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1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de 

impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do 
caderno. 

3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da 
prova. 

4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o 
seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem 
diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento 
do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o 
manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o 
campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua 
opção, conforme modelo: 

 

7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma 
alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou 
mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero. 

8. Lembre–se de que o tempo máximo para a realização desta prova e 
para o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas. 

9. Não utilize nenhum material de consulta e nem calculadora. Nenhum 
rascunho será considerado. 

10. Aguarde as instruções do fiscal quanto ao manuseio do digiselo no 
seu cartão resposta. 

11. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não-devolução do mesmo 
implicará sua desclassificação imediata. 
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CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

 
 

LEIA o texto e responda às questões 1 e 2. 
 

 
 

(Disponível em: <http://www.mppublicidade.com.br/arquivos/trabalhos/_20130123171145_img_nc_out_mangueira.jpg.>.  Acesso em janeiro de 2015.) 

 
 
1ª QUESTÃO. Considere as seguintes afirmações a partir da leitura do anúncio.  

I. Houve a intenção de sugerir que mangueiras com furos desperdiçam água.  

II. Houve a intenção de usar a expressão "é furada" para chamar a atenção quanto à inadequação de uma 
prática de desperdício.   

III. Houve a intenção de mostrar como as pessoas devem lavar a calçada.  

IV. Houve a intenção de alertar contra o uso inadequado da água.  

É CORRETO o que afirma em 
 
A)  I e III apenas. 
B)  II apenas. 
C)  II e IV apenas. 
D)  II, III e IV apenas.  
E)  I apenas. 
 
2ª QUESTÃO. Nas orações "Poupe água, poupe a natureza", a campanha publicitária emprega o modo 
verbal imperativo 
 
A)  como uma estratégia de divulgação do produto anunciado por meio de ato imperativo.    
B)  para assegurar a qualidade do produto sugerindo ao consumidor adquiri-lo, enquanto é tempo.   
C)  para garantir a credibilidade dos serviços da empresa anunciante para toda a população.   
D)  como uma estratégia que visa a conhecer o público-alvo da empresa anunciante.    
E)  para fazer o público-alvo agir, uma vez que atos imperativos ora assumem uma conotação de ordem, ora 
de sugestão. 
 
 
LEIA o texto e responda às questões de 3 a 8.  
 

 
A geração digital entra em cena  
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 Julia B. Orlovsky brinca de boneca e faz roupinhas como toda criança de 5 anos fazia na 
época de sua mãe e continua fazendo ainda hoje. Com uma diferença: ela desenha no computador 
os vestidos que depois são impressos em tecido. O fim da velha brincadeira de casinha? Não, sinal 
dos tempos. A nova geração, nascida sob o signo da revolução da informática, sabe manejar 
computadores, tablets e smartphones com a mesma agilidade com que suas avós manejavam dedal, 
agulha e linha. Muito diferente de seus pais, que só foram conhecer os recursos do micro quando 
adultos, a maior parte no ambiente de trabalho. 

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 
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8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

 A maioria desses pais tem muita dificuldade com os manuais de instrução dos aparelhos 
eletrônicos. Seus filhos nem precisam se valer deles. Leonardo Sá F. de Oliveira, aos 9 anos, por 
exemplo, aprendeu a ligar o aparelho de DVD, aos 2 anos, para apreciar seus filmes prediletos. 
Depois conheceu o videogame, o computador e a internet. Aos 4, decepcionou-se com a aula de 
informática da pré-escola que frequentava, porque os micros eram antiquados. “Não tem internet? 
Então não quero", declarou à professora atônita na época. Os pedagogos reagem desconcertados ao 
fenômeno que ameaça fugir de seu controle. Como lidar com crianças assim? 

15 
16 
17 
18 
19 

 André M. Ribeiro, aos 4 anos, não sabia ler nem escrever, mas desde os 3 mexia no micro. 
Para ele, o mouse era mais fácil de movimentar que a caneta. Ana Luiza P. da Cunha, aos 10, já 
desmontava e montava aparelhos eletrônicos. [...] Para crianças como essas, a vida de hoje sem 
controles remotos nem computadores equivaleria a uma idade das trevas, uma vez que todas têm 
extrema facilidade em lidar com novas tecnologias. [...] 

20 
21 
22 
23 

Em 1998, pesquisa exclusiva encomendada por Época ao Instituto Vox Populi, realizada em 
cinco capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte), confirmava que os 
brasileiros já estavam se digitalizando. [...] A maioria dos jovens já sabiam usar aparelhos 
eletrônicos, videogame e computador. [...] 

24 
25 
26 

 Muitos dos que têm computador passam longas horas rodando programas, jogos ou 
acessando a Internet. Quando ligados à rede mundial, navegam pelos sites, jogam, mas também não 
perdem a oportunidade de se comunicar por meio de facebook e de outros aplicativos. 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

 "Como as crianças podem fazer isso?", perguntam-se os pais atônitos. Não correm o risco de 
ficar viciadas, autômatas, sem capacidade de raciocínio? Ou pequenos egoístas, pré-programados 
para se tornarem adultos nervosos e agressivos, como anunciam alguns? O professor de História da 
Cultura da Universidade de São Paulo, Nicolau Sevcenko, afirmou que essa geração é parte da 
revolução microeletrônica, a terceira onda tecnológica "depois da revolução industrial e da revolução 
científico-tecnológica, que decorreu da utilização da eletricidade e dos derivados de petróleo". Para 
Sevcenko, as pessoas nas grandes metrópoles, em declínio, caminham para um individualismo cada 
vez maior. "Criminalidade, trânsito e outros problemas urbanos levam ao isolamento dos indivíduos", 
disse o professor. "Essa tecnologia contribui para isso. Antes as crianças brincavam juntas e agora 
cada uma vai para a frente do computador." 

37 
38 
39 
40 
41 
42 

 O escritor americano Don Tapscott, autor de Growing up Digital - The Rise of the Net 
Generation ("Crescendo digitalmente - o surgimento da geração Internet") e grande admirador da 
geração digital, pensa de modo diferente. Para ele, a tecnologia contribui para unir as pessoas, que 
jogam em grupo e trocam mensagens ou batem papo pela Internet. "Posso dizer com certeza que 
crianças sem acesso às novidades tecnológicas vão estar em desvantagem", afirmou. A maioria dos 
pais já sabe disso. [...]. 

43 
44 
45 
46 

Mas alguns produtos especialmente admirados pela geração digital não têm imagem tão 
positiva entre os adultos. Principalmente os jogos eletrônicos, considerados perda de tempo ou algo 
nocivo. Pais preferem dar às crianças softwares educativos em vez de games com conteúdo violento. 
[...]   

 
 

(Texto modificado - Revista Época, Nº 22. São Paulo, Globo, 19/10/1998.) 
 
3ª QUESTÃO. Com base no texto “A geração digital entra em cena”, são feitas as seguintes afirmações:  

I. Há um confronto entre duas gerações: uma mais nova, que já nasce sabendo manejar o computador, e 
uma mais antiga, que só conheceu os recursos computacionais quando adulta. 

II. Há um grande prejuízo para essa "nova geração, nascida sob o signo da revolução da informática", uma 
vez que só pensa em manejar computadores.  

III. Embora as crianças se adaptem mais facilmente às novas tecnologias do que seus pais, elas terão 
menos raciocínio lógico do que seus pais. 

IV. Há um individualismo crescente em função da grande utilização das novas tecnologias, segundo o 
professor Nicolau Sevcenko. 

V. Don Tapscott, escritor americano, entende que a tecnologia serve para, entre outras coisas, desunir as 
pessoas. 

De acordo com o texto, estão CORRETAS apenas 
 
A)  I, II e IV. 
B)  II, III e V. 
C)  I, III e V. 
D)  II, III e IV 
E)  I e V.  
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4ª QUESTÃO.  
 
 
 
 
Os dois usos de e, no excerto acima, estabelecem uma relação de 
 
A)  adição, adversidade. 
B)  adversidade, continuidade. 
C)  explicação, causalidade. 
D)  consequência, adição.  
E)  adição, adição.  
 
 
5ª QUESTÃO. 
  
 
 
 
 
 
O trecho sublinhado é 
 
A)  uma hipótese.  
B)  uma explicação. 
C)  uma condição. 
D)  uma consequência. 
E)  uma finalidade. 
 
 
6ª QUESTÃO. O termo "desconcertados" (linha 13) expressa o sentido de  
 
A)  desarticulados. 
B)  desacostumados.  
C)  desajeitados. 
D)  desonrados.  
E)  desaconselhados.  
 
 
7ª QUESTÃO. Identifique as relações de sentido que as palavras muito, quando, para, porque e como 
estabelecem nas frases extraídas do texto.  
 
I – Muito diferente de seus pais, (...) (linha 6) 

II – que só foram conhecer os recursos do micro quando adultos, (...) (linhas 6-7) 

III – para apreciar seus filmes prediletos. (linha 10) 

IV – porque os micros eram antiquados. (linha 12) 

V – "Como as crianças podem fazer isso?" (linha 27)  

A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é:  
 
A)  concessão – modo – finalidade – tempo – condição 
B)  intensidade – condição  – finalidade – condição – modo 
C)  tempo  – finalidade – comparação – modo – condição 
D)  consequência – intensidade – tempo – condição – comparação 
E)  intensidade – tempo – finalidade – causa  – modo 
 

Julia B. Orlovsky brinca de boneca e faz roupinhas como toda criança de 5 anos fazia na época de 

sua mãe e continua fazendo ainda hoje. 

Julia B. Orlovsky brinca de boneca e faz roupinhas como toda criança de 5 anos fazia na época 
de sua mãe e continua fazendo ainda hoje. Com uma diferença: ela desenha no computador os 
vestidos que depois são impressos em tecido. 
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8ª QUESTÃO. Sobre os recursos linguísticos empregados no texto, são feitas as seguintes afirmações:  

I – “ela” (linha 2) refere-se a “sua mãe” (linha 2). 

II – “adultos” (linha 7) refere-se a “pais” (linha 6). 

III – “deles” (linha 9) refere-se a “desses pais” (linha 8). 

IV – “todas” (linha 18) refere-se a “crianças” (linha 17). 

V – “isso” (linha 35) refere-se a “isolamento dos indivíduos” (linha 34). 

São CORRETAS as afirmativas  

 
A)  II, III e V apenas. 
B)  II e IV apenas. 
C)  I, II e III apenas. 
D)  II, IV e V apenas. 
E)  III e V apenas. 
 
9ª QUESTÃO. A concordância verbal está CORRETA em  
 
A)   Os Estados Unidos devem superar o crescimento global.  
B)   Cerca de dez mil candidatos se inscreveu para o concurso da UFES.   
C)   Minas Gerais produzem mais de 50% de toda a safra brasileira de café. 
D)   Mais de um jornal fizeram alusão ao aumento do dólar. 
E)   Filmes, leituras, boas conversas, nada os tiravam da apatia. 
 
10ª QUESTÃO. A alternativa em que o argumento justifica CORRETAMENTE o exemplo, com relação ao 
uso ou não do pronome SE no padrão formal da língua, é: 
 
A)  Exemplo: Homem mata mulher e suicida em Coimbra. 

Argumento: O verbo "suicidar" não deve ser empregado com o pronome SE.  
B)  Exemplo: Vários profissionais queixaram-se dos baixos salários. 

Argumento: O verbo "queixar" exige o pronome SE. 
C)  Exemplo: Jonas casou-se com uma prima. 

Argumento: o verbo "casar" tem que estar sempre acompanhado do pronome SE. 
D)  Exemplo: Os alunos interessaram pelos conteúdos das aulas. 

Argumento: O verbo "interessar" não exige o pronome SE, por causa da preposição "pelos" que o 
segue. 

E)  Exemplo: Muitas palavras originam do latim.  
Argumento: O verbo "originar" não exige o pronome SE. 

 

 
11ª QUESTÃO. O número de maneiras de dividir 12 pessoas em 3 grupos de 4 pessoas cada é igual a 
 
A)  5775 
B)  6871 
C)  7782 
D)  8132 
E)  9234 
 
12ª QUESTÃO. Uma gaveta contém 5 pares de meias brancas, 4 pares de meias azuis, 2 pares de meias 
vermelhas e 2 pares de meias pretas. O menor número de meias que devem ser retiradas da gaveta, sem 
olhar a cor, de modo que se tenha certeza de que sejam retiradas pelo menos duas meias de cores 
diferentes é igual a 
 
A)  19 
B)  17 
C)  15 
D)  13 
E)  11 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES 
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13ª QUESTÃO. O primeiro, segundo e terceiro termos de uma progressão aritmética são 62  x , x  e 9, 

respectivamente, sendo x  um número negativo. O quinto termo da progressão aritmética é igual a 

 
A) 20 
B) 27 
C) 33 
D) 41 
E) 42 
 
14ª QUESTÃO. Sejam x e y números reais. É CORRETO afirmar: 
 
A)  Se x e y são números racionais e não inteiros, então yx   é um número racional e não inteiro. 

B)  Se x é um número irracional e y é um número racional, então yx   é um número irracional. 

C)  Se x e y são números racionais e não inteiros, então yx   é um número racional e não inteiro. 

D)  Se x é um número irracional e y é um número racional, então yx   é um número irracional. 

E)  Se x e y são números irracionais, então yx   é um número irracional. 

 
15ª QUESTÃO. Em uma empresa, 
 

 350 funcionários leem pelo menos uma das revistas A e B; 

 20 funcionários leem a revista A, mas não leem a revista B; 

 10% dos funcionários que leem a revista B também leem a revista A. 
 

O total de funcionários da empresa que leem a revista B, mas não leem a revista A, é igual a 
 
A)  123 
B)  161 
C)  195 
D)  213 
E)  297 
 
16ª QUESTÃO. No sistema de juros compostos, à taxa de juros de 10% ao mês, o número de meses em 
que deve ser aplicado um capital de R$10.000,00 para que a aplicação renda juros de R$ 4.641,00 é igual a 
 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 6 
 
17ª QUESTÃO. Pedro e Luciana fazem parte de um grupo de 9 pessoas. Quatro pessoas do grupo são 
escolhidas ao acaso, sem reposição. A probabilidade de que ambos, Pedro e Luciana, não estejam entre as 
4 pessoas escolhidas é igual a 
 

A) 91  

B) 51  

C) 92  

D) 185  

E) 72  

 
18ª QUESTÃO. Uma locadora aluga ônibus de 50 lugares para uma viagem. De cada passageiro, ela 
recebe R$300,00, acrescidos de R$15,00 para cada lugar vago no ônibus. O maior valor possível que a 
locadora pode receber com o aluguel do ônibus para a viagem é igual a 
 
A) R$ 14.976,00 
B) R$ 16.432,00 
C) R$ 18.375,00 
D) R$ 20.721,00 
E) R$ 22.936,00 
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19ª QUESTÃO. Um reservatório com capacidade de 500 litros continha 50 litros de água ao meio-dia de um 
certo dia. A partir desse instante, despejou-se água no reservatório de modo que o volume de água nele 
passou a aumentar a uma razão constante de q litros por hora. Às 16 horas daquele dia, o volume de água 
no reservatório era igual a 100 litros. O volume de água no reservatório, em litros, às 19 horas daquele dia 
era igual a 
 
A) 125,2 
B) 137,5 
C) 140,4 
D) 146,3 
E) 152,2 
 
20ª QUESTÃO. A diferença entre dois números reais é igual a 30. O menor valor possível para o produto 
dos dois números é igual a 
 
A)  15 

B)  0 

C)  –110 

D)  –225 

E)  –315 

 
 

 
 

21ª QUESTÃO. A opção que NÃO apresenta o nome de um dispositivo apontador é 
 
A)  Mouse. 
B)  Trackball. 
C)  Touchpad. 
D)  Scanner. 
E)  Touch screen. 
 
22ª QUESTÃO. No Ubuntu Linux 14.04.1 LTS, algumas tarefas só podem ser executadas pelo usuário 
administrador e exigem que o mesmo informe sua senha. A alternativa que representa uma tarefa que 
EXIGE a senha do usuário administrador é 
 
A)  Remover um aplicativo do lançador. 
B)  Instalar um programa utilizando a Central de Programas do Ubuntu. 
C)  Criar um arquivo no diretório do usuário (ex.: o usuário fulano tem seu diretório /home/fulano). 
D)  Criar um arquivo no diretório temporário (/tmp). 
E)  Escolher um novo papel de parede para o ambiente. 
 
23ª QUESTÃO. No Microsoft Word 2013, existem várias formas de se formatar um parágrafo com recuo. A 
opção que NÃO representa uma dessas formas é 
 
A)  Após digitar o texto do parágrafo, selecioná-lo e, em seguida, pressionar a tecla TAB. 

B)  Clicar com o botão direito no parágrafo desejado (antes ou depois de digitar o texto), clicar no item 
“Parágrafo...” e informar um valor positivo no campo “Esquerda” na seção “Recuo”. 

C)  Com o cursor no parágrafo desejado (antes ou depois de digitar o texto), clicar no botão “Aumentar 

Recuo” ( ) presente na guia “PÁGINA INICIAL”. 

D)  Caso a régua não esteja visível, marcar a opção “Régua” na guia “EXIBIÇÃO”. Em seguida, com o cursor 

no parágrafo desejado (antes ou depois de digitar o texto), arrastar a guia da régua ( ) com o mouse.  

E)  Antes de digitar o texto do parágrafo, pressionar a tecla TAB. 

 

INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES 
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24ª QUESTÃO. Uma nova planilha foi criada, utilizando-se o LibreOffice Calc 4.2. Nas colunas A e B foram 
inseridas informações (nome e sexo) de funcionários de uma empresa fictícia. O resultado é mostrado na 
figura 1 abaixo. O LibreOffice Calc 4.2 oferece algumas funcionalidades para manipulação de planilhas 
como, por exemplo, as descritas a seguir. 
 
I. Classificar Dados. Exemplo: selecione as colunas A e B, clique no menu “Dados”, em seguida na 

opção “Classificar” e, finalmente, clique OK. 

II. Autofiltro. Exemplo: selecione as colunas A e B, clique no menu “Dados”, em seguida abra o submenu 
“Filtro” e clique na opção “Autofiltro”. 

III.  Filtragem. Exemplo: após criação do Autofiltro, clique sobre o botão que aparece no canto inferior 
direito da célula B1, desmarque o valor “Masculino” e clique em OK. 

IV. Ocultar Linhas. Exemplo: para as linhas 3, 5, 7 e 9, uma de cada vez, posicione o ponteiro do mouse 
sobre a junção do cabeçalho da linha com a linha seguinte, clique e arraste para diminuir sua altura, 
soltando assim que a mensagem “Ocultar” for exibida. 

 

 
Figura 1 

Fonte: arquivo da banca 

 
Figura 2 

Fonte: arquivo da banca 

 
Dentre os recursos e exemplos descritos anteriormente, os que precisam ser usados para, a partir da figura 
1, ter como resultado a figura 2, acima, são 
 
A)  II e III apenas. 
B)  I, II e III apenas. 
C)  I e IV apenas. 
D)  II e IV apenas. 
E)  I, II, III e IV. 

 
25ª QUESTÃO. Existem várias formas de proteger um computador pessoal de invasores mal-intencionados. 
A opção que NÃO representa uma dessas formas é 
 
A)  Utilizar senhas fortes (fáceis de lembrar, porém difíceis de serem adivinhadas) para todos os usuários do 
computador. 
B)  Instalar e manter atualizado um bom software antivírus. 
C)  Utilizar apenas softwares comerciais, adquiridos de empresas conhecidas. 
D)  Manter o sistema operacional atualizado. 
E)  Instalar um sistema de firewall pessoal. 
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26ª QUESTÃO. De acordo com a Constituição Federal, sobre o prazo de validade de um concurso público, 
é CORRETO afirmar: 
 
A)  Será de até três anos, prorrogável uma vez, por igual período. 

B)  Será de até dois anos, prorrogável uma vez, por prazo fixado livremente pela Administração. 

C)  Será de, no máximo, um ano e é prorrogável. 

D)  Será de até um ano, prorrogável uma vez, por período nunca superior a um ano.  

E)  Será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. 

 
27ª QUESTÃO. A respeito da prestação de serviços gratuitos, a Lei nº. 8.112/1990 prevê 
 
A)  a proibição incondicional. 
B)  a permissão excepcional, em casos previstos em lei.  
C)  a instituição de regras básicas e de regime jurídico. 
D)  a impossibilidade de remuneração pelos cofres públicos, mas o pagamento de benefícios como 
previdência social e seguro de vida. 
E)  a proibição no âmbito da Administração Pública indireta e permissão no âmbito da Administração Pública 
direta.   
 
28ª QUESTÃO. Sobre o pagamento de diárias ao servidor, é CORRETO afirmar: 
 
A) O servidor faz jus a diárias mesmo que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do seu 
cargo.  
B) A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devido seu valor integral ainda que o 
deslocamento não exija pernoite fora da sede.  
C) As diárias são destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, 
alimentação e locomoção urbana do servidor quando se afastar da sede em caráter eventual ou transitório 
para outro ponto do território nacional ou para o exterior.  
D) O servidor sempre faz jus a diárias ao se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração 
urbana ou microrregião.  
E) Mesmo que o servidor retorne à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, não 
fica obrigado a restituir as diárias recebidas em excesso, pois nesse caso funcionarão como remuneração 
pelo deslocamento. 
 
29ª QUESTÃO. Analise as proposições abaixo sobre as penalidades a que está submetido o responsável 
por ato de improbidade, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade 
do fato, nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 
 
I. Na hipótese de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração 

Pública, as penas serão ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da 
remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 
 

II. Na hipótese de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao Erário, as penas serão 
ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se 
concorrer essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito 
anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. 

 
III. Na hipótese de atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, as perdas serão 

perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, 
quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, 
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.  

LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES 

 



9 

 

São CORRETAS as proposições 
 
A)  I, II e III. 
B)  I e II, apenas. 
C)  I e III, apenas. 
D)  II e III, apenas. 
E)  II, apenas.  
 
30ª QUESTÃO. Se o funcionário público se apropriar de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, 
público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio, 
terá praticado  
 
A)  crime de exação. 

B)  crime de prevaricação. 

C)  ato considerado meramente de improbidade administrativa. 

D)  crime de peculato. 

E)  corrupção ativa.  

 
 
 
 

31ª QUESTÃO. Uma sociedade empresária tinha um capital social de R$ 800.000,00, cuja metade ainda 
não havia sido integralizada. Os sócios decidiram integralizar a quantia de R$ 60.000,00, com a 
transferência de um veículo de um deles para a sociedade. 
  
O registro contábil da integralização do capital social é: 
   
A) DÉBITO Veículo R$60.000,00 
 CRÉDITO Capital Social R$ 60.000,00 
    
B) DÉBITO Capital a Integralizar R$ 60.000,00 
 CRÉDITO Veículo R$ 60.000,00 
    
C) DÉBITO Capital a Integralizar R$ 60.000,00 
 CRÉDITO Capital Social R$ 60.000,00 
    
D) DÉBITO Veículo R$ 60.000,00 
 DÉBITO Capital a Integralizar R$ 400.000,00 
 CRÉDITO Capital Social R$ 460.000,00 
    
E) DÉBITO Veículo R$ 60.000,00 
 CRÉDITO Capital a Integralizar R$ 60.000,00 
 
 
As informações a seguir servem de base para as respostas das questões 32 e 33. 
 

TEXTO 1 
Uma sociedade empresária adquiriu dois terrenos por R$ 50.000,00 cada um. Na transação, a sociedade 
pagou 50% à vista e aceitou uma duplicata do restante da dívida com vencimento para 90 dias. No dia 
seguinte à aquisição, a empresa começou a construir um prédio em um desses terrenos para utilizar em 
suas atividades futuramente. No primeiro mês de obras, foram investidos R$ 20.000,00 em dinheiro no 
pagamento de materiais e mão de obra.   
 
32ª QUESTÃO. Contabilizando-se as operações de aquisição e construção do imobilizado indicadas no 
TEXTO 1, sem levar em conta quaisquer implicações de ordem tributária e sem ajustes a valor presente, o 
ativo da empresa aumentará em 
   
A) R$ 120.000,00. 
B) R$ 50.000,00. 
C) R$ 70.000,00. 
D) R$ 30.000,00. 
E) R$ 100.000,00. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 
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33ª QUESTÃO. Considerando-se as informações constantes no TEXTO 1, o lançamento que representa o 
registro mais adequado dos recursos investidos no prédio que está sendo construído pela sociedade é: 
 
A) DÉBITO Construções em Andamento – Imobilizado R$ 20.000,00 
 CRÉDITO Caixa R$ 20.000,00 
    
B) DÉBITO Construções em Andamento – Investimentos R$ 20.000,00 
 CRÉDITO Caixa R$ 20.000,00 
    
C) DÉBITO Edifícios – Imobilizado R$ 20.000,00 
 CRÉDITO Caixa R$ 20.000,00 
    
D) DÉBITO Edifícios – Intangível R$ 20.000,00 
 CRÉDITO Caixa R$ 20.000,00 
    
E) DÉBITO Terrenos – Investimento R$ 20.000,00 
 CRÉDITO Caixa R$ 20.000,00 
 
34ª QUESTÃO. A opção que contém apenas contas integrantes da Demonstração do Resultado do Período 
é:   
 
A) Despesas Administrativas, Depreciação Acumulada e Resultado de Equivalência Patrimonial. 
B) Custo das Mercadorias Vendidas, Depreciação Acumulada e Despesas Operacionais. 
C) Resultado de Equivalência Patrimonial, Descontos Concedidos, Tributos Sobre Vendas. 
D) Custo das Mercadorias Vendidas, Descontos Obtidos e Depreciação Acumulada. 
E) Custo das Mercadorias Vendidas, Resultado de Equivalência Patrimonial e Reserva de Lucros. 

Com base nos dados apresentados a seguir, responda às questões 35, 36, 37 e 38. 
 

TEXTO 2 
Durante o exercício X5, uma sociedade empresária realizou as seguintes transações: 

 Compra de mercadorias: R$ 400.000,00 (com ICMS incluso de 15%) – 40% das compras foram pagas 
no exercício; 

 Venda de mercadorias: R$ 1.100.000,00 (ICMS Sobre Vendas15%; PIS Sobre Faturamento 5%) – 90% 
do total das vendas foi recebido durante o exercício; 

 Apropriação do saldo de despesas antecipadas (seguros) constante do balanço de X4: R$ 12.000,00; 

 Aquisição à vista de móveis e utensílios: R$ 60.000,00; 

 Compra de ações da própria empresa para manutenção temporária em tesouraria: R$ 5.000; 

 Aumento de capital com o total de reservas de lucros: R$ 120.000,00; 

 Receita de equivalência patrimonial com coligada: R$ 30.000,00; 

 Despesas com vendas contabilizadas e pagas no período: R$ 24.000,00; 

 Despesas de aluguéis do período: R$ 50.000,00 (pagamento de 60% no exercício); 

 Depreciação de móveis e utensílios: R$ 5.000,00; depreciação de edifícios: R$ 28.000,00; 

 Pagamento de seguros para o exercício seguinte: R$ 10.000,00; 

 Os tributos sobre as vendas foram totalmente recolhidos no período – não havia saldo a recuperar ou a 
recolher no início do exercício; 

 Os tributos sobre o lucro são de R$ 22.000,00 e serão pagos no exercício seguinte. 

 Informações adicionais: o saldo da conta Estoque de mercadorias no início de X5 era de R$ 2.000,00 e 
o Estoque final de mercadorias: R$ 23.000,00. 

      35ª QUESTÃO. Considere as informações do TEXTO 2. Se o saldo da conta Investimentos Permanentes 
em Coligadas em 31/12/X4 era de R$ 200.000,00, o saldo em 31/12/X5 deverá ser de: 
 
A) R$ 195.000,00. 
B) R$ 205.000,00. 
C) R$ 170.000,00. 
D) R$ 230.000,00. 
E) R$ 200.000,00. 
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36ª QUESTÃO. Partindo-se dos dados do TEXTO 2 na elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa, 
o total de caixa gerado pelas atividades operacionais no período será de: 
 
A) R$ 990.000,00.   
B) R$ 546.000,00.   
C) R$ 606.000,00.   
D) R$ 700.000,00.   
E) R$ 1.100.000,00.   
 
37ª QUESTÃO. Levando-se em conta os dados do TEXTO 2, o resultado do exercício que constará da 
Demonstração do Resultado será de: 
 
A) R$ 482.000,00.   
B) R$ 440.000,00.   
C) R$ 680.000,00.   
D) R$ 450.000,00.   
E) R$ 1.130.000,00.   
 

 
38ª QUESTÃO. A variação que representa o impacto das transações mencionadas no total do Patrimônio 
Líquido da sociedade, cujos dados foram apresentados no TEXTO 2, antes da apuração do resultado do 
período, é: 
 
A) Um aumento de R$ 115.000,00.   
B) Um aumento de R$ 125.000,00.   
C) Uma redução de R$ 5.000,00.   
D) Um aumento de R$ 120.000,00.   
E) Um aumento de R$ 5.000,00.   
 
39ª QUESTÃO. A afirmação que NÃO está de acordo com os preceitos da NBC TG ESTRUTURA 
CONCEITUAL é: 
 
A) As Demonstrações Contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, tendo 

em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. 
B) A NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração e a 

apresentação de Demonstrações Contábeis destinadas a usuários internos e externos. 
C) A NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL não substitui qualquer norma, interpretação ou comunicado 

técnico. 
D) A NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL aborda, entre outros aspectos, os conceitos de capital e de 

manutenção de capital. 
E) A comparabilidade, a verificabilidade e a tempestividade estão entre as características qualitativas de 

melhoria previstas na NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL.  

 
40ª QUESTÃO. A alternativa que NÃO está de acordo com o que estabelece a NBC TG 01 – Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos é: 

A) Valor contábil é o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de toda 
respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajuste para perdas. 

B) Depreciação, amortização e exaustão são a alocação sistemática do valor depreciável, amortizável e 
exaurível de ativos durante sua vida útil. 

C) Valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o menor montante entre o seu 
valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor em uso. 

D) Valor residual é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, após deduzir as 
despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperadas para o fim de sua 
vida útil. 

E) Nem sempre é necessário determinar o valor justo líquido de despesas de venda de um ativo e seu 
valor em uso. Se qualquer um desses montantes exceder o valor contábil do ativo, esse não tem 
desvalorização e, portanto, não é necessário estimar o outro valor. 
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41ª QUESTÃO. Analise as afirmações abaixo. 

I. Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se for provável que os benefícios econômicos futuros 
esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade e o seu custo puder ser mensurado 
com confiabilidade. 

II. Um ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente ao custo. 

III. O custo de ativo intangível adquirido separadamente inclui: seu preço de compra, acrescido de 
impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os 
descontos comerciais e abatimentos; e qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para 
a finalidade proposta. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I apenas. 
B) II apenas. 
C) I e II apenas. 
D) I e III apenas. 
E) I, II e III. 

42ª QUESTÃO. A Lei 11.638/2007 incorporou ao ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto bens 
destinados à manutenção das atividades da entidade, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os 
decorrentes de operações que transfiram à entidade os benefícios, os riscos e o controle desses bens. 
Dessa forma, passou a abranger inclusive os bens que não são de propriedade da entidade, mas cujos 
controles, riscos e benefícios são por ela exercidos. Com a mencionada alteração, passou a fazer parte do 
imobilizado o seguinte item abaixo, se destinado à manutenção das atividades da entidade: 

A) Terreno. 
B) Veículo adquirido e alienado fiduciariamente. 
C) Bem objeto de arrendamento mercantil financeiro. 
D) Imóvel em construção. 
E) Bem adquirido por meio de consórcio. 

43ª QUESTÃO. De acordo com a legislação vigente, são avaliados pelo método da equivalência patrimonial 
os investimentos permanentes em outras sociedades: 
 
A) Quando o valor do investimento for superior a 10% do patrimônio líquido da investida. 
B) Quando o valor do investimento for superior a 5% do patrimônio líquido da investidora. 
C) Quando o valor do investimento não puder ser mensurado com confiabilidade. 
D) Quando o valor do investimento for superior a 10% do patrimônio líquido da investida e superior a 5% 

do patrimônio líquido da investidora. 
E) Quando houver controle ou influência significativa da investidora sobre a investida. 

44ª QUESTÃO. Analise as afirmações a seguir com base no que prevê a NBC TG 15 – COMBINAÇÃO DE 
NEGÓCIOS. 

I. A NBC TG 15 não se aplica à formação de empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures). 

II. O adquirente deve registrar os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos pelos 
respectivos valores contábeis da data da aquisição. 

III. As incorporações e as fusões realizadas entre partes independentes são exemplos de combinação de 
negócios. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I apenas. 
B) II apenas. 
C) I e II apenas. 
D) I e III apenas. 
E) I, II e III. 
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45ª QUESTÃO. Uma sociedade empresária pagou uma duplicata antes do seu vencimento, obtendo um 
desconto pela antecipação do pagamento. O valor nominal da duplicata era de R$ 40.000,00 e o desconto 
foi de R$ 5.00000. O correto registro contábil da operação é:   

 
A) DÉBITO Fornecedores R$ 40.000,00 
 CRÉDITO 

CRÉDITO 
Caixa 
Descontos obtidos – receita  

R$ 35.000,00 
R$ 5.000,00 

    
B) DÉBITO 

DÉBITO 
Descontos obtidos – receita 
Fornecedores 

R$ 5.000,00 
R$ 35.000,00 

 CRÉDITO Caixa R$ 40.000,00 
    
C) DÉBITO 

DÉBITO 
Caixa 
Descontos obtidos – receita 

R$ 35.000,00 
R$ 5.000,00 

 CRÉDITO Fornecedores R$ 40.000,00 
    
D) DÉBITO Fornecedores R$ 35.000,00 
 DÉBITO Duplicatas descontadas R$ 5.000,00 
 CRÉDITO Caixa R$ 40.000,00 
    
E) DÉBITO Fornecedores R$ 45.000,00 
 CRÉDITO 

CRÉDITO 
Caixa 
Descontos obtidos – receita 

R$ 40.000,00 
R$ 5.000,00 

 

46ª QUESTÃO. A liquidação de uma dívida com desconto é uma operação que 

A) diminui o passivo, o patrimônio líquido e o ativo. 
B) diminui o passivo e o patrimônio líquido e aumenta o ativo. 
C) diminui o ativo e o patrimônio líquido e aumenta o passivo. 
D) diminui o ativo e o passivo e aumenta o patrimônio líquido. 
E) diminui o passivo e aumenta o ativo e o patrimônio líquido. 

 

47ª QUESTÃO. Os Princípios Orçamentários visam a estabelecer regras norteadoras básicas, a fim de 
conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do 
orçamento público. Válidos para os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes 
federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – são estabelecidos e disciplinados por normas 
constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina. São considerados princípios orçamentários: 

A) Universalidade, orçamento bruto, legalidade e semestralidade. 
B) Legalidade, publicidade, orçamento bruto e coerência. 
C) Publicidade, legalidade, coerência e semestralidade. 
D) Universalidade, publicidade, legalidade e orçamento bruto. 
E) Legalidade, universalidade, transparência e coerência. 
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48ª QUESTÃO. Analise as afirmações a seguir, relativas às normas que regem a administração pública. 

I. Receitas Orçamentárias Correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as 
disponibilidades financeiras do Estado, em geral com efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido, mas 
não constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentários. 

II. Receitas Orçamentárias de Capital também aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são 
instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as 
finalidades públicas. Porém, de forma diversa das Receitas Correntes, as Receitas de Capital em geral 
não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido. 

III. São exemplos de receitas correntes: receita patrimonial, receita agropecuária e receita de serviços. 

É INCORRETO o que se afirma em: 

A) I apenas. 
B) II apenas. 
C) I e II apenas. 
D) I e III apenas. 
E) I, II e III. 

 

49ª QUESTÃO. No que se refere ao Patrimônio Público, é CORRETO afirmar: 

A) O Patrimônio Público é composto por ativos e passivos. 
B) A classificação do ativo e do passivo considera a segregação entre ativo circulante e ativo permanente. 
C) Ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, deve-se atentar a sua essência e realidade 

econômica e não apenas a sua forma legal. 
D) Os ativos devem ser classificados como circulantes quando satisfizerem cumulativamente aos seguintes 

critérios: estiverem disponíveis para realização imediata; e tiverem a expectativa de realização até doze 
meses após a data das demonstrações contábeis. 

E) Um ativo é reconhecido no patrimônio público quando for provável que benefícios futuros dele 
provenientes fluirão para a entidade, mesmo se seu custo ou valor não puder ser determinado em 
bases confiáveis. 

 

50ª QUESTÃO. A alternativa INCORRETA no que diz respeito às etapas da execução orçamentária é: 

A) Segundo a Lei nº 4.320/1964, no art. 58, o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade 
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de 
condição. 

B) Quando o fato gerador do passivo exigível ocorrer antes do empenho, ou entre o empenho e a 
liquidação, é necessário o registro de uma etapa intermediária entre o empenho e a liquidação, 
chamada “empenho em liquidação”. 

C) A liquidação de um passivo, segundo a Lei nº 4.320/1964, consiste na verificação do direito adquirido 
pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, ou seja, é a 
verificação de um passivo exigível já existente. 

D) O pagamento é a penúltima etapa da execução da despesa orçamentária, e consiste na efetiva saída 
do recurso financeiro que ocasionará a baixa de um passivo exigível existente. 

E) O empenho em liquidação é necessário para a diferenciação, ao longo e no final do exercício, dos 
empenhos não liquidados e que constituíram, ou não, obrigação presente. 
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51ª QUESTÃO. A Dívida Ativa, regulamentada a partir da legislação pertinente, abrange os créditos a favor 
da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas 
datas aprazadas. É, portanto, uma fonte potencial de fluxos de caixa, com impacto positivo pela 
recuperação de valores, espelhando créditos a receber, sendo contabilmente reconhecida no Ativo. A 
respeito da Dívida Ativa, é CORRETO afirmar: 

A) A Dívida Ativa constitui-se em um conjunto de direitos ou créditos de várias naturezas, em favor da 
Fazenda Pública, com prazos estabelecidos na legislação pertinente, vincendos e não pagos pelos 
devedores, por meio de órgão ou unidade específica instituída para fins de cobrança na forma da lei. 

B) A inscrição de créditos em Dívida Ativa representa contabilmente um fato permutativo resultante da 
transferência de um valor não recebido no prazo estabelecido, dentro do próprio Ativo, com a exclusão 
de juros e atualização monetária ou quaisquer outros encargos aplicados sobre o valor inscrito em 
Dívida Ativa. 

C) A Dívida Ativa integra o grupamento de Contas a pagar e constitui uma parcela do Passivo de grande 
destaque na estrutura patrimonial de qualquer órgão ou entidade pública. 

D) Os créditos da Fazenda Pública vencidos atingidos por suspensão de exigibilidade devem ser inscritos 
como Dívida Ativa, na forma de legislação própria e em registro próprio. 

E) O eventual cancelamento, por qualquer motivo, do crédito inscrito em Dívida Ativa representa a sua 
extinção e provoca diminuição na situação líquida patrimonial, relativamente à baixa do direito que é 
classificado como variação patrimonial diminutiva, independente da execução orçamentária, ou 
simplesmente variação passiva extra-orçamentária. 

 
 
52ª QUESTÃO. Conta é a expressão qualitativa e quantitativa de fatos de mesma natureza, evidenciando a 
composição, a variação e o estado do patrimônio, bem como de bens, direitos, obrigações e situações nele 
não compreendidas, mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo.  Na administração pública, as 
contas são agrupadas segundo suas funções, com vistas a possibilitar as seguintes condições, EXCETO: 
 
A) Identificar, classificar e efetuar a escrituração contábil, pelo método das partidas dobradas, dos atos e 

fatos de gestão, de acordo com os usos e costumes. 
B) Determinar os custos das operações do governo. 
C) Elaborar os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, a Demonstração das Variações 

Patrimoniais, de Fluxo de Caixa, das Mutações do Patrimônio Líquido e do Resultado Econômico. 
D) Controlar contabilmente os atos potenciais oriundos de contratos, convênios, acordos, ajustes e outros 

instrumentos congêneres. 
E) Acompanhar e controlar a aprovação e a execução do planejamento e do orçamento, evidenciando a 

receita prevista, lançada, realizada e a realizar, bem como a despesa autorizada, empenhada, 
realizada, liquidada, paga e as dotações disponíveis. 

 

53ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 8.666/1993, é CORRETO afirmar: 

A) A Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes apenas a obras, 
serviços e compras. 

B) Os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, além dos órgãos da administração direta, subordinam-se ao regime da Lei nº 
8.666/1993. 

C) A inclusão, por agentes públicos, de cláusulas que restrinjam o seu caráter competitivo nos casos de 
sociedades cooperativas de pequenos produtores rurais é permitida. 

D) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, 
inclusive quanto ao conteúdo das propostas, antes da respectiva abertura destas. 

E) Os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente 
nacional. 
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54ª QUESTÃO. A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL é uma Lei Complementar que estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo na Constituição 
Federal. Com relação ao que preconiza essa Lei Complementar, é INCORRETO afirmar: 

A) O projeto de lei orçamentária anual deve ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

B) Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, a previsão e a 
efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. 

C) Para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se por transferência voluntária a entrega de 
recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou 
assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao 
Sistema Único de Saúde. 

D) A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou 
déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições 
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos 
adicionais. 

E) É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o 
patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei ao pagamento 
de juros da dívida pública. 

55ª QUESTÃO. Considerando a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, analise as afirmações abaixo. 

I. O Balanço Orçamentário demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e 
os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do 
exercício anterior e os saldos que se transferem para o exercício seguinte. 

II. O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade 
pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. 

III. O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.  

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I apenas. 
B) II apenas. 
C) III apenas. 
D) II e III apenas. 
E) I, II e III. 

56ª QUESTÃO. Muitas classificações e nomenclaturas de custos são oferecidas pela bibliografia existente 
no Brasil. Com relação a tais classificações e nomenclaturas, é INCORRETO afirmar: 

A) Os custos diretos podem ser diretamente apropriados aos produtos, por isso não é necessário que haja 
uma medida de consumo. 

B) Os custos variáveis variam de acordo com volume de produção. 
C) O valor do aluguel do imóvel em que ocorre a produção geralmente é classificado como custo fixo. 
D) Em algumas situações, como por exemplo, por razões de economia, os custos variáveis podem ser 

tratados como indiretos. 
E) Custo de produção do período é a soma dos custos incorridos no período dentro da fábrica. 

57ª QUESTÃO. Uma sociedade empresária produz os bens A e B, que têm como custo variável unitário 
respectivamente de R$ 5,00 e R$ 8,00. Ambos os produtos têm preço de venda unitário de R$ 10,00. 
Durante um mês os custos fixos são de R$ 60.000,00. A quantidade do produto A que deve ser produzida e 
vendida em um mês, para que a empresa tenha um lucro de R$ 20.000,00, se no mesmo mês forem 
produzidas e vendidas 6000 unidades do produto B, é de: 

A) 3.750 unidades. 
B) 13.600 unidades. 
C) 1.600 unidades. 
D) 7.350 unidades. 
E) 4.000 unidades. 
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58ª QUESTÃO. Com relação ao conceito de margem de contribuição, é CORRETO afirmar: 

A) A margem de contribuição pode ser conceituada como a diferença entre a receita e a soma de custos e 
despesas variáveis. 

B) A margem de contribuição unitária é a diferença entre o custo total e o custo variável de cada unidade 
produzida. 

C) A margem de contribuição unitária é a diferença entre o custo total e o custo variável total. 
D) A margem de contribuição total é a soma das diferentes margens de contribuição unitárias de cada tipo 

de produto, independentemente de sua quantidade. 
E) A margem de contribuição não contribui para tornar mais facilmente visível a potencialidade de cada 

produto, pois não consegue mostrar como cada um pode contribuir para a amortização dos gastos fixos 
e a formação do lucro. 

59ª QUESTÃO. Uma sociedade industrial fabrica e vende um único produto. No mês de janeiro de 2015, 
foram apresentados os seguintes dados:    

Estoque inicial de produto em elaboração R$ 10.000,00 

Compra de matéria-prima no período R$ 30.000,00 

Consumo de matéria-prima no período R$ 15.000,00 

Energia elétrica consumida na produção R$ 2.000,00 

Despesas administrativas do período R$ 25.000,00 

Mão de obra utilizada na produção no período R$ 10.000,00 

Custo da produção acabada no período R$ 17.000,00 

Receita de venda da produção acabada R$ 15.000,00 

Considerando as informações acima no que couber, o saldo do Estoque de Produtos em Elaboração, em 
31/01/2015, será de: 

A) R$ 5.000,00. 
B) R$ 20.000,00. 
C) R$ 30.000,00. 
D) R$ 45.000,00. 
E) R$ 28.000,00. 

60ª QUESTÃO. Analise as afirmações abaixo. 

I. O custeio baseado em atividades procura reduzir as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos 
custos indiretos, por meio da utilização de direcionadores de custos. 

II. O custeio por absorção consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados. 
Todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços 
feitos. 

III. O custeio variável é o método que aloca os custos variáveis nos produtos e considera os custos fixos 
como despesa do período, afetando o resultado desse período.  

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I apenas. 
B) II apenas. 
C) III apenas. 
D) II e III apenas. 
E) I, II e III. 

 


