
 

 
 

 

 

CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo 

C
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1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS 
 
Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) 
questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala: 
 
 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das 
questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos. 

 
2. TEMPO 
 
 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da 
prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de 
Respostas da prova objetiva; 
 
 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirar-
se da sala levando o caderno de prova; 

 
3. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta; 
 
 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, informe 
imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas 
as devidas providências; 
 
 Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, 
especialmente nome, número de inscrição e documento 
de identidade e leia atentamente as instruções para 
preenchimento; 
 
 O preenchimento das respostas da prova objetiva é de 
sua responsabilidade e não será permitida a troca de 
Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo 
candidato; 
 

 
  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul 
ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu. 
 
 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na Folha de 
Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar 
informações relativas às respostas em qualquer outro 
meio que não seja o caderno de prova; 
 
 Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida 
e assinada ao Fiscal de Sala. 
 
SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que: 
 
a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo 
de comunicação com outro candidato; 
 
b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico 
(calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, 
filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, 
relógios , walkmans, MP3 players, fones de ouvido, 
agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer 
outro tipo de computador portátil, receptores ou 
gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou 
qualquer outra dependência do local de prova; 
 
c) se ausentar da sala em que se realizam as provas 
levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas; 
 
d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando 
terminar o tempo estabelecido; 
 
e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de 
Respostas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

 

Cientistas desenvolvem adesivo que pode 

permitir ultrassom via celular 

 

Cientistas do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) desenvolveram adesivo 

capaz de realizar ultrassom. De acordo com 

informações de artigo publicado pela revista 

científica "Science", publicadas nessa quinta-

feira, 28, o dispositivo funciona com a 

aderência na pele. Após a ativação, o item 

fornece imagens nítidas do coração, pulmões e 

outros órgãos internos por 48 horas. 

Os adesivos foram testados em voluntários e, 

de acordo com os resultados apresentados no 

artigo, foi comprovado que os dispositivos 

forneciam imagens em alta resolução dos 

principais vasos sanguíneos e órgãos mais 

profundos. Além disso, os itens também 

apresentaram forte adesão e, ainda, 

conseguiram registrar mudanças nos órgãos 

dos voluntários, à medida que eles realizavam 

atividades como sentar, ficar em pé e correr. 

A parte adesiva do dispositivo é feita de duas 

camadas finas de elastômero, que contam com 

uma faixa intermediária de hidrogel sólido, 

material principalmente à base de água e que 

transmite facilmente as ondas sonoras. 

Segundo o artigo, o elastômero evita a 

desidratação do hidrogel. Somente quando o 

hidrogel é altamente hidratado as ondas 

acústicas podem penetrar efetivamente e 

fornecer imagens de alta resolução dos órgãos 

internos 

Os dispositivos já podem ser aplicados em 

pacientes em hospitais, de forma semelhante 

aos adesivos utilizados em eletrocardiogramas 

de monitoramento cardíaco. Com a invenção, 

não é necessário a presença de um técnico. 

(Lara Vieira - O Povo - 02/08/2022) 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

Indique a opção que descreve, de forma 

incorreta, o que é afirmado no texto: 

 

(A) Um novo método de ultrassom foi 

desenvolvido e testado. 

(B) O novo dispositivo é aplicado sobre a pele, 

como um adesivo. 

(C) Testes mostraram que a nova tecnologia vê 

detalhes internos do corpo com nitidez. 

(D) Uma nova tecnologia substituiu os 

métodos de ultrassom convencionais. 

(E) O dispositivo é composto por materiais 

como hidrogel e elastômero. 

 

QUESTÃO 02 

Indique a opção que descreve, de forma 

correta, o que é afirmado no texto: 

 

(A) Os novos dispositivos de ultrassom já estão 

sendo amplamente aplicados em pacientes em 

hospitais. 

(B) Não há sentido em se buscar novos 

métodos de ultrassom, visto que os atuais já 

são completamente infalíveis. 

(C) Os novos dispositivos funcionam à base de 

ondas sonoras, de forma que a correta 

interpretação das imagens exige a perícia de 

um profissional de áudio ou música. 

(D) Os métodos de ultrassom convencionais 

exigem a presença de um técnico de áudio para 

interpretação dos sinais acústicos. 

(E) Um dos componentes do novo dispositivo 

precisa estar muito hidratado para que o 

sistema funcione como esperado. 
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QUESTÃO 03 

Considere o seguinte trecho, presente no 

segundo parágrafo do texto: 

 

“Além disso, os itens também apresentaram 

forte adesão e, ainda, conseguiram registrar 

mudanças nos órgãos dos voluntários, à 

medida que eles realizavam atividades como 

sentar, ficar em pé e correr.” 

 

Indique a opção que substituiria, 

corretamente, a parte destacada, preservando 

o sentido do texto: 

 

(A) enquanto 

(B) enquanto em que 

(C) a medida em que 

(D) à medida em que 

(E) na medida na qual 

 

QUESTÃO 04 

 

Considere o seguinte trecho, presente no 

último parágrafo do texto: 

 

“Os dispositivos já podem ser aplicados em 

pacientes em hospitais” 

 

O termo destacado é um: 

 

(A) Artigo 

(B) Advérbio 

(C) Pronome 

(D) Substantivo 

(E) Conjunção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 05 

Considere o seguinte excerto, presente no 

último parágrafo do texto: 

 

“Com a invenção, não é necessário a presença 

de um técnico.” 

 

Indique a opção correta: 

 

(A) Não há erros de ortografia ou gramática no 

trecho em questão. 

(B) O gênero de “necessário” está 

corretamente aplicado, pois tal adjetivo, 

quando usado com função predicativa e 

anteposto ao sujeito, fica invariável, no 

masculino singular. 

(C) O gênero de “necessário” está 

incorretamente aplicado, pois, como houve a 

determinação do sujeito por um artigo 

definido, o adjetivo deveria concordar com 

“presença”. 

(D) No que diz respeito à gramática e à 

ortografia, a frase está incorreta por não 

explicar a razão pela qual a afirmação é feita. 

(E) No que diz respeito à gramática e à 

ortografia, a frase não teria erros se, ao invés 

de “necessário” e “presença”, fossem usados 

os termos “exigido” e “atuação”, que são os 

corretos. 
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QUESTÃO 06 

 

Considere o seguinte trecho, presente no 

segundo parágrafo do texto: 

 

“(...) foi comprovado que os dispositivos 

forneciam imagens em alta resolução dos 

principais vasos sanguíneos e órgãos mais 

profundos.”  

 

O termo destacado é um: 

 

(A) Artigo 

(B) Advérbio 

(C) Pronome 

(D) Substantivo 

(E) Adjetivo 

 

 

QUESTÃO 07 

 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada não atua como verbo 

na frase: 

 

(A) Ele buscou fazer o melhor. 

(B) Sinto falta de ouvir o seu cantar. 

(C) Gosto de dizer a verdade. 

(D) Podemos resolver as coisas! 

(E) Eu não considero tal possibilidade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada é um advérbio: 

 

(A) Ela mora muito longe. 

(B) A solução é muito simples. 

(C) Eles não podem admitir isso. 

(D) Tenho cem dólares. 

(E) Trata-se de uma ideia complexa. 

 

QUESTÃO 09 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada é um adjetivo: 

 

(A) Eu sou um homem rico. 

(B) Eu sou um homem rico. 

(C) Eu sou um homem rico. 

(D) Eu sou um homem rico. 

(E) Eu sou um homem rico. 

 

QUESTÃO 10 

 

Indique a frase escrita corretamente: 

 

(A) A gente somos pessoas boas. 

(B) Preocupo-me bastante. 

(C) Nós foi lá falar com eles. 

(D) Houveram muitos problemas. 

(E) Temos duas amigas incomum. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 11 

Aplicando um capital de R$ 560.000,00 no 

regime de juros simples, a uma taxa de 1,5% 

ao mês, durante dois anos e meio, o montante 

total será de: 

(A) R$ 1.290 000,00. 

(B) R$ 812.000,00. 

(C) R$ 550.000,00. 

(D) R$ 310.000,00. 

(E) R$ 252.000,00. 

 

QUESTÃO 12 

Antônio tem cinco netos, as respectivas idades 

dos mesmos estão apresentadas, abaixo. Então, 

a média, dessas idades, é: 

 

8  /  4  /  12  /  7  /  14 

 

(A) 12. 

(B) 11. 

(C) 10. 

(D) 9. 

(E) 8. 

 

QUESTÃO 13 

Uma caixa cúbica medindo 120cm de lado foi 

colocada em um aniversário, para as crianças 

colocarem os seus sapatos. Sendo assim, o 

volume da caixa é de: 

(A) 1.728 litros. 

(B) 17.280 litros. 

(C) 172.800 litros. 

(D) 1.728,000 litros. 

(E) 17.280,000 litros. 

 

 

QUESTÃO 14 

No closet de Bruna há 20 calças, 12 blusas, 9 

vestidos e 7 saias. A razão entre o número de 

blusas pelo número total de peças, é: 

(A) 5. 

(B) 1. 

(C) 0,05. 

(D) 0,25. 

(E) 1,25. 

QUESTÃO 15 

O Máximo Divisor Comum entre os números 

56 – 24 – 10, é: 

(A) 840. 

(B) 124. 

(C) 68. 

(D) 8. 

(E) 2. 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 16 

Entre o fim de 2021 e começo de 2022, alguns 

sistemas via Internet com informações sobre 

vacinação da população e internações de 

pacientes, por exemplo, ficaram indisponíveis, 

prejudicando análises, projeções e relatórios. 

Tal fato foi causado: 

 

A) por um ataque cibernético sofrido pelo 

Ministério da Saúde. 

B) pela invasão militar da Rússia à Ucrânia. 

C) pelas disputas eleitorais no Brasil e Estados 

Unidos. 

D) pela alta do preço do petróleo. 

E) pela falta de insumos para fabricação de 

medicamentos no comércio internacional. 
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QUESTÃO 17 

Entre o fim de 2021 e começo de 2022, os 

estados brasileiros da Bahia e Minas Gerais 

sofreram grandes prejuízos materiais e 

humanos por conta de fortes chuvas. Segundo 

meteorologistas, isso ocorreu por causa: 

 

A) de ataques cibernéticos a órgãos federais e 

estaduais de meteorologia, que impediram a 

previsão e alertas das chuvas. 

B) de terremotos ocorridos no Chile, cujos 

efeitos sísmicos foram sentidos em diversos 

pontos da América Latina. 

C) de fenômenos como o “La Ninã” e a “Zona 

de Convergência do Atlântico Sul”, que 

causam grandes impactos meteorológicos. 

D) de exercícios militares realizados pela 

Rússia em conjunto com a Venezuela, cujos 

testes com explosivos afetaram a atmosfera. 

E) da paralização de diversas indústrias 

siderúrgicas em Minas Gerais e Bahia, por 

conta da pandemia de Covid. 

QUESTÃO 18 

Em outubro de 2021, militares tomaram o 

poder na República do Sudão, prendendo 

autoridades governamentais e gerando 

protestos no país. Sobre o Sudão, é correto 

afirmar: 

 

A) O país faz fronteira terrestre com a Índia, 

Paquistão e China, com os quais está em 

constante ameaça de conflito bélico. 

B) O país está localizado na Ásia e possui um 

dos maiores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

C) O país está localizado na Ásia e possui um 

dos menores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

D) O país está localizado na África e possui um 

dos maiores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

E) O país está localizado na África e possui um 

dos menores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

QUESTÃO 19 

Em novembro de 2021, foram veiculadas 

notícias sobre controvérsias envolvendo a 

elaboração das questões da prova chamada 

“ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio”. 

Sobre tal prova, é correto afirmar:  

A) O exame é obrigatório a todo cidadão 

brasileiro, mesmo que este não tenha intenção 

de frequentar curso universitário. 

B) O exame é um dos meios de acesso a 

universidades no Brasil. 

C) Algumas questões que cairão na prova são 

publicadas antes do exame, para que a 

sociedade possa analisar a qualidade do 

conteúdo. 

D) O ENEM é uma alternativa ao serviço 

militar obrigatório. 

E) Cada estado da federação contribui com a 

elaboração de uma parte da prova, que são 

depois juntadas e sorteadas. 

QUESTÃO 20 

Em agosto de 2022, a Presidente da Câmara 

dos Representantes dos Estados Unidos da 

América, Nancy Pelosi, visitou Taiwan, 

gerando fortes críticas por parte da China, bem 

como tensões internacionais. Sobre este 

assunto, é correto afirmar: 

(A) As tensões entre China e Taiwan são 

puramente simbólicas e culturais, resultantes 

de diferenças políticas de pouca importância. 

(B) A República Popular da China considera 

Taiwan - cujo nome oficial é República da 

China - uma província separatista, e não 

descarta o uso de força militar para controlá-la. 

(C) As críticas chinesas à visita de uma política 

de alto escalão dos EUA a Taiwan são apenas 

retórica vazia, resultantes mais da oposição da 

China aos Estados Unidos do que a qualquer 

problema com a ilha autônoma. 

(D) As tensões internacionais envolvendo 

China e Taiwan se devem unicamente a 

disputas comerciais, não havendo quaisquer 

riscos de conflitos militares. 

(E) As críticas chinesas a Taiwan se devem ao 

fato de a China ver como ameaça aos seus 

interesses o domínio taiwanês na tecnologia e 

produção de semicondutores. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 21 

Um usuário acessa um site de Internet cujo 

endereço é https://www.legislation.gov.uk/ 

Sobre tal endereço, é correto afirmar: 

 

(A) O website está ligado a uma entidade 

governamental, mas não é possível afirmar a 

qual país está ligado. 

(B) O website está ligado a uma empresa 

comercial da Ucrânia. 

(C) O website está ligado a uma entidade 

governamental da Ucrânia. 

(D) O website está ligado a uma empresa 

comercial do Reino Unido da Grã-Bretanha e 

Irlanda do Norte. 

(E) O website está ligado a uma entidade 

governamental do Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do Norte. 

 

QUESTÃO 22 

 

Acerca dos websites de busca na Internet, é 

correto afirmar: 

(A) O mecanismo de busca do Google é o 

único disponível, visto que eliminou todos os 

concorrentes nos últimos anos. 

(B) Embora o Google detenha o domínio do 

mercado, há buscadores concorrentes com 

significativo número de usuários. 

(C) Buscadores de Internet não possuem 

utilidade significativa, visto que o número de  

páginas é diminuto e pode ser facilmente 

decorado pelos usuários. 

(D) Buscadores de Internet tem poucas 

funções, limitando-se a encontrar arquivos de 

texto, e não imagens ou vídeos. 

(E) Os buscadores de Internet, inclusive o 

mecanismo do Google, estão caindo em desuso 

por conta dos smartphones e do Metaverso. 

 

 

 

QUESTÃO 23 

Um usuário deseja configurar seu computador 

com Windows 7 para que o conteúdo de 

arquivos, como os de imagem ou texto, possa 

ser visualizado sem que o arquivo precise ser 

aberto com um duplo clique do mouse ou com 

o pressionar da tecla Enter. Sobre isto, é 

correto afirmar: 

 

(A) O usuário poderá fazer isso abrindo o 

Windows Explorer e usando a combinação de 

teclas Alt+P, ou então clicando no botão 

“Mostrar o painel de visualização”. 

(B) O usuário poderá fazer isso usando a 

combinação de teclas Ctr+Alt+Del, ou então 

clicando no botão “Iniciar”. 

(C) O usuário poderá fazer isso abrindo o 

Windows Explorer e usando a combinação de 

teclas Ctrl+P, ou então clicando no botão 

“Exibir detalhes”. 

(D) O usuário só poderá fazer isso se os 

programas correspondentes às extensões de 

arquivo estiverem previamente abertos. 

(E) Não é possível visualizar o conteúdo de um 

arquivo sem que o mesmo seja aberto com um 

duplo clique do mouse ou com o pressionar da 

tecla Enter. 
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QUESTÃO 24 

Considere a imagem abaixo, de uma planilha do Microsoft Excel: 

 
 

Um usuário deseja configurar a planilha para que, caso o valor de vendas (célula A2) seja superior ao 

valor de compras (célula B2), a célula C3 exiba a palavra LUCRO. Adicionalmente, ele deseja que, 

caso o valor de compras (célula B2) seja superior ao de vendas (célula A2), a célula C3 exiba a palavra 

PREJUÍZO. Indique, dentre as opções abaixo, aquela que demonstra, corretamente, uma fórmula que 

poderia ser inserida na célula C3 para alcançar o objetivo desejado pelo usuário: 

 

 

(A) =PROCV(LUCRO/PREJUIZO:A2>B2) 

(B) =SE(B2>A2=”LUCRO”) 

(C) =SE(A2>B2;"LUCRO";"PREJUÍZO") 

(D) =SE(A2>B2;"PREJUÍZO";"LUCRO") 

(E) =SE(+=LUCRO;-=PREJUIZO) 

 

QUESTÃO 25 

Considere a imagem abaixo, de um menu do Microsoft Word: 

 

O botão indicado pelo quadrado e pela seta na imagem acima tem como função: 

 

(A) Apagar todo o texto da seção atual. 

(B) Apagar todo o texto da página atual. 

(C) Apagar todo o texto do documento. 

(D) Remover toda a formatação da seleção. 

(E) Remover todas as letras maiúsculas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

Com base na Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG - Estrutura Conceitual/2019, publicada 

pelo Conselho Federal de Contabilidade, e que dispõe sobre a estrutura conceitual para relatório 

financeiro de fins gerais, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a 

alternativa com a sequência correta. 

(  ) O objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações úteis, que possam 

subsidiar eventuais decisões sobre aquisição ou venda de instrumentos de patrimônio ou dívida da 

entidade que reporta ou ainda sobre a concessão ou liquidação de empréstimos e outras formas de 

crédito. 

(  ) Para ser perfeitamente fidedigna, a representação tem três características: ela é completa, neutra 

e isenta de erros. Assim, divulgações que contenham elevado nível de incerteza em sua mensuração 

são completamente incapazes de fornecer informação financeira útil. 

(  ) Na definição da Norma, ativo é um recurso econômico presente ou futuro controlado pela entidade 

como resultado de eventos passados. 

(A) V – F – F 

(B) V – F – V 

(C) F – F – V 

(D) V – V – F 

(E) F – V – F 

QUESTÃO 27 

O Plano de Contas de uma entidade é a matriz de sua escrituração contábil. É formado por uma relação 

de contas contábeis, permitindo, assim, o registro padronizado dos atos e fatos praticados pela 

entidade na condução dos negócios. Diante disso, assinale a alternativa que contém uma conta 

contábil NÃO classificada no Passivo Exigível de uma empresa: 

(A) Debêntures emitidas. 

(B) Débitos de Funcionamento. 

(C) Ajustes de Avaliação Patrimonial. 

(D) Duplicatas Descontadas. 

(E) Encargos Financeiros a Transcorrer. 

QUESTÃO 28 

A Lei 6.404/76 regula os aspectos referentes às sociedades por ações no Brasil, e, dentre eles, traz 

determinações acerca das demonstrações financeiras que deverão ser elaboradas e seu conteúdo 

obrigatório. Sobre a Demonstração do Resultado do Exercício, a Lei estabelece que esta deverá 

discriminar, EXCETO: 

(A) O resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o imposto. 

(B) As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e 

administrativas, e outras despesas operacionais. 

(C) O ágio ou o deságio na emissão de ações, bem como o prêmio na emissão de debêntures. 

(D) As participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na 

forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de 

empregados, que não se caracterizem como despesa. 

(E) A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro 

bruto. 
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QUESTÃO 29 

Com base na Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG - Estrutura Conceitual para Relatório 

Financeiro, de 21/11/2019, avalie as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta: 

I. A tempestividade é uma característica qualitativa de melhoria da informação financeira útil e 

significa disponibilizar informações aos tomadores de decisões a tempo para que sejam capazes de 

influenciar suas decisões. De modo geral, quanto mais antiga a informação, menos útil ela é. 

II. O controle de um recurso econômico é quesito essencial para o reconhecimento do ativo. Nesse 

aspecto, somente devem ser reconhecidos como ativos os direitos decorrentes da posse de toda a 

propriedade de um determinado recurso econômico. 

III.  Desreconhecimento é a retirada de parte ou da totalidade de ativo ou passivo reconhecido do 

balanço patrimonial da entidade. O desreconhecimento normalmente ocorre quando esse item não 

atende mais à definição de ativo ou passivo. 

(A) Apenas I está correta. 

(B) Apenas II e III estão corretas. 

(C) I, II e III estão corretas. 

(D) Apenas I e II estão corretas. 

(E) Apenas I e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 30 

O Departamento de Engenharia da Cia. Bem-Te-Vi necessita saber a vida útil estimada de 

determinado equipamento, adquirido novo. Para tanto, solicitam auxílio ao Departamento Contábil, 

que, após consultas ao sistema de informações, constata que o valor de aquisição do bem foi de R$ 

420.000,00, e que foram pagos R$ 20.000,00 a título de imposto de importação. Ainda, constatou-se 

que o valor residual do equipamento é de R$ 44.000,00 e que mensalmente é contabilizada a despesa 

com sua depreciação no valor de R$ 3.300,00, com base no método linear. Tendo por base os dados 

informados, a vida útil estimada do bem em questão é de: 

(A) 100 meses. 

(B) 80 meses. 

(C) 60 meses. 

(D) 120 meses. 

(E) 90 meses. 
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QUESTÃO 31 

Determinada empresa comercial efetuou venda a prazo de mercadorias, no valor total de 48.885,00. 

A operação está sujeita à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, à alíquota interna 

de 18%, a ser pago em 45 dias após a operação. Sabe-se ainda que tais mercadorias estão registradas 

nos Estoques por 24.442,50. Com base nesses dados, a escrituração a ser efetuada no Livro Diário 

em decorrência dessa operação será: 

(A) D – Duplicatas a Receber ...... 40.085,70 

 D – ICMS s/ vendas ................ 8.799,30 

 D – Custo das Mercadorias ... 24.442,50 

 C – Vendas a Prazo ..............  48.885,00 

 C – Estoques ......................... 24.442,50 

(B) D – Duplicatas a Receber ...... 48.885,00 

 D – ICMS s/ vendas ................ 8.799,30 

 D – Custo das Mercadorias ... 24.442,50 

 C – Vendas a Prazo ............... 48.885,00 

 C – ICMS a recolher ............... 8.799,30 

 C – Estoques ......................... 24.442,50 

(C) D – Vendas a Prazo ............... 40.085,70 

 D – ICMS s/ vendas ................ 8.799,30 

 C – Custo das Mercadorias ... 24.442,50 

 C – Estoques ......................... 24.442,50 

(D) D – Bancos c/ Mov ............... 57.684,30 

 D – Custo das Mercadorias ... 24.442,50  

 C – Vendas a Prazo ............... 48.885,00 

 C – ICMS a recolher ............... 8.799,30 

 C – Estoques ......................... 24.442,50 

(E) D – Duplicatas a Receber ...... 48.885,00 

 D – ICMS s/ vendas ................ 8.799,30 

 D – Estoques ......................... 24.442,50 

 C – Vendas a Prazo ............... 48.885,00 

 C – ICMS a recolher ............... 8.799,30 

 C – Custo das Mercadorias ... 24.442,50 

 

QUESTÃO 32 

Apesar de não obrigatório pelo Código Civil, é um livro contábil exigido das empresas tributadas 

com base no lucro real. Tem a finalidade de demonstrar a movimentação analítica das contas 

registradas no livro diário, de forma individualizada e em ordem cronológica. Trata-se do:  

(A) Livro Razão. 

(B) Livro de Apuração do Lucro Real. 

(C) Livro de Registro de Inventário. 

(D) Livro de Registro de Entradas. 

(E) Livro Caixa. 
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QUESTÃO 33 

Com relação à alocação de custos aos estoques, e com base na NBC TG 16 (R2) – Estoques, informe 

se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta. 

(  ) Os estoques de mercadorias para revenda devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor 

realizável líquido, dos dois o maior. 

( ) O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e 

outros tributos (inclusive os recuperáveis perante o fisco), bem como os custos de transporte, seguro, 

manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. 

(  ) O custo dos estoques de mercadorias para revenda deve ser atribuído pelo uso do critério primeiro 

a entrar, primeiro a sair (PEPS) ou pelo critério do custo médio ponderado. 

(A) F – V – V 

(B) F – F – V 

(C) V – F – V 

(D) V – F – F 

(E) F – V – F 

 

QUESTÃO 34 

No sistema de ____________ só são alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os fixos 

separados e considerados como _____________. Tal critério de rateio, no entanto, não é aceito 

___________. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do trecho acima: 

(A) custeio variável; custos indiretos fixos; pela legislação fiscal brasileira. 

(B) custeio direto; estoques de subprodutos; pela técnica contábil geralmente adotada. 

(C) custeio direto; despesas do período; legislação fiscal brasileira. 

(D) custeio por absorção; despesas do período; pelos princípios de contabilidade. 

(E) custeio RKW; custos indiretos; pelos princípios de contabilidade. 

 

QUESTÃO 35 

Suponha que, a fim de testar o saldo a pagar a determinado credor da empresa, registrado em conta 

de Fornecedores, o auditor o envia uma carta, solicitando que informe por escrito o valor a ele devido 

pela entidade auditada. Nesse caso, o procedimento descrito é denominado: 

(A) Confirmação Externa. 

(B) Inspeção. 

(C) Indagação. 

(D) Observação. 

(E) Exame. 
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QUESTÃO 36 

Para resolução das questões de número 36 a 38, considere as contas de resultado a seguir, extraídas 

do balancete de verificação da Cia. João de Barro em 31/12/2021, antes da apuração do resultado do 

exercício: 

 
Abatimentos concedidos 3.650,00  

PIS s/ folha de pagamento 6.550,00  

Devoluções de vendas 5.440,00  

Combustíveis e Lubrificantes 13.460,00  

IPI s/ Faturamento 24.822,00  

Juros passivos 7.240,00  

Perdas Estimadas com clientes 3.660,00  

ICMS sobre vendas 17.550,00  

Salários e Encargos Sociais 35.670,00  

COFINS sobre vendas 8.490,00  

Ajuste ao valor recuperável do Intangível 9.160,00  

Ajuste a valor presente de vendas a prazo 10.480,00  

Imposto sobre Operações Financeiras 1.250,00  

Faturamento Bruto 248.220,00  

Taxas aduaneiras 6.475,00  

Custas e Emolumentos 2.640,00  

Juros Ativos 2.450,00  

Descontos incondicionais concedidos 6.830,00  

Fretes sobre vendas 8.460,00 

 

Sabendo-se que o Custo das Mercadorias Vendidas equivale a 15% da Receita Bruta anual, o Lucro 

Bruto da Cia. João de Barro em 2021 foi de: 

 

(A) 130.898,30. 

(B) 137.448,30. 

(C) 121.448,30. 

(D) 147.928,30. 

(E) 133.725,00. 

 

QUESTÃO 37 

Sabendo-se que a empresa é tributada com base no Lucro Real, às alíquotas de 15% para o Imposto 

de Renda e 9% para a Contribuição Social sobre o Lucro, a Margem Líquida no exercício de 2021 foi 

de (considere apenas duas casas após a vírgula): 

(A) 10,72%. 

(B) 8,83%. 

(C) 10,35%. 

(D) 11,00%. 

(E) 12,22%. 
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QUESTÃO 38 

Considerando que o Patrimônio Líquido (PL) da Cia. João de Barro era de R$ 322.500,00, assinale a 

alternativa que apresenta o ROE (Return on Equity – ou retorno sobre o PL) obtido em 2021 

(considere apenas duas casas após a vírgula): 

(A) 4,98%. 

(B) 4,68%. 

(C) 5,83%. 

(D) 6,01%. 

(E) 7,72%. 

 

 

QUESTÃO 39 

Quando, por um motivo qualquer, o auditor ficar impossibilitado de obter evidência de auditoria 

apropriada e suficiente a respeito de transações que poderiam conter distorções relevantes e 

generalizadas nas demonstrações contábeis como um todo, a opinião a ser emitida no Relatório de 

Auditoria será do tipo: 

(A) Modificada com “opinião adversa”. 

(B) Modificada “com ressalvas”. 

(C) Modificada “com divergências”.  

(D) Não Modificada. 

(E) Modificada com “abstenção de opinião”. 

 

QUESTÃO 40 

No ordenamento vigente, o princípio do equilíbrio orçamentário está materialmente tratado no art. 

167, III, da Constituição Federal/1988, que define a chamada “Regra de Ouro”, a qual prevê que 

(salvo uma única exceção prevista também em texto constitucional): 

(A) É vedada a contratação de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária em 

montante superior ao das despesas de capital. 

(B) É vedada a alienação de bens móveis e imóveis em montante superior ao dos Investimentos. 

(C) É vedada a contratação de operações de crédito em montante superior ao da Amortização da 

Dívida. 

(D) É vedada a alienação de bens móveis e imóveis em montante superior ao das despesas de capital. 

(E) É vedada a contratação de operações de crédito em montante superior ao das despesas de capital. 
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QUESTÃO 41 

O Princípio Orçamentário da Exclusividade está consagrado na CF/1988, que reza que a Lei 

Orçamentária Anual não conterá matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa, 

EXCETO:  

(A) a correção monetária da planta de valores do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. 

(B) a majoração ou redução das alíquotas do IOF, IPI, II e IE, como instrumentos de atuação na 

política fiscal. 

(C) a extinção de cargos e empregos públicos vagos dos quadros de pessoal do ente federativo. 

(D) a concessão de revisão geral anual aos servidores estatutários. 

(E) a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito. 

 

QUESTÃO 42 

Suponha que determinado Estado da federação tenha havido as seguintes operações no exercício de 

2021 (valores apurados em 31/12/2021): 

Total de Receitas Correntes 800.000,00 (inclusive as intraorçamentárias) 

Contribuição do Estado para o RPPS (regime próprio de previdência social) 200.000,00 

Contribuição dos Servidores para o RPPS 120.000,00 

Valor destinado aos Municípios a título de cota-parte do IPVA 70.000,00 

Valor destinado aos Municípios a título de cota-parte do ICMS 110.000,00 

Nestes termos, a Receita Corrente Líquida do referido Estado no exercício de 2021 foi de: 

(A) 500.000,00. 

(B) 370.000,00. 

(C) 300.000,00. 

(D) 410.000,00. 

(E) 420.000,00. 

 

QUESTÃO 43 

Com base na Receita Corrente Líquida apurada na questão anterior, o valor máximo da Despesa Total 

com Pessoal do Poder Executivo do referido Estado no exercício de 2021 poderá ser de: 

(A) 122.700,00. 

(B) 162.000,00. 

(C) 205.800,00. 

(D) 147.000,00. 

(E) 245.000,00. 
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QUESTÃO 44 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) atribuiu novas funções à Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), além daquelas já previstas na Constituição da República de 1988. 

Uma delas é a previsão do Anexo de Metas Fiscais que deverá integrar o Projeto de Lei da LDO, em 

que serão estabelecidas: 

(A) metas semestrais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados 

fiscais, valor da despesa total com pessoal, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 

(B) metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal 

e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 

(C) metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas e despesas correntes, 

resultados primário e nominal, operações de crédito e total de despesas com pessoal, para o exercício 

a que se referirem e para os dois seguintes. 

(D) metas quadrimestrais, em valores nominais e atualizados, relativas a receitas, despesas, resultados 

fiscais, operações de crédito e montante da dívida, para o exercício a que se referirem e para os três 

seguintes. 

(E) metas bimestrais para a arrecadação da receita orçamentária e mensais para o cronograma de 

desembolso, além daquelas relativas aos resultados primário e nominal, para o exercício a que se 

referirem e para os dois seguintes. 

 

QUESTÃO 45 

Com base no texto vigente da Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude 

da prática de atos de improbidade administrativa, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que 

se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta. 

(  ) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 

terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

( ) Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, 

baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente 

prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. 

(  ) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, 

caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para 

a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

(A) V – V – F 

(B) F – V – F 

(C) V – F – V 

(D) F – F – V  

(E) F – F – F  
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QUESTÃO 46 

A finalidade principal da classificação ______________ é fornecer as bases para a apresentação de 

dados e estatísticas sobre os gastos públicos nos principais segmentos em que atuam as organizações 

do Estado (Giacomoni, 2022). Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna no trecho 

acima: 

(A) por fonte de recursos. 

(B) institucional. 

(C) por natureza da despesa. 

(D) funcional. 

(E) programática. 

QUESTÃO 47 

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) foi idealizado pela Secretaria do Tesouro 

Nacional, a fim de ser instrumento de padronização dos registros contábeis e de consolidação das 

contas nacionais. Acerca do PCASP, assinale a alternativa correta: 

(A) O PCASP está segregado em quatro tipos de natureza de informação, num total de 10 classes de 

contas. 

(B) O PCASP abrange as naturezas de informação patrimonial, orçamentária, financeira e de custos. 

(C) Para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais são utilizadas, exclusivamente, as 

classes de contas 03 e 04. 

(D) Para elaboração do Balanço Financeiro, é utilizada, exclusivamente, a classe de contas 01, 

subgrupo 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa. 

(E) A obrigatoriedade de adoção do PCASP abrange as Empresas Estatais Independentes e os 

Conselhos de Fiscalização de Atividades Profissionais. 

QUESTÃO 48 

A Lei nº 4.320/1964 dispõe sobre as demonstrações contábeis de elaboração e publicação obrigatória 

pelos entes da federação. Com base no texto legal, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o 

que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta. 

(  ) O Balanço Patrimonial evidenciará, entre outros, as Contas de Compensação, onde  serão 

registrados os bens, valores, obrigações e situações que, mediata ou indiretamente, possam vir a afetar 

o patrimônio. 

( ) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, 

resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do 

exercício. 

(  ) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as 

realizadas, além de evidenciar o montante das despesas inscritas em restos a pagar no exercício, 

segregadas entre processadas e não-processadas. 

(A) V – V – F 

(B) V – F – V 

(C) F – V – F  

(D) F – F – V  

(E) V – F – F  
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QUESTÃO 49 

Sobre os estágios da despesa orçamentária, disciplinados na Lei nº 4.320/1964, avalie as afirmativas 

a seguir e assinale a alternativa correta: 

I. Quando houver projeção de superávit nominal no exercício em curso, o empenho da despesa poderá 

exceder o montante dos créditos concedidos. 

II. Será efetuado por estimativa o empenho da despesa cujo montante não possa ser precisamente 

estimado. 

III. A verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos 

comprobatórios do respectivo crédito é denominada Liquidação. 

IV. O pagamento da despesa poderá ser efetuado antes do empenho do crédito orçamentário, em casos 

especiais previstos na legislação específica. 

(A) Apenas I, II e III estão corretas. 

(B) Apenas II e III estão corretas. 

(C) Apenas I, II e IV estão corretas. 

(D) Apenas III e IV estão corretas. 

(E) Apenas I, III e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 50 

A Portaria nº 642/2019, da Secretaria do Tesouro Nacional, estabelece regras para o recebimento e 

disponibilização dos dados contábeis e fiscais dos entes da Federação no Sistema de Informações 

Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi, em atendimento à Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Com base no normativo, é correto afirmar que devem ser inseridas no Siconfi as seguintes 

informações, EXCETO: 

(A) O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO. 

(B) A Declaração de Contas Anuais – DCA. 

(C) O conjunto de informações primárias de natureza contábil, orçamentária e fiscal utilizadas para 

geração automática de relatórios e demonstrativos de propósito geral, denominado Matriz de Saldos 

Contábeis - MSC 

(D) O Relatório de Gestão Fiscal – RGF. 

(E) As informações e os dados relacionados ao Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas 

com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e 12 - Demonstrativo das Despesas Próprias com 

Ações e Serviços Públicos de Saúde. 
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