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•  Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas 
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Nas questões que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão 
ser utilizados para rascunho. 

 

-- CONHECIMENTOS GERAIS -- 

Texto CG2A1-I 

  Durante os séculos XXI a XVII a.C., já era possível 
encontrar indícios do direito de acesso à justiça no Código de 
Hamurabi, cujas leis foram embasadas na célebre frase “Olho por 
olho, dente por dente”, da Lei de Talião. O código definia que o 
interessado poderia ser ouvido pelo soberano, que, por sua vez, 
teria o poder de decisão. 
  Em nível global, o acesso à justiça foi ampliado de forma 
gradual, juntamente com as transformações sociais que 
ocorreram durante a história da humanidade. 
  Com a derrota de Hitler em 1945 e, portanto, o fim da 
Segunda Guerra Mundial, da qual o Brasil participou contra as 
ditaduras nazifascistas — devido à entrada dos Estados Unidos 
da América no conflito, liderando e coordenando os esforços de 
guerra dos países do Eixo dos Aliados —, o mundo foi tomado 
pelas ideias democráticas, e o regime autoritário do Estado Novo 
(iniciado em 1937) já não se podia manter. 
  Foi somente com a Constituição de 1946 que o acesso à 
justiça foi materializado, prevendo-se que a lei não poderia 
excluir do Poder Judiciário qualquer violação de direitos 
individuais. Esse foi um grande avanço da legislação brasileira, 
mas não durou muito, já que, quase vinte anos depois, durante o 
regime militar (1964-1985), o acesso ao Poder Judiciário foi 
bastante limitado. Nos anos de 1968 e 1969, com a emissão dos 
atos institucionais, as condutas praticadas por membros do 
governo federal foram excluídas da apreciação judicial. 
  A partir de 1970, o Brasil começou a caminhar para a 
consagração efetiva do direito de acesso à justiça, com a 
intensificação da luta dos movimentos sociais por igualdade 
social, cidadania plena, democracia, efetivação de direitos 
fundamentais e sociais e efetividade da justiça. 
  Em 1988, foi promulgada a atual Constituição Federal, 
que materializou expressamente o acesso à justiça em seu 
artigo 5.º, inciso XXXV, como direito fundamental de todos os 
brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. 
  Nesse sentido, o legislador constituinte não só concedeu a 
possibilidade de acesso aos tribunais, como também estabeleceu 
a criação de mecanismos adequados para garanti-la e efetivá-la. 
O acesso à justiça deve ser compreendido, assim, como o acesso 
obtido tanto pelos meios alternativos de solução de conflitos de 
interesses quanto pela via jurisdicional e das políticas públicas, 
de forma tempestiva, adequada e eficiente, a toda e qualquer 
pessoa. É a pacificação social com a realização do escopo da 
justiça. 

Internet: <www.politize.com.br> (com adaptações). 

 

   

 Questão 1 

 
   

O tema central do texto CG2A1-I é 
 

A a ampliação gradual do Poder Judiciário desde a previsão 
constitucional de 1946. 

B a definição expressa do princípio do acesso à justiça no 
Código de Hamurabi. 

C o estabelecimento de mecanismos que garantem o poder do 
governante. 

D a evolução histórica do direito de acesso à justiça. 
E o embasamento do princípio de acesso à justiça na Lei de 

Talião. 
 

   

Questão 2 

 
 

Infere-se do texto CG2A1-I que o acesso à justiça 
 

A é concedido aos brasileiros natos e, com restrições, aos 
estrangeiros de qualquer nacionalidade naturalizados 
brasileiros, ainda que não residam no Brasil. 

B é concedido ao cidadão brasileiro por decisão do Poder 
Judiciário. 

C é definido na Constituição Federal de 1988, mas não tem 
efetividade no mundo real. 

D representa a prerrogativa exclusiva dos brasileiros de buscar a 
tutela de seus direitos por meio da atuação de um magistrado. 

E constitui, no Brasil, o direito de ter à disposição o meio 
constitucionalmente previsto para pleitear e alcançar a tutela 
jurisdicional do Estado. 

 

   

 Questão 3  
 

No texto CG2A1-I, predomina a tipologia textual 
 

A descritiva. 
B argumentativa. 
C expositiva. 
D narrativa. 
E injuntiva. 
 

   

 Questão 4  
 

Cada uma das próximas opções apresenta uma proposta de 
reescrita para o primeiro período do primeiro parágrafo do texto 
CG2A1-I. Assinale a opção em que a proposta apresentada 
mantém a coerência e a correção gramatical do texto. 
 

A Já nos séculos XVII a XXI a.C., era possível encontrar 
vestígios da existência do direito de acesso à justiça no 
Código de Hamurabi, em cujas leis tiveram inspiração a frase 
da Lei de Talião “Olho por olho, dente por dente”. 

B Sinais do direito de acesso à justiça já podiam ser 
encontrados no decorrer dos séculos XXI a XVII a.C., no 
Código de Hamurabi, cujas leis eram fundamentadas na 
seguinte famosa frase da Lei de Talião: “Olho por olho, dente 
por dente”. 

C Dentre os séculos XVII a XXI a.C., se encontram indicação 
do acesso ao direito de justiça na Lei de Talião (“Olho por 
olho dente por dente”), presente no Código de Hamurabi. 

D No período entre os séculos XXI a XVII, já existia indícios 
do direito de acesso à justiça na Lei de Talião, chamada de 
Código de Hamurabi, pela máxima “Olho por olho, dente por 
dente”. 

E Nos séculos XXI a XVII a.C., era possível já encontrar traços 
da garantia do direito de acesso a justiça nas leis do Código 
de Hamurabi, onde foram embasadas na famosa sentença 
“Olho por olho, dente por dente” da Lei de Talião. 
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 Questão 5 

 
   

A correção gramatical e os sentidos do texto CG2A1-I seriam 
preservados com a substituição de 

I “que ocorreram” (segundo parágrafo) por sucedidas. 
II “portanto” (terceiro parágrafo) por contanto. 
III “da qual” (terceiro parágrafo) por cuja. 

Assinale a opção correta. 
 

A Nenhum item está certo. 
B Apenas o item I está certo. 
C Apenas o item III está certo. 
D Apenas os itens I e II estão certos. 
E Apenas os itens II e III estão certos. 
 

   

 Questão 6 

 
   

No primeiro parágrafo do texto CG2A1-I, o elemento “que”, em 
“que, por sua vez, teria o poder de decisão”, refere-se a 
 

A “Talião”. 
B “Hamurabi”. 
C “O código”. 
D “soberano”. 
E “o interessado”. 
 

   

 Questão 7 

 
   

A correção gramatical do texto CG2A1-I seria preservada se 
 

A fosse inserida uma vírgula logo após “Constituição de 1946” 
(quarto parágrafo). 

B fosse inserido o sinal de dois-pontos logo após a forma verbal 
“definia” (primeiro parágrafo). 

C fosse inserida uma vírgula logo após a palavra “ampliado” 
(segundo parágrafo). 

D fossem suprimidos os travessões empregados no terceiro 
parágrafo. 

E fosse suprimida a vírgula empregada logo após “artigo 5.º” 
(sexto parágrafo). 

 

   

 Questão 8 

 
   

No terceiro parágrafo do texto CG2A1-I, o trecho entre 
travessões informa o motivo de 
 

A o Brasil ter participado da Segunda Guerra Mundial contra as 
ditaduras nazifascistas. 

B Hitler ter sido derrotado em 1945. 
C a Segunda Guerra Mundial ter chegado ao fim. 
D o regime autoritário do Estado Novo ter sucumbido. 
E o mundo ter sido tomado pelas ideias democráticas. 
 

   

 Questão 9 

 
   

À luz da Constituição do Estado de Rondônia, compete ao estado 
legislar, de forma concorrente, respeitadas as normas gerais da 
União, sobre 
 

A o cumprimento desta Constituição. 
B as custas dos serviços forenses. 
C a criação dos seus serviços. 
D a administração dos seus serviços. 
E a organização dos seus serviços. 
 

   

 Questão 10 

 
   

De acordo com a Lei Complementar n.º 117/1994, que criou a 
Defensoria Pública do Estado de Rondônia, integra o Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado de Rondônia como 
membro eleito 
 

A um defensor público do estado de 1.ª entrância. 
B o defensor público-geral. 
C o subdefensor público-geral. 
D o ouvidor-geral da Defensoria Pública. 
E o corregedor-geral da Defensoria Pública. 
 

   

Questão 11 

 
 

De acordo com a Lei Complementar n.º 703/2013, que dispõe 

sobre a criação do quadro de pessoal administrativo da 

Defensoria Pública do Estado de Rondônia, ao entrar em 

exercício, o(a) servidor(a) nomeado(a) para cargo de provimento 

efetivo ficará sujeito(a) a estágio probatório pelo período de 
 

A três anos, o qual considera todos os períodos de licenças e 

demais afastamentos. 

B três anos, o qual desconsidera os períodos de licenças e 

demais afastamentos, inclusive os previstos 

constitucionalmente. 

C dois anos, o qual desconsidera os períodos de licenças e 

demais afastamentos, exceto quanto aos previstos 

constitucionalmente. 

D três anos, o qual desconsidera os períodos de licenças e 

demais afastamentos, exceto quanto aos previstos 

constitucionalmente. 

E dois anos, o qual considera todos os períodos de licenças e 

demais afastamentos. 
 

   

 Questão 12  
 

Com base na Lei Complementar n.º 68/1992, que trata do regime 

jurídico dos servidores públicos civil do Estado de Rondônia, são 

requisitos básicos para a investidura em cargo público 
 

A o gozo dos direitos políticos e idade mínima de 

dezesseis anos. 

B a nacionalidade brasileira e aptidão física e mental declarada 

pela pessoa e sem a necessidade de comprovação em 

inspeção médica. 

C a nacionalidade brasileira e o nível de escolaridade exigido 

para o exercício do cargo. 

D o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e 

idade mínima de dezesseis anos. 

E aptidão física e mental declarada pela pessoa e sem a 

necessidade de comprovação em inspeção médica e o gozo 

dos direitos políticos. 
 

   

 Questão 13  
 

Segundo o boletim informativo da Secretaria de Estado da 

Agricultura (SEAGRI), o valor bruto da produção agropecuária 

(VBP) de Rondônia alcançou, em 2020, mais de R$ 15,2 bilhões, 

com crescimento médio de 7% ao ano, ultrapassando a meta do 

plano estratégico do governo de alcançar, até o ano de 2023, o 

valor de R$ 14 bilhões no VBP. Nesse contexto, o recorde de que 

trata o boletim refere-se, principalmente, à produção de 
 

A milho, algodão, gado de corte e gado de leite. 

B soja, milho, cana-de-açúcar e pecuária leiteira. 

C café, laranja, amendoim e pecuária bovina. 

D milho, soja, mandioca e cacau. 

E soja, milho, café e pecuária bovina. 
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 Questão 14 

 
   

 

Considerando os números apresentados no contorno fronteiriço 
do estado de Rondônia, a hidrografia e os limites geográficos do 
estado, assinale a opção correta. 
 

A O número 1 refere-se ao noroeste do estado, onde, na direção 
nordeste, está o curso do rio Madeira. 

B O número 5 mostra a junção entre os rios Ji-Paraná e 
Madeira, cujos cursos são direcionados para o sul do estado. 

C O número 2 marca o curso do rio Guaporé, utilizado para a 
navegação, a nordeste do estado. 

D O número 3 aponta para o sudoeste do estado, onde se situa o 
rio Madeira, o mais navegável e importante de Rondônia. 

E O número 4 apresenta o limite estatal onde se localiza parte 
do curso do rio Mamoré, na fronteira com a Bolívia. 

 

   

 Questão 15 

 
   

Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), divulgada em meados de 2021, Rondônia 
passa de 1,8 milhão de habitantes. A população de Porto Velho 
representa 30,2% de todos os moradores do estado. Quanto à 
ocupação da população do estado, é correto afirmar que 
 

A o nível de escolaridade é alto, tanto é que a maior parte da 
população adulta tem ensino superior completo. 

B a maior parte da população trabalhadora concentra-se nas 
atividades da agricultura familiar e do agronegócio. 

C a administração pública e os serviços empregam a maior parte 
da população economicamente ativa. 

D o setor secundário da economia, que envolve as indústrias de 
transformação e a construção civil, domina o emprego. 

E as classes de renda A e B correspondem à metade da 
população urbana, em decorrência do poder econômico do 
agronegócio. 

 

   

 Questão 16 

 
   

Assinale a opção que corresponde ao personagem importante nos 
primórdios da história do território do estado de Rondônia que 
comandou a demarcação de fronteiras na região e determinou a 
construção do forte de Presídio de Nossa Senhora da Conceição. 
 

A Padre José de Anchieta 
B Padre Manuel da Nóbrega 
C Percival Farquhar 
D Dom Rolim de Moura 
E Mal. Cândido Rondon 
 

   

 Questão 17 

 
   

Em 1494, importante tratado foi assinado na Península Ibérica, 
dividindo o Novo Mundo, isto é, a recém descoberta América, 
entre duas potências europeias. Pelo acordo, quase toda a 
Amazônia, inclusive o atual estado de Rondônia, pertenceria 
 

A à Holanda. 
B a Portugal. 
C à Espanha. 
D à França. 
E à Inglaterra. 
 

   

Questão 18 

 
 

Etapas diversas marcaram o processo de ocupação, povoamento e 
desenvolvimento de Rondônia. Relativamente às características e 
incidências desse processo, assinale a opção correta. 
 

A Diferentemente do ocorrido nas demais áreas do Brasil 
Colônia, Rondônia desconheceu a presença de missões 
religiosas na ocupação de seu território. 

B Importante no conjunto da Amazônia, em determinadas 
épocas, a exploração da borracha praticamente inexistiu no 
território que viria a ser o atual estado de Rondônia. 

C Os bandeirantes paulistas penetraram no interior da Colônia 
em busca de metais preciosos, mas não chegaram à Amazônia 
(inclusive Rondônia) devido aos obstáculos naturais da 
região. 

D O pleno êxito da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, da 
tranquila construção ao seu uso permanente, foi decisivo para 
assegurar o desenvolvimento de Rondônia. 

E A atividade garimpeira, com o início da exploração da 
cassiterita, incrementou a expansão demográfica do então 
território federal que se transformaria no estado de Rondônia. 

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 
 

   

 Questão 19 

 
   

Com relação a conceitos, objetivos e finalidade da contabilidade, 

julgue os próximos itens. 

I O principal objetivo da contabilidade inclui fornecer 

informação útil ao usuário, para a tomada de decisão. 

II Não é finalidade da contabilidade controlar o patrimônio da 

instituição, pois isso cabe aos sistemas de inventário. 

III A contabilidade tem a responsabilidade de criar o sistema 

gerencial para apuração de custos. 

IV A principal função da contabilidade é apurar os tributos 

federais, estaduais e municipais. 

Assinale a opção correta. 
 

A Nenhum item está certo. 

B Apenas o item I está certo. 

C Apenas os itens II e III estão certos. 

D Apenas os itens II e IV estão certos. 

E Apenas os itens I, III e IV estão certos. 
 

   

 Questão 20 

 
   

O patrimônio líquido de uma entidade é composto por 
 

A reservas, capital social e inventário. 

B reservas, capital social e financiamentos. 

C imobilizado, capital social e inventário. 

D reservas, capital social e aporte dos sócios. 

E imobilizado, caixa e capital social. 
 

   

 Questão 21 

 
   

Ocorre melhora no patrimônio líquido da empresa quando há 
 

A venda de imobilizado pelo valor contábil. 

B reversão da provisão de contingência por decisão judicial 

favorável. 

C ganho de capital em função da valorização das ações próprias 

negociadas em bolsa de valores. 

D recebimento de vendas a prazo. 

E pagamento de fornecedores de acordo com o prazo contratual. 
 

   

 Questão 22 

 
   

A próxima tabela apresenta as contas de determinada empresa. 

conta valor (em R$) 

ações em tesouraria 50.000,00 

capital social 180.000,00 

clientes 82.000,00 

depreciação acumulada 35.000,00 

disponível 10.000,00 

empréstimos para coligada 23.000,00 

estoques 40.000,00 

fornecedores 20.000,00 

imobilizado 105.000,00 

reserva de capital 15.000,00 

reserva legal 12.000,00 

reserva de lucro 20.000,00 

De acordo com a equação fundamental da contabilidade, o 

passivo dessa empresa é igual a 
 

A R$ 20.000,00. 

B R$ 28.000,00. 

C R$ 68.000,00. 

D R$ 40.000,00. 

E R$ 48.000,00. 
 

   

Questão 23 

 
 

Com relação aos atos e fatos administrativos, assinale a opção 
correta. 
 

A A compra de estoque é um fato misto, pois aumenta o estoque 
no ativo e o fornecedor no passivo. 

B A compra de imobilizado mediante financiamento bancário é 
considerada um fato permutativo do ativo. 

C O aporte de capital dos sócios é um fato modificativo da 
estrutura de capital. 

D O passivo aumenta quando dívidas são contraídas no sistema 
financeiro, o que é considerado um fato permutativo. 

E O recebimento de clientes é um fato modificativo do ativo, 
pois aumenta o caixa na totalidade da venda. 

 

   

Questão 24 

 
 

Na equação patrimonial, 
 

A o ativo está inversamente relacionado ao passivo. 
B o ativo está inversamente relacionado ao patrimônio líquido. 
C o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo. 
D o passivo está diretamente relacionado ao patrimônio líquido. 
E o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao passivo. 
 

   

Questão 25 

 
 

A respeito das contas de receitas e despesas, assinale a opção 
correta. 
 

A Receitas representam o reconhecimento de um passivo, com o 
aumento de obrigações a serem cumpridas para com os 
clientes. 

B Despesa representa a entrada de elementos no ativo, sob a 
forma de dinheiro ou de direitos a receber. 

C As contas de receitas e despesas, denominadas contas 
patrimoniais, são encerradas no final do período, para a 
apuração do resultado. 

D As contas de despesas são de natureza credora e as contas de 
receita são de natureza devedora. 

E As contas de receitas e de despesas são contas de resultado, 
também denominadas de contas temporárias, pois seus saldos 
são encerrados para apurar o resultado da entidade. 

 

   

Questão 26 

 
 

Assinale a opção que indica apenas contas credoras. 
 

A bancos, terrenos e patentes 
B promissórias a pagar, lucros acumulados e capital 
C duplicatas a receber, patentes e edificações 
D despesa de salários, empréstimos e capital 
E bancos, equipamentos e caixa 
 

   

Questão 27 

 
 

Com relação aos registros contábeis e ao plano de contas, 
assinale a opção correta. 
 

A No momento da contratação de funcionários, deve ser feito o 
respectivo registro contábil no passivo, na conta salários a 
pagar. 

B O aporte de capital por meio de ativo imobilizado não deve 
ser registrado na empresa, pois os sócios são os proprietários 
de suas quotas. 

C Quando do recebimento da proposta de venda de produtos do 
fornecedor, com oferta de desconto por grande quantidade 
comprada, deve ser feito o respectivo registro no passivo. 

D A venda de imóvel próprio da empresa mediante 
financiamento bancário pelo comprador não constitui fato 
contábil passível de registro. 

E A mudança patrimonial de empresa controlada é passível de 
registro contábil na controladora, em função do método de 
equivalência patrimonial. 
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 Questão 28 

 
   

Entre as contas do ativo, são de natureza credora as contas 
 

A cheques a compensar e investimento em coligadas. 

B depreciação acumulada e investimentos em coligadas.  

C cheques a compensar e clientes. 
D depreciação acumulada e provisão para devedores duvidosos. 

E títulos e valores mobiliários e reserva de capital. 
 

   

 Questão 29 

 
   

Ao efetuar a escrituração contábil no livro diário, o contador 

deve informar, entre outros itens, a data em que o fato contábil 
ocorreu, 
 

A a conta devedora, a conta credora, o histórico que represente 

a essência econômica da transação e o saldo das contas 

debitadas e creditadas. 

B os valores debitados e creditados e o saldo das contas. 
C o valor do registro contábil e o saldo das contas. 

D a conta devedora, a conta credora, o histórico que represente 

a essência econômica da transação e o valor do registro 

contábil. 

E a relação das contas patrimoniais e de resultados e respectivos 
saldos. 

 

   

 Questão 30 

 
   

  No dia 3/4/2021, determinada empresa comprou, a prazo, 

no valor de R$ 3.000,00, mercadorias para revenda. Ao registrar 

o fato contábil, o contador fez equivocadamente o seguinte 
lançamento. 

D – Estoque de mercadorias R$ 30.000,00 

C – Fornecedores R$ 30.000,00 

Nessa situação hipotética, para retificar corretamente o 

lançamento efetuado, o contador deve fazer um lançamento de 
 

A estorno, debitando à conta Fornecedores e creditando à conta 

Estoque de mercadorias R$ 30.000,00, sem nenhum outro 

lançamento complementar. 
B correção, debitando à conta Estoque de mercadorias e 

creditando à conta Fornecedores R$ 3.000,00. 

C complementação, debitando à conta Estoque de mercadorias e 

creditando à conta Fornecedores R$ 27.000,00. 

D complementação, debitando à conta Fornecedores e 
creditando à conta Estoque de mercadorias R$ 27.000,00. 

E estorno, debitando à conta Fornecedores e creditando à conta 

Estoque de mercadorias R$ 27.000,00. 
 

   

 Questão 31 

 
   

  Em 1.º/7/2019, os sócios de uma empresa decidiram 
aumentar o capital da empresa com a integralização de R$ 

10.000,00 em moeda corrente e a transferência de um automóvel 

avaliado em R$ 15.000,00. 

Nessa situação hipotética, o fato contábil gerou um lançamento 

de 
 

A primeira fórmula, com uma conta debitada e uma conta 

creditada. 

B segunda fórmula, com mais de uma conta debitada e só uma 

conta creditada. 

C terceira fórmula, com uma conta debitada e mais de uma 
conta creditada. 

D terceira fórmula, com mais de uma conta debitada e só uma 

conta creditada. 

E quarta fórmula, com mais de uma conta debitada e mais de 

uma conta creditada. 
 

   

Questão 32 

 
 

Assinale a opção que mostra o evento que, ao ser registrado por 

uma contabilidade que utiliza o método das partidas dobradas 

para registrar os fatos contábeis, altera a situação líquida da 

empresa. 
 

A constituição de reserva de lucro 

B recebimento de duplicatas 

C obtenção de empréstimo 

D compra de estoque a prazo 

E venda de mercadorias à vista 
 

   

 Questão 33  
 

  Certa empresa efetuou a compra de mercadoria a prazo. O 

boleto decorrente dessa compra era de R$ 20.000,00 e previa 

juros de 5% ao mês. O pagamento desse boleto foi feito com três 

dias de atraso. 

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que 

mostra o correto lançamento contábil, com valores em reais, 

correspondente à operação em questão. 
 

A D – Fornecedores  20.000,00 

D – Juros ativos    100,00 

C – Disponível   20.100,00 

B D – Fornecedores  20.000,00 

C – Juros passivos   100,00 

C – Disponível   19.900,00 

C D – Fornecedores  20.000,00 

D – Juros passivos   100,00 

C – Disponível   20.100,00 

D D – Fornecedores  20.000,00 

D – Juros passivos     33,33 

C – Disponível   20.033,33 

E D – Fornecedores  20.000,00 

D – Juros ativos      33,33 

C – Disponível   20.033,33 
 

   

 Questão 34  
 

Assinale a opção que apresenta corretamente o registro contábil 

gerado, quando da venda de mercadoria, pelo pagamento de frete 

para a entrega da mercadoria ao cliente. 
 

A D – Despesa de venda 

C – Disponibilidade 

B D – Estoque de mercadorias 

C – Disponibilidade 

C D – Frete a pagar 

C – Disponibilidade 

D D – Estoque de mercadorias 

C – Contas a pagar 

E D – Despesa de venda 

C – Contas a pagar 
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 Questão 35 

 
   

  No dia 5/1/2021, determinada empresa comprou 10 
camisetas por R$ 5,00 cada, para revenda. Ao receber o pedido, a 
empresa devolveu duas dessas camisetas, por estarem com 
defeito, e efetuou o respectivo registro na escrituração. No dia 
20/1/2021, a empresa fez o pagamento antecipado dessa compra 
e recebeu um desconto condicional de 5%. 

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que 
mostra o lançamento correto que a empresa deve ter registrado 
no dia 20/1/2021. 
 

A D – Fornecedores           40,00 
C – Disponível            38,00 
C – Desconto financeiro obtido     2,00 

B D – Fornecedores           38,00 
D – Desconto financeiro obtido     2,00 
C – Disponível        40,00 

C D – Fornecedores       40,00 
C – Disponível        40,00 

D D – Fornecedores       50,00 
C – Disponível        47,50 
C – Desconto financeiro obtido      2,50 

E D – Fornecedores       38,00 
C – Disponível        38,00 

 

   

 Questão 36 

 
   

  Uma empresa efetuou, em 30/6/2021, o pagamento, em 
dinheiro, de R$ 12.000,00, correspondentes a 12 meses de 
aluguel de uma sala comercial, imediatamente ocupada pela 
empresa. 

Considerando que se trata de despesa relevante para a empresa e 
que o seu exercício social vai do dia 1.º de janeiro a 31 de 
dezembro de cada ano, assinale a opção correta, referente à 
situação hipotética apresentada. 
 

A A empresa tinha de efetuar o seguinte lançamento em 
30/6/2021. 
D – Despesa de aluguel   12.000 
C – Caixa       12.000 

B A empresa tinha de efetuar o seguinte lançamento em 
30/6/2021. 
D – Despesa antecipada   12.000 
C – Caixa       12.000 

C Em 31/12/2021, o valor da despesa decorrente da operação 
era de R$ 12.000,00. 

D A despesa diferida decorrente da operação representava R$ 
12.000,00 em 31/12/2021. 

E Em 31/12/2021, o valor do ativo circulante decorrente da 
operação era de R$ 5.000,00. 

 

   

 Questão 37 

 
   

  No dia 30/6/2021, a empresa Alfa apresentava um saldo 
de R$ 45.000,00, na conta Máquinas e equipamentos, 
correspondente a uma máquina de xerox, mesmo saldo da conta 
de depreciação acumulada desse bem. No mesmo dia, a empresa 
vendeu tal máquina por R$ 5.000,00 e comprou uma nova por R$ 
40.000,00. A empresa não possuía outros ativos imobilizados. 

Nessa situação hipotética, o valor do imobilizado da empresa 
Alfa 
 

A reduziu-se em R$ 5.000,00. 
B aumentou em R$ 5.000,00. 
C aumentou em R$ 45.000,00. 
D aumentou em R$ 40.000,00. 
E permaneceu o mesmo. 
 

   

Questão 38 

 
 

O balancete de verificação 
 

A é elaborado a partir dos saldos do livro diário e visa à 

conferência da igualdade matemática dos registros realizados 

a débito e a crédito. 

B é o instrumento correto para identificar eventos não 

registrados pelo contador no livro diário. 

C permite a identificação de eventos registrados em duplicidade 

pelo contador. 

D visa atender às necessidades de informação dos usuários 

externos, embora sua elaboração não seja obrigatória pela 

legislação comercial e societária. 

E de uma empresa, mesmo quando demonstra igualdade entre 

os saldos devedores e credores, não exclui uma possível 

ocorrência de erro nas demonstrações contábeis da empresa. 
 

   

 Questão 39  
 

A conciliação bancária consiste na comparação dos saldos da 

conta bancária, via extrato bancário, com os valores registrados 

pela contabilidade na conta Bancos, podendo resultar em 

lançamentos contábeis. Com relação a esse procedimento, 

assinale a opção correta. 
 

A Taxa de manutenção de conta descontada pelo banco e ainda 

não registrada pela contabilidade gera diferença a maior no 

saldo contábil em relação ao extrato bancário. 

B As diferenças identificadas em conciliação bancária são 

oriundas de erros cometidos pela contabilidade ou pela 

instituição financeira. 

C Cheques de cliente depositados na conta bancária e 

devolvidos por falta de fundos geram diferença a menor no 

saldo contábil em comparação com o extrato bancário, desde 

que já registrados na escrituração comercial. 

D Cheque emitido e contabilizado pela empresa, mas ainda não 

depositado pelo fornecedor, gera diferença a maior no saldo 

contábil em relação ao extrato bancário. 

E Depósitos em trânsito geram diferença a menor no saldo 

contábil em comparação com o extrato bancário, desde que já 

registrados na escrituração comercial. 
 

   

 Questão 40  
 

Com relação ao balanço patrimonial, o ativo deve ser classificado 

como não circulante quando 
 

A for mantido essencialmente com o propósito de ser 

negociado. 

B a sua realização for esperada para até doze meses após a data 

do balanço. 

C o seu consumo for pretendido no decurso normal do ciclo 

operacional da entidade. 

D for mantido, por mais de um período, para uso na produção 

ou no fornecimento de mercadorias. 

E for um equivalente de caixa. 
 

   

 Questão 41  
 

O critério de avaliação de estoque que consiste em somar o valor 

do estoque inicial adicionado às compras do mês, sendo o total 

resultante dividido pelo somatório das quantidades iniciais mais 

as quantidades adquiridas, denomina-se 
 

A custo específico. 

B primeiro a entrar, primeiro a sair (PEPS). 

C custo médio ponderado. 

D último a entrar, primeiro a sair (UEPS). 

E custo médio mensal. 
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 Questão 42 

 
   

Cabe à administração da entidade eleger o método de 

apresentação das despesas na demonstração do resultado mais 

relevante e confiável, atendidas as exigências legais. Entretanto, 

o método que, quando não for usado, deve ser divulgado 

adicionalmente é o 
 

A da função das despesas. 

B misto. 

C direto. 

D da natureza das despesas. 

E indireto. 
 

   

 Questão 43 

 
   

  Uma lavanderia adquiriu uma máquina de lavar roupa 

pelo valor de R$ 30.000 e gastou mais R$ 3.000 para colocá-la 

em funcionamento no início do exercício. 

Sabendo-se que a vida útil dessa máquina é de 5 anos e que não 

haverá valor residual, é correto afirmar que o valor da 

depreciação contabilizado na demonstração do resultado será o 

mesmo no método linear e no método da soma dos dígitos no 
 

A primeiro ano. 

B segundo ano. 

C quinto ano. 

D terceiro ano. 

E quarto ano. 
 

   

 Questão 44 

 
   

Uma pessoa fez um investimento de R$ 2.500 em uma aplicação 

financeira remunerada a juros simples. Após 18 meses, o valor 

resgatado foi de R$ 2.860. A taxa de juros anual desse 

investimento foi de 
 

A 9,0%. 

B 9,38%. 

C 9,6%. 

D 14,4%. 

E 10,03%. 
 

   

 Questão 45 

 
   

Um servidor público fez um empréstimo consignado no valor de 

R$ 6.000 a uma taxa de juros de 1,5% ao mês, cujo pagamento se 

dará em 8 prestações. Sabendo-se que a instituição financeira que 

concedeu o empréstimo adota o sistema de amortização francês, 

é correto afirmar que o valor da primeira prestação será de 
 

A R$ 90. 

B R$ 840. 

C R$ 750. 

D R$ 801,50. 

E R$ 820,75. 
 

   

 Questão 46 

 
   

O princípio orçamentário que estabelece que todas as receitas 

previstas e que as despesas fixadas em cada exercício financeiro 

devem integrar um único documento legal dentro de cada 

unidade federativa é denominado 
 

A publicidade. 

B unidade. 

C universalidade. 

D exclusividade. 

E legalidade. 

 

   

Questão 47 

 
 

O método orçamentário que tem como principal característica a 

necessidade de justificativa de todos os programas cada vez que 

se inicia um novo ciclo orçamentário é denominado 
 

A orçamento clássico. 

B orçamento base-zero. 

C orçamento de desempenho. 

D orçamento-programa. 

E orçamento participativo. 
 

   

 Questão 48  
 

O custeio do serviço de iluminação pública pode ser cobrado na 

fatura de consumo de energia elétrica pelos municípios desde que 

estes, por lei, criem 
 

A um imposto. 

B uma taxa. 

C um empréstimo compulsório. 

D uma tarifa. 

E uma contribuição. 
 

   

 Questão 49  
 

O tributo que tem como um dos seus fatos geradores o exercício 

regular do poder de polícia é 
 

A o imposto. 

B a taxa. 

C a contribuição de melhoria. 

D a contribuição parafiscal. 

E o empréstimo compulsório. 
 

   

 Questão 50  
 

De acordo com o Pronunciamento Técnico 00 (R2) – Estrutura 

Conceitual para Relatório Financeiro, a existência de controle é 

requisito necessário para que se possa enquadrar recurso 

econômico no conceito de ativo. Nesse sentido, assinale a opção 

que apresenta condição que, de acordo com o referido 

pronunciamento técnico, é suficiente para configurar existência 

de controle de recurso econômico por parte de uma entidade.   
 

A A entidade deter a propriedade do recurso econômico. 

B A entidade deter a custódia do recurso econômico. 

C A entidade deter os direitos em relação aos benefícios 

econômicos gerados pelo recurso econômico. 

D A entidade deter a capacidade presente de direcionar o uso do 

recurso econômico e obter os recursos econômicos que 

possam dele fluir. 

E A entidade ter o direito de empregar o recurso econômico em 

suas atividades. 
 

   

 Questão 51  
 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) – Ativo 

Intangível, a utilização do método do custo para mensuração de 

ativo intangível com vida útil definida requer a realização de 

ajustes no valor contábil original do referido ativo, de modo que 

este seja apresentado 
 

A ao custo corrente. 

B ao custo, deduzidas a depreciação acumulada e eventuais 

perdas acumuladas por redução ao seu valor recuperável. 

C ao custo, deduzidas a amortização acumulada e eventuais 

perdas acumuladas por redução ao seu valor recuperável. 

D ao custo, deduzida a provisão para ajuste ao seu valor 

provável de realização. 

E ao custo, deduzida a provisão para ajuste ao seu valor 

presente. 
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 Questão 52 

 
   

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, 

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, reivindicação feita 
por entidade, por meio de processo judicial cujo desfecho seja 
considerado incerto, deve ser 
 

A reconhecida como ativo. 
B reconhecida como passivo contingente. 
C reconhecida como receita diferida. 

D registrada em contas de compensação. 
E divulgada pela entidade quando for provável a entrada de 

benefícios futuros. 
 

   

 Questão 53 

 
   

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 12 – Ajuste a 
Valor Presente, assinale a opção correspondente ao tratamento 
contábil que deve ser adotado por empresas adquirentes de 

mercadorias a prazo em relação a eventuais juros embutidos na 
transação. 
 

A Registrar juros embutidos como despesas antecipadas. 

B Excluir juros embutidos do custo de aquisição de mercadorias 
e apropriá-los ao resultado pela fluência do prazo concedido 

pelo fornecedor para quitação da dívida.   
C Registrar juros embutidos como parte do custo de aquisição 

de mercadorias, em contrapartida à conta do passivo que 
representa dívidas a pagar ao fornecedor.  

D Excluir juros embutidos do custo de aquisição de mercadorias 

e apropriá-los ao resultado na mesma proporção do valor de 
parcelas pagas ao fornecedor, até que se dê a liquidação final 

da operação. 
E Excluir de juros embutidos do custo de aquisição de 

mercadorias e apropriá-los ao resultado na data de aquisição 
de mercadorias. 

 

   

 Questão 54 

 
   

Com base no Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, assinale a opção 

correspondente à obrigação que deve ser classificada como 
passivo não circulante no balanço patrimonial. 
 

A Obrigação que deve ser liquidada durante o ciclo operacional 

normal da empresa. 
B Obrigação mantida essencialmente com a finalidade de ser 

negociada. 
C Obrigação que deve ser liquidada em até 12 meses após a 

data do balanço. 

D Obrigação que deve ser liquidada em até 12 meses após a 
data do balanço e que dê ao devedor o direito de liquidá-la 

por meio da emissão de títulos patrimoniais em favor do 
credor. 

E Obrigação em relação à qual o credor tem o direito 
incondicional de diferir sua liquidação durante, pelo menos, 
12 meses após a data do balanço. 

 

   

 Questão 55 

 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) – 

Demonstração dos Fluxos de Caixa, assinale a opção que se 
refere à forma como a amortização de empréstimos obtidos em 

instituições financeiras deve ser classificada na Demonstração 
dos Fluxos de Caixa de uma empresa. 
 

A entrada de caixa advinda de atividades de financiamento 

B saída de caixa advinda de atividades de financiamento 
C saída de caixa advinda de atividades operacionais 

D entrada de caixa advinda de atividades de investimento 
E saída de caixa advinda de atividades de investimento 

 

   

Questão 56 

 
 

Conforme a NBC TSP Estrutura Conceitual, assinale a opção 

correspondente à base de mensuração contábil aplicável a ativos 

de entidades do setor público que utiliza como referência valores 

de entrada observáveis no mercado. 
 

A preço líquido de venda 

B custo de reposição ou substituição 

C valor em uso 

D valor de mercado em mercado inativo 

E custo de liberação 
 

   

 Questão 57  
 

A CF veda a vinculação da receita de impostos a órgãos, fundos 

e despesas nos casos de 
 

A repartição do produto da arrecadação dos impostos aos 

Fundos de Participação dos Estados (FPE) e aos Fundos de 

Participação dos Municípios (FPM). 

B destinação de recursos para a manutenção e o 

desenvolvimento da segurança pública. 

C oferecimento de garantias a operações de crédito por 

antecipação de receitas. 

D destinação de recursos para ações e serviços públicos de 

saúde. 

E destinação de recursos para realização de atividades da 

administração tributária. 
 

   

 Questão 58  
 

Assinale a opção que indica como os recursos financeiros obtidos 

pela União, por meio da colocação de títulos públicos no 

mercado, são classificados. 
 

A receitas correntes – receitas de contribuições 

B receitas correntes – transferências correntes 

C receitas de capital – amortização de empréstimos 

D receitas de capital – operações de crédito 

E receitas de capital – transferências de capital 
 

   

 Questão 59  
 

De acordo com a legislação societária, as aplicações de recursos 

em ações de outras empresas classificadas como disponíveis para 

venda devem ser avaliadas no balanço patrimonial utilizando-se 

como critério o 
 

A valor justo. 

B método da equivalência patrimonial. 

C custo de aquisição, ajustado ao valor provável de realização, 

quando este for inferior. 

D valor presente. 

E custo de reposição. 
 

   

 Questão 60  
 

De acordo com a NBC TSP – Estrutura Conceitual, a 

neutralidade da informação contábil é uma condição que diz 

respeito à característica qualitativa da informação contábil 

denominada 

 

A materialidade. 

B consistência. 

C representação fidedigna. 

D compreensibilidade. 

E relevância. 


