
 

 

 
 

      CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ACRE-CRM/AC  

 
      S01-CONTADOR 

Turno: MANHÃ 
Tipo de Prova 

A Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo  
de prova no cartão de respostas. 

 
 

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Os líderes do futuro são os que empoderam os outros.” (Bill Gates) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco 

alternativas de resposta (A, B, C, D, E). 

 
Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 

 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas. 

 
Duração da prova: 3 horas e 30 minutos 

 
 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 
Por motivo de segurança: 

 

• O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

• Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões. 

• O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

• Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 

banheiros e/ou bebedouros. 

 

Sr. Candidato, ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus 

pertences. 

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar a capa de 

sala. 

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa 

O IMPACTO DA TECNOLOGIA EM NOSSAS VIDAS 

Vivemos o ápice da influência tecnológica no mundo e não 
tem como negar. Estamos conectados o tempo todo, seja 
pelo celular ou computador. O impacto da tecnologia em 
nossas vidas é extremamente visível. Mas, isso é algo bom 
ou ruim? 

A tecnologia facilita muito a nossa rotina e é um ótimo 
entretenimento. Com apenas uns cliques, compartilhamos 
coisas pessoais, entramos em contato com aquele parente 
distante, descobrimos uma nova música e assistimos a 
vários episódios de determinada série, mesmo off-line. 

Conseguimos armazenar milhares de músicas na palma de 
nossas mãos, temos televisões com a maior definição de 
imagem existente, guardamos todos os tipos de fotos e 
documentos pessoais na nuvem e podemos acessá-los a 
qualquer hora e em qualquer lugar. 

Há alguns anos, não tínhamos o hábito de olhar o celular 
assim que acordávamos, ou passar a noite inteira em claro 
vagando pelas redes sociais. Hoje em dia, se uma tragédia 
acontecer há milhares de quilômetros de distância de onde 
estamos, sabemos instantaneamente. A tecnologia 
modificou completamente nosso cotidiano, trazendo 
muitos benefícios e alguns malefícios também. 

O lado ruim é que estamos tão ligados nas nossas vidas on-
line, que esquecemos de manter o contato off-line. Não 
prestamos mais atenção no mundo a nossa volta, não 
conversamos mais pessoalmente. 

Por recebermos tantas informações o tempo todo, 
tornamo-nos mais desatentos. Parece que não podemos 
ficar sem encontrar coisas novas, é um pecado deixar o 
celular de lado, ficamos dependentes dessa conexão. 

Outros pontos ruins são os problemas de visão que foram 
desenvolvidos nos últimos anos por ficar muito tempo 
vendo a tela do celular e os problemas de audição por 
ouvir coisas muito altas no fone de ouvido. 

A obesidade também é um fator que vem encadeando 
essas mudanças de hábito. As pessoas ficam a maior parte 
de seu tempo sentadas, por conta da comodidade de 
comprar on-line, não precisam mais ir até a loja, nem sair 
para pedir o almoço, pois existem vários aplicativos para 
isso. 

Segundo a OMS, o sedentarismo está presente em 23% 
dos adultos; já nos mais jovens, esse índice é de 81%. 
Consequência direta do uso de videogames, celulares e 
computadores. 

É importante ter um planejamento de quantas horas por 
dia você vai dedicar à tecnologia, para não perder o foco e 
a produtividade. Apesar de ser algo incrível, ela também 
pode trazer consequências sérias e permanentes a nossa 
saúde. Como todas as outras coisas, ela deve ser apreciada 
com moderação. 

Disponível em: https://www.madeinweb.com.br/o-impacto-da-tecnologia-em-
nossas -vidas/Adaptado 

 

Questão 1 

Após a leitura do texto, infere-se que, no: 

 

(A) Primeiro parágrafo, menciona-se o quão mal a 
tecnologia faz ao ser humano. No final, ele nos exorta 
com uma pergunta retórica, deixando claro que isso 
não é bom. 

(B) Terceiro parágrafo, esclarece-se que a internet é o 
nosso meio de vida singular, único, exclusivo, de modo 
que podemos ter acesso a todos os melhores e mais 
modernos equipamentos por um preço que todos 
podem pagar. 

(C) Segundo parágrafo, o texto deixa claro que tudo pode 
ser conectado à internet, mesmo que ela esteja em 
modo off-line. Isso gera menos custos para o 
consumidor. 

(D) Segundo parágrafo, ocorre a síntese do texto, o 
momento em que ele deixa claro todas as vantagens 
que a tecnologia tem a nos oferecer, todos os seus 
benefícios. 

(E) Primeiro parágrafo, o texto não deixa claro se a 
conexão em tempo integral é positiva ou negativa, 
deixando que o leitor faça sua própria análise. No final, 
ele nos exorta a pensar sobre o assunto. 

 

Questão 2 

Quanto ao gênero textual, pode-se dizer que a 
predominância do texto é: 

 

(A) Artigo. 

(B) Resumo. 

(C) Resenha. 

(D) Conto. 

(E) Crônica. 

 

Questão 3 

A tipologia textual de maior predominância no texto 
apresentado é: 

 

(A) Descrição. 

(B) Narração. 

(C) Injunção. 

(D) Exposição. 

(E) Dissertação. 
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Questão 4 

Na expressão: "Conseguimos armazenar milhares de 
músicas na palma de nossas mãos", temos a presença da 
seguinte figura de linguagem denominada: 

 

(A) Catacrese. 

(B) Zeugma. 

(C) Paradoxo.  

(D) Metonímia. 

(E) Aliteração. 

 

Questão 5 

"O lado ruim é que estamos tão ligados nas nossas vidas 
on-line, que esquecemos de manter o contato off-line. Não 
prestamos mais atenção no mundo a nossa volta, não 
conversamos mais pessoalmente". 

No trecho destacado, percebe-se a presença de: 

(A) Polissemia. 

(B) Antítese. 

(C) Conotação. 

(D) Catarse. 

(E) Ambiguidade. 

 

Questão 6 

Na expressão: "tornamo-nos mais desatentos.", o 
predicado é: 

 

(A) Nominal. 

(B) Defectivo. 

(C) Verbo-nominal. 

(D) Verbal. 

(E) Indeterminado. 

 

Questão 7 

"Outros pontos ruins são os problemas de visão que foram 
desenvolvidos nos últimos anos por ficar muito tempo 
vendo a tela do celular e os problemas de audição por 
ouvir coisas muito altas no fone de ouvido". 

No trecho destacado, pode-se afirmar que o: 

(A) Núcleo do sujeito é a palavra "pontos". 

(B) Núcleo do sujeito é a palavra "visão". 

(C) Sujeito da oração é a expressão "Outros pontos ruins". 

(D) Núcleo do predicado é o verbo ser. 

(E) Sujeito da oração é a expressão "os problemas de 
visão". 

 

Questão 8 

"A obesidade também é um fator que vem encadeando 
essas mudanças de hábito". 

A expressão destacada, morfologicamente é um(a): 

(A) Aposto explicativo. 

(B) Adjetivo preposicionado. 

(C) Locução adjetiva. 

(D) Locução adverbial.  

(E) Locução verbal.  

 

Questão 9 

"Segundo a OMS, o sedentarismo está presente em 23% 
dos adultos; já nos mais jovens, esse índice é de 81%. 
Consequência direta do uso de videogames, celulares e 
computadores". 

Assinale a opção correta quanto à pontuação, levando-se 
em consideração a alteração frasal: 

(A) O sedentarismo está presente em 23% dos adultos 
segundo a OMS. Já nos mais jovens, esse índice é de 
81%, consequência direta do uso de videogames, 
celulares e computadores.  

(B) O sedentarismo está presente, em 23% dos adultos, 
segundo a OMS. Já nos mais jovens, esse índice é de 
81%, consequência, direta, do uso de videogames, 
celulares e computadores.  

(C) Consequência direta do uso de: videogames, celulares 
e computadores, o sedentarismo está, presente, em 
23% dos adultos, segundo a OMS. Já, nos mais jovens, 
esse índice é de 81%.  

(D) Consequência direta do uso de videogames; celulares; 
e computadores; o sedentarismo está presente, em 
23% dos adultos segundo a OMS. Já, nos mais jovens, 
esse índice é de 81%. 

(E) Consequência direta do uso de videogames, celulares e 
computadores o sedentarismo está presente em 23% 
dos adultos segundo a OMS. Já, nos mais jovens, esse 
índice é de 81%.  
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Questão 10 

"Apesar de ser algo incrível, ela também pode trazer 
consequências sérias e permanentes a nossa saúde".  

Marque a opção correta cuja frase encontra-se no futuro 
do pretérito do indicativo. 

(A) Apesar de ser algo incrível, ela também podia trazer 
consequências sérias e permanentes a nossa saúde.  

(B) Apesar de ter sido algo incrível, ela também pôde 
trazer consequências sérias e permanentes a nossa 
saúde.  

(C) Apesar que podia ter sido algo incrível, ela também 
podia trazer consequências sérias e permanentes a 
nossa saúde. 

(D) Apesar de ter sido algo incrível, ela também poderá 
trazer consequências sérias e permanentes a nossa 
saúde.  

(E) Apesar de ser algo incrível, ela também poderia trazer 
consequências sérias e permanentes a nossa saúde.  

 

 

Raciocínio Lógico Quantitativo 

Questão 11 

Em uma fila para entrar em um estacionamento temos 5 
carros. A Belina não é o penúltimo carro e o Fusca está à 
sua frente, o Chevette é o único carro antes da Brasília e o 
Corcel está imediatamente atrás do Fusca. Então, qual é o 
último carro da fila? 

(A) O Corcel. 

(B) A Brasília. 

(C) A Belina. 

(D) O Fusca. 

(E) O Chevette. 

 

Questão 12 

Maria é 5 anos mais velha que seu irmão João e tem um 
primo que tem o dobro da sua idade. Se a soma das idades 
dos três é igual a 55, qual é a idade de Pedro? 

 

(A) Pedro tem 10 anos. 

(B) Pedro tem 25 anos. 

(C) Pedro tem 30 anos. 

(D) Pedro tem 40 anos. 

(E) Pedro tem 20 anos. 

 

Questão 13 

Analise a lógica empregada no quadro abaixo, encontre o 
valor de cada figura geométrica e indique a alternativa que 
traz o valor correto de Y. 

 
(A) Y = 23 

(B) Y = 31 

(C) Y = 9 

(D) Y = 15 

(E) Y = 12 
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Questão 14 

Qual é o próximo termo da sequência (1, - 2, 7, - 20, ...)? 

 

(A) 61 

(B) 27 

(C) 52 

(D) 35 

(E) 31 

 

Questão 15 

Uma fábrica produziu em um determinado dia 1200 litros 
de suco e, dividindo igualmente a produção, os engarrafou 
em embalagens de 250 ml e 500 ml. Quantas garrafas de 
250 ml e quantas de 500 ml foram produzidas? 

 

(A) Foram produzidas 2500 garrafas de 250 ml e 5000 
garrafas de 500 ml. 

(B) Foram produzidas 1200 garrafas de 250 ml e 2400 
garrafas de 500 ml. 

(C) Foram produzidas 5000 garrafas de 250 ml e 2500 
garrafas de 500 ml. 

(D) Foram produzidas 600 garrafas de 250 ml e 600 
garrafas de 500 ml. 

(E) Foram produzidas 2400 garrafas de 250 ml e 1200 
garrafas de 500 ml. 

 

Questão 16 

Luan, Pietro, Paulo e Hugo são amigos e começaram a 
namorar e a fazer faculdade no mesmo período. Luan não 
é namorado de Karla nem de Maiara, que namora o 
estudante de medicina. O namorado de Priscila faz Direito 
e não é Hugo, Pietro namora com Júlia e Paulo faz 
administração. 

 

Então, quem é o namorado de Maiara e quem é o 
namorado de Karla? 

 

(A) O namorado de Maiara é Paulo e o de Karla é Pietro. 

(B) O namorado de Maiara é Luan e o de Karla é Hugo. 

(C) O namorado de Maiara é Pietro e o de Karla é Paulo. 

(D) O namorado de Maiara é Hugo e o de Karla é Paulo. 

(E) O namorado de Maiara é Paulo e o de Karla é Luan. 

 

Questão 17 

Uma professora ganhou 50 lápis, 32 canetas, 48 borrachas 
e 42 cadernos. Quantos kits ela consegue montar com um 
item de cada? 

 

(A) Ela consegue montar 50 kits. 

(B) Ela consegue montar 32 kits. 

(C) Ela consegue montar 38 kits. 

(D) Ela consegue montar 48 kits. 

(E) Ela consegue montar 42 kits. 

 

 

Questão 18 

A metade do número de filhos de Joana somada com 3, é 
igual ao dobro deste número de filhos, que é exatamente a 
quantidade de netos que ela tem. Quantos netos Joana 
tem? 

 

(A) 6 netos. 

(B) 8 netos. 

(C) 5 netos. 

(D) 4 netos. 

(E) 3 netos. 

 

Questão 19 

Lúcio e Cláudio são parentes, a mãe de Lúcio é filha dos 
pais da mãe de Cláudio e o pai de Cláudio é filho dos pais 
do pai de Lúcio, mas Lúcio e Cláudio não são primos. Qual 
é o parentesco que existe entre eles? 

 

(A) Cláudio é tio de Lúcio. 

(B) Cláudio é pai de Lúcio. 

(C) Lúcio é avô de Cláudio. 

(D) Lúcio é tio de Cláudio. 

(E) Lúcio e Cláudio são irmãos. 

 

 

Questão 20 

Mariana nasceu no dia 22 de julho, que foi uma terça-feira. 
Sua prima Eduarda nasceu 90 dias depois. Em qual dia da 
semana Eduarda nasceu? 

 

(A) Eduarda nasceu em uma segunda-feira. 

(B) Eduarda nasceu em uma quarta-feira. 

(C) Eduarda nasceu em um sábado. 

(D) Eduarda nasceu em um domingo. 

(E) Eduarda nasceu em uma sexta-feira. 
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Informática Básica 

Questão 21 

O computador é formado por três componentes básicos: o 
processador, a memória principal e as interfaces de 
entrada e saída. 

Relacione a coluna 1, contendo os componentes básicos, 
com a coluna 2, que contém as principais características 
desses componentes: 

Coluna 1 

(1) Processador. 

(2) Memória Principal. 

(3) Interfaces de entrada e saída. 

 

Coluna 2 

(__) Armazena as instruções que são executadas, e os 
dados que serão manipulados. 

(__) É o que realiza todas as operações sobre os dados, de 
acordo com o indicado pelas instruções no código do 
programa. 

(__) São portas de comunicação para o mundo externo, às 
quais estão conectados os dispositivos e periféricos. 

 

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta: 

(A) 2, 1, 3. 

(B) 1, 2, 3. 

(C) 1, 3, 2. 

(D) 3, 2, 1. 

(E) 2, 3, 1. 

 

Questão 22 

Um endereço eletrônico, ou o nome de um site é formado 
por partes, cada uma com um significado diferente. 
Considerando o endereço a seguir 
"https://www.amazon.com.br/", o que vem a ser o "com" 
que aparece nesse endereço? 

 

(A) Trata-se de uma organização comercial. 

(B) Trata-se do protocolo utilizado para transferências de 
páginas Web. 

(C) Trata-se de uma organização educacional. 

(D) Trata-se de uma organização localizada no Brasil. 

(E) Trata-se de uma organização governamental. 

 

Questão 23 

Recurso importante para proteger dados e outros recursos 
de redes de computadores. Este permite que senhas, 
mensagens, arquivos e outros dados possam ser 
transmitidos de forma embaralhada e são 
desembaralhados pelos sistemas de computadores apenas 
para os usuários autorizados. 

Qual o nome desse recurso? 

(A) Flaming. 

(B) Firewall. 

(C) Criptografia. 

(D) Pirataria de Software. 

(E) Fishing. 

 

Questão 24 

Como é chamado o envio indiscriminado de e-mail não 
solicitado para muitos usuários da Internet e que também 
pode ser utilizado por cibercriminosos para difundir vírus 
de computador ou penetrar em sistemas? 

 

(A) Fishing. 

(B) Spamming. 

(C) Flaming. 

(D) Worm. 

(E) Assinatura digital. 

 

Questão 25 

Com a expansão da informática, grande parte dos arquivos 
em diversas áreas do mercado migrou para o ambiente 
digital. A partir disso, surgiu a necessidade de autenticar 
todo esse volume de informações, da mesma forma que as 
assinaturas manuscritas validam contratos e outros 
conteúdos em papel. 

Como é chamada essa técnica que utiliza criptografia para 
conferir segurança e integridade a documentos 
eletrônicos? 

Com a expansão da informática, grande parte dos arquivos 
em diversas áreas do mercado migrou para o ambiente 
digital. A partir disso, surgiu a necessidade de autenticar 
todo esse volume de informações, da mesma forma que as 
assinaturas manuscritas validam contratos e outros 
conteúdos em papel. 

Como é chamada essa técnica que utiliza criptografia para 
conferir segurança e integridade a documentos 
eletrônicos? 

(A) Autenticação de documentos. 

(B) Criptografia. 

(C) Chave privada. 

(D) Assinatura digital. 

(E) Chave pública. 
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Questão 26 

"Se existe uma coisa que a pandemia do novo coronavírus 
mudou foram as relações. A necessidade de 
distanciamento para evitar a contaminação exigiu que 
recorrêssemos ainda mais a tecnologia para nos 
comunicarmos. Encontros familiares, conversas com 
amigos, reuniões de trabalho e cursos saíram das mesas 
para os aplicativos de videoconferência". 

Fonte:https://www.gazetadopovo.com.br/gazz-conecta/13-plataformas-
para-reunioes -eventos-e-videoconferencias-online/  

Entre os aplicativos mais populares podemos citar – Zoom, 
Google Meeting, Microsoft Teams, dentre outros. 

Sobre o Microsoft Teams, julgue afirmações a seguir: 

I. Permite acesso, edição e compartilhamento de arquivos 
de Word, Excel e Power Point em tempo real. 

II. Esse serviço está disponível somente por meio de 
assinatura paga. 

III. Não há limite máximo de participantes. 

Está (ão) correta, apenas: 

(A) I. 

(B) I e II. 

(C) III. 

(D) I e III. 

(E) II. 

 

Questão 27 

Relacione a coluna 1 com a coluna 2 que trazem, 
respectivamente, termos e conceitos importantes sobre 
hardware: 

1ª Coluna 

(1) Mainframe 

(2) Memória RAM 

(3) Impressoras 

2ª Coluna 

(__) É uma memória de acesso aleatório e também volátil. 

(__) Permitem que as informações contidas em um arquivo 
no computador possam ser apresentadas em um papel. 

(__) São sistemas grandes, rápidos e potentes. Possuem 
alta capacidade de processamento - centenas de milhões 
de instruções por segundo (mips) e de armazenamento 
primário - sua memória principal pode ir de centenas de 
megabytes a milhares de gigabytes. 

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta: 

(A) 2, 1, 3. 

(B) 1, 2, 3. 

(C) 3, 1, 2. 

(D) 1, 3, 2. 

(E) 2, 3, 1. 

 

Questão 28 

Sobre os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados 
(SGBD) julgue as afirmativas a seguir: 

 

I. Permitem disponibilizar dados integrados para uma 
grande variedade de usuários e aplicações por meio de 
interfaces amigáveis. 

II. Exige que o usuário conheça detalhes da implementação 
interna, organização de arquivos e estruturas de 
armazenamento para que possa utilizar o SGBD. 

III. Permite a privacidade dos dados por meio de medidas 
de segurança dentro do sistema (como visões, permissões, 
senhas de acesso). 

Está(ão) correta(s), apenas: 

(A) I. 

(B) I e III. 

(C) III. 

(D) I e II. 

(E) II e III. 

 

Questão 29 

Sobre os Sistemas Operacionais, assinale a alternativa 
correta: 

 

(A) O Sistema operacional pode ser considerado um 
software aplicativo. 

(B) São dispositivos lógico-físicos que realizam trocas entre 
o usuário e o computador. 

(C) Windows e Linux são exemplos de sistemas 
operacionais de código aberto. 

(D) Dentre as distribuições do Linux está a Tiger. 

(E) Todos os sistemas operacionais que já existiram ou 
existem possuem interface gráfica. 
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Questão 30 

Uma das formas de comunicação entre usuários de 
internet é o chat. Sobre este tema, julgue as afirmações a 
seguir: 

I. Permite a comunicação (por escrito) em tempo real 
através da Internet. 

II. Muitas empresas têm utilizado essa ferramenta para 
comunicar-se com seus funcionários e até mesmo clientes. 

III. As empresas costumam ter pessoas "reais" disponíveis 
para iniciar e finalizar todo o atendimento feito por meio 
de chat. 

IV. Quando no chat é possível ver a outra pessoa e falar 
com ela, costuma-se falar de video chat (ou 
videoconferência). 

Está(ão) correta(s), apenas: 

(A) I, II e III. 

(B) I e III. 

(C) I, II e IV. 

(D) I e II. 

(E) II, III e IV. 

 

 

Conhecimentos Específicos 

Leia o texto a seguir e responda às questões 31 a 34.  

A indústria X, localizada em Goiás, necessita vender sua 
mercadoria para a Indústria Y, localizada em Minas Gerais 
e, para isso, o contador precisa efetuar a apuração dos 
tributos envolvidos na operação. Oportuno ressaltar, que a 
Indústria X apura o PIS e a Cofins pelo regime não 
cumulativo. 

Valor líquido da mercadoria: R$1.550,00 

Alíquota interna do ICMS da Indústria X: 17% 

Alíquota interna do ICMS da Indústria Y: 18% 

Alíquota interestadual: 12% 

Alíquota do IPI: 5% 

Alíquota do PIS: 1,65% 

Alíquota da Cofins: 7,6% 

 

Questão 31 

O valor do ICMS a ser apurado nessa operação de venda é 
de: 

 

(A) R$411,81. 

(B) R$383,51. 

(C) R$236,19. 

(D) R$252,20. 

(E) R$186,00.  

 

Questão 32 

O valor do IPI a ser apurado nessa operação de venda é de: 

 

(A) R$77,50. 

(B) R$106,53. 

(C) R$114,39. 

(D) R$105,08. 

(E) R$98,41.  

 

Questão 33 

O valor do PIS a ser apurado nesta operação de venda é 
de: 

 

(A) R$32,48.  

(B) R$35,15. 

(C) R$34,68.  

(D) R$37,75. 

(E) R$25,58.  
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Questão 34 

O valor da COFINS a ser apurado nessa operação de venda 
é de: 

 

(A) R$117,80.  

(B) R$159,73.  

(C) R$161,92.  

(D) R$149,59.  

(E) R$173,87.  

 

Questão 35 

Em relação às demonstrações financeiras, assinale aquela 
que é dispensada para as companhias de capital fechado 
com patrimônio líquido superior a R$4.000.000. 

 

(A) Demonstração dos fluxos de caixa. 

(B) Balanço patrimonial.  

(C) Demonstração do Resultado do Exercício. 

(D) Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. 

(E) Demonstração do valor adicionado.  

 

Questão 36 

Em consonância com a Lei nº 6.404/76 e alterações 
posteriores, assinale a alternativa correta.  

 

(A) As destinações dos lucros só podem ser registradas 
segundo a proposta dos órgãos da administração, no 
pressuposto de sua aprovação pela assembleia-geral.  

(B) Os saldos devedores e credores que a companhia não 
tiver direito de compensar não serão classificados.  

(C) O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data 
do término será no último mês do ano.  

(D) As contas no ativo serão dispostas em ordem crescente 
de grau de liquidez dos elementos nelas registrados.  

(E) A conta do capital social discriminará o montante 
subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.  

 

Questão 37 

O patrimônio líquido é dividido em: 

I- Ações em tesouraria. 

II- Ajustes do patrimônio. 

III- Capital Social e reservas de capital. 

IV- Prejuízos acumulados. 

V- Reservas de lucro. 

Estão corretas as afirmativas:  

(A) I, II e IV, apenas. 

(B) I, III, IV e V, apenas. 

(C) III, IV e V, apenas. 

(D) II, III, IV e V, apenas.  

(E) I, II, III, IV e V.  

 

Questão 38 

A conta em que se deve registrar as participações 
permanentes em outras sociedades é chamada de: 

 

(A) Ativo circulante. 

(B) Ativo imobilizado. 

(C) Intangível.  

(D) Investimentos.  

(E) Ativo realizável a longo prazo.  

 

Questão 39 

A demonstração do resultado do exercício discriminará: 

 

(A) As alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo 
de caixa e equivalentes de caixa.  

(B) O valor da riqueza gerada pela companhia, a sua 
distribuição entre os elementos que contribuíram para 
a geração dessa riqueza, bem como a parcela da 
riqueza não distribuída.  

(C) As transferências para reservas, os dividendos, a 
parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao 
fim do período.  

(D) As reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. 

(E) As participações de debêntures, empregados, 
administradores e partes beneficiárias, mesmo na 
forma de instrumentos financeiros e de instituições ou 
fundos de assistência ou previdência de empregados, 
que não se caracterizem como despesa.  

 

Questão 40 

Assinale a alternativa correta sobre a incidência do ISS.  

 

(A) A prestação de serviços em relação de emprego dos 
trabalhadores avulsos.  

(B) Os serviços prestados mediante a utilização de bens e 
serviços públicos explorados economicamente 
mediante autorização, permissão ou concessão, com o 
pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário 
final do serviço.  

(C) Serviço de transporte entre estados.  

(D) As exportações de serviços para o exterior do País. 

(E) O valor intermediado no mercado de títulos e valores 
mobiliários.  
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Questão 41 

Com base na lista da Lei Complementar 116/2003, assinale 
o serviço em que não incide o ISS. 

 

(A) Distribuição de bens de terceiros. 

(B) Instrumentação cirúrgica. 

(C) Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de 
propaganda.  

(D) Bancos de sangue.  

(E) Transporte intermunicipal.  

 

Questão 42 

Assinale a alternativa correta sobre a incidência do ICMS.  

 

(A) Transporte interestadual de valores. 

(B) Operações de arrendamento mercantil, não 
compreendida a venda.  

(C) Operações com ouro, quando definido em lei como 
ativo financeiro ou instrumento cambial.  

(D) Operações decorrentes de alienação fiduciária em 
garantia.  

(E) Operações com livros, jornais, periódicos e o papel 
destinado a sua impressão.  

 

Questão 43 

Assinale a alternativa correta sobre o IRPJ.  

 

(A) As empresas públicas e as sociedades de economia 
mista, exceto as suas subsidiárias, são contribuintes nas 
mesmas condições das demais pessoas jurídicas.  

(B) Serão computados, para fins de apuração do lucro da 
empresa individual, os rendimentos de locação, 
sublocação ou arrendamento de imóveis, percebidos 
pelo titular da empresa individual.  

(C) Os condomínios na propriedade de imóveis são 
considerados sociedades em comum, ainda que 
pessoas jurídicas também façam parte deles.  

(D) As empresas individuais são equiparadas às pessoas 
jurídicas.  

(E) A imunidade que beneficia a pessoa jurídica aproveita 
aos que dela percebam rendimentos sob qualquer 
título e forma. 

 

Questão 44 

Para fins da apuração do IRPJ, assinale a alternativa que se 
refere à dedução da receita bruta na hipótese de empresas 
de seguros privados.  

 

(A) Despesas administrativas.  

(B) Valores referentes a cancelamentos e restituições de 
prêmios.  

(C) Despesas de cessão de créditos.  

(D) Despesas incorridas na captação de recursos de 
terceiros.  

(E) Despesas de câmbio.  

 

Questão 45 

Considerando as características qualitativas das 
informações financeiras, assinale a alternativa que se 
refere à característica qualitativa fundamental.  

 

(A) Tempestividade.  

(B) Capacidade de verificação.  

(C) Compreensibilidade. 

(D) Representação fidedigna. 

(E) Comparabilidade.  

 

Questão 46 

A participação residual nos ativos da entidade após a 
dedução de todos os seus passivos é chamada de: 

 

(A) Despesas. 

(B) Ativo.  

(C) Passivo.  

(D) Receitas.  

(E) Patrimônio Líquido.  

 

Questão 47 

Assinale a alternativa correta sobre estoques. 

 

(A) O custo dos estoques de itens que não são 
normalmente intercambiáveis e de bens ou serviços 
produzidos e segregados para projetos específicos deve 
ser atribuído pelo uso da identificação específica dos 
seus custos individuais.  

(B) A alocação de custos fixos indiretos de fabricação às 
unidades produzidas deve ser baseada na capacidade 
total de produção. 

(C) Quando os estoques são vendidos, o custo escriturado 
desses itens deve ser reconhecido como receita do 
período em que são incorridos. 

(D) O valor de custo do estoque é composto por todos os 
custos de aquisição e de transformação.  

(E) Valor justo é o preço que seria pago pela transferência 
de um passivo em uma transação forçada entre 
participantes do mercado na data de mensuração.  
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Questão 48 

Sobre os princípios que regem o eSocial, analise as 
afirmativas. 

I. Conferir tratamento igual às microempresas e empresas 
de pequeno porte. 

II. Aprimorar a qualidade de informações das relações de 
trabalho, previdenciárias e tributárias. 

III. Eliminar a redundância nas informações prestadas pelas 
pessoas físicas e jurídicas. 

IV. Racionalizar e simplificar o cumprimento de obrigações. 

V. Viabilizar a garantia de direitos previdenciários e 
trabalhistas. 

Estão corretas: 

(A) I, III, IV e V, apenas.  

(B) III, IV e V, apenas. 

(C) II, III, IV e V, apenas. 

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

(E) I, II e IV, apenas.  

 

Questão 49 

O maior valor entre o valor justo menos os custos de 
venda de um ativo e seu valor em uso, é chamado de:  

 

(A) Valor residual de um ativo. 

(B) Valor depreciável. 

(C) Valor especifico para a entidade. 

(D) Valor contábil. 

(E) Valor recuperável. 

 

Questão 50 

Nos termos da Lei Complementar 116/2003, assinale a 
alíquota válida do ISS.   

 

(A) 5,2% 

(B) 1,9% 

(C) 6% 

(D) 1,5% 

(E) 2,5% 

 


