
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2022 
 

CRC-AC CONTADOR 1 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

Texto para as questões de 1 a 10. 
 
1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

25 

 

 

28 

 

 

31 

 

 

34 

 

 

37 

 

 

40 

 

 

43 

 

 

46 

 

 

49 

 

 

52 

 

 

A máquina de fotografar mudou a história do olhar
humano. Na sequência, o cinema nos ensinou a ver o
mundo de um modo diferente. A televisão concentrou
nosso olhar dentro da pequena tela doméstica, uma espécie
de prisão para os espíritos mais inquietos, um conforto
visual para outros menos preocupados. O computador
ajudou a concentrar nossos corpos diante de uma tela com
possibilidades infinitas, ou aparentemente infinitas. Os
tablets hipnotizaram muita gente com a novidade do
touchpower. Finalmente, os telefones celulares
concentraram todas essas possibilidades, facilitando a
relação tanto com o mundo visual quanto com o virtual, e,
também por isso, passaram a valer como um órgão do corpo
humano. 

Isso é provado empiricamente no momento em
que alguém perde um celular. É como se esse alguém
perdesse o órgão físico que lhe permite conexão com o
mundo. Se alguém ainda especula sobre o “sexto sentido”,
o celular é o mais forte candidato a ocupar o lugar desse
saber além dos sentidos corporais clássicos. 

Os aparatos técnicos controlam nossa relação com
o mundo visual há muito tempo. Desde que o virtual surgiu,
esses aparelhos que conjugam todas essas possibilidades
controlam o todo de nossas percepções. Até aí nada demais.
Já sabemos disso. Mas, se sabemos, por que não mudamos
aquilo que já conhecemos e aprendemos a criticar tão bem?
Essa não é uma pergunta retórica, feita apenas por fazer. É
uma pergunta que, levada a sério, nos confronta com
nossos próprios limites. Ora, não mudamos nossa relação
com esses objetos porque eles criam hábitos. E não há nada
mais forte em nossas vidas do que nossos hábitos. Os
hábitos nos dão segurança e senso de pertencimento, o
conforto do que é conhecido para nós. 

O que chamamos de consumismo é, na verdade,
um hábito. Não abandonamos os mais diversos produtos
que nos fazem mal ou que fazem mal à natureza ou a
alguém, não deixamos de lado o cigarro, as comidas
industrializadas, o carro ou o sedentarismo porque eles têm
a força do hábito. Os hábitos nos dão prazer porque
poupam nosso empenho e esforço em uma sociedade que
já exige muito de nossos corpos. E quando entram em cena
os esforços mentais, tudo o que queremos é ser poupados.
Somos devotos do deus da inércia. O celular vem a ser uma
parte do ritual desse culto, pois nos poupa empenho e
esforço. E nos dá a sensação de potencialidades abertas. Ele
é o melhor exemplo de pequena potencialidade
literalmente ao alcance da mão que nos livra de muitos
desempenhos que seriam sofríveis se tivéssemos que nos
esforçar por eles a todo momento. Nós nos regozijamos
com a superficialidade porque, de fato, interpretamos que
ela é o que tem que ser. Somos signatários dessa vida
instantânea, imediata, sem densidade. Estamos habituados
à superfície porque não conhecemos nada melhor do que
ela. 
 

Marcia Tiburi. Nós e os aparelhos: sobre hábitos e
prazeres na era da automação humana.

Internet: <https://revistacult.uol.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 1 
 
De acordo com o texto, o telefone celular se destaca de 
outras tecnologias por 
 
(A) explorar o sexto sentido humano. 
(B) inaugurar tecnologias inéditas. 
(C) conter em si variadas funcionalidades. 
(D) melhorar o poder de concentração das pessoas. 
 
QUESTÃO 2 
 
Conclui-se do texto que a reação de uma pessoa ao perder 
seu celular revela 
 
(A) seu nível de dependência em relação a esse aparelho. 
(B) seu ímpeto consumista de prontamente adquirir outro. 
(C) sua carência de laços afetivos com outras pessoas. 
(D) sua falta de controle das próprias emoções. 
 
QUESTÃO 3 
 
No contexto em que aparece, a palavra “olhar” (linha 4) é 
classificada como 
 
(A) verbo. 
(B) adjetivo. 
(C) advérbio de instrumento. 
(D) substantivo. 
 
QUESTÃO 4 
 
Sintática e semanticamente, o pronome “lhe” (linha 17) é 
equivalente à expressão 
 
(A) nesse alguém. 
(B) a esse alguém. 
(C) um celular. 
(D) com um celular. 
 
QUESTÃO 5 
 
A flexão de plural em “entram” (linha 41) justifica-se pela 
concordância dessa forma verbal com 
 
(A) “os esforços mentais” (linha 42). 
(B) “nossos corpos” (linha 41). 
(C) “nosso empenho e esforço” (linha 40). 
(D) “Os hábitos” (linha 39). 
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QUESTÃO 6 
 
No trecho “Nós nos regozijamos com a superficialidade” (linhas 
49 e 50), o verbo regozijar tem o mesmo sentido de 
 
(A) submeter. 
(B) indignar. 
(C) contentar. 
(D) manipular. 
 
QUESTÃO 7 
 
Com a afirmação “Somos signatários dessa vida  
instantânea” (linhas 51 e 52), a autora quer dizer que o ser 
humano 
 
(A) é forçado a ter uma vida instantânea. 
(B) corrobora os termos de uma vida instantânea. 
(C) sente-se refém de uma vida instantânea. 
(D) é contra uma vida instantânea. 
 
QUESTÃO 8 
 
O emprego de vírgulas no trecho “instantânea, imediata, sem 
densidade” (linha 52) tem a finalidade de 
 
(A) realçar a palavra “imediata”. 
(B) marcar uma gradação de intensidade. 
(C) delimitar orações coordenadas sem o uso de 

conjunção. 
(D) separar termos que exercem a mesma função sintática. 
 
QUESTÃO 9 
 
Ao caracterizar a televisão como “uma espécie de prisão para 
os espíritos mais inquietos, um conforto visual para outros 
menos preocupados” (linhas de 4 a 6), a autora do texto 
 
(A) revela seu desprezo à televisão. 
(B) indica percepções opostas acerca da televisão. 
(C) mostra afinidade com um público, em detrimento do 

outro. 
(D) aponta preocupação com a qualidade do conteúdo 

transmitido ao público. 
 
QUESTÃO 10 
 
Sem alteração dos sentidos do texto, o segmento “diante de 
uma tela com possibilidades infinitas” (linhas 7 e 8) poderia 
ser reescrito, corretamente, da seguinte forma: 
 
(A) devido uma tela com possibilidades infinitas. 
(B) graças à uma tela com possibilidades infinitas. 
(C) por conta de uma tela com possibilidades infinitas. 
(D) perante uma tela com possibilidades infinitas. 

Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que: todos os programas mencionados estejam em 
configuração-padrão, em português; o mouse esteja 
configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  
acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 
equipamentos mencionados. 
 
QUESTÃO 11 
 
Assinale a alternativa que apresenta a memória dinâmica 
síncrona que se utiliza do clock do barramento local para 
comandar seus circuitos internos. 
 
(A) SDRAM 
(B) PROM 
(C) Flash-ROM 
(D) EPROM 
 
QUESTÃO 12 
 
No Word 2013, caso o usuário deseje realçar determinadas 
informações na página, como, por exemplo, mudar a cor atrás 
de um texto, poderá fazer uso do recurso 
 
(A) Marcar entrada. 
(B) Quebra de página. 
(C) Mala direta. 
(D) Sombreamento. 
 

QUESTÃO 13 
 
No programa de navegação Google Chrome, em sua versão 
mais recente, ao clicar o botão esquerdo do mouse sobre o 
cadeado, localizado ao lado do endereço eletrônico do  

CRC-AC, , o usuário 
poderá 
 
(A) bloquear o acesso de outros usuários ao site do  

CRC-AC, no computador. 
(B) obter os detalhes da conexão, como, por exemplo, 

verificar o status do certificado, ou seja, se ele é válido. 
(C) congelar a barra de endereços, impedindo que seja 

inserido outro endereço eletrônico até que o 
navegador seja reiniciado. 

(D) abrir uma janela anônima. 
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QUESTÃO 14 
 
O Explorador de Arquivos do Windows 10 é uma ferramenta 
que permite ao usuário gerenciar seus arquivos e suas pastas 
de forma otimizada. Um dos recursos disponíveis nessa 

ferramenta é a opção , que, após ser selecionada, 
permite 
 
(A) transformar um arquivo do usuário em um arquivo de 

sistema. 
(B) criptografar o conteúdo de um arquivo. 
(C) definir configurações de compartilhamento avançado, 

manualmente, para o item selecionado. 
(D) gerar uma senha para abrir o Explorador de Arquivos. 
 
QUESTÃO 15 
 
Assinale a alternativa que apresenta o programa que torna 
inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, 
geralmente usando criptografia, e que exige um pagamento 
de resgate para restabelecer o acesso do usuário. 
 
(A) backdoor 
(B) ransomware 
(C) worm 
(D) vírus 
 
QUESTÃO 16 
 
O número que permanece igual quando lido de trás para a 
frente é chamado de palíndromo. Considerando essa 
informação, é correto afirmar que existem 
 
(A) 72 números naturais palíndromos de 3 dígitos. 
(B) 81 números naturais palíndromos de 3 dígitos. 
(C) 90 números naturais palíndromos de 3 dígitos. 
(D) 100 números naturais palíndromos de 3 dígitos. 
 
QUESTÃO 17 
 
Sendo  e  duas proposições, a negação de →  será 
 
(A) ~p→~q. 
(B) ~ → ~ . 
(C) ~ 	˅	 . 
(D) 	˄	~ . 
 

QUESTÃO 18 
 

Um quadrado cujo lado mede 12 cm foi girado 120 ⁰ 
em torno de um de seus lados.  
 
Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que 
apresenta o volume do sólido obtido. 
 
(A) 1.728  mililitros 
(B) 576  mililitros 
(C) 57,6  litros 
(D) 17,28  litros 

QUESTÃO 19 
 
Se agora é meia-noite, daqui a 2.022 minutos serão 
 
(A) 9 h 42 min. 
(B) 11 h 32 min. 
(C) 17 h 52 min. 
(D) 20 h 22 min. 
 
QUESTÃO 20 
 
O número 2.022 pode ser decomposto na forma 	2.022 8 	 8 	 	 	8	 , em que , ,  e  
pertencem ao conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . Considerando 
essa informação, assinale a alternativa que apresenta o valor 
de . 
 
(A) 45 
(B) 46 
(C) 50 
(D) 54 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

QUESTÃO 21 

 

Acerca da ética no Setor Público, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) O servidor público pode se valer da função pública para 

lograr proveito pessoal. 

(B) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao 

seu alcance ou do seu conhecimento para o 

atendimento do seu mister é facultado ao servidor 

público. 

(C) Divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe 

sobre a existência do Código de Ética, estimulando o 

seu integral cumprimento, constitui uma incumbência 

do servidor público.  

(D) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de 

Ética é a de suspensão por até noventa dias, com 

prejuízo da remuneração. 

 
QUESTÃO 22 

 

De acordo com a Lei n.o 8.429/1992, que versa sobre os atos 

de improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É considerado como ato de improbidade administrativa 

apenas aquele que causar lesão ao erário. 

(B) Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade 

que conhecer dos fatos representará ao Ministério 

Público competente para as providências necessárias. 

(C) Na hipótese de enriquecimento ilícito, o terceiro 

beneficiado com os bens ou valores transmitidos pelo 

ímprobo não se sujeita à perda daqueles bens que 

foram acrescidos ao seu patrimônio. 

(D) Aquele que, mesmo não sendo agente público, induza 

ou concorra, dolosamente, para a prática de ato de 

improbidade não se submete às disposições da Lei de 

Improbidade Administrativa. 

QUESTÃO 23 

 

À luz da Lei n.o 9.784/1999, notadamente com relação aos 

processos administrativos, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Em havendo vários interessados no processo 

administrativo, a desistência ou a renúncia atinge 

somente quem a tenha formulado. 

(B) O pedido de desistência atinge a todos os que figurem 

como interessados no processo administrativo. 

(C) Em quaisquer hipóteses, a desistência ou a renúncia do 

interessado prejudica o prosseguimento do processo. 

(D) Concluída a instrução do processo administrativo, a 

Administração tem o prazo improrrogável de até dez 

dias para decidir. 

 
QUESTÃO 24 

 

Considerando a Lei n.o 12.527/2011, que disciplina o acesso à 

informação, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A informação submetida temporariamente à restrição 

de acesso público, em razão de sua imprescindibilidade 

para a segurança da sociedade e do Estado, é 

considerada como sigilosa. 

(B) No caso de indeferimento do acesso à informação ou 

às razões da negativa do acesso, o interessado não 

poderá interpor recurso contra a decisão que denegou 

o seu pedido. 

(C) As exigências relativas aos motivos determinantes da 

solicitação de informações de interesse público são 

permitidas. 

(D) As informações que possam prejudicar ou causar risco 

a planos estratégicos das Forças Armadas não poderão 

ter restrição de acesso. 
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QUESTÃO 25 

 

Conforme o Decreto n.o 9.830/2019, assinale a alternativa 

correta no que diz respeito à responsabilização do agente 

público. 

 

(A) Em quaisquer hipóteses, o mero nexo de causalidade 

entre a conduta e o resultado danoso implica 

responsabilização. 

(B) Ainda que por culpa ou por erro escusável, o agente 

público será responsabilizado por suas decisões ou 

opiniões técnicas. 

(C) O erro grosseiro não é suficiente para ensejar a 

responsabilização do agente público. 

(D) Em eventual responsabilização do agente público, a 

complexidade da matéria e das atribuições exercidas 

por ele serão consideradas. 

 
QUESTÃO 26 

 

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, no dia 24 de 

fevereiro de 2022, muitos países, liderados pelo governo dos 

Estados Unidos e pela União Europeia (UE), anunciaram 

sanções internacionais contra o país liderado por Vladimir 

Putin. 

 

Internet: <https://g1.globo.com> (com adaptações). 

 

Acerca das sanções impostas à Rússia devido à invasão na 

Ucrânia, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Historicamente, as sanções sempre deram certo, por 

afetarem diretamente a economia do país agressor.  

(B) Apesar de o mundo ser dominado pelo capitalismo, as 

sanções econômicas são um fenômeno do século XXI.  

(C) Apesar de serem uma alternativa à ação militar, 

também causam grandes danos e sofrimento à 

população civil. 

(D) As sanções interromperam as transações econômicas 

com os bancos russos, mas houve grande valorização 

do rublo. 

QUESTÃO 27 
 

Com o orçamento do Censo Demográfico 2022, 
aprovado e sancionado, na íntegra, em R$ 2.292.957.087, o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou, 
em janeiro de 2022, que a coleta da pesquisa terá início no 
dia 1.o de agosto. Antes prevista para 1.o de junho, a data 
precisou ser ajustada em decorrência da troca, em novembro 
de 2021, da banca responsável pela organização do processo 
seletivo para a contratação de 183.021 recenseadores e 
23.870 agentes censitários. 
 

Internet: <https://agenciabrasil.ebc.com.br>. 
 
A respeito do Censo Demográfico 2022, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O censo do ano de 2022 era para ser feito em 2020, 

mas foi adiado devido à pandemia e à falta de recursos 
orçamentários. 

(B) O fato de o censo ser aplicado em 2022 tem causa na 
pandemia e na falta de necessidade, informada pelo 
órgão oficial, o IBGE. 

(C) O adiamento se justifica, pois o último censo ainda 
consegue exatidão nos dados e nas tendências da 
população brasileira.  

(D) O “apagão” de dados desses dois anos sem o censo leva 
à impossibilidade de análise do Brasil atual e dos 
contextos do Brasil futuro. 

 
QUESTÃO 28 
 

A pobreza menstrual, como a situação ficou 
conhecida, chegou ao Senado por iniciativa popular. Vindas 
de mulheres, duas sugestões legislativas tramitam na Casa 
depois de conseguirem, na Internet, os 20 mil apoios 
necessários para serem analisadas pela Comissão de Direitos 
Humanos e Participação Legislativa (CDH). Ambas propõem a 
distribuição gratuita de absorventes para quem não tem 
condição de comprá-los. Pelo texto das propostas, calcinhas 
absorventes, absorventes externos e internos e coletores 
menstruais, descartáveis ou não, devem ser distribuídos 
gratuitamente em postos de saúde e nas unidades prisionais. 
Zenaide Maia estima um gasto de R$ 30 por ciclo menstrual. 
Ela destaca que, como quase 13% da população vive com 
menos de R$ 246 reais por mês, “menstruar pode ser caro”. 
 

Agência Senado. 
 
A referência conceitual do texto alicerça-se no(na) 
 
(A) mercado de trabalho. 
(B) educação feminista. 
(C) disparidade econômica. 
(D) participação privada. 
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QUESTÃO 29 
 

 
 

A escritora Lygia Fagundes Telles faleceu em 3 de abril  
de 2022 (Foto: Domínio público/Arquivo Nacional). 

 
No dia 3 de abril de 2022, o Brasil perdeu uma de 

suas principais vozes literárias. Consagrada por crítica e 
público, lida tanto nas universidades quanto nas escolas e 
traduzida para inúmeros idiomas, a paulistana Lygia Fagundes 
Telles deixa uma obra de imenso valor, composta por 
coletâneas de contos e romances que figuram em qualquer 
lista de melhores títulos da literatura brasileira no século 20. 
 

Internet: <https://revistagalileu.globo.com>. 

 
A escritora Lygia Fagundes Telles, apesar de desconhecida da 
maior parte da população brasileira, foi ganhadora de mais 
de uma dezena de prêmios literários entre a segunda metade 
do século passado e o início deste século. Ao se abordar 
tópicos atuais e relevantes de áreas como sociedade e 
educação no Brasil, pode-se creditar esse desconhecimento 
de grandes autores 
 
(A) ao fato de esses escritores possuírem uma obra 

complexa sobre teoria em linguística e literatura 
brasileira, que é inacessível a uma parcela significativa 
da população. 

(B) ao fato de a maior parte da população brasileira 
compor-se de analfabetos funcionais, ou seja, pessoas 
que não entendem sequer os textos mais simples. 

(C) ao preço dos livros, que é inacessível em um País onde 
a maior parte da educação básica é dominada por 
empresas privadas e meritocracia de privilegiados. 

(D) à desigualdade social, que gera dificuldade de acesso a 
uma educação de qualidade e dificulta o conhecimento 
e a inserção no mercado de trabalho.  

QUESTÃO 30 
 

 
 

Internet: <https://oglobo.globo.com>. 
 

Com relação à tragédia acontecida em Petrópolis, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) A catástrofe social dos deslizamentos em encostas no 

Brasil está ligada às fortes chuvas em localidades de 

vulnerabilidade e urbanização desordenada.  

(B) A falta de verbas estatais destinadas a catástrofes 

decorre da crise causada pela pandemia de covid-19 e 

da irresponsabilidade dos governos estatais. 

(C) Os desmoronamentos seriam sanados se as 

construções em declives mantivessem parte da 

vegetação junto às casas. 

(D) A culpa dos deslizamentos de terras urbanas no Brasil 

é das chuvas intensas e da população, que deveria 

morar em locais mais planos.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

QUESTÃO 31 
 
A Lei n.o 6.404/1976 é o pilar da legislação societária no Brasil, 
estabelecendo regras quanto ao exercício social e às 
informações que devem ser anualmente divulgadas pelas 
sociedades anônimas, por meio das demonstrações 
financeiras. Com base em seu regramento, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) As demonstrações de cada exercício serão publicadas 

com a indicação dos valores correspondentes das 
demonstrações dos três exercícios anteriores. 

(B) Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão 
ser agrupadas, sendo facultada a utilização de 
designações genéricas, como “diversas contas” ou 
“contas-correntes”. 

(C) A companhia fechada com patrimônio líquido, na data 
do balanço, inferior a R$ 5.000.000,00 não será 
obrigada à elaboração e à publicação da demonstração 
dos fluxos de caixa. 

(D) A demonstração do valor adicionado é de elaboração e 
publicação obrigatória apenas para as sociedades 
anônimas de capital aberto. 

 ____________________________________________________  
Caso hipotético para as questões de 32 a 35. 
 

Uma empresa comercial apresentou os seguintes 
saldos de contas patrimoniais, em seu balancete de 
verificação, ao final do exercício social de 2021. 
 

Aluguéis passivos a vencer – curto prazo 6.500,00 
Participações societárias permanentes 16.500,00 
Juros passivos a transcorrer – longo prazo 1.250,00 
Caixa e equivalentes de caixa 4.000,00 
Ações em tesouraria 650,00 
Fornecedores – curto prazo 18.550,00 
Imobilizado 27.000,00 
Mercadorias para revenda 12.250,00 
Capital social 15.000,00 
Aplicações em debêntures de longo prazo 2.250,00 
Provisão para férias – curto prazo 11.950,00 
Depreciação acumulada 2.000,00 
Adiantamento a empregados 1.250,00 
Reservas de capital 6.500,00 
Empréstimos de longo prazo 15.400,00 
Ações de curto prazo 2.500,00 
Duplicatas a pagar – curto prazo 12.750,00 
Prejuízos acumulados 8.000,00 

 
QUESTÃO 32 
 
Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, os valores do ativo circulante e do ativo não 
circulante da empresa, ao final do exercício de 2021. 
 
(A) 26.500,00 e 43.750,00 
(B) 27.150,00 e 47.750,00 
(C) 27.150,00 e 50.250,00 
(D) 43.750,00 e 26.500,00 

QUESTÃO 33 
 
Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, os valores do passivo e do patrimônio 
líquido da empresa, ao final do exercício de 2021. 
 
(A) 63.750,00 e 13.500,00  
(B) 63.750,00 e 12.850,00 
(C) 57.400,00 e 13.500,00  
(D) 57.400,00 e 12.850,00 
 

QUESTÃO 34 
 

Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, os valores dos índices de liquidez corrente 
e de liquidez seca da empresa, ao final do exercício de  
2021 (considere duas casas após a vírgula, sem 
arredondamentos). 
 

(A) 0,17 e 0,61 
(B) 0,61 e 0,17 
(C) 1,63 e 0,17 
(D) 1,63 e 3,04 
 

QUESTÃO 35 
 
Assinale a alternativa que apresenta o valor do índice de 
endividamento geral da empresa, ao final do exercício de  
2021 (considere duas casas após a vírgula, sem 
arredondamentos). 
 
(A) 0,80 
(B) 0,81 
(C) 0,83 
(D) 0,84 
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QUESTÃO 36 

 
Os princípios de contabilidade não estão mais positivados nas 
normativas brasileiras, haja vista a revogação da Resolução 
CFC n.o 750/1993. No entanto, ainda têm valor doutrinário e 
sua aplicação na escrituração contábil é decorrência expressa 
da Interpretação Técnica Geral 2000 (R1) – escrituração 
contábil, do Conselho Federal de Contabilidade. Sendo assim, 
o contador que apropria mensalmente os direitos 
proporcionais de férias e de 13.o salário dos funcionários de 
uma empresa, para pagamento em momento oportuno, está 
observando, diretamente, o princípio do(da) 
 
(A) oportunidade. 
(B) prudência. 
(C) competência. 
(D) valor justo. 
 
QUESTÃO 37 

 
Na etapa de execução do orçamento, para que seja realizada 
a despesa, faz-se necessária a observância de certos estágios 
previstos na Lei n.o 4.320/1964, cujo conhecimento é de 
essencial importância para os contadores atuantes no Setor 
Público. Considerando essa informação, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O empenho é o ato emanado pelo ordenador de 

despesas, que se constitui em consumo dos créditos 
orçamentários, pendente ou não de implemento de 
condição. Se não cumprido o implemento de condição, 
o empenho poderá ser cancelado, sendo o crédito 
revertido à dotação utilizada. 

(B) É permitido o pagamento de despesa sem prévio 
empenho, nos casos especiais previstos na legislação 
do órgão ou da unidade orçamentária. 

(C) A liquidação da despesa orçamentária é conceituada 
pela Lei como sendo o momento da efetiva entrega do 
numerário ao credor, após o cumprimento do 
implemento de condição (prestação de serviço ou 
entrega de bens). 

(D) Quando se verificar que a realização da receita poderá 
não comportar o cumprimento das metas fiscais, se 
essa hipótese estiver prevista na lei de diretrizes 
orçamentárias, poderão ser emitidos empenhos em 
valor superior ao dos créditos orçamentários. 

QUESTÃO 38 
 
A lei orçamentária anual (LOA) é elaborada, discutida e 
aprovada no exercício anterior ao de início da sua vigência. 
No entanto, ela não é imutável, uma vez que, durante a 
execução, podem surgir circunstâncias que exijam ajustes ou 
alterações nos créditos orçamentários, que serão efetuados 
por meio dos créditos adicionais. A respeito desse tema, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A própria LOA poderá conter dispositivo autorizando a 

abertura de créditos adicionais suplementares ou 
especiais, até determinado percentual da despesa 
fixada. 

(B) Os créditos adicionais extraordinários poderão ser 
abertos por meio de decreto do chefe do Poder 
Executivo, estando sujeitos, no entanto, à prévia 
autorização do Poder Legislativo. 

(C) Os créditos adicionais suplementares são os destinados 
ao reforço de dotação orçamentária, enquanto os 
especiais são os destinados ao atendimento de 
despesas não originalmente previstas na LOA. 

(D) De acordo com a Lei n.o 4.320/1964, a reserva de 
contingência é uma das possíveis fontes de recursos 
para a abertura de créditos suplementares. 

 
QUESTÃO 39 
 
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (9.a ed., 
2021) conceitua os ingressos extraorçamentários como 
recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o 
Estado é mero agente depositário. A Lei n.o 4.320/1964, por 
sua vez, define que tais recursos constituem entradas 
compensatórias no ativo e no passivo financeiros. A partir 
dessas informações, assinale a alternativa que não apresenta 
uma receita extraorçamentária de determinado município 
brasileiro. 
 
(A) operações de crédito por antecipação de receita 

orçamentária 
(B) depósitos em dinheiro como garantia de execução 

contratual 
(C) consignação de contribuições ao regime geral de 

previdência social 
(D) imposto de renda retido na fonte de servidores 

públicos 
 
QUESTÃO 40 
 
Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (9.a ed., 2021), não compõe(m) o conjunto das 
demonstrações contábeis aplicadas ao Setor Público a(s) 
 
(A) demonstração das mutações do patrimônio líquido. 
(B) demonstração das origens e das aplicações de 

recursos. 
(C) notas explicativas. 
(D) informação comparativa com o período anterior. 
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QUESTÃO 41 
 
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (9.a ed., 
2021) trata, em sua Parte V, das Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor Público (DCASP). Acerca do balanço 
patrimonial, o Manual estabelece que será composto por um 
quadro principal, elaborado com base nas contas de natureza 
patrimonial do plano de contas aplicado ao Setor Público, 
além de três outros quadros auxiliares, destinados a 
evidenciar as informações exigidas pela Lei n.o 4.320/1964. 
São eles: 
 
(A) quadro das contas de compensação; quadro dos ativos 

e dos passivos financeiros e permanentes; e quadro 
dos restos a pagar não processados. 

(B) quadro do superavit/deficit financeiro; quadro das 
contas de compensação; e quadro dos ativos e dos 
passivos financeiros e permanentes. 

(C) quadro dos ativos e dos passivos financeiros e 
permanentes; quadro dos restos a pagar não 
processados; e quadro dos restos a pagar processados. 

(D) quadro do superavit/deficit financeiro; quadro das 
contas de compensação; e quadro das receitas 
originárias e derivadas. 

 
QUESTÃO 42 
 
O regime de adiantamento é disciplinado pela  
Lei n.o 4.320/1964. Trata-se de uma forma excepcional de 
aplicação de recursos públicos, por meio da qual esses 
recursos são colocados à disposição do servidor (agente 
suprido) numerário para a execução das despesas que não 
possam, por sua natureza, se submeter ao processo normal 
de aplicação. No que se refere a esse assunto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Para ser concedido o adiantamento, é necessário que 

haja saldo na respectiva dotação orçamentária. Diante 
da característica de urgência das despesas a serem 
realizadas com esses recursos, o empenho deverá ser 
emitido após a prestação de contas do agente suprido. 

(B) Em cada ente federativo, a lei especificará os casos em 
que se aplica o regime de adiantamento. 

(C) Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a 
responsável por dois adiantamentos. 

(D) A restituição aos cofres públicos de saldo não utilizado 
pelo agente suprido no mesmo exercício financeiro da 
concessão do adiantamento será contabilizada como 
anulação de despesa orçamentária. 

 
QUESTÃO 43 
 
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) 
está segregado em oito grandes classes, sendo as contas 
contábeis classificadas segundo a natureza das informações 
que evidenciam. Sendo assim, assinale a alternativa que 
apresenta a classe de contas que não está representada no 
PCASP. 
 
(A) Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 
(B) Controles Credores 
(C) Variações Patrimoniais Diminutivas 
(D) Controle dos Indicadores de Resultado Primário e 

Nominal 

QUESTÃO 44 
 
A Lei Complementar n.o 116/2003 dispõe sobre as regras 
gerais do imposto sobre serviços de qualquer natureza, de 
competência dos municípios. Com base unicamente no texto 
legal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A denominação dada ao serviço prestado é fator 

imprescindível para a definição da incidência do 
imposto. 

(B) O imposto incide também sobre o serviço proveniente 
do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado 
no exterior do País. 

(C) O imposto tem como fato gerador a prestação de 
serviços constantes de lista anexa à Lei, contanto que o 
serviço prestado se constitua como atividade 
preponderante do prestador. 

(D) O imposto incide sobre as exportações de serviços para 
o exterior do País. 

 
QUESTÃO 45 
 

Um cidadão aplicou determinado capital à taxa de 
juros simples de 0,7% a. m. e, ao final de 15 meses, resgatou 
o montante, obtendo juros de R$ 159,60.  
 
Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que o 
capital inicialmente aplicado foi de 
 
(A) R$ 1.625,00. 
(B) R$ 1.575,00. 
(C) R$ 1.525,00. 
(D) R$ 1.520,00. 
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QUESTÃO 46 
 
Considerando o disposto no Decreto-Lei n.o 9.295/1946, 
assinale a alternativa correta no que concerne ao Conselho 
Federal de Contabilidade. 
 
(A) O Conselho Federal de Contabilidade será constituído 

de, no mínimo, dez membros brasileiros, com 
habilitação profissional legalmente adquirida. 

(B) O Conselho Federal de Contabilidade terá sua sede na 
região onde possua o maior número de profissionais 
regularmente inscritos. 

(C) Um dos membros será designado pelo governo federal, 
sendo que seu presidente será eleito, em escrutínio 
direto e secreto, pelos profissionais regularmente 
inscritos nos Conselhos Regionais. 

(D) A fiscalização do exercício da profissão contábil, assim 
entendendo-se os profissionais habilitados como 
contadores e técnicos em contabilidade, será exercida 
pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelos 
Conselhos Regionais de Contabilidade. 

 
QUESTÃO 47 
 
À luz do Decreto-Lei n.o 9.295/1946, assinale a alternativa 
correta no que se refere à composição da renda dos 
Conselhos Regionais. 
 

 

(A) O percentual de 4
5

 das multas aplicadas constitui parte 

da renda dos Conselhos Regionais. 
(B) É vedado o recebimento, pelos Conselhos Regionais, de 

doações e legados. 
(C) Todas as arrecadações decorrentes da taxa de 

expedição das carteiras profissionais são destinadas 
aos Conselhos Regionais. 

(D) É defeso o recebimento de subvenções dos entes 
governamentais. 

 
QUESTÃO 48 
 
De acordo com o Decreto-Lei n.o 1.040/1969, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Os ex-presidentes do Conselho Federal de 

Contabilidade terão assento no Plenário, na qualidade 
de membros efetivos, com direito a voz e a voto nas 
sessões. 

(B) O Conselho Federal de Contabilidade será constituído 
por um representante efetivo de cada Conselho 
Regional de Contabilidade, com seu respectivo 
suplente, eleitos para mandatos de quatro anos, com 
renovação a cada biênio, alternadamente, por 1

3
 e 2

3
. 

(C) Os presidentes do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais terão mandato de quatro anos, estando 
vedada a reeleição. 

(D) O Conselho Federal de Contabilidade elabora o Código 
de Ética Profissional dos Contabilistas, sem a 
participação dos Conselhos Regionais. 

QUESTÃO 49 

 

Com base na Resolução CFC n.o 1.554/2018, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O registro originário é o concedido pelo Conselho 

Federal de Contabilidade.  

(B) O profissional somente poderá requerer o registro 

originário com a apresentação do diploma. 

(C) No caso de registro transferido, ao número do registro 

originário será acrescentada a letra “T”, acompanhada 

da sigla designativa da jurisdição do Conselho Regional 

de Contabilidade de destino. 

(D) O pedido de registro transferido será protocolado no 

Conselho Federal de Contabilidade, mediante 

requerimento dirigido a seu presidente. 

 
QUESTÃO 50 

 

Segundo a Resolução CFC n.o 1.555/2018 e a Resolução CFC 

n.o 1.612/2021, assinale a alternativa correta. 

 

(A) As pessoas jurídicas, constituídas para a exploração das 

atividades contábeis, estão dispensadas de registro 

perante o Conselho Regional de Contabilidade de sua 

jurisdição. 

(B) Não será concedido o registro, em Conselho Regional 

de Contabilidade, da pessoa jurídica constituída sob a 

forma de sociedade anônima (S/A). 

(C) Os responsáveis técnicos por organizações contábeis, 

matriz e filial, devem ter registro no Conselho Federal 

de Contabilidade, que valerá em todo o território 

nacional. 

(D) Os Conselhos de Contabilidade não gozam de 

imunidade tributária em relação aos seus bens, às suas 

rendas e a seus serviços. 




