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CONTADOR 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Leia o texto e responda às questões. 

Texto I 

           Quando a gente olha para os oceanos, para os rios e lagos, a Terra parece ter 

muita água. Quase 3/4 da superfície são cobertos por oceanos, de acordo com o planeta 

azul visto do espaço. Mas será que é tudo isso? 
 Na realidade, a camada de água dos oceanos é fina e, por isso, a quantidade de 

água é relativamente pequena. Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de basquete, 

toda a água do planeta caberia dentro de uma bolinha de ping pong. E mais: dessa 

bolinha de ping pong, quase tudo, 97,5% é água salgada. E, desse pouquinho que sobra, 

70% é agua congelada nos polos e nas geleiras, 30% está debaixo da Terra e apenas 

0,3% é água potável, acessível nos lagos e rios. 
 E essa água está mal distribuída. Sobra em algumas regiões e falta em outras. 

Soma a isso o fato de várias regiões do mundo estarem passando por secas mais 

prolongadas, como o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que está entrando no 

quarto ano seguido de seca. 

 O ano de 2013 foi o mais seco em 120 anos, diz o climatologista do governo 

americano, Michael Anderson. Ele prevê para este ano um novo recorde de pouca chuva 

e altas temperaturas. O nível dos reservatórios baixou. Paul Boyer, da Self-Help 

Enterprises, diz que o lençol de água subterrânea, que deveria ter subido nos primeiros 

meses do ano, ficou estático. Para ele, a crise ainda vai piorar antes de melhorar. 

 A situação também pode piorar no Nordeste brasileiro. Em São Miguel, Rio 

Grande do Norte, cidade de 23 mil habitantes, ninguém recebe mais conta de água 

porque ela acabou em dezembro passado, quando o açude secou. Desde que a água 

encanada acabou, a cidade se movimenta basicamente em torno de um objetivo: 

conseguir água, vender e comprar água, transportar água, carregar baldes d’água, 

situação que deve se manter por um bom tempo porque as autoridades locais não estão 

vendo uma solução em curto prazo. 
 A crise também bateu na porta da rica região Sudeste do Brasil. Os dois maiores 

reservatórios que atendem a Grande São Paulo, Cantareira e Alto Tietê, estão com 

níveis críticos. O Cantareira, o mais importante deles, entrou no volume morto em maio 

do ano passado e nunca mais saiu. O presidente da Agência Nacional de Água (ANA), 

Vicente Andreu Guillo, reconhece que o Brasil tem um nível muito baixo de água 

reservada e reclama que a legislação ambiental pouco flexível não ajuda. 
 Cingapura não cometeu esse erro. Conservando água, uma ilha pequena que era 

pobre quando pertencia à Malásia, hoje é uma cidade-estado rica e high tech. À época 

da Independência, 50 anos atrás, a maior parte da água consumida em Cingapura era 

importada da Malásia, que fica do outro lado. Hoje, a cidade-estado tem reservatórios 

que satisfazem às suas necessidades. 
 Atualmente a escassez de água afeta mais de 40% da população do nosso 

planeta, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Ela prevê que, até 2025, ou 

seja, em apenas 10 anos, 1,8 bilhão de pessoas estarão vivendo em países ou regiões 

com absoluta escassez de água. 

(Extraído e adaptado de: http://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/08/. Acesso em: 31/08/2015) 

http://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/08/
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1. Aponte a opção em que consta, por ordem de relevância, o eixo temático do texto. 

a) Seca, efeitos do aquecimento global, legislação ambiental. 

b) Seca, má distribuição da água, legislação ambiental. 
c) Legislação ambiental, seca, má distribuição da água. 

d) Má distribuição da água, seca, legislação ambiental. 
 

2. Assinale a opção em que consta o título do texto. 

a) Má distribuição e seca prolongada agravam o problema da falta de água. 
b) O mapa da seca no Brasil: estudo de caso. 
c) O problema das políticas públicas de gestão das águas. 

d) Aquecimento global: o ônus das secas prolongadas. 
 

3. Observe a imagem e relacione-a à passagem do texto com a qual se identifica 

argumentativamente. 

 

a) A crise ainda vai piorar antes de melhorar. 
b) Atualmente a escassez de água afeta mais de 40% da população do nosso planeta, 

segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).  

c) As autoridades locais não estão vendo uma solução em curto prazo. 

d) A crise também bateu na porta da rica região Sudeste do Brasil. 
 

4. Na figura acima, há uma estratégia linguística que contribui para a elaboração do 

sentido no texto, identifique-a. 

a) O emprego das palavras “seca” e “cerca”, quase homófonas, contribui para um 

efeito em que se neutralizariam, porém o significado de “cerca”, como delimitação 

da propriedade privada, dos ricos, confere uma orientação argumentativa 

contrária ao efeito da homofonia. 
b) A imagem do chão batido, rachado, com o mandacaru, símbolo da resistência do 

povo do Nordeste, oferece um contraste relativo ao outro lado da cerca, representando o 

fato de haver seca no Nordeste, mas não no Sudeste. 
c) O fato de utilizar “seca” e “cerca” não oferece, pela imagem, uma leitura adequada. 

d) A utilização de um ponto exclamativo ao final da oração funciona de modo a 

demonstrar a inviabilidade de continuar distribuindo de modo injusto a água no planeta. 
 

5.Assinale verdadeiro (V) ou (F) falso para as afirmações em relação à canção Vozes da 

Seca, de Luiz Gonzaga (Texto 2). 
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Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 

Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
 

É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 

Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
 

Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 

Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 
 

I- A conjunção MAS, presente na primeira estrofe, contrapõe os enunciados “os 

nordestino têm muita gratidão pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão” e “uma 

esmola a um homem qui é são ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão”. 

II- A expressão vosmicê, na segunda estrofe retoma a expressão “cidadão”, presente na 

primeira estrofe. 

III- O enunciado “Livre assim nóis da ismola” é um pedido consequente a “Dê serviço a 

nosso povo, encha os rio de barrage/Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage.” 
 

a) F, V, V  b) V, F, F  c) V, F, V  d) F, V, F 
 

6. Assinale a opção em que a associação entre os excertos do Texto 1 e do Texto 2 NÃO 

produz sentido. 

a) “Conservando água, uma ilha pequena que era pobre quando pertencia à Malásia, 

hoje é uma cidade-estado rica e high tech.” (Texto 1)/ “Quando um dia a chuva vim, que 

riqueza pra nação! Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse chão.” (Texto 2) 
b) “Hoje, a cidade-estado tem reservatórios que satisfazem às suas necessidades.” 

(Texto 1)/ “(…) encha os rio de barrage (...) não esqueça a açudage.” (Texto 2). 
c) "A situação também pode piorar no Nordeste brasileiro.” (Texto )/  “Pois doutô dos 

vinte estado temos oito sem chovê. Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê.” 

(Texto 2) 

d)“Várias regiões do mundo estão passando por secas mais prolongadas.” (Texto 

1)/ “Os nordestino têm muita gratidão pelo auxílio dos sulista nessa seca do 

sertão.” (Texto 2) 

7. Na canção de Luiz Gonzaga, a linguagem do homem do sertão é adequada ao seu 

contexto, operando, na escrita, com variações, sobretudo fonológicas, como “doutô”, 

“pudê” ou “açudage”. Assinale a opção em ocorre variação em outro nível, NÃO apenas 

fonológico. 

a) “Quando um dia a chuva vim”. 
b) “Pidimo proteção”. 



 CONSURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL     

 4  
 

c) “Dê cumida.” 

d) “Uma esmola a um homem qui é são”. 
 

8. Aponte a opção em que o conceito que explica a linguagem do homem do sertão se 

encontra alinhado às atuais concepções da sociolinguística. 

a) Quando se observam formas diferentes, como presentes na canção de Luiz Gonzaga,  

analisadas com critérios, revelam-se  ilógicas e incoerentes. 

b) As línguas não vivem à deriva, elas precisam da gramática para existir, são 

inaceitáveis erros como “pur nóis iscuído”. 

c) Simplesmente não existe erro em língua. Existem, sim, formas de uso de línguas 

diferentes daquelas que são impostas pela tradição gramatical. 
d) A língua varia conforme fatores internos ou externos. Nesse último caso, a posição 

geográfica, social, cultural e histórica não são condicionantes para uma variação 

linguística significativa. 
 
9. No enunciado “Quando um dia a chuva vim”, ocorre um desvio em relação à norma 

culta da Língua Portuguesa. Marque a alternativa em que ocorre desvio pelo mesmo 

motivo. 

a) Se nóis vier, nóis faz. 
b) É bom que assim eles se intertêm. 
c) Vai dá certo. 

d) Eles veem amanhã, já confirmaram. 
 

10. Assinale a opção em que a reescritura do excerto NÃO mantém as características 

linguísticas, semânticas e pragmáticas do enunciado “Mas doutô uma esmola a um 

homem qui é são/ Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão”. 

a) Mas doutô uma esmola a um ômi qui é são 

Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 

b) Portanto, doutô, uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
c) Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 

Ou lhe mata de vergonha ou avicia o cidadão 
d) Mar doutô uma ismola a um ômi qui é são 

Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
 

11. A respeito do Power Point 2010 assinale a alternativa que nomeia a área reservada 

para anotações sobre seus slides e que é muito útil para incluir lembretes e informações 

adicionais de um trabalho, não deixando a apresentação com muitos textos. Essas notas 

são anexadas na parte inferior da janela dos slides e não aparecem na apresentação.  

a) Painel de anotações b) Revisão c) Caixa de texto d) Sticky Notes 

 

12. Diferente de outros programas do Microsoft Office, o Excel não fornece um botão 

para numerar dados automaticamente. No entanto, pode-se facilmente colocar 

sequências de números em linhas de dados arrastando a alça de preenchimento para 

preencher uma coluna ou linha com uma série de números.  Jhony tentou fazer uma 

numeração arrastando a alça de preenchimento tentando numerar de 1 a 1000, porém 

apareceram apenas números 1. Para concertar isso ele tem que clicar em uma opção que 
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aparece na caixa de Opções de Autopreenchimento. Qual opção ele deve clicar para que 

sua numeração fique CORRETA?  

 

a) Copiar Células    b) Preencher Formatação Somente 

c) Preencher sem Formatação  d) Preencher Série 

 

13. Para deixar uma palavra, uma frase ou, ainda, um parágrafo todo em letras 

maiúsculas, nas versões 2003 e 2007 do Word, o que é necessário fazer? 

 

a) Digitar tudo novamente. 

b) Selecionar a palavra, a frase ou o parágrafo, e pressionar as teclas Shift e F3 ao 

mesmo tempo. 

c) Selecionar a palavra, a frase ou o parágrafo, e pressionar as teclas Ctrl e z ao mesmo 

tempo. 

d) Selecionar a palavra, a frase ou o parágrafo, e pressionar as teclas 

Ctrl, Shift e Espaço, ao mesmo tempo. 

 

14. Toda a janela de um programa apresenta barra de título, onde temos o nome do 

programa e alguns botões: Minimizar, restaurar, maximizar e fechar. Sobre a barra de 

títulos é possível AFIRMAR: 

a) Maximizar: A janela ocupa o tamanho de quase a tela inteira. 

b) Restaurar: A janela ocupa um tamanho menor que a tela inteira, nessa opção 

você pode diminuir ou aumentar ainda mais a janela. Para isso chegue próximo da 

borda da janela, até que o ponteiro do mouse mude de formato, depois clique com 

o botão esquerdo e segure. Então arraste até onde quiser. 

c) Minimizar: A janela ocupa somente um lado da tela. 

d) Fechar: Fecha parte da janela.  

15. Sobre o E-mail é INCORRETO afirmar: 

a) Você utiliza o seu endereço de e-mail e o endereço de e-mail da pessoa para quem 

você está mandando a mensagem. 

b) Na hora de mandar um e-mail, você precisa colocar o endereço para quem está 

enviando o e-mail, um assunto e a mensagem, 

c) O endereço de e-mail, possui sempre a seguinte característica: um nome pessoal, o 

símbolo arroba “@” (arroba) e o nome de um provedor. 

d) Pode ser traduzido como “correio eletrônico” e ele funciona quase como um 

correio, permitindo que você se comunique através de algumas mensagens. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16. A Contabilidade Pública é o ramo da Contabilidade que registra, controla e 

demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e fatos da fazenda pública, bem como 

do patrimônio público e suas variações. Portanto, seu escopo relaciona-se ao controle e 

gestão dos recursos públicos. Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 

(Lei Complementar 101/2000), a Contabilidade Pública alçou uma maior importância e 

valorização. Em relação à Contabilidade Pública, analise os itens a seguir: 
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I. A Contabilidade Pública é regulada pela Lei 4.320/1964, que é a Lei das Finanças 

Públicas. 

II. A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF deu forma ao Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária, definiu o que compõe o relatório e como se publica essa 

informação. 

III. A Contabilidade Pública é o ramo da Ciência Contábil que aplica na administração 

pública as técnicas de registro dos atos e fatos administrativos, apurando resultados e 

elaborando relatórios periódicos, levando em conta as normas de Direito Financeiro (Lei 

6.404/76), os princípios gerais de finanças públicas e os princípios da Contabilidade. 

IV. O objetivo da Contabilidade Pública é o de fornecer aos gestores informações 

atualizadas e exatas para subsidiar as tomadas de decisões dos órgãos de controle 

interno e externo para o cumprimento da legislação e às instituições governamentais e 

particulares informações estatísticas e outras de interesse dessas instituições. 

 

Analisando os itens acima, é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item I está incorreto.  b) Apenas o item II está incorreto. 

c) Apenas o item III está incorreto. d) Todos os itens estão corretos. 

 

17. No Brasil, com a criação do CPC e a aprovação de leis como as de n.º11.638/07 e 

11.941/09, introduziram a Contabilidade brasileira em uma nova fase, trazendo grandes 

mudanças no cenário contábil. Um dos desafios na adoção das novas normas é alcançar 

a consistência no entendimento e, portanto, na aplicação dessas normas. Em relação a 

essas mudanças que visavam padronizar os processos contábeis brasileiros, indo de 

encontro aos padrões mundiais, é INCORRETO o que consta no item: 

 

a) A Lei 11.638\07 alterou a Lei 6.404\76 no tocante a Elaboração e Publicação da 

Demonstração das Origens e Aplicação dos Recursos – DOAR, substituindo pela 

Elaboração e publicação da Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC.  

b) Pela Lei 11.638\07 as Companhias Fechadas com Patrimônio Líquido inferior a R$ 2 

milhões estão desobrigadas de elaborar e publicar a Demonstração de Fluxos de Caixa – 

DFC. 

c) Pela Lei 11.638\07 o Patrimônio Líquido passa a ser dividido em: capital social, 

reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, 

investimentos de terceiros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. 

d) Pela LEI n°11.941\09 os Ativos deverão ser avaliados pelo seu valor justo ou custo, 

dos dois o menor, sempre deduzidos de provisões para perdas. Para ativos de longo 

prazo, deverão ser efetuados ajustes a valor presente. 

 

18. A Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método Direto também é conhecido como 

a abordagem das contas T (T Account Approuach), e consiste em classificar os 

recebimentos e pagamentos utilizando as partidas dobradas. Neste método começa-se a 

explicação dos caixas gerados pelas operações da empresa pelo recebimento das vendas. 

Em relação ao tema é CORRETO afirmar que: 

 

a) Representa um método de baixo custo. Basta utilizar dois balanços patrimoniais (o 

do início e o do final do período), a demonstração de resultados e algumas informações 

adicionais obtidas na contabilidade. 

b) Tem como vantagem permitir a geração de informações com base em critérios 

técnicos livres de qualquer interferência da legislação fiscal. 
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c) Concilia lucro contábil com fluxo de caixa operacional líquido, mostrando como se 

compõe a diferença. 

d) Fornece um link útil entre os fluxos de caixa, demonstração de resultado abrangente 

e demonstração da posição financeira. 

 

19. Analise os dados a seguir: 

Demonstração do Resultado do Exercício 

Receita bruta na venda de mercadorias                                                             800.000,00 

Impostos sobre Vendas                                                                                   (131.250,00)  

Receita Líquida                                                                                                  668.750,00  

Custo das mercadorias vendidas                                                                     (500.000,00)  

Lucro bruto                                                                                                        168.750,00  

Despesas com vendas e administrativas  

Provisão para Devedores Duvidosos                           (5.000,00)  

Serviços de terceiros                                                  (20.000,00)  

Salários e encargos sociais                                        (38.400,00)                     (63.400,00) 

Despesas de Depreciação                                                                                  (25.000,00)  

Despesas financeiras                                                                                           (8.200,00)  

Resultado antes do IR e da Contribuição Social                                   

IR/CSL                                                                                                              (31.400,00)  

Lucro líquido do exercício                                                                        

Dividendos propostos                  

                                                             

Com base nessas informações de receitas, custos e despesas, marque o item 

INCORRETO em relação à Demonstração do Valor Adicionado – DVA: 

a) As receitas fecham em R$ 795.000,00, sendo R$ 800.000,00 de Receita Bruta na 

venda de mercadorias, diminuindo-se R$ 5.000,00 referentes à Provisão para Devedores 

Duvidosos. 

b) O Valor Adicionado Bruto é de R$ 300.000,00. 

c) O Valor Adicionado Líquido produzido pela Entidade é de R$ 250.000,00. 

d) O Valor Adicionado Bruto é de R$ 275.000,00. 

 

20. A Lei das sociedades anônimas, por meio dos artigos 249 e 275, dispõe sobre a 

necessidade da elaboração de demonstrações contábeis consolidadas por parte das 

companhias abertas que deverá seguir as normas emanadas pelo art. 250 da mesma lei. 

Em relação à Consolidação das Demonstrações Contábeis é INCORRETO afirmar que: 

a) O valor contábil do investimento da controladora em cada controlada e a parte 

dessa controladora no patrimônio líquido das controladas devem ser evidenciados 

na Consolidação das Demonstrações Contábeis das empresas. 

b) O objetivo das demonstrações consolidadas é apresentar os resultados das operações 

e a posição patrimonial-financeira da sociedade controladora e das suas controladas, 

como se o grupo fosse uma única empresa. 

c) Identificar a participação dos não controladores no resultado das controladas 

consolidadas para o período de apresentação das demonstrações contábeis. 

d) A participação dos não controladores deve ser apresentada no balanço patrimonial 

consolidado dentro do patrimônio líquido, separadamente do patrimônio líquido dos 

proprietários da controladora. 
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21. A elaboração da Folha de Pagamentos é obrigatória para o empregador, conforme 

preceitua o artigo 32 da Lei 8.212\91, que dispõe sobre a organização e o plano de 

custeio da Seguridade Social. Analise os itens abaixo: 

 

I. A folha de pagamento é um documento de emissão obrigatória. Inexistindo modelo 

oficial, podendo ser adotado o layout de acordo com as necessidades de cada empresa, 

desde que contenha as informações legais, que será verificada pela fiscalização 

trabalhista e previdenciária. 

II. O § 2º do art. 457 da CLT estabelece que não se incluem nos salários as ajudas de 

custo, assim como, as diárias para viagem que não excedam 70% do salário percebido 

pelo empregado. 

III. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos 

legais, a alimentação, a habitação, educação, seguro de vida, o vestuário ou outras 

prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer 

habitualmente ao empregado, conforme determina o art. 458 da CLT. 

IV. O art. 464 da CLT determina que o pagamento do salário deverá ser efetuado 

contrarecibo, assinado pelo empregado; em se tratando de analfabeto, mediante sua 

impressão digital ou não sendo esta possível, a seu rogo. 

 

Analisados os itens acima, é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas II e III estão incorretos.    b) Apenas II e IV estão incorretos. 

c) Todos os itens estão incorretos.  d) Todos os itens estão corretos. 

 

22. O art. 582 da CLT dispõe que os empregadores são obrigados a descontar da folha 

de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição 

sindical por estes devida aos respectivos sindicatos. Em relação à Contribuição Sindical 

é INCORRETO afirmar que: 

 

a) A contribuição sindical corresponderá à remuneração de um dia de trabalho, 

qualquer que seja a forma de remuneração e quer sejam ou não os empregados 

associados ao sindicato. 

b) Ninguém é obrigado a filiar-se a sindicato, mas todas pertencem a uma categoria, 

tanto que são obrigadas a contribuir anualmente, em virtude disso fazem jus a todos os 

direitos dispostos na convenção coletiva, inclusive o dissídio. 

c) A empresa deverá anotar na ficha ou na folha do livro de Registro de 

Empregados as informações relativas à Contribuição Sindical paga. A citada 

anotação deve ser feita, uma vez que a Portaria MTb nº 3.626/91, alterada pela 

Portaria MTb nº 3.024/92, exige as referidas anotações. 

d) Estão isentos da obrigatoriedade da contribuição sindical os seguintes profissionais: 

os desempregados que devem fazer prova dessa condição através da CTPS ou outro 

documento hábil; os aposentados que devem comprovar esta condição através de 

portaria do ente público ou carta de aposentadoria do INSS e apresentar a respectiva 

baixa do seu registro no Conselho da classe a qual pertence ou ordem, quando 

profissional liberal; os funcionários públicos que mesmo na ativa não exerçam 

atividades relacionadas com alguma categoria profissional liberal e os profissionais 

convocados para prestar serviço militar devem comprovar esta condição através de 

documento hábil. 

 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/sindicato.htm
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23. A CLT - Consolidação das Leis do Trabalho foi criada por meio do Decreto-Lei nº 

5.452, de 01 de maio de 1943, e dispõe sobre o Direito do Trabalho e o Direito 

Processual do Trabalho. Em relação a CLT analise os itens abaixo: 

 

I. Quanto à indenização e estabilidade do empregado em uma empresa, não deverão ser 

computados, na contagem de tempo, os períodos em que estiver afastado do trabalho 

prestando serviço militar ou por motivo de acidente do trabalho. 

II. Nas localidades onde não for emitida a Carteira de Trabalho e Previdência Social 

poderá ser admitido, até 60 (sessenta) dias, o exercício de emprego ou atividade 

remunerada por quem não a possua, ficando a empresa obrigada a permitir o 

comparecimento do empregado ao posto de emissão mais próximo. 

III. Quando o salário for ajustado por empreitada, ou convencionado por tarefa ou peça, 

será garantida ao trabalhador uma remuneração diária nunca inferior à do salário 

mínimo por dia normal. 

IV. Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência 

do empregado durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo 

ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido. 

 

Analisado os itens acima é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas I e II estão incorretos.  b) Apenas I e III estão incorretos. 

c) Apenas II e IV estão incorretos.  d) Todos os itens estão incorretos. 

 

24. A Auditoria Contábil é o ramo da contabilidade que tem a função de verificar a 

precisão dos registros contábeis com a finalidade de combater as fraudes e prevenir 

irregularidades dentro de uma empresa. Ela fornece  informações seguras e 

transparentes e possibilita a identificação de falhas no controle interno e no sistema 

financeiro da empresa. Em relação à Auditoria é INCORRETO afirmar que: 

 

a) O principal objetivo da Auditoria Contábil consiste em verificar se as demonstrações 

contábeis refletem adequadamente a situação patrimonial, financeira e econômica das 

empresas. 

b) O planejamento dos trabalhos de auditoria deve ser documentado pelo auditor, a 

quem também cabe preparar programas de trabalho por escrito, detalhando o que for 

necessário à compreensão dos procedimentos que serão aplicados, em termos de 

natureza, oportunidade e extensão. 

c) Sob o aspecto administrativo, os reflexos da Auditoria Contábil sobre o 

Patrimônio, se traduzem no reflexo do resguardo de créditos de terceiros contra 

fraudes e dilapidações. 

d) Os programas de auditoria devem ser detalhados de forma a servir como guia e meio 

de controle de sua execução. 

 

25. Durante três meses consecutivos um Fundo de Renda Fixa que tinha saldo aplicado 

no início do primeiro mês de R$ 35.000,00, rendeu, respectivamente, 2,1%, 3,2% e 4%. 

Marque o item CORRETO em relação ao montante acumulado ao fim do terceiro mês: 

 

a) 38.353,66 

b) 38.355,67 

c) 38.375,66 

d) 38.395,67 
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26. Quando uma instituição financeira decide emprestar dinheiro, existe, obviamente, 

uma expectativa de retorno do capital emprestado acrescido de uma parcela de juro. 

Além disso, deve-se considerar embutido na taxa de juros alguns fatores. Analise os 

itens abaixo acerca desses fatores: 

 

I. Risco - grau de incerteza de pagamento da dívida, de acordo, por exemplo, com os 

antecedentes do cliente e sua saúde financeira. 

II. Custos Administrativos - custos correspondentes aos levantamentos cadastrais, 

pessoal, administração e outros. 

III. Lucro - parte compensatória pela não aplicação do capital em outras oportunidades 

do mercado, podendo, ainda, ser definido como o ganho líquido efetivo. 

IV. Expectativas Inflacionárias - em economias estáveis, com inflação anual baixa, é a 

parte que atua como proteção para as possíveis perdas do poder aquisitivo da moeda. 

 

Analisados os itens, é CORRETO afirmar que: 

 

a) Apenas o item III está incorreto.   b) Apenas o item III está correto. 

c) Todos os itens estão incorretos.   d) Todos os itens estão corretos. 

 

27. São várias as definições e conceitos de Tributo. Analise os itens a seguir e marque o 

item INCORRETO em relação a essas definições e conceitos: 

 

a) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada. 

b) Tributo é a obrigação imposta as pessoas físicas e pessoas jurídicas de recolher 

valores ao Estado, ou entidades equivalentes. 

c) Tributo são todas as obrigações impostas as pessoas físicas e pessoas 

jurídicas de recolher valores ao Estado, ou entidades equivalentes, que resultem ou 

não de aplicação de pena ou sanção. 

d) Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda (ou cujo valor pode ser 

expresso em valor monetário) instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. 

 

28. A CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é uma contribuição criada 

pela Lei 7.689/1988 para que todas as Pessoas Jurídicas (PJ) e as equiparadas pela 

legislação do Imposto de Renda (IR) possam apoiar financeiramente a Seguridade 

Social. A base de cálculo da CSLL é o lucro líquido do período de apuração antes da 

Provisão do Imposto de Renda. Tanto a base de cálculo como as alíquotas estão 

previstas no artigo nº 57 da Lei 8981/1995. Em relação à CSLL é INCORRETO afirmar 

que: 

 

a) As entidades sujeitas à CSLL poderão ajustar o resultado do período com as 

adições determinadas e exclusões admitidas, conforme legislação vigente, para fins 

de determinação da base de cálculo da contribuição. 

b) Estão sujeitas ao pagamento da CSLL as pessoas jurídicas e as pessoas físicas a elas 

equiparadas, domiciliadas no País. A apuração da CSLL deve acompanhar a forma de 

tributação do lucro adotada para o IRPJ. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jur%C3%ADdica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jur%C3%ADdica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jur%C3%ADdica
http://www.direitoeleis.com.br/index.php?title=Lei&action=edit&redlink=1
http://www.direitoeleis.com.br/index.php?title=Atividade_administrativa_plenamente_vinculada&action=edit&redlink=1
http://www.direitoeleis.com.br/index.php?title=Atividade_administrativa_plenamente_vinculada&action=edit&redlink=1
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c) Tem valor constitucional o dispositivo de lei que proíbe a dedução do valor da CSLL 

para fins de apuração do lucro real, base de cálculo do Imposto sobre a Renda das 

Pessoas Jurídicas. 

d) O valor pago a título de CSLL não perde a característica de corresponder a parte dos 

lucros ou da renda do contribuinte pela circunstância de ser utilizado para solver 

obrigação tributária. 

 

29. Sobre o Fundo PIS – PASEP é INCORRETO afirmar que: 

 

a) O Fundo PIS-PASEP é resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos 

do Programa de Integração Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público - PASEP. Esta unificação foi estabelecida pela Lei Complementar nº 

26, de 11 de setembro de 1975, com vigência a partir de 1º de julho de 1976, 

regulamentada pelo Decreto nº 78.276/1976, e hoje gerido pelo Decreto nº 4.751 de 17 

de junho de 2003. 

b) Desde 1988 o Fundo PIS-PASEP não conta com a arrecadação para contas 

individuais. O art. 239 da Constituição Federal alterou a destinação dos recursos 

provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, que passaram a ser alocados 

ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. 

c) O Fundo PIS – PASEP é responsável pelo pagamento do Abono do PIS, que é 

concedido anualmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

d) O saque total de cotas só é permitido nos casos de aposentadoria, invalidez, 

transferência para reserva remunerada ou reforma (no caso de militar), idade igual ou 

superior a setenta anos, idoso e/ou portador de deficiência alcançado pelo Benefício da 

Prestação Continuada, titular ou dependente acometido por neoplasia maligna, pelo 

vírus HIV ou por doenças da Portaria Interministerial MPAS/MS nº 2998/2001, ou 

morte, situação em que o saldo da conta será pago aos dependentes ou, na falta destes, 

aos sucessores do titular. 

 

30. Em relação à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS 

analise os itens a seguir: 

 

I. São contribuintes da COFINS as pessoas jurídicas de direito privado em geral, 

inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto as 

microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. 

II. São contribuintes da COFINS as pessoas jurídicas de direito público e privado em 

geral, inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda. 

III. A alíquota geral é de 2% (a partir de 01.02.2001) ou 7,6% (a partir de 01.02.2004) 

na modalidade não cumulativa. Entretanto, para determinadas operações, a alíquota é 

diferenciada. 

IV. Nas pessoas jurídicas que tenham filiais, a apuração e o pagamento das 

contribuições serão efetuados, obrigatoriamente, de forma centralizada, pelo 

estabelecimento matriz. 

 

Analisados os itens, é CORRETO afirmar que: 

 

a) Apenas I e III estão corretos.  b) Apenas I e IV estão corretos. 

c) Apenas I e II estão corretos.  d) Apenas II e IV estão corretos. 
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31. A Licitação  é um processo administrativo que visa assegurar igualdade de 

condições a todos que queiram realizar um contrato com o Poder Público. A Licitação é 

disciplinada por lei (Lei 8666 de 1993). Esta estabelece critérios objetivos de seleção 

das propostas de contratação mais vantajosas para o interesse público. Com relação às 

modalidades de Licitação e suas definições é INCORRETO afirmar que: 

 

a) Concorrência é a modalidade da qual podem participar quaisquer interessados que na 

fase de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 

exigidos no edital para execução do objeto da licitação. 

b) Tomada de preços é a modalidade realizada entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 

qualificação. 

c) Convite é a modalidade realizada entre interessados do ramo de que trata o 

objeto da licitação, escolhidos e convidados em número mínimo de 05 (cinco) pela 

Administração. O convite é a modalidade de licitação mais simples. 

d) No convite é possível a participação de interessados que não tenham sido 

formalmente convidados, mas que sejam do ramo do objeto licitado, desde que 

cadastrados no órgão ou entidade licitadora ou no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores – SICAF ou Cadastro unificado similar. 

 

32. A Lei 11638/07, promulgada em 28 de dezembro de 2007 e que entrou em vigor em 

primeiro de janeiro de 2008, altera e introduz novos dispositivos a lei das sociedades 

por ações (lei nº 6404/76), cujo principal objetivo é a alteração das regras contábeis. 

Marque o item INCORRETO em relação aos aspectos alcançados por estas alterações: 

 

a) Substituição da demonstração das origens e aplicações de recursos (DOAR), pela 

Demonstração do Fluxo de Caixa. 

b) Criação de dois novos grupos de contas: Bens Intangíveis (Ativo Permanente) e 

Ajustes de Avaliação Patrimonial (Patrimônio Líquido). 

c) Criação da reserva de incentivos fiscais, coma contabilização sendo realizada 

diretamente no resultado do exercício. 

d) Alteração no critério de avaliação de controladas, que passa a ser pelo método 

da equivalência patrimonial. 

 

33.  Na Proposta Orçamentária o Conselho Federal de Serviço Social e os Regionais 

preveem a execução financeira do exercício do ano seguinte. A Receita é definida 

através de estimativa, que constitui a base para a montagem da proposta. Esta estimativa 

é feita a partir da definição do valor das anuidades e taxas que serão cobradas e 

avaliação de outras fontes de receitas da entidade. Marque o item INCORRETO em 

relação a montagem da Previsão de Receitas: 

 

a) Definir o universo de contribuintes, atribuindo-lhes, com a maior precisão possível, o 

valor unitário de contribuição. 

b) Projetar a utilização de verbas públicas destinadas ao CFESS. 

c) Estimar, através de estudo histórico, as taxas de inadimplência, assim como os 

índices de crescimento deste universo, baseados em dados concretos e previsíveis para 

assegurar a execução das funções e atribuições do Conselho. 

d) Identificar outras fontes previsíveis de receitas e/ou definir fontes alternativas 

necessárias ao cumprimento das metas da entidade. 

http://www.infoescola.com/direito/licitacao/
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34. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a 

evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, 

obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade. Marque o item que 

NÃO integra a Lei de Orçamento: 

 

a) Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo. 

b) Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na 

forma do Anexo nº 1. 

c) Quadro discriminativo da receita por tipos e respectiva aplicação. 

d) Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração. 

 

35. As Pessoas Jurídicas, por opção ou por determinação legal, são tributadas pelo 

Imposto de Renda. Marque o item INCORRETO em relação às formas: 

 

a) Simples. 

b) Lucro Presumido 

c) Lucro Arbitrado. 

d) Lucro Projetado. 

 

 


