
C) 1,96%
D) 3,92%

13. Cerca de 38 funcionários de uma empresa 
responderam um questionário com três perguntas de 
múltipla escolha. O resultado obtido foi:

Ÿ 18 funcionários acertaram a questão número1;
Ÿ 25 acertaram a questão número 2;
Ÿ 30 acertaram a questão número 3;
Ÿ 10 acertaram as três questões;
Ÿ 13 acertaram somente uma das questões;
Ÿ nenhum errou as três questões. 

Se n é o número de funcionários que acertaram 
somente duas questões desse teste, a soma dos 
algarismos de n é igual a:

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

14. Na proposição “André é analista de sistema e 
Raul é engenheiro”, o conectivo lógico utilizado 
denomina-se:

A) condicional
B) bicondicional
C) disjunção
D) conjunção

15. A negação de “Camila é advogada ou Bruno é 
analista técnico” está corretamente indicada na 
seguinte opção:

A) Camila não é advogada ou Bruno não é analista 
técnico.

B) Camila não é advogada e Bruno não é analista 
técnico.

C) Camila não é advogada ou Bruno é analista 
técnico.

D) Camila não é advogada e Bruno é analista 
técnico.
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16. Um gerente de produção fez a seguinte 
declaração:

“Se o funcionário é bem remunerado, então a 
produção é alta.”

Uma proposição logicamente equivalente à do 
gerente está indicada na seguinte opção:

A) Se a produção não é alta, então o funcionário não 
é bem remunerado.

B) Se a produção não é alta, então o funcionário é 
bem remunerado.

C) Se o funcionário não é bem remunerado, então a 
produção não é alta.

D) Se o funcionário não é bem remunerado, então a 
produção é alta.

17. Sejam A, B e C três conjuntos distintos e não 
vazios tal que B   C = A. Pode-se afirmar 
corretamente que C   (B – A) é igual ao seguinte 
conjunto:

A) 
B) B     C
C) A     C
D) C

18. Considere as proposições:

Os valores lógicos verdade (V) e falsidade (F) das 
proposições p e q são, respectivamente:

A) V e V
B) F e F
C) V e F
D) F e V

p : O número de permutações simples de 5 
elementos distintos é igual a 120.
q :  O conjunto A={1;2;3;4;5} possui 20 
subconjuntos distintos com 3 elementos.

19. Retira-se de uma caixa 2/3 do total de n bolas e 
em seguida 1/5 do restante. Se nessa caixa restaram 
exatamente 12 bolas, na primeira retirada saiu a 
seguinte quantidade de bolas:

A) 5
B) 15
C) 30
D) 45

20. Em um grupo de 20 analistas de projetos, todos 
falam inglês ou francês. Se 18 falam inglês e 16 falam 
francês, escolhendo-se ao acaso um desses 
analistas, a probabilidade de ele falar apenas um dos 
idiomas é igual a:

A) 20%
B) 30%
C) 50%
D) 70%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Uma empresa industrial, no mês de setembro, 
apropriou os seguintes gastos no seu processo de 
produção:

Material direto....................................................... R$ 20.000,00
Material indireto.................................................... R$   4.400,00 
Mão de obra direta................................................ R$ 15.200,00
Mão de obra indireta............................................. R$   2.000,00
Depreciação de máquinas da fábrica.................... R$   2.000,00 
Aluguel da fábrica................................................. R$   2.400,00

No período, o custo primário correspondeu ao 
seguinte montante:

A) R$ 41.600,00
B) R$ 39.600,00
C) R$ 35.200,00
D) R$ 26.400,00

22. A Companhia Industrial S/A fabrica um único 
produto. Num determinado mês, para a produção de 
2.000 unidades para revenda, incorreu nos seguintes 
gastos (valores em reais):

No início do mês, não havia estoque de produtos 
acabados e toda produção foi iniciada e terminada 
durante o mês. Sabendo-se que somente 60% dos 
produtos fabricados foram vendidos, o custo de 
venda desses produtos, pelo custeio por absorção, foi 
igual a:

A) R$ 78.000,00
B) R$ 84.000,00
C) R$ 118.000,00
D) R$ 124.000,00
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23. A Industrial APOLLO tem na sua linha de 
produção quatro produtos: ALFA, BETA, GAMA e 
DELTA. Abaixo, encontra-se um demonstrativo 
referente às informações de cada um desses 
produtos:

Os custos fixos são comuns a todos os produtos e 
alocados com base nos custos variáveis unitários. As 
despesas fixas são alocadas em função das 
despesas variáveis unitárias. A empresa deseja 
maximizar seu lucro e, para conseguir esse objetivo, 
deverá intensificar seus esforços de marketing nas 
vendas do seguinte produto:

A) ALFA
B) BETA
C) GAMA
D) DELTA

24. As seguintes informações referentes ao 
processo de produção de um determinado período 
foram obtidas nos registros de uma empresa fabril.

Quantidades produzidas............................... 12.500 unidades
Quantidades vendidas.................................. 80% da produção
Receita de vendas líquida de impostos.......... R$ 400.000,00
Custos fixos de produção............................... R$ 125.000,00
Custo variável unitário de produção............... R$ 15,00
Despesas fixas.............................................. R$ 50.000,00
Despesa variável unitária.............................. R$ 3,75

Com base nessas informações, o valor do lucro 
operacional obtido pelo método do custeio por 
absorção e pelo método do custeio variável 
apresentará uma diferença de: 

A) R$ 12.500,00
B) R$ 25.000,00
C) R$ 22.500,00
D) R$ 15.000,00

25. Uma empresa industrial, no exercício de 2020, 
no processo de fabricação de seus produtos, 
apropriou os gastos a seguir.
Custos Diretos.....................R$ 355.000,00
Custos Indiretos..................R$ 120.000,00
No final do exercício, na sua contabilidade foram 
obtidas as seguintes informações sobre os seus 
estoques:

Sabendo-se que o lucro bruto apurado no exercício 
de 2020 foi igual a R$ 250.000,00, pode-se afirmar 
que o montante da receita bruta de venda foi igual a:

A) R$ 798.000,00
B) R$ 750.000,00
C) R$ 698.000,00
D) R$ 518.000,00

26. Uma determinada indústria do ramo de 
confecção de roupas fabrica exclusivamente 
vestidos, blusas e calças para o público feminino. 
Para ampliar o seu parque fabril, adquiriu à vista três 
máquinas de costura, sendo estimada uma vida útil 
de oito anos para cada uma delas, sem valor residual. 
A empresa apropria mensalmente a parcela de 
depreciação utilizando o método linear. Em relação à 
acumulação de gastos no seu processo de produção, 
a  deprec iação  das  máqu inas ,  quan to  às 
classificações dos custos, será considerada como 
sendo custos: 

A)  fixo e direto
B)  fixo e indireto
C)  variável e direto
D)  variável e indireto 

27. Uma indústria fabrica dois produtos: ÔMEGA e 
SIGMA. No processo de fabricação desses dois 
produtos os custos indiretos apropriados totalizaram 
R$ 78.000,00 e, para a alocação aos produtos, o 
rateio é efetuado com base nas horas de máquinas 
utilizadas, sendo 2.400 horas para o produto ÔMEGA 
e 4.800 horas para SIGMA. A indústria, para atender 
a demanda do mercado, produziu 2.000 unidades do 
produto ÔMEGA a um custo direto unitário de R$ 
50,00. Com essas informações, sabe-se o que custo 
unitário de produção de ÔMEGA correspondeu ao 
valor  de:

A) R$ 57,00
B) R$ 58,50
C) R$ 63,00
D) R$ 82,50
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28. O balancete de verificação, elaborado em 31/12 
por uma determinada empresa comercia l , 
apresentava as seguintes contas com seus 
respectivos saldos (valores em reais):

 De acordo com o quadro acima, na elaboração do 
balanço patrimonial referente ao exercício findo 
estavam evidenciados os seguintes montantes:

A) Passivo circulante de R$ 154.000,00
B) Patrimônio líquido de R$ 192.000,00
C) Ativo Total de R$ 346.000,00
D) Passivo Exigível de R$ 226.000,00                                                  

29.  Em 30/11, o balancete de verificação das contas 
patrimoniais de uma determinada empresa comercial 
apresentava a seguinte composição (valores em R$):
Caixa: R$ 100.000,00; Mercadorias R$ 380.000,00; 
Veículos: R$ 40.000,00; Móveis e Utensílios: R$ 
40.000,00; Fornecedores Curto Prazo: R$ 60.000,00; 
Financiamentos a Longo Prazo: R$ 160.000,00; 
Capital Social: R$ 340.000,00.
Durante o mês de dezembro ocorreram lançamentos  
nas contas como mostradas na tabela.                                       

Com base nessas informações, no balanço 
patrimonial elaborado em 31/12, o montante do Ativo 
Não Circulante demonstrado era igual a:

A) R$ 210.000,00
B) R$ 200.000,00
C) R$ 220.000,00
D) R$ 240.000,00                                                              

30. Em 31/12/2020, a estrutura do balanço 
patrimonial elaborado de uma sociedade empresária 
apresentava as seguintes contas com seus 
respectivos saldos (em reais):

Com esses dados, pode-se afirmar que o montante 
correspondente aos débitos de funcionamento 
evidenciados na demonstração era igual a:

A) R$ 25.250,00
B) R$ 28.500,00
C) R$ 14.000,00
D) R$ 22.000,00

31. No início do mês de setembro, uma empresa 
industrial adquiriu um equipamento para ser utilizado 
no seu processo fabril. A aquisição foi efetuada à vista 
e o recebimento ocorreu dez dias depois. Para a 
instalação do equipamento e início de operação, 
foram necessários mais cinco dias. Conforme 
preconizado nas normas vigentes, a apropriação da 
parcela da depreciação do referido equipamento 
deveria ter sido iniciada:

A) na data da aquisição
B) na data da entrega na empresa
C) no mês subsequente ao recebimento
D) ao estar disponível para uso

32. Conforme dispositivos constantes na legislação 
societária, as companhias deverão, ao final do 
exercício social, elaborar suas demonstrações 
contábeis para informar aos seus acionistas e ao 
mercado em geral, as suas situações financeira, 
patrimonial e econômica. Caso no exercício tenha 
apurado um lucro, o valor dos dividendos por ação do 
capital social deverá ser informado na demonstração 
contábil denominada:

A) Balanço Patrimonial
B) Resultado do Exercício
C) Lucros/Prejuízos Acumulados
D) Valor Adicionado
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33. Conceitua-se “Receitas” como sendo as 
variações patrimoniais positivas, pois aumentam o 
patrimônio líquido de uma empresa e, de acordo com 
as normas vigentes, são classificadas como 
operacionais e outras receitas. É classificada como 
receita operacional:

A) recurso obtido da venda de um ativo imobilizado
B) ganho obtido na alienação de ações em 

tesouraria
C) reversão de provisões para perdas prováveis
D) ganho obtido na equivalência patrimonial de 

investimento realizado

34. Em 30/09, uma empresa comercial revendedora 
de mercadorias descontou, junto a um banco, uma 
duplicata no valor de R$ 8.000,00 com vencimento 
para 20/12. Na operação, o banco cobrou juros 
simples de R$ 1.000,00 e na data do vencimento da 
duplicata, o banco a devolveu à empresa. Como o 
pagamento não foi honrado pelo devedor, deve ser 
registrada na contabilidade da empresa emitente pela 
duplicata, o lançamento a débito na seguinte conta:

A) Duplicatas Descontadas
B) Perda Provável de Crédito a Receber
C) Duplicatas a Receber
D) Duplicatas a Pagar

35. Conforme preconizado nas normas vigentes, 
são coligadas as sociedades nas quais a investidora 
tenha influência significativa, isto é, quando a 
investidora detém ou exerce o poder de participar nas 
decisões das políticas financeiras ou operacional da 
investida. É presumida influência significativa, 
também, quando a investidora possuir sem controlar 
a seguinte porcentagem do capital votante da 
investida: 

A) entre 10% e 20%
B) 20% ou mais
C) 10%
D) menor que 10%

36. A escrituração é a técnica contábil que tem por 
objetivo o registro de todos os fatos contábeis que 
alteram de forma qualitativa ou quantitativa o 
patrimônio. Por ocasião da escrituração no Livro 
Diário, se ocorrer de forma não intencional o registro 
de um fato contábil, com um erro de valor  menor que 
o correto, serão formas alternativas de se corrigir o 
erro cometido:

A) a ressalva e a transferência
B) o estorno e a transferência
C) o estorno e a complementação
D) a transferência e a complementação

37. No final do exercício, em 31/12/2020, a 
Companhia ABC, cumprindo a legislação societária 
elaborou o seu balanço geral. Das demonstrações 
publicadas, foi verificado no balanço patrimonial que 
o somatório dos saldos de todas as contas 
evidenciadas indicava o montante de R$ 148.000,00. 
Além dessa informação, o somatório dos saldos das 
contas retificadoras do ativo e do patrimônio líquido 
eram, respectivamente, iguais a R$ 13.600,00 e             
R$ 6.800,00. 
Com base nessas informações pode-se concluir que 
o valor do capital total à disposição da companhia era 
igual a:

A)  R$ 127.600,00 
B)  R$ 67.200,00 
C)  R$ 60.400,00
D)  R$ 53.600,00

38.  O balanço patr imonial da Companhia 
ALVORADA S/A, elaborado em 31/12/2020, 
apresentava  a seguir o patrimônio líquido com a  
composição (valores em reais):

Conforme preconizado na legislação vigente, o 
somatório do saldo das contas que compõem o grupo  
“Reservas de Lucros” corresponde a:

A)  R$ 133.000,00
B)  R$ 109.000,00
C)  R$ 106.000,00
D)  R$ 104.000,00
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39. Considere-se o demonstrativo abaixo referente 
aos recursos financeiros arrecadados durante o 
exercício de 2020 de uma determinada prefeitura.

Pode-se concluir que o montante das receitas de 
transferências foi igual a:

A) R$ 23.600,00
B) R$ 22.400,00
C) R$ 12.600,00
D) R$ 14.600,00

40. Em 31/12/2020, um ente governamental 
elaborou o quadro resumo  abaixo referente aos 
créditos e dotações autorizadas durante o exercício 
financeiro (valores em reais).

Com base na legislação vigente, o valor total do saldo 
dos créditos que poderia ser transferido e reaberto no 
exercício financeiro de 2021 seria de:

A) R$ 16.000,00
B) R$ 53.000,00
C) R$ 11.000,00
D) R$ 9.000,00

41. Em 31/12/2020, a prefeitura municipal X 
elaborou o demonstrativo abaixo, referente ao 
controle de suas receitas (valores em reais).

Conforme preconizado na legislação vigente, e após 
todos os procedimentos efetuados, o valor inscrito na 
dívida ativa tributária foi igual a:

A) R$ 2.300,00
B) R$ 5.940,00
C) R$ 3.900,00
D) R$ 9.540,00

42. Uma determinada unidade orçamentária, em 
cumprimento a uma ação do seu programa de 
trabalho, realizou, no atual exercício financeiro, uma 
despesa que, por ocasião do seu pagamento, foi 
classificada quanto a sua natureza pela  codificação 
numérica 4.5.90.61. 
De acordo com as normas vigentes aplicadas ao 
setor público, o segundo dígito numérico indicado 
pelo algarismo 5 representa na codificação:

A)  a categoria econômica
B)  o elemento de despesa
C)  a modalidade de aplicação
D)  o grupo da natureza da despesa

43. De acordo com as normas vigentes aplicadas ao 
setor público, no final do exercício financeiro, as 
prefeituras deverão elaborar e publicar as suas 
demonstrações contábeis. Essas demonstrações, ao 
serem elaboradas, são compostas de quadros 
principais, quadros auxiliares e notas explicativas.  
Entretanto, uma delas, quando elaborada, só 
apresenta o seu quadro principal e as notas 
expl icat ivas. Essa demonstração é aquela 
denominada:

A) Balanço Financeiro 
B) Balanço Orçamentário 
C) Balanço Patrimonial
D) Demonstração das Variações Patrimoniais
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46. Em 20/03/2019, o município Y efetuou um 
convênio com o governo federal para a execução de 
um projeto com término previsto para 20/12/2020.  
Recebeu recursos financeiros nos exercícios de 2019 
e 2020, respectivamente, nos montantes de R$ 
100.000,00 e R$ 50.000,00. Foi verificado, 
posteriormente, que, por razões técnicas, não 
haveria possibilidade de executar o projeto até o final 
do convênio, tendo, então, a prefeitura do município Y 
devolvido ao governo federal, no início de agosto de 
2020, o montante de R$ 70.000,00.  Na data da 
devolução efetuada, o valor referente a esse 
montante foi registrado pela prefeitura como:

A) despesa orçamentária de R$ 70.000,00
B) despesa orçamentária de R$ 20.000,00 e 

dedução de receita no valor de R$ 50.000,00
C) dedução da receita no valor de R$ 50.000,00 e 

despesa extraorçamentária de R$ 20.000,00
D) dedução da receita no valor de R$ 70.000,00               

47. De acordo com os preceitos constitucionais, a lei 
de iniciativa do chefe do Poder Executivo dos entes 
da federação que compreenderá, dentre outras 
determinações, as metas e prioridades da 
administração pública, incluindo as despesas de 
capital para o exercício financeiro subsequente, é 
aquela denominada:

A) Lei de Diretrizes Orçamentárias
B) Lei Orçamentária Anual
C) Lei de Responsabilidade Fiscal                                     
D) Plano Plurianual
      

48. Dentre os lançamentos contábeis abaixo 
rea l izados por  uma determinada un idade 
orçamentária, aquele que é considerado incompatível 
com as normas e técnica de escrituração, aplicadas 
ao setor público é:
(Legenda: D – lançamento a débito; C – lançamento a 
crédito)

A) D: 6.2.2.4.x.xx.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 
 C: 6.2.2.5.x.xx.xx Crédito Empenhado Pago

B) D: 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos
 C: 8.2.1.1.x.xx.xx Execução da Disponibilidade de Recursos 

(DDR)

C) D: 1.1.2.1.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P) 
 C: 4.1.1.1.x.xx.xx VPA – Impostos

D) D: 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalente de Caixa 
 C: 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada 

44. Do balanço orçamentário elaborado por um 
determinado ente federativo, em 31/12/2020, 
constavam as  informações a seguir  (valores em 
reais).

Com essas informações, o montante das despesas 
correntes realizadas demonstrado no referido 
balanço era igual a:

A) R$ 180.000,00
B) R$ 288.000,00
C) R$ 192.000,00
D) R$ 300.000,00                                                

45. Durante o exercício financeiro de 2020, um 
determinado ente da federação realizou as seguintes 
transações:

Arrecadação de Receitas Orçamentárias ............ R$ 180.000,00
Empenho de diversas Despesas Orçamentárias .. R$ 190.000,00
Recebimento de Caução em Dinheiro .................. R$     8.000,00
Liquidação de diversas Despesas Orçamentárias.R$ 175.000,00 
Pagamento de Restos a Pagar Processados ....... R$   30.000,00
Pagamento de Despesas Orçamentárias ............. R$ 170.000,00
Recebimento de Transferências Financeiras ....... R$   15.000,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados . R$   10.000,00
Retenção de Consignações sobre Folha 
de Pagamento Dez/2020..................................... R$     6.000,00
Devolução de Caução em Espécie ....................... R$     5.000,00
Pagamento de Consignações Retidas ................. R$     4.000,00

Com base nessas informações, o resultado financeiro 
do exercício apurado no balanço financeiro foi: 

A) deficitário de R$ 10.000,00
B) deficitário de R$ 30.000,00
C) superavitário de R$ 10.000,00
D) superavitário de R$ 25.000,00                                    
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49. O balanço patrimonial de um determinado ente 
da federação elaborado no final do exercício 
financeiro apresentava, entre outras, as seguintes 
informações (valores em reais):

Com essas informações, pode-se afirmar que o Saldo 
Patrimonial informado no referido balanço era igual a:
 
A) R$ 5.000,00
B) R$ 696.000,00
C) R$ 710.000,00
D) R$ 727.000,00

50. Durante o exercício financeiro, um ente da 
federação realizou as  transações abaixo (valores em 
reais).

Reconhecimento de Créditos Fiscais................... R$  40.000,00
Operação de Crédito Interna................................ R$  80.000,00
Restituição de Depósitos de Terceiros.................. R$     5.000,00
Empenho de Despesas Orçamentárias................. R$ 100.000,00
Baixa de Bens Inservíveis..................................... R$   20.000,00
Aquisição de Veículos........................................... R$   20.000,00
Alienação de Bens Móveis.................................... R$   19.000,00
Liquidação de Despesas Correntes...................... R$   90.000,00
Arrecadação de Impostos Indiretos....................... R$   60.000,00
Consumo de Material do Estoque......................... R$     4.000,00
Recebimento da Dívida Ativa................................ R$     6.000,00
Apropriação de Perda de Valor Recuperável......... R$     5.000,00

Com essas informações, o resultado patrimonial 
apurado no exercício correspondeu a um:

A) déficit de R$ 55.000,00
B) superávit de R$ 16.000,00
C) déficit de R$ 19.000,00
D) superávit de R$ 11.000,00
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PROVA DISCURSIVA

Esta prova é composta de 03 (três) questões discursivas que deverão ser respondidas dentro do espaço 
correspondente na  Folha de Respostas da Prova Discursiva (no verso do Cartão de Respostas).

O rascunho a seguir NÃO será considerado ou corrigido. 

Certifique-se de não colocar marcas, assinar, rasurar ou preencher seu nome na Folha de Resposta da Prova 
Discursiva de modo que sua prova possa ser identificada, pois não será avaliada a prova que tenha qualquer 
marca ou assinatura fora do local apropriado.

Cada questão deve ser respondida utilizando o máximo de 10 linhas para ser corrigida. Qualquer fragmento de 
resposta que ultrapassar esse limite será desconsiderado, tornando-a incompleta para efeito de correção.

Para cada questão serão atribuídos até 10 (dez) pontos, levando-se em consideração o domínio do conteúdo, a 
legibilidade e a coerência. 
Total de pontos da prova discursiva: 30 pontos.

QUESTÃO 1

Pode-se conceituar “Depreciação” como sendo o custo ou despesa de imobilizado decorrente do desgaste pelo 
uso, ação da natureza ou obsolescência. Como regra geral, a taxa de depreciação será fixada em função do prazo 
durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem pelo contribuinte na produção dos seus 
rendimentos. Mencione no mínimo 2 (dois) métodos de depreciação que podem ser utilizados, mais comumente, 
explicando cada um deles. (Utilize no máximo 10 linhas.)

RASCUNHO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QUESTÃO 1 - RESPOSTA
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QUESTÃO 2

Duas empresas fabris, ALFA e BETA, possuem um custo de produção total de R$ 10.000,00 por mês e 
produziram, em um determinado mês, 1 (uma) e 100 (cem) unidades, respectivamente. Ambas as fábricas 
venderam, no mês, apenas 1 (uma) unidade pelo preço de R$ 1.000,00.
De acordo com o custeamento convencional, as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício estavam 
assim elaboradas:

                                                                   Fábrica “ALFA”         Fábrica “BETA”
                                                                              R$                           R$
       Receita de Vendas                                    1.000,00                   1.000,00
       Custos dos Produtos Vendidos             ( 10.000,00 )                 ( 100,00 )
       Resultado Operacional Bruto                (   9.000,00 )                    900,00

Explique o porquê dessa diferença significativa nos resultados apresentados, considerando que ambas as 
fábricas venderam as mesmas quantidades por preços idênticos. (Utilize no máximo 10 linhas.)

RASCUNHO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QUESTÃO 2 - RESPOSTA
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RASCUNHO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QUESTÃO 3 - RESPOSTA

QUESTÃO 3

A Lei nº 4.320/64 já previa a necessidade de haver registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, 
com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes 
responsáveis pela guarda e administração. Atualmente, com a implantação das NBC T SP – Estrutura Conceitual 
e conforme preconizado no Manual de Contabilidade do Setor Público, explique como deve ser reconhecido um 
item do Ativo Imobilizado e como deve ser feita a mensuração inicial desse ativo.  (Utilize no máximo 10 linhas.)
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