
CONTADOR

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

08/04/2018

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém a prova objetiva e é composto de 60 questões de múltipla escolha.  Cada questão 
apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas  uma  é a correta.

3. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta que julgar correta.

4. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, 
confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

5. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, 
utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, 
com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação terá pontuação zero.

6. Esta prova objetiva terá cinco horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão 
digital, a transcrição das respostas para o cartão-resposta  e, na prova teórico-prática, para o caderno de 
respostas.

7. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três 
horas de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de 
questões após quatro horas do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado 
sair da sala com quaisquer anotações, antes deste horário.

8. Os três últimos candidatos, ao terminarem as provas, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a 
entrega do material utilizado por todos eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor 
suas respectivas assinaturas.

9. AO TERMINAR SUAS PROVAS, ENTREGUE, OBRIGATORIAMENTE, O CARTÃO-RESPOSTA E O 
CADERNO DE RESPOSTAS AO APLICADOR DE PROVA.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 05.

Texto 1 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ESTRANGEIRO: – Pois bem: nas ciências teóricas
nós começamos por distinguir uma parte diretiva, e
nesta, uma divisão a que chamamos, por analogia,
autodirigente. A criação dos animais foi, por sua vez,
considerada como uma das divisões da ciência auto-
diretiva,  da qual é um gênero e certamente não o
menor; a criação de animais nos deu a espécie da
criação em rebanho, e a criação em rebanho, por
sua vez, deu-nos a arte de criar os animais pedes-
tres; e a seguir, esta arte de criar os animais pedes-
tres nos deu, como seção principal, a arte que cria
raça de animais sem chifres; e, ainda, esta raça de
animais sem chifres inclui uma parte que só poderá
ser compreendida por um único termo pela adição
necessária de três nomes; ela se chamará: “a arte
de criar raças que não se cruzam”. Por fim, a última
subdivisão restante,  nos rebanhos bípedes,  será a
arte de dirigir os homens. É precisamente o que pro-
curamos; a arte que se honra por dois nomes: políti-
ca e real. 

PLATÃO.  Diálogos –  Fédon,  Sofista,  Político.  Trad.  Jorge  Paleikat;  João
Cruz Costa. Rio de Janeiro: Ediouro, s.d. p. 177. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  excerto  citado  do  Diálogo  “Político”,  de  Platão,  tem
como tema central:

(A) a arte de criar e de cuidar dos animais de diferentes
espécies e gêneros. 

(B) o direito de nomear os animais e suas respectivas ar-
tes de criação e cuidados. 

(C) a divisão e a classificação da ciência para dar lugar à
arte de fazer política na ciência. 

(D) o agrupamento dos animais em rebanhos e o domí-
nio dos rebanhos pela separação. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dado seu tema central, o recurso linguístico utilizado para
promover a progressão temática do texto é a 

(A) exposição linear das ideias, com o auxílio de articula-
dores argumentativos. 

(B) disposição aleatória dos marcadores discursivos nas
sentenças. 

(C) retomada textual  explicitada pelo uso de pronomes
pessoais.  

(D) articulação oracional por conjunções subordinativas.  

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Visto que o excerto citado faz parte de um diálogo, nas
duas últimas linhas do texto infere-se que 

(A) por ser a arte de dirigir os homens, esta é a subdivi-
são prioritária da ciência.  

(B) o animal homem é uma subclasse menor do rebanho
dos bípedes. 

(C) por ser um animal, o homem deve ser dirigido com
firmeza. 

(D) o homem é um ser político, organizado em sociedade.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Por sua estrutura discursiva e progressão temática, o ex-
certo apresentado se caracteriza por uma sequência tex-
tual  

(A) descritiva,  com abundância  de  detalhes  da  ciência
animal.

(B) argumentativa, em defesa da função da ciência políti-
ca. 

(C) narrativa, relatando o evento de classificação das ar-
tes. 

(D) injuntiva, determinando a forma de direção dos ani-
mais. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vinculação do texto ao gênero diálogo é evidenciada por
recursos linguísticos e discursivos, tais como:

(A) a repetição de “por sua vez”, ao longo do texto, e ex-
pressões próximas da oralidade, como “a arte de cri-
ar raças que não se cruzam” (nas linhas 8 e 9). 

(B) o emprego da analogia como forma de garantir credi-
bilidade à argumentação do discurso para convencer
o interlocutor ausente.  

(C) a utilização recorrente da função fática da linguagem,
presente em todo o texto, para prender a atenção do
interlocutor. 

(D) o uso de “Pois bem” (na linha 1), “Por fim” (na linha
16), e o emprego da primeira pessoa do plural dos
verbos. 

língua_portuguesa_superior
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Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões de  06 a 10. 

Texto 2 

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33

Admirável gado novo

Vocês que fazem parte dessa massa
Que passa nos projetos do futuro
É duro tanto ter que caminhar
E dar muito mais do que receber
E ter que demonstrar sua coragem
À margem do que possa parecer
E ver que toda essa engrenagem 
Já sente a ferrugem lhe comer
 

Êh, ôô, vida de gado
Povo marcado
Êh, povo feliz!

 
Lá fora faz um tempo confortável
A vigilância cuida do normal
Os automóveis ouvem a notícia
Os homens a publicam no jornal
E correm através da madrugada
A única velhice que chegou
Demoram-se na beira da estrada
E passam a contar o que sobrou!
 

Êh, ôô, vida de gado
Povo marcado
Êh, povo feliz!

 
O povo foge da ignorância
Apesar de viver tão perto dela
E sonham com melhores tempos idos
Contemplam esta vida numa cela
Esperam nova possibilidade
De verem esse mundo se acabar
A arca de Noé, o dirigível, 
Não voam, nem se pode flutuar
 

Êh, ôô, vida de gado
Povo marcado
Êh, povo feliz!

RAMALHO,  Zé.  Zé  Ramalho  da  Paraíba.  Discobertas.  ©  Avohai  Editora
(EMI) BRSME9700721, 2008. Disponível em: <http://www.zeramalho.com.-
br/sec_discografia_view.php?id=65>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Texto 2, os termos “massa” e “gado” adquirem um sen-
tido semelhante a “rebanho”, no Texto 1. Essa semelhan-
ça de sentido deve-se 

(A) à percepção generalizante do ser humano como um
animal passível de pacificação e de condução. 

(B) ao  grande  número  de  substantivos  disponíveis  no
léxico das línguas, em todos os tempos. 

(C) ao conceito  biológico de homem classificado como
um animal  doméstico,  pedestre,  bípede e sem chi-
fres. 

(D) à sinonímia entre as palavras, promovida pelos em-
préstimos do grego ao latim e do latim à língua portu-
guesa. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A articulação  entre  os  enunciados,  no  refrão  do  Texto
2 ,“[...] vida de gado/ Povo marcado”, evoca o sentido de
“criação de animais em rebanho” e de “criação de animais
pedestres”, no Texto 1. Os mecanismos utilizados para a
produção de sentidos, nesses enunciados, no Texto 2, é a 

(A) pressuposição. 

(B) ambiguidade. 

(C) comparação. 

(D) inferência. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Texto 2, os versos “Os automóveis ouvem a notícia/ Os
homens a publicam no jornal” pressupõem

(A) a veiculação das notícias no rádio dos carros antes
de sua divulgação nos jornais impressos. 

(B) o anacronismo das notícias da imprensa para quem
está nas ruas assistindo às cenas da vida real. 

(C) a pressa das pessoas nas ruas em saber dos aconte-
cimentos diários divulgados pelas mídias. 

(D) o favorecimento de quem tem carro no acesso às in-
formações privilegiadas antes de sua publicação. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Texto 2,  em “A arca de Noé, o dirigível/  Não voam,
nem se pode flutuar”, a expressão “o dirigível” tem função 

(A) propositiva, incluída para relacionar os dois períodos
da sentença e garantir seu valor de verdade.  

(B) vocativa,  introduzida  para  evocar  o  momento cele-
bratório de desintegração do mundo.  

(C) ilustrativa,  inserida  como acessório  discursivo  para
repetir o sentido construído e apresentado.   

(D) apositiva, mobilizada para construir o efeito metafóri-
co de sentido e completar a intertextualidade. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na última estrofe  do Texto  2,  a  retomada do sujeito  “o
povo”,  verbalizado no primeiro verso,  é feita por silepse
com os verbos no plural. Trata-se de 

(A) concordância semântica, porque o sujeito é coletivo. 

(B) erro de concordância, porque o sujeito está no singu-
lar. 

(C) concordância ideológica, porque o sujeito está impli-
cado.  

(D) opção de concordância, porque a aplicação da regra
é facultativa. 

Releia os Textos 1 e 2 e leia os Textos 3 e 4 para respon-
der às questões de 11 a 15.

Texto 3 

A atualidade chocante de Admirável Mundo Novo 

Disponível  em:  <https://outraspalavras.net/posts/a-atualidade-chocante-de-
admiravel-mundo-novo/>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

Texto 4

Disponível  em:  <http://blogjackiegeo.blogspot.com.br/2017/03/as-perolas-
de-donald-trump.html>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerados como sequência temporal dos Textos 1 e 2,
os Textos 3 e 4 são a

(A) concepção do humano como um rebanho atualizado
pelo conceito de teledirigíveis midiáticos. 

(B) decomposição da humanidade do ser humano em fa-
vor da prioridade de sua animalidade.  

(C) reconfiguração da essência da animalidade do ser,
resultando em um novo ser humano.   

(D) destituição  da  capacidade  humana  de  autogestão,
demonstrada na definição de ciência. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Textos 3 e 4 intertextualizam com os Textos 1 e 2, por
sintetizarem as noções de 

(A) “bípede” e de “dirigível”, em consideração ao concei-
to de povo. 

(B) “animal”  e de “humano”,  em relação à coletividade
humana. 

(C) “raça”  e de “pedestre”,  comparativo à  raça de ani-
mais sem chifres.   

(D) “massa” e de “rebanho”, relativo ao agrupamento do
animal homem. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As ações  sociais  e  políticas  do  homem,  sugeridas  nos
Textos 1 e 2 e evidenciadas nos Textos 3 e 4, na contem-
poraneidade, resumem-se 

(A) aos relacionamentos amorosos e afetivos entre duas
pessoas.

(B) à atuação nos meios educacionais e na vivência so-
ciocultural. 

(C) ao comportamento de consumidor e à participação
eleitoral. 

(D) à intervenção nas decisões e à atuação nas redes
sociais. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 3 representa a imagem da sociedade, ao passo
que o Texto 4 representa a imagem de uma parcela da so-
ciedade, o eleitorado. Há uma distinção substancial entre
as duas imagens. Essa distinção é dada

(A) pelo enquadramento disforme da imagem da socie-
dade  em  relação  ao  enquadramento  uniforme  do
eleitorado. 

(B) pela  monovalência  da  imagem  da  sociedade  em
comparação com a ambivalência da imagem do elei-
torado. 

(C) pelo caráter humorístico da imagem da sociedade e
pelo caráter disfórico da imagem do eleitorado. 

(D) pela presença de um arquétipo destoante na socie-
dade e pela total ausência de marca destoante entre
o eleitorado.   

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síntese dos quatro textos, com base na última divisão da
ciência,  na classificação de Platão,  pode ser  assim ex-
pressa:

(A) a política é uma forma de modificar a realidade. 

(B) a política é o único modo de promover a justiça social. 

(C) a política é a arena onde o homem é o lobo do pró-
prio homem. 

(D) a política é a arte de governar, e governar significa
dirigir os homens. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dispositivo de armazenamento é utilizado para guar-
dar dados digitais, em uma unidade conhecida como by-
tes.  O  seguinte  número  35184372088832,  em bytes,  é
equivalente a

(A) 35 megabyte (MB). 

(B) 35 gigabyte (GB). 

(C) 32 terabyte (TB).

(D) 32 picobyte (PB). 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

HTTPS é a sigla em inglês de Hyper Text Transfer Protocol
Secure que, em português, significa “Protocolo de Transfe-
rência de Hipertexto Seguro”. A principal diferença entre um
protocolo HTTP e o HTTPS está 

(A) na comunicação criptografada que ajuda a evitar possí-
veis tentativas de roubo de informação durante a trans-
missão dos dados entre o usuário e os servidores.

(B) no controle de autenticação do usuário no ato da co-
nexão para garantir transferências seguras e confiá-
veis entre o usuário e os servidores envolvidos. 

(C) no estabelecimento de uma VPN que garante a conec-
tividade entre a máquina do usuário e a página solicita-
da, criando um duto seguro para transferir os dados. 

(D) na garantia de um mecanismo seguro para impedir
que o computador que está solicitando a página não
seja infectado com vírus e programas maliciosos. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na interface dos navegadores da Internet, como o Google
Chrome e o Mozilla Firefox, é apresentado o ícone de uma
casinha na tela inicial próximo à barra de pesquisa. Esse
ícone 

(A) mostra o histórico das páginas visitadas. 

(B) retorna à página inicial. 

(C) recarrega a página atual. 

(D) modifica a aparência do navegador. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Universidade são utilizados vários modelos de textos
da Internet, que servem como exemplos, tais como decla-
rações, certificados etc. Quando se baixa um modelo de
texto no formato do Microsoft Word, para remover a for-
matação inicial de um texto completo deve-se pressionar
as teclas 

(A) Ctrl + Espaço e, em seguida, Ctrl + Z. 

(B) Ctrl + Espaço e, em seguida, Ctrl + T. 

(C) Ctrl + T e, em seguida, Ctrl + Espaço. 

(D) Ctrl + Z e, em seguida, Ctrl + Espaço. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos sistemas operacionais, como o Microsoft Windows 7,
as informações estão contidas em arquivos de vários for-
matos.  Quando se seleciona um item para ser excluído
permanentemente, sem enviá-lo para a Lixeira, deve–se
pressionar, simultaneamente, as teclas

(A) Shift + End. 

(B) Ctrl + Delete. 

(C) Ctrl + End. 

(D) Shift + Delete. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_superior
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a situação a seguir.

Determinada entidade do setor público emitiu um em-
penho em outubro do ano X7 para aquisição de uma
motoniveladora no valor de R$ 200.000,00, que foi en-
tregue  pelo  fornecedor  em dezembro  desse  mesmo
ano. No recebimento da compra foi emitido o respecti-
vo termo de liquidação da despesa. O pagamento será
efetuado em janeiro do ano X8. 

De acordo com os procedimentos contábeis patrimoniais,
esse bem será evidenciado no grupo “ativo não circulante”
do demonstrativo denominado de

(A) Balanço orçamentário do ano X8.

(B) Demonstração de resultados do exercício do ano X8.

(C) Demonstração dos fluxos de caixa do ano X7.

(D) Balanço patrimonial do ano X7.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com os procedimentos contábeis  orçamentá-
rios, são considerados, respectivamente, ingressos extra-
orçamentários e ingressos orçamentários:

(A) o depósito em caução e a amortização de emprésti-
mos concedidos. 

(B) a alienação de bens imóveis e o ganho com aliena-
ção de bens móveis e imóveis. 

(C) o rendimento de aplicações financeiras e a consigna-
ção em folha de pagamento. 

(D) a arrecadação de impostos e a arrecadação de mul-
tas não previstas na lei orçamentária anual. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A origem e o destino dos recursos provenientes da aliena-
ção de ativos, de acordo com a Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), serão destacados
na demonstração 

(A) dos fluxos de caixa.

(B) de resultados do exercício.

(C) das variações patrimoniais. 

(D) dos fluxos orçamentários.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os valo-
res dos contratos de terceirização de mão de obra, que se
referem à substituição de servidores e empregados públi-
cos, serão contabilizados como

(A) encargos sociais previdenciários. 

(B) outras despesas de pessoal. 

(C) outros adicionais e gratificações de pessoal. 

(D) vantagens fixas e variáveis de pessoal.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 8.666/1993 institui normas para licitações e con-
tratos na Administração Pública. De acordo com esta lei,
as  obras  e  os  serviços  somente  poderão  ser  licitados
quando

(A) houver  projeto  aprovado pela  comissão  de planeja-
mento, orçamento e finanças, disponível para exame
dos interessados em participar do processo licitatório. 

(B) houver projeto básico aprovado pela autoridade com-
petente, disponível para exame dos interessados em
participar do processo licitatório. 

(C) existir recursos orçamentários e o produto esperado
estiver contemplado nas metas e nos riscos estabe-
lecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

(D) existir previsão do pagamento das obrigações decor-
rentes de obras ou serviços a serem contratados e
concluídos  nos  exercícios  financeiros  futuros,  de
acordo com o respectivo cronograma. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Receita Orçamentária Não Efetiva é aquela em que os in-
gressos de disponibilidades de recursos foram precedidos 

(A) de registro do reconhecimento do direito ou constitu-
em obrigações correspondentes. 

(B) do cálculo do impacto no patrimônio líquido ou com
reconhecimento do direito no momento do registro. 

(C) de registro de uma obrigação com fornecedores ou
na avaliação da equação orçamentária. 

(D) do cálculo da variação de obrigações de longo prazo
ou do registro da variação do patrimônio líquido.
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com os procedimentos contábeis orçamentários
previstos no “Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público”, o registro das receitas orçamentárias oriundas do
recebimento da dívida ativa deve ser discriminado 

(A) em contas específicas com base nas multas e nos ju-
ros incidentes.

(B) em contas orçamentárias de controle da disponibili-
dade de recursos.

(C) em contas patrimoniais de controle da destinação de
recursos. 

(D) em contas contábeis conforme a natureza do crédito
original. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com os procedimentos contábeis patrimoniais,
devem ser reconhecidos no ativo os depósitos caracteriza-
dos como entradas compensatórias no ativo e no passivo
financeiro. É um exemplo destes depósitos:  

(A) emissão de licença para exploração de serviços.

(B) aquisição de ativos intangíveis a pagar. 

(C) retenção de obrigações de terceiros a recolher.

(D) obtenção de perdão de dívidas judiciais.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o “Manual de Demonstrativos Fiscais”, a
reestimativa da receita, para fins gerenciais e para subsi-
diar a verificação descrita no art. 9º da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, ocorrerá, no mínimo,

(A) semestralmente. 

(B) quadrimestralmente. 

(C) bimestralmente. 

(D) mensalmente. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na demonstração  contábil  da  entidade  pública,  notada-
mente a que contém o patrimônio líquido, deve ser eviden-
ciado o resultado  do  período segregado dos resultados
acumulados de períodos anteriores. O resultado patrimo-
nial do período é a diferença entre as 

(A) receitas realizadas e as despesas empenhadas, evi-
denciada no Balanço Orçamentário. 

(B) receitas econômicas pelos serviços prestados e cus-
tos dos serviços, que é apurada na Demonstração do
Resultado Econômico. 

(C) variações das receitas e os custos e despesas, que é
apurada no Balanço Patrimonial. 

(D) variações  patrimoniais  aumentativas  e  as  diminuti-
vas,  evidenciada  na  Demonstração  das  Variações
Patrimoniais. 

Considere a situação a seguir para responder às questões
de 31 a 33.

O Balanço Orçamentário de uma entidade pública apre-
sentava resumidamente as seguintes informações:

- Receitas Orçamentárias

1. Previsão Inicial – R$ 1.500.000,00

2. Previsão Atualizada – R$ 1.550.000,00

3. Receita Realizada – R$ 1.450.000,00

- Despesas Orçamentárias

1. Dotação Inicial – R$ 1.500.000,00

2. Dotação Atualizada – R$ 1.550.000,00

3. Despesa Empenhada – R$ 1.400.000,00

4. Despesa Liquidada – R$ 1.250.000,00

5. Despesa Paga – R$ 1.200.000,00

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando os saldos apresentados, o valor do excesso
de arrecadação é 

(A) R$ 50.000,00 

(B) R$ 100.000,00 

(C) R$ 150.000,00 

(D) R$ 250.000,00 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando os saldos apresentados, o valor da econo-
mia orçamentária é

(A) R$ 150.000,00 

(B) R$ 200.000,00 

(C) R$ 300.000,00 

(D) R$ 350.000,00 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando os saldos apresentados, o valor dos restos
a pagar processados é

(A) R$ 300.000,00 

(B) R$ 250.000,00 

(C) R$ 150.000,00 

(D) R$ 50.000,00 
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tendo em vista as particularidades da Administração Públi-
ca no Brasil  e de acordo com a Constituição Federal do
Brasil (CF/88), a fiscalização contábil, financeira, orçamen-
tária e patrimonial da União e das entidades da Administra-
ção Direta e Indireta será exercida pelo Congresso Nacio-
nal, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, e pelo

(A) Comitê Parlamentar das Organizações Sociais. 

(B) Sistema de Controle Interno de cada poder. 

(C) Sistema de Transparência e Controle Social de cada
poder. 

(D) Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Considere a situação a seguir para responder às questões
de 35 a 37.

O balancete do mês de junho de x7 da Empresa “ABC”
apresenta contas e saldos conforme especificação a se-
guir:

- Caixa e equivalentes de caixa – R$ 15.000,00

- Estoque de mercadorias para venda – R$ 50.000,00

- Equipamentos para uso da empresa – R$ 20.000,00

- Duplicatas a receber – R$ 22.000,00

- Duplicatas a pagar – R$ 27.000,00

- Notas promissórias a receber – R$ 11.000,00

- Notas promissórias a pagar – R$ 10.000,00

- Empréstimos a pagar – R$ 50.000,00

- Empréstimos a receber – R$ 17.000,00

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A composição  do  patrimônio  evidencia  que  a  Empresa
“ABC” possui obrigações no valor de

(A) R$ 50.000,00 

(B) R$ 54.000,00 

(C) R$ 87.000,00 

(D) R$ 88.000,00

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A composição  do  patrimônio  evidencia  que  a  Empresa
“ABC” possui direitos no valor de

(A) R$ 50.000,00 

(B) R$ 65.000,00 

(C) R$ 70.000,00 

(D) R$ 85.000,00 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A composição  do  patrimônio  evidencia  que  a  Empresa
“ABC” possui patrimônio líquido no valor de

(A) R$ 135.000,00 

(B) R$ 87.000,00 

(C) R$ 48.000,00 

(D) R$ 33.000,00 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  recebimento  de  duplicatas,  com  incidência  de  juros,
deve ter o seguinte lançamento contábil:

Considere: D = Débito e C = Crédito

(A) D-Caixa, D-Duplicatas a receber e C-Juros ativos.

(B) D-Caixa, C-Duplicatas a receber e C-Juros ativos. 

(C) D-Duplicatas a receber, D-Juros ativos e C-Caixa. 

(D) D-Juros ativos, D-Caixa e C-Duplicatas a receber. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O pagamento antecipado de uma duplicata,  mediante  a
emissão de cheque, com obtenção de desconto financeiro
de 5%, deve ter o seguinte lançamento contábil:

Considere: D = Débito e C = Crédito

(A) D-Duplicatas a pagar, C-Bancos conta movimento e
C-Descontos obtidos.

(B) D-Duplicatas a pagar, D-Bancos conta movimento e
D-Descontos obtidos.

(C) C-Duplicatas a pagar, D-Bancos conta movimento e
D-Descontos obtidos.

(D) C-Duplicatas a pagar, C-Bancos conta movimento e
C-Descontos obtidos.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A venda à vista de mercadorias por R$ 300,00, com lucro
de 10% sobre o valor de venda, deve ter o seguinte lança-
mento contábil em reais (R$):

Considere:
D = Débito
C = Crédito 
CMV = Custo da Mercadoria Vendida

(A) D-Vendas 300,00; D-Estoque de mercadorias 270,00;
C-Caixa 300,00 e C-CMV 270,00.

(B) D-Vendas 270,00; D-Estoque de mercadorias 300,00;
C-Caixa 270,00 e C-CMV 300,00.

(C) D-Caixa 300,00; D-CMV 270,00; C-Vendas 300,00 e
C-Estoque de mercadorias 270,00.

(D) D-Caixa 270,00; D-CMV 300,00; C-Vendas 270,00 e
C-Estoque de mercadorias 300,00.
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conjunto de processos e ferramentas operacionais utili-
zados pelo controle para a obtenção de evidências sufici-
entes, adequadas, relevantes e úteis para conclusão dos
trabalhos é denominado de

(A) programa de trabalho. 

(B) técnica de auditoria. 

(C) execução dos programas.

(D) fiscalização de procedimentos. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A auditoria realizada por meio eletrônico, específico para
unidades ou entidades integrantes do SIAFI, cujo custo-
benefício  não  justifica  o  deslocamento  de  uma  equipe
para o local da unidade, é classificada como 

(A) auditoria terceirizada. 

(B) auditoria compartilhada. 

(C) auditoria simplificada. 

(D) auditoria especial. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o documento de auditoria que tem a finalidade de
obter a manifestação dos agentes sobre fatos resultantes
em prejuízo à Fazenda Nacional ou de outras situações
que necessitem de esclarecimentos formais no decorrer
dos trabalhos?

(A) Parecer. 

(B) Certificado. 

(C) Solicitação. 

(D) Nota. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Procedimento de auditoria é o conjunto de verificações e
averiguações previstas em um programa de auditoria que
permite  obter  evidências  suficientes  e  adequadas  para
analisar as informações necessárias à formulação e fun-
damentação da opinião por parte do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal.  O procedimento re-
presenta a essência do ato de auditar quando define 

(A) o ponto de controle sobre o qual deve atuar. 

(B) a opinião do responsável pela execução dos traba-
lhos. 

(C) a execução de políticas públicas pelo produto exami-
nado. 

(D) o plano executado por servidores em exercícios nos
órgãos. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando o âmbito da auditoria no sistema de contro-
le interno do Poder Executivo Federal, qual é a técnica de
auditoria que procura a consistência mútua entre as dife-
rentes amostras de evidências?

(A) Observação das atividades e condições. 

(B) Indagação escrita ou oral. 

(C) Correlação das informações obtidas. 

(D) Corte das operações. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os papéis de trabalho de execução constituem a docu-
mentação dos trabalhos de controle elaborado e/ou colhi-
do durante o processo de verificações in loco e possuem a
finalidade de embasar o posicionamento da equipe com
relação

(A) ao valor relativo de cada situação indesejada da ges-
tão. 

(B) ao  procedimento  administrativo  do  gestor  da  área
examinada. 

(C) às  aplicações  de  tratamento  estatístico  pelo  órgão
auditado. 

(D) às questões apuradas no decurso dos exames. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Fiscalização é a aplicação do conjunto de procedimentos
capazes de permitir o exame dos atos da administração
pública, visando avaliar as execuções de políticas públicas
e os resultados efetivos dos programas de governo. As-
sim, a fiscalização é uma técnica de controle que visa 

(A) ao exame dos processos operacionais na gerência
da coisa pública. 

(B) à comprovação de que o objeto dos programas de
governo existe. 

(C) à avaliação da gestão pública por intermédio de re-
sultados gerenciais. 

(D) ao entendimento e suporte das atividades executa-
das. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A técnica de análise por meio de índices consiste em rela-
cionar contas e grupos de contas para extrair conclusões
sobre  tendências  e  situações  econômico-financeiras  da
empresa. O que evidencia a relação entre Ativo Circulante
e Passivo Circulante?

(A) Liquidez Corrente. 

(B) Composição do endividamento. 

(C) Liquidez Geral. 

(D) Margem bruta. 
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A análise vertical da Demonstração do Resultado do Exer-
cício mostra as variações de um ano para o outro de cada
conta e oferece uma visão da estrutura de lucros, custos e
despesas da empresa em termos de proporção, em relação

(A) às vendas brutas. 

(B) ao endividamento total. 

(C) às vendas líquidas. 

(D) ao ciclo de caixa. 

Analise o balanço patrimonial da situação a seguir  para
responder às questões de 50 a 52.

EMPRESA ABC Ltda.

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2017 R$

ATIVO 44.005

Circulante 27.015

Bancos 9.886

Contas a receber 7.512

Estoques 8.081

Despesas antecipadas 1.536

Não circulante 16.990

Investimentos 2.756

Imobilizado (valor líquido) 14.234

  

PASSIVO 44.005

Circulante 14.772

Fornecedores 5.377

Empréstimos e financiamentos 1.030

Salários e encargos sociais 1.911

Impostos a pagar 2.315

Contas a pagar 4.139

Não Circulante 5.453

Empréstimos e financiamentos 5.453

Patrimônio líquido 23.780

Capital social 18.500

Reservas 5.280

Capital 1.080

Lucros 4.200

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 31/12/2017, o índice de liquidez imediata foi de 

(A) 0,23 

(B) 0,67 

(C) 1,18 

(D) 1,83 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A composição do endividamento, em 31/12/2017, foi de

(A) 0,34 

(B) 0,46 

(C) 0,73 

(D) 0,85 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O capital de terceiros da empresa ABC Ltda, em reais, é de

(A)   5.280,00 

(B) 20.225,00 

(C) 23.780,00 

(D) 44.005,00 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O custeamento por processo utiliza o conceito de unida-
des equivalentes para apurar a quantidade do estoque pe-
riódico de produtos em processo, quando ainda não foi 

(A) alocado o direcionador. 

(B) ativado o insumo. 

(C) especificado o gasto. 

(D) concluído o processo. 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A empresa XYX Industrial Ltda. possui determinada maté-
ria-prima que, por sua natureza física, sofre evaporação
de 5% no seu volume. Dessa forma, o valor correspon-
dente ao volume evaporado deve ser considerado 

(A) custo. 

(B) investimento. 

(C) despesa. 

(D) perda. 
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Industrial Ltda. apresenta em sua composição de custos
a seguinte situação:

Materiais diretos – R$ 18.000,00.

Mão de obra direta – R$ 10.000,00.

Custos indiretos de fabricação – R$ 15.000,00. 

Qual é o valor do Custo de Produção do Período da Indus-
trial Ltda.?

(A) R$18.000,00 

(B) R$ 25.000,00

(C) R$ 28.000,00 

(D) R$ 43.000,00 

Considere a situação a seguir para responder às questões
56 e 57.

Determinada empresa produz e vende bolas de gude. Em
junho de 2017 apresentava as seguintes informações:

Unidades produzidas e vendidas – 16.000 unidades

Preço unitário de vendas – R$ 1.20 

Custo variável unitário – R$ 0,48

Despesas variáveis – R$ 2.500,00

Custos fixos – R$ 3.500,00

Despesas fixas – R$ 1.200,00 

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A margem de contribuição da empresa, em reais, é de

(A) R$ 8.020,00 

(B) R$ 9.020,00 

(C) R$ 10.320,00 

(D) R$ 11.520,00 

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Adotando o custeio variável, qual é o lucro líquido da em-
presa, em reais, no mês de junho de 2017?

(A) R$ 4.320,00 

(B) R$ 5.520,00 

(C) R$ 7.820,00 

(D) R$ 12.000,00 

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os custos podem ser classificados segundo seu compor-
tamento, ou seja, o modo pelo qual o custo se altera em
relação ao nível  de atividade.  Os custos variáveis  e os
custos fixos são os dois padrões de comportamento de
custo frequentemente reconhecidos nos sistemas contá-
beis gerenciais. É um exemplo de custos fixos:  

(A) matéria-prima consumida. 

(B) hora extra na produção. 

(C) seguro da fábrica. 

(D) comissão de vendas. 

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O custeamento por absorção é o método legal e fiscal que
consiste na alocação de todos os custos diretos e indire-
tos em cada fase da produção. Esse método caracteriza-
se por utilizar os custos indiretos mediante o critério

(A) da equivalência.

(B) do rateio. 

(C) da contribuição. 

(D) da comparação. 

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os gastos efetuados em ativos ou despesas e custos que
serão imobilizados e ativados em função de sua vida útil
ou dos benefícios futuros denominam-se

(A) receita. 

(B) despesa. 

(C) prejuízo. 

(D) investimento. 
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PROVA TEÓRICO-PRÁTICA COM CARÁTER DISCURSIVO

CONTADOR

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A auditoria é exercida nos meandros da máquina pública em todos as unidades e entidades públi -

cas federais, sendo importante técnica de controle do Estado na busca da melhor alocação de re-

cursos, atuando para corrigir os desperdícios, a improbidade, a negligência e a omissão e, principal -

mente, antecipando-se a essas ocorrências para garantir os resultados pretendidos, além de desta-

car os impactos e benefícios sociais advindos. As auditorias são classificadas em: auditoria da avali-

ação da gestão, auditoria de acompanhamento da gestão, auditoria contábil, auditoria operacional e

auditoria especial.

Explique as formas de execução de auditoria e como são realizadas no âmbito do Sistema de Con-

trole Interno do Poder Executivo Federal. 

 (10 pontos)

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Princípios Orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas, a fim de conferir ra-

cionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do or-

çamento público. Válidos para os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes fe-

derativos – União, estados, Distrito Federal e municípios – são estabelecidos e disciplinados por

normas constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina.

Nesse sentido, com base na norma jurídica que os fundamenta, conceitue os princípios orçamentá-

rios: exclusividade e transparência.

(10 pontos)
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