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S01 - CONTADOR
Turno: TARDE
Tipo de Prova
Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de
prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de
respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso
Público.
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TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Administrar significa olhar à frente.” (Henri Fayol)

ATENÇÃO
Este caderno contém sessenta 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: 4 horas

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
TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 E 2.
Exercício potencializa o efeito benéfico do fármaco
losartana ao sistema cardiovascular de hipertensos
Associar a prática de atividade física aeróbia ao uso
do medicamento losartana aumenta os benefícios para
pacientes hipertensos, principalmente no que diz respeito
à regulação autonômica cardíaca, contribuindo com
o funcionamento adequado do sistema cardiovascular.
Essa foi a conclusão de uma pesquisa realizada com
voluntários homens na Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP).
Os cientistas mostraram que caminhadas de 45
minutos, três vezes por semana, melhoram a variabilidade
da frequência cardíaca, um marcador cientificamente
validado que afere o funcionamento do sistema nervoso
autônomo, responsável pela regulação de processos
fisiológicos corporais, como pressão arterial e frequência
respiratória.
O medicamento é considerado a primeira linha de
tratamento da hipertensão arterial (reduzindo o risco de
eventos cardiovasculares), da insuficiência cardíaca e
também é indicado para a proteção renal. Tem um
mecanismo de ação que bloqueia o receptor AT1 da
angiotensina 2 – um peptídeo que faz com que as paredes
musculares das pequenas artérias (arteríolas) se
contraiam, aumentando a pressão arterial. [...]

IBADE

Questão 2
No texto, os trechos “um marcador cientificamente
validado que afere o funcionamento do sistema nervoso
autônomo” e “responsável pela regulação de processos
fisiológicos corporais” possuem a mesma função sintáticosemântica e, por esse motivo, estão isolados por vírgulas
do restante dos períodos em que ocorrem. A função
desses trechos é a de:
(A) aposto enumerativo.
(B) aposto vocativo.
(C) aposto especificador.
(D) aposto explicativo.
(E) aposto consecutivo.
Questão 3
Observe a imagem abaixo:

(CONSTANTINO, L. Exercício potencializa o efeito benéfico do fármaco
losartana ao sistema cardiovascular de hipertensos. Disponível em:
tps://agencia.fapesp.br/exercicio-potencializa-o-efeito-benefico-dofarmaco-losartana-ao-sistema-cardiovascular-de-hipertensos/38868/
Acesso em: 16 jun. 2022)

Questão 1
O objetivo central do texto acima é:
(A) lançar o medicamento considerado de primeira linha
no tratamento da hipertensão arterial.
(B) mostrar a relação positiva entre atividade física e o uso
do medicamento contra hipertensão.
(C) demonstrar que caminhadas de 45 minutos, três vezes
por semana, melhoram a variabilidade da frequência
cardíaca.
(D) comprovar um mecanismo de ação que bloqueia o
receptor AT1 da angiotensina 2 – um peptídeo.
(E) discutir sobre a importância de fazer atividade física
três vezes por semana.

Contador

Fonte: https://s5.static.brasilescola.uol.com.br/be/2020/05.jpg
Acesso em 16 jun. 2022.

O texto foi construído levando em conta a seguinte figura
de linguagem:
(A) antítese.
(B) metáfora.
(C) comparação.
(D) metonímia.
(E) eufemismo.
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Questão 4

Questão 5

TEXTO PARA AS QUESTÕES 4, 5 E 6.
O novo modelo de contabilidade para pequenas
empresas e autônomos
Em um país onde as micro e pequenas empresas
representam cerca de 17 milhões de CNPJs ativos, mais de
30% do PIB e mais de 50% dos empregos, existe um espaço
claro para negócios que analisam e entendem as
dificuldades dos empreendedores. E uma das principais
dificuldades desse setor está logo no início de sua jornada:
abrir um CNPJ e cumprir suas obrigações fiscais. São
pequenos
comerciantes,
médicos,
engenheiros,
profissionais de tecnologia, advogados, entre outros, que
precisam de ajuda para navegar pela burocracia
brasileira.[...]
Pioneira nesta transformação, a Contabilizei surgiu
em 2013 e foi uma das primeiras a oferecer abertura de
empresa e serviço contábil adequado aos novos tempos.
[...]
Sete anos depois e com mais de 30.000 clientes, a
Contabilizei se tornou a maior empresa de serviços de
contabilidade para autônomos e pequenas empresas. Isso
aponta para uma transformação do setor de contabilidade
que já ocorreu em muitos outros setores: a de passar de
um serviço feito exclusivamente por milhares de
prestadores individuais e pouco profissionalizados, para
um setor de empresas maiores e mais profissionalizadas
que investem em tecnologia e propõe processos claros e
seguros de atendimento ao cliente, inclusive contando
com auditoria internacional independente. De fato, essa
transformação atraiu até investidores internacionais: hoje
a Contabilizei tem como investidores alguns dos maiores
fundos do mundo como Kaszek, SoftBank e Banco Mundial,
fazendo parte de um seleto grupo de startups como
Nubank, QuintoAndar, Creditas e Loggi, que compartilham
parte dos mesmos investidores.[...]

Entre as estratégias argumentativas utilizadas pelo autor
para a defesa de seu ponto de vista, não se encontra no
texto a utilização de:

(Disponível em: https://exame.com/negocios/o-novo-modelo-decontabilidade-para-pequenas-empresas-e-autonomos/ Adaptado)

No trecho “São pequenos comerciantes, médicos,
engenheiros, profissionais de tecnologia, advogados, entre
outros, que precisam de ajuda para navegar pela
burocracia brasileira.”, a vírgula foi utilizada para:
(A) delimitar expressões circunstanciais inseridas fora da
posição comum em frases.
(B) destacar momentos em que o leitor deve pausar sua
leitura para respirar.
(C) encadear elementos em uma sequência enumerativa.
(D) indicar orações de cunho explicativo sobre elementos
antecedentes.
(E) destacar expressões explicativas dentro do período.

Contador

(A) analogias.
(B) fatos históricos.
(C) dados estatísticos.
(D) exemplos.
(E) citações de autoridades.
Questão 6
Analisando-se o texto apresentado, percebe-se que a tese
que norteia sua argumentação é apresentada no trecho:
(A) em um país onde as micro e pequenas empresas
representam cerca de 17 milhões de CNPJs ativos, mais
de 30% do PIB e mais de 50% dos empregos.
(B) uma das principais dificuldades desse setor está logo
no início de sua jornada: abrir um CNPJ e cumprir suas
obrigações fiscais.
(C) pioneira nesta transformação, a Contabilizei surgiu em
2013 e foi uma das primeiras a oferecer abertura de
empresa e serviço contábil adequado aos novos
tempos.
(D) hoje a Contabilizei tem como investidores alguns dos
maiores fundos do mundo como Kaszek, SoftBank e
Banco Mundial.
(E) a Contabilizei é uma transformação do setor de
contabilidade que já ocorreu em muitos outros setores.
Questão 7
Em qual das alternativas se observa uma colocação
pronominal proclítica que NÃO atende às regras da norma
padrão da língua portuguesa?
(A) Alguém se disponibilizará a falar?
(B) Deus te abençoe!
(C) Me ajude a te entender!
(D) Não me digam que não sabem!
(E) Certamente se fazem melhor!
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Questão 8

Questão 10

Leia o texto a seguir:
[...] Negro, nascido em um bairro pobre da periferia de
Salvador, acredita que a cor da pele não pode continuar a
ser parâmetro de pobreza e riqueza no Brasil. Baseado em
dados do IBGE, Rodrigues diz que a população negra
brasileira, de 70 milhões de pessoas, é a segunda maior do
planeta, inferior apenas à da Nigéria. [...]

Identifique as figuras de linguagem nos versos a seguir,
observando se trata de metáfora, prosopopeia, antítese ou
metonímia.
I) “Não existiria som
Se não houvesse o silêncio.”

(Ernesto Bernardes. Veja, ed. 1291)

Considerando a indicação da crase no trecho “é a segunda
maior do planeta, inferior apenas à da Nigéria.”, marque a
alternativa que avalia o uso desse procedimento sintático
de maneira pertinente.
(A) O acento agudo foi utilizado no trecho grifado para
indicar que a palavra A que encabeça a expressão
sofreu uma fusão com outra letra A.
(B) O acento grave foi utilizado na expressão destacada,
uma vez que a palavra “inferior” rege a preposição A, a
qual se funde com o artigo feminino A.
(C) O acento grave foi utilizado no trecho sublinhado, uma
vez que a palavra “apenas” rege a preposição A.
(D) O acento agudo foi utilizado no trecho grifado pelo fato
de ser a colisão entre A e A.
(E) O acento agudo foi utilizado, pois o som gerado pela
fusão de duas vogais idênticas é aberto.
Questão 9

(Lulu Santos/Nelson Motta)

II) “Uma coisa triste no fundo da sala
Me disseram que era Chopin.”
(Carlos Drummond de Andrade)

III) “Shimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar
Shimbalaiê, toda vez que ele vai repousar.”
(Mayra Correa)

IV) “Eu quero ser pra você
A alegria de uma chegada
Clarão trazendo o dia
Iluminando a sacada.”
(Mirosmar Jose De Camargo / Paula Fernandes)

A ordem correta é:
(A) Antítese, Metáfora, Prosopopeia, Metonímia.
(B) Metonímia, Prosopopeia, Metáfora, Antítese.
(C) Antítese, Metonímia, Prosopopeia, Metáfora.
(D) Metonímia, Prosopopeia, Antítese, Metáfora.
(E) Metáfora, Prosopopeia, Metonímia, Antítese.

No período “Baseado em dados do IBGE, Rodrigues diz que
a população negra brasileira, de 70 milhões de pessoas, é a
segunda maior do planeta, inferior apenas à da Nigéria.,” A
oração em destaque é classificada como:
(A) oração subordinada substantiva subjetiva.
(B) oração subordinada substantiva explicativa.
(C) oração subordinada substantiva restritiva.
(D) oração subordinada substantiva objetiva direta.
(E) oração subordinada substantiva completiva nominal.

Contador
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Raciocínio Lógico Quantitativo
Questão 11
Considere o diagrama lógico abaixo:

IBADE

Questão 15
Observe a sequência de números abaixo:
3, 7, 2, 8, 5, 3, 7, 2, 8, 5, 3, 7 …
Considerando que essa sequência mantém o mesmo
padrão de repetição, é correto afirmar que o ser 528º
termo é:
(A) 2.
(B) 3.
(C) 5.
(D) 7.
(E) 8.

A partir desse diagrama, é possível concluir que:
Questão 16
(A) todo advogado gosta de pão de queijo.
(B) nem todo advogado é mineiro.
(C) alguns mineiros não gostam de pão de queijo.
(D) alguns advogados não são mineiros.
(E) todo mineiro gosta de pão de queijo.
Questão 12
Analise a seguinte proposição:
“Felipe não estudou, mas foi bem na prova.”
Nesse sentido, é correto afirmar que o conectivo lógico
utilizado nessa proposição é:
(A) condicional.
(B) negação.
(C) disjunção.
(D) conjunção.
(E) bicondicional.

Considere os seguintes conjuntos:
A = {2,5,6,9}
B = {3,5,7,9}
C = {2,4,6,7}
Calcule (A∩B) U C:
(A) {5,9}
(B) {2,3,6,7}
(C) {3,5,7,9}
(D) {2,4,5,6,7,9}
(E) {2,3,4,5,6,7,9}

Questão 13
Uma proposição é uma sentença, expressa através de
determinada linguagem, na qual é possível atribuir o valor
lógico V ou F. Dessa forma, qual das seguintes proposições
pode ser considerada conjuntiva?
(A) Mariano é professor ou Luiza é estudante
(B) Luiza é estudante
(C) Luiza detesta matemática!
(D) Mariano é professor e Luiza é estudante
(E) Mariano não é professor
Questão 14
Marque a alternativa que apresenta uma proposição
particular afirmativa.
(A) Todos os alunos foram bem na prova.
(B) Nenhum jogador do time é mineiro.
(C) Algum aluno não estudou para a prova.
(D) Todos passaram no teste.
(E) Algum vendedor dessa loja é de Curitiba.

Contador
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Questão 17

Questão 19

Considere as seguintes afirmativas.
- Todo advogado é inteligente
- Todo carioca é advogado

Analise a sentença abaixo:

O diagrama de Venn que representa essa relação é:

Essa sentença é do tipo:
(A) proposição particular afirmativa.
(B) negação universal negativa.
(C) negação particular negativa
(D) proposição universal negativa.
(E) negação universal afirmativa

(A)

“Todo italiano não é brasileiro.”

Questão 20

(B)

(C)

Julieta compra, de segunda à sexta, determinada
quantidade de barras de chocolate na venda de Romeu.
Ela adquiriu o costume de comprá-las pela manhã e
compra sempre uma unidade a mais que o dobro do dia
anterior. Sabendo que a contagem é reiniciada toda
segunda, e que ela comprou uma barra na segunda,
quantas barras ela terá comprado até às 20:00 da quintafeira, juntando todos os dias em que comprou chocolate?
(A) 27
(B) 26
(C) 20
(D) 14
(E) 7

(D)

(E)

Questão 18
Assinale a alternativa que apresenta uma frase com
operadores lógicos da disjunção.
(A) A flor do buquê não é vermelha.
(B) Ele vai para a praia ou para a montanha no feriado.
(C) Felipe vai a feira se e somente se Maria estiver no
trabalho.
(D) Se ele é mineiro, então ele é brasileiro.
(E) Ana é feliz e Carol é engraçada.

Contador
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Informática Básica
Questão 21
O BIOS (Basic Input Output System) é o sistema básico de
entrada e saída, responsável por:
(A) “ensinar” ao processador da máquina a operar com
dispositivos básicos, como as unidades de CD, DVD,
Blu-ray, o disco rígido e o vídeo em modo texto.
(B) alterar os parâmetros armazenados na memória de
configuração (CMOS).
(C) executar o autoteste todas as vezes que o micro é
ligado.
(D) armazenar o sistema operacional (Windows/Linux)
todos os programas instalados e documentos salvos no
computador.
(E) gerenciar a troca de dados entre o computador e a
memória flash.

IBADE

Questão 24
O firewall é uma combinação de hardware e software que
isola a rede local de uma organização da internet. Ele é
adequado para:
I – impedir que uma máquina seja invadida;
II – a proteção contra programas baixados pelo usuário;
III – o bloqueio do envio de dados provenientes da
máquina que não estejam especificados nas configurações;
IV - não impedir que o usuário crie exceções errôneas que
podem colocar o computador em risco.
Estão corretas:
(A) I, II e III.
(B) III e IV.
(C) II, III e IV.
(D) I e III.
(E) I e II.
Questão 25

Questão 22
Sobre o CPU, é correto afirmar que:
(A) foram computadores gigantes, que podiam ocupar
toda uma sala ou mesmo um andar inteiro de um
prédio.
(B) alimenta alguns periféricos com a energia elétrica que
recebe da fonte de alimentação.
(C) é um circuito semicondutor (chip) que tem a função de
processar todos os dados e instruções que o usuário,
através dos softwares, envia a ele.
(D) responsável pelo armazenamento temporário de todos
os processos do Sistema Operacional e de todos os
programas que são executados no computador.
(E) é o responsável por controlar os diversos dispositivos
de entrada e saída do computador.
Questão 23
Como duplicar uma página no navegador Firefox?

Qual o comando utilizado no Prompt de Comando, do
Windows 10, que permite mostrar detalhes do parâmetro
da interface de rede?
(A) PUSHD
(B) POPD
(C) RECOVER
(D) PROMPT
(E) ROUT
Questão 26
O Windows 10 possui um recurso, que permite o
compartilhamento de arquivos entre diversos dispositivos.
Qual o recurso que possibilita esta ação?
(A) OneDrive
(B) MS – Word
(C) ICloud
(D) Outlook
(E) Drive

(A) Por meio do atalho “Ctrl + F”
(B) Mantendo a tecla “Ctrl” pressionada e clicar, com o
mouse, sobre uma aba e arrastá-la para a direita
(C) Por meio do atalho “Ctrl + Shift + Del”
(D) Mantendo pressionada a tecla “Ctrl” e girar o scroll do
mouse em direção ao topo da tela
(E) Pressionando a tecla F5

Contador
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Questão 27

IBADE

Conhecimentos Específicos

Analise o ícone abaixo.
Questão 31
Assinale a alternativa
administrativos.

Em qual guia do MS – Word 2016 é possível encontrá-lo?
(A) Layout
(B) Inserir
(C) Design
(D) Desenhar
(E) Página Inicial
Questão 28
Assinale a alternativa que corresponde a um formato de
arquivo suportado pelo MS – Word 2016.
(A) .csv
(B) .dbf
(C) .xlsx
(D) .html
(E) .pptx
Questão 29
Para criarmos equações (fórmulas) no Excel, é preciso
seguir uma regra/ordem. A regra a ser seguida é:
(A) operador – operando – operando.
(B) operando – operando – operador.
(C) operando – operador – operando.
(D) operando – operador.
(E) operador – operando.
Questão 30
São exemplos de ferramentas que garantem o princípio da
disponibilidade:
(A) Nobreak, Firewall e Backup.
(B) Nobreak, Assinatura Digital e Backup.
(C) Assinatura Digital, Criptografia e Biometria.
(D) Criptografia, Firewall e Cerificado Digital.
(E) Assinatura Digital, Certificado Digital e Backup.

Contador

correta

sobre

contratos

(A) Os contratos decorrentes de dispensa ou de
inexigibilidade de licitação devem atender aos termos
do ato que os autorizou, sem a respectiva proposta.
(B) Os contratos administrativos regulam-se pelas suas
cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se, concorrencialmente, as disposições de
direito privado.
(C) A nulidade do contrato exonera a Administração do
dever de indenizar o contratado pelo que este houver
executado até a data em que ela for declarada.
(D) É defeso o contrato com prazo de vigência
indeterminado.
(E) Os prazos de início de etapas de execução, de
conclusão e de entrega dos contratos administrativos
não admitem prorrogação.
Questão 32
O instrumento obrigatório para a modalidade de tomada
de preços é:
(A) a nota de empenho.
(B) a autorização de compra.
(C) o contrato.
(D) a ordem de execução de serviço.
(E) a carta contrato.
Questão 33
Assinale a alternativa que esteja em DESACORDO com os
requisitos básicos para investidura em cargo público.
(A) Gozo dos direitos políticos.
(B) Até 25% das vagas reservadas aos portadores de
deficiência.
(C) Aptidão física e mental.
(D) Quitação com as obrigações militares.
(E) Quitação com as obrigações eleitorais.
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Questão 34

Questão 37

O provimento do cargo público em que enseja a
investidura do servidor em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha
sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em
inspeção médica é chamado de:

A modalidade de licitação entre quaisquer interessados
que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução de seu objeto, é chamada de:

(A) reintegração.
(B) readaptação.
(C) recondução.
(D) aproveitamento.
(E) promoção.

(A) convite.
(B) concorrência.
(C) tomada de preços.
(D) leilão.
(E) diálogo competitivo.
Questão 38

Questão 35
Assinale a alternativa que esteja em desacordo com as
regras dos serviços públicos.
(A) O servidor investido em mandato eletivo ou classista
não poderá ser removido ou redistribuído de ofício
para localidade diversa daquela onde exerce o
mandato.
(B) Poderá ser concedida licença por prazo indeterminado
e sem remuneração, ao servidor para acompanhar
cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro
ponto do território nacional, para o exterior ou para o
exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e
Legislativo.
(C) Poderá o servidor ausentar-se do serviço pelo período
comprovadamente necessário para alistamento ou
recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso,
a 2 (dois) dias.
(D) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se
do serviço por 7 (sete) dias consecutivos em razão de
casamento.
(E) O tempo em que o servidor esteve aposentado será
contado apenas para nova aposentadoria.

Assinale a alternativa que está de acordo com as
exigências para habilitação no processo licitatório.
(A) Regularidade trabalhista.
(B) Trabalho na condição de aprendiz, a partir de dezesseis
anos.
(C) Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
(D) Qualificação jurídica.
(E) Regularidade financeira.
Questão 39
A fase do processo licitatório em que aborda o regime de
fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de
execução de obras e serviços de engenharia é chamada de:
(A) apresentação de propostas e lances, quando for o caso.
(B) julgamento.
(C) homologação.
(D) preparatória.
(E) habilitação.

Questão 36
São princípios da administração pública, EXCETO:
(A) moralidade.
(B) publicidade.
(C) impessoalidade.
(D) legalidade.
(E) eficácia.

Contador
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Questão 40

Questão 43

É inexigível a licitação quando:

Assinale a alternativa que não se refere a uma
demonstração financeira da contabilidade pública.

(A) a contratação envolva valores inferiores a R$
100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços
de engenharia ou de serviços de manutenção de
veículos automotores.
(B) a contratação que mantenha todas as condições
definidas em edital de licitação realizada há menos de 1
(um) ano, quando se verificar que naquela licitação não
surgiram licitantes interessados ou não foram
apresentadas propostas válidas.
(C) a contratação que envolva valores inferiores a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros
serviços e compras.
(D) a contratação de profissional do setor artístico,
diretamente ou por meio de empresário exclusivo,
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela
opinião pública.
(E) a contratação que tenha por objeto, produtos para
pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no
caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais).
Questão 41
O princípio contábil que determina a adoção do menor
valor para os componentes do Ativo e do maior para os do
Passivo, sempre que se apresentem alternativas
igualmente válidas para a quantificação das mutações
patrimoniais que alterem o patrimônio líquido, é chamado
de:
(A) entidade.
(B) competência.
(C) registro pelo valor original.
(D) oportunidade.
(E) prudência.
Questão 42
Assinale a alternativa que contenha informação INEXATA
em relação à composição da demonstração do resultado
do exercício.
(A) A receita líquida das vendas e serviços, o custo das
mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto.
(B) O resultado do exercício antes do Imposto sobre a
Renda e a provisão para o imposto.
(C) O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu
montante por ação do capital social.
(D) As despesas com as vendas, as despesas financeiras,
deduzidas das receitas, as despesas gerais e
administrativas, e outras despesas não operacionais.
(E) O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as
outras despesas.

Contador

(A) Demonstração das mutações do patrimônio líquido.
(B) Demonstração dos fluxos de caixa.
(C) Balanço orçamentário.
(D) Balanço patrimonial.
(E) Demonstração do valor adicionado.
Questão 44
No balanço patrimonial,
compreenderá:

o

ativo

permanente

(A) os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou
alienação dependa de autorização legislativa.
(B) as dívidas fundadas e outros pagamentos
independentemente de autorização orçamentária.
(C) os créditos e valores realizáveis independentemente de
autorização orçamentária e os valores numerários.
(D) as dívidas fundadas e outras que dependam de
autorização legislativa para amortização ou resgate.
(E) obrigações e situações que possam afetar o
patrimônio.
Questão 45
Assinale a alternativa
Orçamentária.

INCORRETA

sobre

a

Lei

(A) A Lei de Orçamento consignará dotações globais
destinadas a atender indiferentemente a despesas de
pessoal, material, serviços de terceiros, transferências
ou quaisquer outras.
(B) Composta pela receita e despesa, visa evidenciar a
política econômico-financeira e o programa de trabalho
do Governo, obedecidos os princípios de unidade,
universalidade e anualidade.
(C) A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas,
inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.
(D) Todas as receitas e despesas constarão da Lei de
Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer
deduções.
(E) Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as
fontes de recursos que o Poder Executivo fica
autorizado a utilizar para atender a sua cobertura.

Tipo 1 – Página 10

Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRC / RO

IBADE

Questão 46

Questão 50

Receita corrente é proveniente de:

De acordo com o sistema de partidas dobradas, assinale a
opção que evidencia a compra de um veículo à vista no
valor de R$100.000,00.

(A) realização de recursos financeiros oriundos de
constituição de dívidas.
(B) conversão, em espécie, de bens e direitos.
(C) superávit do Orçamento Corrente.
(D) recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, quando destinadas a
atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
(E) recursos recebidos de outras pessoas de direito público
ou privado, destinados a atender despesas
classificáveis em Despesas de Capital.

(A) Débito em imobilizado (passivo) / Crédito na conta
caixa (ativo).
(B) Débito na conta caixa (ativo) / Crédito no estoque
(ativo).
(C) Débito no banco (ativo) / Crédito em imobilizado
(ativo).
(D) Débito em estoque (passivo) / Crédito na conta caixa
(ativo).
(E) Débito em imobilizado (ativo) / Crédito na conta caixa
(ativo).

Questão 47
Marque a opção que NÃO compreende a renúncia da
receita.
(A) Remissão
(B) Subsídio
(C) Concessão de isenção em caráter geral
(D) Anistia
(E) Crédito presumido

Questão 51
Em relação ao Sistema de partidas dobradas, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A) Ativo: aumenta a débito e reduz a crédito.
(B) Passivo: aumenta a débito e reduz a crédito.
(C) Patrimônio líquido: aumenta a crédito e reduz a débito.
(D) Receita: aumenta a crédito e reduz a débito.
(E) Despesas: aumenta a débito e reduz a crédito.

Questão 48
Assinale a alternativa correta sobre a despesa pública.
(A) Subvenções referem-se às dotações para despesas as
quais não corresponda contraprestação direta em bens
ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções
destinadas a atender à manutenção de outras
entidades de direito público ou privado.
(B) As despesas de custeio são despesas de capital.
(C) Transferências de Capital são as dotações para
investimentos ou inversões financeiras que outras
pessoas de direito público ou privado devam realizar,
independentemente de contraprestação direta em
bens ou serviços.
(D) Concessão de isenção em caráter geral.
(E) As inversões financeiras são despesas correntes.
Questão 49
Corresponde as inversões financeiras:
(A) os serviços de terceiros.
(B) os juros da dívida pública.
(C) a amortização da dívida pública.
(D) a constituição de fundos rotativos.
(E) as subvenções econômicas.

Contador

Questão 52
Os bens sobre os quais a Administração Pública exerce
poderes de proprietário e diferem-se dos outros pela
possibilidade de serem utilizados para qualquer fim,
dentro de uma finalidade pública, são chamados de bens:
(A) de uso comum.
(B) do domínio hídrico.
(C) de uso especial.
(D) dominiais.
(E) do patrimônio administrativo.
Questão 53
Assinale a opção que se refere a um bem de uso especial.
(A) Praia
(B) Prefeitura
(C) Terra devoluta
(D) Rua
(E) Praça
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Questão 54

Questão 57

Assinale a alternativa correta sobre o Sistema Tributário
Nacional.

No que tange à demonstração do fluxo de caixa, assinale a
alternativa que se refere à atividade de investimento.

(A) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.
(B) Constitui delegação de competência o cometimento, a
pessoas de direito privado, do encargo ou da função de
arrecadar tributos.
(C) A natureza jurídica específica do tributo é determinada
pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo
irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais
características formais adotadas pela lei e a destinação
legal do produto da sua arrecadação.
(D) A competência tributária é delegável.
(E) Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em
parte, a outras pessoas jurídicas de direito público
pertencerá à competência executiva daquela a que
tenham sido atribuídos.

(A) Recebimentos de caixa de concessões ou transferências
e outras dotações ou autorizações orçamentárias
realizadas por outros entes ou entidades do setor
público.
(B) Recebimentos ou pagamentos em caixa decorrentes de
operações descontinuadas.
(C) Recebimentos de caixa por liquidação de
adiantamentos ou amortização de empréstimos
concedidos a terceiros (exceto adiantamentos e
empréstimos concedidos por instituição financeira
pública).
(D) Pagamentos em caixa por arrendatário, para redução
do passivo relativo a arrendamento mercantil
financeiro.
(E) Pagamentos em caixa a outras entidades do setor
público para financiar suas operações (não inclui
empréstimo).
Questão 58

Questão 55
Assinale a alternativa que se refere a um imposto de
competência dos municípios.
(A) IPVA
(B) IPTU
(C) ITBI
(D) ITR
(E) ICMS

Assinale a alternativa que esteja em DESACORDO com as
formas de aquisição de bens pela administração pública.
(A) Usucapião
(B) Adjudicação
(C) Apropriação
(D) Arrematação
(E) Contrato
Questão 59

Questão 56
O princípio da administração pública que determina ao
governo divulgar o orçamento público de forma ampla à
sociedade; publicar relatórios sobre a execução
orçamentária e a gestão fiscal; disponibilizar, para
qualquer pessoa, informações sobre a arrecadação da
receita e a execução da despesa, é chamado de:
(A) publicidade.
(B) transparência.
(C) exclusividade.
(D) orçamento bruto.
(E) legalidade.

O livro cuja função é escriturar os atos ou operações da
atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a
situação patrimonial da pessoa jurídica, é chamado de:
(A) diário.
(B) razão.
(C) ECF.
(D) balancete.
(E) RUDFTO.

Questão 60
Assinale a opção que se refere ao livro que NÃO abrange a
Escrituração Contábil Digital.
(A) Razão
(B) Balancetes
(C) RUDFTO
(D) Diário
(E) Balanços

Contador
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