
CÂMARA MUNICIPAL DE ARANTINA-MG
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 01/2020

CADERNO DE PROVA
QUESTÕES OBJETIVAS

TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:
1.	Este	caderno	de	prova	contém	40 (quarenta) questões objetivas,	dispostas	da	seguinte	

forma:

a)	De	01	a	10	–	Língua	Portuguesa;

b)	De	11	a	15	–	Matemática;

c)	De	16	a	20	–	Legislação;

d)	De	21	a	30	–	Noções	de	Informática.

2.	Confira	se	a	quantidade	e	a	ordem	das	questões	do	seu	Caderno	de	Prova	estão	de	acordo	
com	as	instruções	anteriores.	Caso	o	caderno	esteja	incompleto,	tenha	defeito	ou	apresente	
qualquer	 divergência,	 comunique	 imediatamente	 ao	 fiscal	 de	 sala	 para	 que	 ele	 tome	 as	
providências	cabíveis.

3.	Para	 cada	 uma	 das	 questões	 objetivas,	 são	 apresentadas	 5	 (cinco)	 opções	 de	 resposta.	
Apenas	uma	opção	responde	corretamente	à	questão.

4.	O	tempo	disponível	para	esta	prova	é	de	3 (três) horas.

5.	Reserve	os	30 (trinta) minutos finais	para	marcar	o	seu	cartão	de	respostas.	Os	rascunhos	
e	as	marcações	assinaladas	no	Caderno	de	Prova	não	serão	considerados	na	avaliação.

6.	Quando	 terminar,	chame	o	fiscal	de	sala,	entregue	este	caderno	de	provas	e	o	cartão	de	
respostas.

7.	O	 candidato	 somente	 poderá	 retirar-se	 do	 local	 da	 aplicação	 das	 provas	 decorridos	 
60 (sessenta) minutos	de	seu	início	e	somente	poderá	levar	consigo	o	caderno	de	provas	a	
partir	dos	últimos	30 (trinta) minutos	para	o	término	do	horário	da	prova.

Realização
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Língua Portuguesa 

Lei o texto a seguir 
DO TEMPO 

Faz alguns anos tive, num sonho, um vislumbre de uma 
escultura interminável de corpos humanos entrelaçados 
emergindo muito abaixo de mim e perdendo-se no infinito 
acima de minha cabeça. 

Talvez seja um dos significados da existência nossa: 
encadeamento e continuação. Como um novelo 
desenrolando-se incessantemente, todos nascendo uns 
dos outros, uns por cima dos outros, cada um estendendo 
as mãos para o alto um milímetro mais e mais e mais: 
somos novelo e fio ao mesmo tempo. 

Meu gesto repete o de uma de minhas antepassadas; 
meu riso será o de algum descendente meu, que jamais 
conhecerei, o fio primeiro de minhas ideias nasce de outro 
pensamento milênios atrás, e continuará se desenrolando 
depois que eu tiver deixado de existir há séculos. Em meus 
filhos e netos, vejo com surpresa a repetição de um jeito 
de falar, de pensar, de virar o rosto, a figura toda, a mão, 
de quem me antecedeu. É a noção de um tempo que não 
flui como o imaginamos, esse tempo medido e calculado. 

Ele é pulsação, surpresa. 
Às vezes suspiramos pelo conforto que, vista de longe, 

parecia ser a vida quando tudo era mais limitado e certo: 
menos opções, menos possibilidade de erro. Temos de 
aprender a conviver com essas novas engrenagens de 
tanta surpresa e perplexidade, mas tanta maravilha. Temos 
de estar mais alertas do que décadas atrás, quando a vida 
era – ou hoje nos parece – tão mais simples: precisamos 
estar mais preparados, para que ela não nos dilacere. 

Temos de ser múltiplos, e incansáveis. 
Que cansaço. 
Pois a vida não anda pra trás: o preço da liberdade são 

as escolhas com seu cortejo de esperança, entusiasmo, 
hesitação e angústia – para que se criem novos contextos e 
se realizem novas adaptações, que podem não ser 
estáveis. 

As inovações, a corrida do tempo e as possibilidades 
aparentemente infinitas já nos puxam pela manga e nos 
convidam para outra ciranda de mil receitas: vamos ser 
inventivos, vamos ser produtivos e competentes, felizes a 
qualquer preço na companhia de todos os deuses e 
demônios nessa sarabanda. 

Fora dela, nos dizem, restam o tédio, a paralisia ou o 
desespero. Será   mesmo   assim? 

Ou ainda existem, e podemos descobrir, lugares ou 
momentos de tranquilidade onde se realiza a verdadeira 
criatividade, onde podemos expandir a mente, onde 
podemos amar as pessoas, onde podemos contemplar a 
natureza, a arte, e os rostos amados, e construir alguma 
paz interior? Creio que sim. 

Para que as emoções e inquietações positivas da alma 
não entrem em coma antes que termine de definhar o 
corpo. 
(Lya Luft - as coisas humanas – 1ª edição – Editora Record – Rio de 
Janeiro. São Paulo – 2019) 

Questão 01  
“Meu gesto repete o de uma de minhas antepassadas; 
meu riso será o de algum descendente meu, que jamais 
conhecerei, o fio primeiro de minhas ideias nasce de outro 
pensamento milênios atrás...” (2º Parágrafo) 
O termo sublinhado refere-se ao 
(A) descendente 
(B) pensamento 
(C) gesto 
(D) riso 
(E) fio 

Questão 02  
Atribuir características humanas a seres inanimados é um 
recurso semântico muito empregado, geralmente, em 
crônicas literárias. 
Das opções a seguir, a única que apresenta um exemplo 
desse recurso é: 
(A) “As inovações, a corrida do tempo e as possibilidades 

aparentemente infinitas já nos puxam pela manga e 
nos convidam para outra ciranda de mil receitas...” 

(B) “Faz alguns anos tive, num sonho, um vislumbre de 
uma escultura interminável de corpos humanos., 
entrelaçados emergindo muito abaixo...” 

(C) “Em meus filhos e netos, vejo com surpresa a repetição 
de um jeito de falar, de pensar, de virar o rosto...” 

(D) “Temos de se múltiplos, e incansáveis. Que cansaço.” 
(E) “Talvez seja um dos significados da existência nossa: 

encadeamento e continuação.” 

Questão 03  
A partir da leitura global do texto, é correto inferir que a 
autora imprime a ele um tom 
(A) presunçoso. (B) debochado. 
(C) sarcástico. (D) nostálgico. 
(E) auspicioso. 

Questão 04  
“Temos de aprender a conviver com essas novas 
engrenagens de tanta surpresa e perplexidade, mas tanta 
maravilha.” 
O termo sublinhado pode ser substituído sem perda 
semântica por 
(A) por conseguinte. (B) não obstante. 
(C) portanto. (D) consoante. 
(E) embora. 

Questão 05  
Assinale a opção que indica, respectivamente, as palavras 
que seguem as mesmas regras de acentuação de 
“interminável, milímetro, será e angústia”. 
(A) Milênios, séculos, trás e demônios. 
(B) Incansáveis, está, múltiplo e chapéu. 
(C) Possível, décadas, atrás e tédio. 
(D) Polén, tédio, já e daí. 
(E) Inútil, saúde, único e própria. 
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Questão 06  
Assinale a opção em que a palavra destacada não pertence 
à classe gramatical das demais. 
(A) Corpos humanos. 
(B) Menos opções. 
(C) Novos contextos. 
(D) Verdadeira criatividade. 
(E) Rostos amados. 

Questão 07  
Observe as separações de sílabas a seguir: 
I. in-ces-san-te-men-te 
II. in-qui- e-ta-ções 
III. pa-ra-li-sia 
A separação das sílabas está correta em 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) II e III, apenas. 

Questão 08  
No período “Faz alguns anos tive, num sonho, um 
vislumbre de uma escultura interminável...”, as vírgulas 
foram utilizadas para separar 
(A) termos deslocados de sequência sintática. 
(B) palavras de mesma função sintática. 
(C) expressões isoladas. 
(D) o vocativo. 
(E) o aposto. 

Questão 09  
“Em meus filhos e netos, vejo com surpresa a repetição de 
um jeito de falar...” 
Na frase acima, a forma verbal destacada está flexionada 
no presente do indicativo. Se passarmos essa frase para o 
pretérito perfeito do indicativo a forma verbal correta será 
(A) vira 
(B) visse 
(C) vir 
(D) vi 
(E) veja 

Questão 10  
“...somos novelo e fio ao mesmo tempo.” 

A frase acima pode ser entendida como 
(A) somos um emaranhado de pessoas e responsáveis por 

todos. 
(B) fazemos história e vamos desfiando a vida alheia. 
(C) somos o início do que chamamos vida. 
(D) fazemos parte de um todo e somos parte. 
(E) somos criatura que aos poucos vai esvaindo. 
 

Matemática 

Questão 11  
Em uma prova de concurso, contendo 40 questões, a regra 
de pontuação é dada da seguinte forma: 
 Para cada questão certa, o candidato ganha 3 pontos; 
 Já para as incorretas, há uma perda de 1 ponto por 

questão. 
Caso o candidato acerte 20 questões, ele obterá a seguinte 
pontuação: 

20 x 3 – 20 x 1 = 40 pontos. 
Se um candidato obteve 84 pontos, ele acertou
(A) 33 questões. 
(B) 31 questões. 
(C) 26 questões. 
(D) 12 questões. 
(E) 09 questões. 

Questão 12  
Um curso preparatório tem 80 alunos matriculados. 
 25% dos alunos são do sexo masculino; 
 Dentre as mulheres, apenas 30% querem prestar 

concursos militares; 
 Entre os homens, 65% pretendem ingressar na carreira 

militar. 
Considere que um aluno desse curso é escolhido ao acaso. 
A probabilidade de ser um aluno que não pretende prestar 
concursos militares é de: 
(A) 31/60. 
(B) 31/80. 
(C) 49/60. 
(D) 49/80. 
(E) 21/60. 

Questão 13  
Uma comissão de trabalho será formada entre os 
funcionários de um setor específico de uma Prefeitura. 
Este setor possui três Técnicos em Contabilidade, quatro 
Auxiliares de Serviços gerais e três Auxiliares de Secretaria. 
A comissão de trabalho será composta por um Técnico em 
Contabilidade, dois Auxiliares de serviços gerais e dois 
Auxiliares de Secretaria. 
O número de maneiras possíveis de formar essa comissão 
é: 
(A) 12. 
(B) 24. 
(C) 36. 
(D) 50. 
(E) 54. 
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Questão 14  
Gustavo adora se divertir brincando com suas bolinhas de 
gude. Ele pegou suas bolinhas e fez uma sequência de X 
“xis”, conforme ilustrado pela figura a seguir: 

 (...) 

Seguindo o padrão representado, suponha que ele tenha 
formado 10 “xis” e ainda sobraram 3 bolinhas. 
Nesse sentido, é correto afirmar que o número de bolinhas 
de gude que Gustavo tinha era de 
(A) 41. 
(B) 44. 
(C) 230. 
(D) 233. 
(E) 840. 

Questão 15  
João se encontra de um lado da rua (Ponto A) e Maria do 
outro (B). Ele avista Maria sob um ângulo de 30°, conforme 
figura abaixo. Em seguida, ele desloca 2,6m e neste novo 
posicionamento (ponto C) avista Maria sob um ângulo de 
45°. 

 
Considerando √        √      , a largura (valor de x) 
dessa rua é de: 
(A) 3,4 m. (B) 6,2 m. 
(C) 7,4 m. (D) 7,6 m. 
(E) 8,1 m. 
 

Legislação 

Questão 16  
É por meio da arrecadação de tributos que o município 
pode fazer as suas políticas de desenvolvimento e controle 
de atividades essenciais. 
Conforme a Lei Orgânica do Município de Arantina, 
assinale a afirmativa correta. 
(A) Ao município compete instituir o imposto “inter-vivos” 

e “causa-mortis”. 
(B) O município pode instituir taxas, em razão do exercício 

do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 

(C) O município pode instituir contribuição de melhoria, 
decorrentes de serviços públicos. 

(D) As taxas não poderão ter base de calculo própria de 
impostos, exceto pela utilização de serviços públicos. 

(E) Somente ao município cabe instituir anistia ou isenção 
de tributo de sua competência, por meio de lei de 
iniciativa do Poder Executivo, aprovada por maioria 
absoluta dos membros da Câmara Municipal. 

Questão 17  
O município deve implantar políticas públicas de saúde, 
mediante políticas econômicas, sociais, ambientais e 
outras que visem a prevenção e a eliminação do risco de 
doenças para todos os munícipes. 
Conforme o constante na Lei Orgânica do Município de 
Arantina, assinale a afirmativa correta. 
(A) É atribuição do Conselho Municipal de Saúde, 

participar das decisões quanto a destinação e da 
fiscalização da aplicação dos recursos tributários do 
município.  

(B) O município de Arantina integra, com a União e o 
Estado, o Sistema Único Descentralizado de Saúde, 
dirigindo as ações e serviços públicos em seu território, 
tendo como um das diretrizes, a integração das ações 
de Saúde e meio ambiente, visando diminuir custos e 
criar condições para a administração. 

(C) O município deve fomentar o incentivo ao 
desenvolvimento de práticas alternativas que 
beneficiam a saúde individual e coletiva. 

(D) As ações e os serviços de saúde realizados no município 
obedecem também o direito de associações de 
moradores de obter informações e esclarecimentos 
sobre assuntos pertinentes a promoção, proteção e 
recuperação de sua saúde e da coletividade. 

(E) O sistema municipal de saúde será financiado com 
recursos majoritariamente da esfera recursos federais, 
através do sistema de único de saúde, o qual é 
integrado. 
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Questão 18  
A cultura é um direito de todos e um dever a ser 
fomentado pelo município. 
Conforme a Lei Orgânica do Município de Arantina, 
assinale a afirmativa correta. 
(A) constituem patrimônio cultural do município os modos 

de criar, fazer, viver e escrever. 
(B) o poder público elaborará e implementará, com a 

participação e colaboração do poder público estadual, 
plano de instalação de bibliotecas públicas. 

(C) a política cultural do município complementará os 
meios para a dinamização e condução pelas próprias 
comunidades das manifestações culturais populares, 
tradicionais e contemporâneas. 

(D) o município buscará articulação regional e com 
entidades privadas e comunidade local para implantar 
e manter uma escola de música, a qual poderão se 
vincular os grupos que desenvolvem atividades 
musicais no município. 

(E) o teatro de rua, a música, por suas múltiplas formas e 
instrumentos, a dança, a expressão corporal, o folclore, 
as artes plásticas, as cantigas de roda, entre outras, são 
consideradas manifestações culturais. 

Questão 19  
De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Arantina-MG, o vereador perderá o mandato caso 
(A) deixe de comparecer, em cada sessão legislativa, à 

terça parte das reuniões ordinárias da câmara, salvo 
em caso de licença ou de missão oficial autorizada. 

(B) proponha para a Câmara, por escrito e devidamente 
fundamentadas, todas as medidas que julgarem 
convenientes ao município. 

(C) trate com a devida consideração e acatamento a mesa 
e os demais membros da câmara. 

(D) adote procedimento compatível com o decoro 
parlamentar. 

(E) tome posse dentro do prazo estabelecido pela lei 
orgânica municipal. 

Questão 20  
Para que os trabalhos na câmara municipal possam ser 
realizados com sucesso, são necessárias reuniões onde os 
vereadores irão debater as diversas proposições. 
Diante das regras do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Arantina, assinale a afirmativa correta. 
(A) As Reuniões Ordinárias realizar-se-ão nas terças feira, 

às 16:00 horas, transferidas para o primeiro dia útil 
subsequente se for feriado, com duração máxima de 
quatro horas. 

(B) Preparatórias são as sessões que, no primeiro ano de 
cada legislatura e nos demais, ao se iniciar a primeira 
Reunião Ordinária, precedem a inauguração dos 
trabalhos da Câmara. 

(C) A Câmara poderá realizar reuniões secretas, se for 
assim resolvido a requerimento por escrito de qualquer 
vereador, com indicação precisa de seu objeto, 
aprovada por dois terços, quando então o presidente 
fará sair da sala das reuniões, todas as pessoas 
estranhas, inclusive os funcionários da câmara. 

(D) A Câmara só poderá realizar as suas Reuniões com a 
presença de, pelo menos, dois terços dos seus membros. 

(E) Se até trinta minutos da hora designada para a 
abertura, não se achar presente numero legal de 
vereadores¸ far-se-á nova chamada e, logo após, 
proceder-se-á a leitura da ata da reunião anterior e do 
expediente a que se dará o necessário destino, e, se 
feito isto, ainda não houver o número, o presidente 
anunciará que não se realizará a reunião. 

Noções de Informática 

Questão 21 
Em um microcomputador com Windows 10 BR, no canto inferior 
direito da tela são visualizados diversos ícones na Área de 
Notificação, cada um com uma função específica, dos quais dois 
são caracterizados a seguir. 
I. é utilizado com o significado de “Remover Hardware e Ejetar 

Mídia com Segurança”; 
II. é utilizado para sinalizar o status de conexão wi-fi internet. 
Os ícones caracterizados em I e em II são, respectivamente, 

(A) 
 e  

  

(B) 
 e  

  

(C) 
 e  

  

(D) 
 e  

  

(E) 
 e  
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Questão 22 
No que diz respeito ao uso dos recursos do aplicativo Calc da 
suíte Libre Office, versão 7.0.0.3 em português, observe as 
planilhas ARANT_01 em (a) e ARANT_02 em (b) abaixo. 

(a) 

 
(b) 

 
Nas planilhas foram realizados os procedimentos descritos a 
seguir. 
● Na ARANT_01, em E7 foi inserida a expressão 

=SOMA(A7;A11), em E9 foi inserida a expressão 
=CONT.SE(A7:A11;”>=21”) e em E11 foi inserida uma 
expressão para determinar a média aritmética entre todos os 
números nas células A7, A8, A9, A10 e A11. 

● Na ARANT_02, em F6 foi inserida uma expressão que 
transfere o valor de E11 em ARANT_01 para F6 de ARANT_02. 

Nessas condições, os valores mostrados em E7 e E9 de ARANT_01 
e as expressões inseridas em E11 de ARANT_01 e em F6 de 
ARANT_02 foram, respectivamente, 
(A) 50, 3, =MED(A7:A11) e =$ARANT_01.E11  
(B) 50, 2, =MÉDIA(A7:A11) e =$ARANT_01!E11  
(C) 50, 3, =MÉDIA(A7:A11) e =$ARANT_01.E11  
(D) 115, 2, =MED(A7:A11) e =$ARANT_01.E11  
(E) 115, 3, =MÉDIA(A7:A11) e =$ARANT_01!E11  

Questão 23 
No que diz respeito aos aplicativos Powerpoint e Access do 
pacote MS Office 2019 BR e Impress e Base da suíte Libre Office 
7.0.2 em português, assinale V para a afirmatia verdadeira e F 
para a falsa. 
(   ) Tanto no Powerpoint como no Impress, para realizar a 

apresentação de slides a partir do começo, deve-se 
pressionar a tecla de função F5. 

(   ) Tanto no Access como no Base, uma chave primária é um 
campo ou conjunto de campos com valores exclusivos numa 
tabela, cujos valores podem ser utilizados para fazer 
referência a registos inteiros porque cada registo tem um 
valor diferente para a chave, com destaque para o fato de 
cada tabela só pode ter uma chave primária. 

(   ) Tanto o Access como o Base suportam a linguagem de 
consulta SQL. 

(   ) Enquanto no Access o formato padrão de arquivo é dbf, no 
Base é odb. 

(   ) Enquanto no Access as bases de dados são criadas de acordo 
com o modelo relacional, no Base o modelo é hierárquico. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, V, F, V e F. 
(B) F, F, F, F e V. 
(C) V, V, F, F e V. 
(D) V, V, V, F e F. 
(E) V, F, V, F e V. 

Questão 24 
Com relação às redes de computadores, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Na topologia estrela ou radial, todas as conexões físicas ligam 

os microcomputadores às portas do switch, um equipamento 
que funciona com concentrador de rede. 

II. Os conectores empregados em cabos UTP são conhecidos 
pela sigla RJ-45, sendo as guias 1 e 2 utilizadas para 
transmissão e 3 e 6 para recepção dos dados. 

III. No padrão wireless, um mecanismo conhecido por DHCP é 
empregado nos roteadores para atribuir endereços IP 
dinamicamente aos dispositivos que se conectam às redes de 
computadores. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 25 
Um cidadão da cidade de Arantina – MG deseja obter 
informações sobre covid-19 no site da Prefeitura de Arantina – 
MG. Para isso, acessou o navegador Google Chrome e  por meio 
do sítio de pesquisa Google, deve digitar um argumento que 
retorne as ocorrências sobre o covid-19 no site da Prefeitura de 
Arantina – MG, exatamente com essas palavras e nessa mesma 
ordem, apenas no sítio www.arantina.mg.gov.br. 
O argumento de pesquisa deve conter 
(A) “covid-19”site:www.arantina.mg.gov.br  
(B) “covid-19”sítio:www.arantina.mg.gov.br  
(C) “covid-19” em  www.arantina.mg.gov.br 
(D) “covid-19”sítio#www.ar#ntina.mg.gov.br  
(E) “covid-19”site#www.arantina.mg.gov.br  
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Conhecimentos Específicos 

Questão 26  
Uma empresa apresentou em 30/11/2019 a seguinte situação 
patrimonial: 

Balanço Patrimonial – 31/12/2019 
ATIVO R$ PASSIVO R$ 
Caixa 10.000,00 Fornecedores 7.000,00 

Clientes 8.000,00 
  

Estoques 7.000,00 Patrimônio Líquido 
 

  
Capital 18.000,00 

Total do Ativo 25.000,00 Total do Passivo 25.000,00 

Durante o mês de dezembro/2019 ocorreram os seguintes fatos: 
1. Pagamento de Fornecedores com desconto obtido: 

Fornecedores = R$ 4.000,00; Desconto obtido =  
R$ 300,00; 

2. Recebimento de Clientes com desconto concedido: -Clientes 
= R$ 6.000,00; Desconto concedido =  
R$ 200,00; 

3. Compra de mercadorias para revenda a prazo: Mercadorias 
adquiridas = R$ 5.000,00; 

4. Aumento de Capital em dinheiro = R$ 10.000,00; 
5. Venda de mercadorias a vista: Receita de Vendas =  

R$ 12.000,00; CMV = R$ 7.500,00. 
A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 
(A) O valor total do patrimônio após o primeiro evento passou a 

ser de R$ 21.000,00 devido as seguintes variações 
patrimoniais causadas: A = (R$ 3.700,00);  
P = (R$ 4.000,00); PL = (R$ 300,00).  

(B) O valor total do patrimônio após o segundo evento passou a 
ser de R$ 21.700,00 devido as seguintes variações 
patrimoniais causadas: A = (R$ 5.800,00);  
P = R$ 6.000,00; PL = R$ 200,00.  

(C) O valor total do patrimônio após o terceiro evento passou a 
ser de R$ 21.100,00 devido as seguintes variações 
patrimoniais causadas: A = (R$ 5.000,00);  
P = (R$ 5.000,00).  

(D) O valor total do patrimônio após o quarto evento passou a 
ser de R$ 26.100,00 devido as seguintes variações 
patrimoniais causadas: A = R$ 10.000,00;  
PL = (R$ 10.000,00).  

(E) O valor total do patrimônio após o quinto evento passou a ser 
de R$ 40.600,00 devido as seguintes variações patrimoniais 
causadas: A = R$ 12.000,00;  
A = (R$ 7.500,00); PL = R$ 4.500,00. 

Questão27  
Uma empresa possui uma máquina que será vendida em 
30/06/2018 para aquisição de um novo modelo. O ativo foi 
adquirido em 02/01/2011, com vida útil de 10 anos, pelo valor de 
R$ 6.000,00, quando foi determinado valor residual de R$ 600,00. 
Sabendo-se que a depreciação é contabilizada anualmente e feita 
pelo método das cotas constantes, o valor da depreciação 
acumulada e o valor contábil da máquina que será baixado do 
Imobilizado em 30/06/2018 serão, respectivamente de 
(A) R$ 4.050,00; R$ 1.950,00. 
(B) R$ 4.320,00; R$ 1.080,00. 
(C) R$ 5.400,00; R$ 600,00. 
(D) R$ 4.500,00; R$ 1.500,00. 
(E) R$ 6.000,00; R$ 0,00. 

Questão 28  
Em empresa finalizou o processo de importação de mercadorias 
em 30/11/2019. Após a entrada das mercadorias na empresa e 
após todos os registros contábeis dos gastos realizados antes e 
depois do desembaraço aduaneiro, o saldo da conta 
“Importações em Andamento – Estoques” deve ser transferido 
para a conta “Estoque de Mercadorias”. Os valores registrados 
estão apresentados a seguir: 

Seguro e frete internacionais R$ 15.000,00 

Tributos R$ 90.000,00 

Tributos recuperáveis R$ 65.000,00 

Gastos com importação R$ 10.000,00 

Fornecedor estrangeiro US$ 200.000,00 

Sabendo que nesta data a taxa do dólar era de R$ 3,80,  
o valor a ser transferido para conta de estoques corresponde a 
(A) R$ 810.000,00. 
(B) R$ 250.000,00. 
(C) R$ 760.000,00. 
(D) R$ 1.132.000,00. 
(E) R$ 940.000,00. 

Questão 29  
Considere o Balanço Patrimonial a seguir apresentado por uma 
empresa em 31/128/2019: 
ATIVO 

 R$ 
PASSIVO 

R$ Ativo 
Circulante Passivo Circulante 

Caixa 20.000,00  Fornecedores 80.000,00  

Bancos 30.000,00  Impostos a Pagar 10.000,00  

Aplicações 
Financeiras 10.000,00  Salários a Pagar 40.000,00  

Clientes 60.000,00  Encargos sociais 20.000,00  

Adiantament
o a 
fornecedores 

50.000,00  Adiantamento a 
clientes 30.000,00  

Estoques de 
Mercadorias 90.000,00  Empréstimos Bancários 

(curto prazo) 45.000,00  

Ativo Não 
Circulante 740.000,00  Passivo Não Circulante 

+ Patrimônio Líquido 775.000,00 

TOTAL DO 
ATIVO 1.000.000,00  TOTAL DO PASSIVO 1.000.000,00  

De acordo com as informações, o Capital Circulante Líquido (CCL), 
a Necessidade de Capital de Giro (NCG) e o Saldo em Tesouraria 
(T), serão, respectivamente, de: 
(A) R$ 35.000,00; R$ 20.000,00; R$ 15.000,00. 
(B) (R$ 35.000,00); R$ 20.000,00; R$ 15.000,00. 
(C) R$ 35.000,00; R$ 155.000,00; R$ 15.000,00. 
(D) R$ 35.000,00; R$ 20.000,00; (R$ 120.000,00). 
(E) (R$ 5.000,00); R$ 155.000,00; R$ 15.000,00. 



CÂMARA MUNICIPAL DE ARANTINA-MG – CONCURSO PÚBLICO 2020

PÁGINA – 8

Questão 30  
Uma empresa apresentou os seguintes saldos em 31/12/2019: 
Conta Contábil Saldo (R$) 
Adiantamento a Fornecedores 26.000,00  
Adiantamento de Clientes 16.000,00  
Bancos 7.500,00  
Capital a Integralizar 80.000,00  
Capital Subscrito 300.000,00  
Clientes 19.000,00  
Contas a Pagar  3.500,00  
Depreciação acumulada  23.000,00  
Estoques 6.000,00  
Financiamentos a Pagar 9.500,00  
Imóveis para renda 123.000,00  
Imóveis para uso 150.000,00  
Lucros Acumulados 60.000,00  
Marcas e Patentes 12.000,00  
Móveis 32.000,00  
Participação em outras empresas 110.000,00  
Prejuízos Acumulados 20.000,00  
Reserva Estatutária 25.000,00  
Reserva Legal 10.000,00  
Veículos 45.000,00  

Com base nos dados, os valores do Ativo não Circulante – 
Imobilizado e do Patrimônio Líquido, nesta data, foram de 
(A) R$ 204.000,00; R$ 295.000,00. 
(B) R$ 250.000,00; R$ 295.000,00. 
(C) R$ 204.000,00; R$ 375.000,00. 
(D) R$ 250.000,00; R$ 315.000,00. 
(E) R$ 377.000,00; R$ 335.000,00. 

Questão 31 
Uma empresa comercial realizou as seguintes operações com 
mercadorias em 2019: 

Estoque inicial de 
mercadorias R$ 15.000,00  Vendas R$ 240.000,00  

Compras R$ 120.000,00  Devolução 
de vendas R$ 8.000,00  

ICMS s/ compras 18% ICMS s/ 
vendas 18% 

Compras 
devolvidas  R$ 5.000,00  

 
Estoque final de 
mercadorias  R$ 10.000,00  

Com base nos dados apresentados, o Resultado com Mercadorias 
(RCM) será de: 
(A) R$ 67.360,00. 
(B) R$ 88.060,00. 
(C) R$ 89.500,00. 
(D) R$ 132.700,00. 
(E) R$ 140.700,00. 

Questão 32  
Uma empresa estuda duas opções de investimento mutuamente 
excludentes, com expectativa de fluxos de caixa heterogêneos, 
resultantes de cada um para um período de 3 anos, diferentes 
taxas de juros e sendo a primeira entrada postecipada para 
ambos os investimentos.  
A seguir são apresentados os valores do investimento inicial (Ano 
0), os fluxos de caixa esperados para o período projetado e a taxa 
de juros de cada investimento.  

Investimento 
Anos 

Taxa de juros 
0 1 2 3 

X 40 mil 15 mil 17 mil 19 mil 10% 
Y 30 mil 10 mil 12 mil 14 mil 12% 
Obs.: os valores expressos na tabela estão em R$ 

Com base nas informações, é correto afirmar que 
(A) O Investimento X é mais vantajoso que o Investimento Y, pois 

o Valor Presente Líquido (VPL) dos fluxos de caixa esperados 
do primeiro é de R$ 51.000,00 e do segundo é de R$ 
41.960,93. 

(B) O Investimento Y é mais vantajoso que o Investimento X, pois 
o Valor Presente Líquido (VPL) dos fluxos de caixa esperados 
do primeiro é de R$ 36.000,00 e do segundo é de R$ 
28.459,82. 

(C) O Investimento X é mais vantajoso que o Investimento Y, pois 
o Valor Presente Líquido (VPL) do primeiro é de R$ 81.960,93 
e do segundo é de R$ 58.459,82. 

(D) O Investimento Y é mais vantajoso que o Investimento X, pois 
o Valor Presente Líquido (VPL) do primeiro é de R$ 91.000,00 
e do segundo é de R$ 66.000,00. 

(E) O Investimento X é mais vantajoso que o Investimento Y, pois 
o Valor Presente Líquido (VPL) do primeiro é de R$ 1.960,93 e 
do segundo é de (R$ 1.540,18). 
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Questão 33  
Em 02/01/2020 três pessoas decidiram criar uma sociedade 
limitada para venda de brinquedos. O capital social subscrito foi 
de R$ 600.000,00 e conforme contrato social as cotas foram 
divididas e integralizadas da seguinte forma: 
Sócio A – R$ 200.000,00, integralizado integralmente em 
02/01/2020 em moeda corrente por meio de depósito bancário; 
Sócio B – R$ 100.000,00, integralizado integralmente em 
02/01/2020 em moeda corrente por meio de depósito bancário; 
Sócio C – 300.000,00, integralizado R$ 200.000,00 em 
02/01/2020 em moeda corrente por meio de depósito bancário e 
os R$ 100.000,00 a serem integralizados até 31/12/2020. 
Em 30/09/2020 o sócio C integralizou o restante do capital por 
meio de depósito bancário. 
Considerando as informações, assinale a a opção que apresenta 
o(s) lançamento(s) contábil(eis) correto(s) para representar a 
operação ocorrida em 30/09/2020. 

(A) 
D – Capital Social a Integralizar R$ 100.000,00  
C – Capital Social Subscrito R$ 100.000,00  

 

  

(B) 
D – Bancos c/ movimento R$ 100.000,00  
C – Capital a Integralizar R$ 100.000,00  

 

  

(C) 
D – Bancos c/ movimento  R$ 100.000,00  
C – Capital Social Subscrito   R$ 100.000,00  

 

  

(D) 
D – Bancos c/ movimento  R$ 200.000,00  
C – Capital Social a Integralizar  R$ 200.000,00  

 

  

(E) 
D – Capital a Integralizar    R$ 100.000,00  
D – Bancos c/ movimento  R$ 500.000,00  
C – Capital Social Subscrito R$ 600.000,00 

 

 

AS INFORMAÇÕES A SEGUIR SERÃO ÚTEIS PARA RESPONDER AS 
QUESTÕES 34, 35 E 36 
Uma empresa apresentou as seguintes contas e saldos em 
30/11/2019: 
Bancos Conta Movimento R$ 10.000,00  

Caixa R$ 4.000,00  

Capital a Integralizar R$ 20.000,00  

Capital Social R$ 150.000,00  

Clientes R$ 14.500,00  

Contas a pagar R$ 2.500,00  

Depreciação Acumulada R$ 16.000,00  

Empréstimos (curto prazo) a Pagar R$ 1.000,00  

Empréstimos (longo prazo) a pagar R$ 15.000,00  

Estoques R$ 10.000,00  

Financiamentos a pagar R$ 20.000,00  

Fornecedores R$ 4.000,00  

Imóveis R$ 90.000,00  

Impostos à Pagar R$ 2.000,00  

Impostos a Recuperar $ 500,00 

Lucros Acumulados R$ 22.000,00  

Móveis R$ 30.000,00  

Participações em outras empresas R$ 22.000,00  

Salários e Encargos a Pagar R$ 3.500,00  

Veículos R$ 35.000,00  

No mês de dezembro/2019 ocorreram os seguintes fatos: 
1. Aquisição de mercadorias a prazo no valor de  

R$ 5.000,00; o ICMS incluso no valor da compra é de 18%. 
2. Recebimento de Clientes em dinheiro no valor de  

R$ 7.500,00. 
3. Vendas de mercadorias a prazo no valor de R$ 16.000,00; o 

ICMS incluso no preço de venda é de 18%; o custo da 
mercadoria vendida (CMV) é de R$ 9.000,00. 

4. Pagamento em dinheiro do saldo de Salários e Encargos à 
Pagar e de Contas à pagar.  

5. Contratou seguros em 30/12/2019 com pagamento em 
dinheiro de R$ 1.200,00 referente ao prêmio de seguros; a 
vigência do seguro é de 01/01/2020 a 31/12/2020. 

6. Reconhecimento de despesas e outras receitas do mês: 
Despesas de Vendas – R$ 500,00; Despesas com Pessoal – R$ 
2.600,00; Despesas Administrativas – 
R$ 1.500,00; Despesas Financeiras– R$ 600,00; Receitas 
Financeiras – 1.400,00. 

7. O Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Social (CSLL) é de 
34% sobre o lucro antes dos tributos. 

Questão 34  
Considerando as informações, o Balancete de Verificação, após o 
registro dos fatos e antes da apuração do resultado, apresentará 
um total de débitos e créditos no valor de: 
(A) R$ 236.000,00. 
(B) R$ 256,400,00. 
(C) R$ 257.880,00. 
(D) R$ 259.980,00. 
(E) R$ 259.880,00. 
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Questão 35  
Considerando as informações obtidas após a resolução da 
questão anterior, a Demonstração do Resultado do Exercício 
(DRE) apresentará um Lucro Líquido de: 
(A) R$ 108,80. 
(B) R$ 211,20. 
(C) R$ 320,00. 
(D) (R$ 480,00). 
(E) R$ 800.00. 

Questão 36  
Considerando as informações obtidas após a resolução da 
questão anterior e a apuração do resultado do exercício, o 
Balanço Patrimonial apresentará um valor patrimonial de: 
(A) R$ 206.800,00. 
(B) R$ 207.700,00. 
(C) R$ 204.400,00. 
(D) R$ 205.900,00. 
(E) R$ 206.691,20. 

Questão 37  
O setor contábil de uma empresa realizou em 30/10/2019 a 
conciliação bancária da conta corrente que mantém no Banco X 
para os ajustes necessários no razão contábil. Nesta data o 
extrato bancário apresentava um saldo de R$ 12.000,00 e o razão 
contábil na mesma data apresentava um saldo de R$ 10.000,00. 
Foram identificados os seguintes fatos: 
1. O Banco cobrou despesas bancárias no extrato no valor de R$ 

500,00 ainda não contabilizadas pela empresa. 
2. Os cheques 001 e 002 que totalizam R$ 2.000,00 foram 

emitidos e contabilizados pela empresa; entretanto, ainda 
não foram sacados pelos favorecidos. 

3. Foi creditado via TED o valor de R$ 4.500,00 a favor da 
empresa ainda não contabilizado. 

4. Depósito em cheque ainda não creditado pelo banco, mas já 
contabilizado pela empresa no valor de R$ 4.000,00. 

Após a conciliação bancária, o saldo correto da conta contábil 
corresponde a: 
(A) R$ 10.000,00. 
(B) R$ 12.000,00. 
(C) R$ 14.000,00. 
(D) R$ 16.000,00. 
(E) R$ 18.000,00. 

Questão 38 
Uma empresa possui um único funcionário e em levantamento de 
dados para cálculo da folha de pagamento do mês de 
setembro/2020 apresentou as seguintes informações: 

Discriminação Valores 

Horas normais R$ 1.045,00 

Horas Extras (50% de acréscimo)  R$ 71,25 

DSR (*) sobre Hora Extra  R$ 17,81 

INSS - empresa R$ 226,81 

Outras entidades/terceiros R$ 65,78 

SAT (**) x FAT (***) R$ 34,02 

INSS – empregado R$ 102,06 

FGTS R$ 90,73 

(*) DSR – Descanso semanal remunerado / (**) SAT – Seguro de 
acidente de trabalho / (***) FAT – Fator Acidentário de Prevenção 
Assinale a opção que apresenta o lançamento contábil correto 
para registrar a operação. 

(A) 

D - Despesas com Pessoal  R$ 1.134,06  
D - Encargos Previdenciários e Trabalhistas  R$ 412,91  
C - INSS a Recolher  R$ 424,25  
C - FGTS a pagar   R$ 90,73  
C - Salários a Pagar   R$ 1.032,00  

 

  

(B) 

D - Despesas com Pessoal  R$ 1.045,00 
D - Encargos Previdenciários e Trabalhistas  R$ 412,91  
C - INSS a Recolher  R$ 424,25  
C - FGTS a pagar   R$ 90,73  
C - Salários a Pagar   R$ 942,93  

 

  

(C) 

D - Despesas com Pessoal  R$ 1.134,06  
D - Encargos Previdenciários e Trabalhistas  R$ 322,18  
C - INSS a Recolher  R$ 424,25  
C - FGTS a pagar   R$ 90,73  
C - Salários a Pagar   R$ 941,27  

 

  

(D) 

D - Despesas com Pessoal  R$ 1.134,06  
D - Encargos Previdenciários e Trabalhistas  R$ 380,38  
C - INSS a Recolher  R$ 474,43  
C - FGTS a pagar   R$ 83,60  
C - Salários a Pagar   R$ 956,42  

 

  

(E) 
D - Despesas com Pessoal  R$ 1.0145,00  
D - Encargos Previdenciários e Trabalhistas  R$ 226,81  
C - INSS a Recolher  R$ 328,88  
C - Salários a Pagar   R$ 942,94  
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Questão 39 
Uma empresa elaborou o orçamento de caixa para o último 
trimestre de 2020. As informações a seguir referem-se às vendas 
efetuadas no terceiro trimestre do ano e à previsão para o último 
trimestre do ano. 

VENDAS REALIZADAS 
Jul/2020 Ago/2020 Set/2020 

150.000,00 200.000,00 250.000,00 
 

VENDAS PREVISTAS 
Out/2020 Nov/2020 Dez/2020 

300.000,00 350.000,00 400.000,00 

A política de vendas da empresa é a seguinte:  
● Recebimento de 50% do valor total à vista; 
● Recebimento do 50% restante como saldo devedor nas 

seguintes condições:  
● 40% em 30 dias;  
● 30% em 60 dias;  
● 30% em 90 dias. 

Considerando os dados apresentados, a previsão de 
recebimentos total do último trimestre de 2020 será de: 
(A) R$ 175.000,00. 
(B) R$ 525.000,00. 
(C) R$ 700.000,00. 
(D) R$ 907.500,00. 
(E) R$ 1.050.000,00. 

Questão 40 
Segundo o Art. 3º do Código Tributário Nacional: 
“Tributo: é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de 
ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada.” 
As opções a seguir apresentam elementos da obrigação tributária 
principal, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Contribuinte. 
(B) Fato gerador. 
(C) Base de cálculo.  
(D) Alíquota. 
(E) Elaboração de livros fiscais. 
 




