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ATENÇÃO 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões 

objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua 

Portuguesa, 10 (dez) de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos do 

cargo de sua opção. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu 

Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e 

o Número de Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, 

você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição 

impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição. 

 As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com 

caneta esferográfica azul ou preta.  

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

BOA SORTE! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 1 

 

Os fatos linguísticos sempre estiveram misturados à história dos povos, a seus esforços de 

expansão e dominação territorial e política, a suas lutas pela hegemonia cultural, a seus intentos 

proselitistas, a suas necessidades retóricas; enfim, as línguas foram recebendo tratamentos 

diversos, conforme as também diversas condições sociais e políticas dos grupos, que as tinham 

como marca de sua identidade. 

Não estranha, portanto, que, historicamente, as questões linguísticas tenham servido a 

interesses muito diversos e, de acordo com esses interesses, tenham sido vistas em óticas 

bastante diferentes. “Toda língua são rastros de velhos mistérios”, lembra Guimarães Rosa. 

Se isso é verdade, considerando-se a língua como um todo, é mais verdade ainda entre nós, 

ocidentais, em relação à gramática, em geral. De fato, herdamos dos gregos a concepção da 

gramática, em todas as acepções, como uma força controladora que preserva a língua contra as 

possíveis ameaças de desaparecimento ou até mesmo de declínio, seja pela ação de invasores, 

seja pela ação dos próprios membros da comunidade de falantes.  

Na verdade, as pessoas sempre sentiram certa compulsão para defender a integridade de 

sua língua. Ou, de acordo com certas visões, sua pureza ou seu poder de argumentação. Nada 

mais apropriado para esses intentos do que a compilação de gramáticas, que estabelecessem 

paradigmas, modelos, normas, capazes de garantir a manutenção da identidade linguística.  

Noutras palavras, se fez necessário, para as comunidades de falantes, um instrumento de 

controle – a gramática normativa – que disciplinasse o fluxo da própria língua, garantindo sua 

sobrevivência ou aperfeiçoando suas potencialidades de uso em função dos efeitos retóricos 

pretendidos. 

Nesse quadro, a criação de paradigmas e modelos em gramáticas foi assumindo feições 

próprias e constituindo uma garantia de vida e de sucesso para as línguas, sem nunca se ter 

ausentado totalmente. Nem mesmo quando já não eram tão evidentes as ameaças de 

desaparecimento ou de descaracterização de seus usos mais modelares.  

Em suma, foi sendo atribuído aos compêndios de gramática um papel de instrumento 

controlador da língua, ao qual caberia conduzir o comportamento verbal dos usuários, pela 

imposição de modelos ou de padrões. Mas não foi apenas a função de controle atribuída à 

gramática que fez com que os estudiosos se interessassem por ela. Sob ângulos bem diferentes, 

as pessoas sempre se mostraram curiosas por entenderem a suprema prerrogativa da linguagem 

humana, e isso também motivou o interesse pelo aparecimento de gramáticas, obras nas quais se 

tentasse explicitar os mecanismos subjacentes à atividade verbal.  

A encruzilhada de fatores tão complexos, historicamente submetidos a interesses políticos, 

econômicos e sociais diferentes, resultou numa série de concepções e, com o passar dos séculos, 

deu ensejo à formação de alguns equívocos acerca do que é a gramática e, consequentemente, 

daquilo que deve constituir seu ensino. 

Alguns equívocos mais recorrentes e com sérias repercussões para as atividades de ensino 

são as crenças de que: língua e gramática são a mesma coisa; basta saber gramática para falar, ler 

e escrever com sucesso; e toda atuação verbal tem que se pautar pela norma prestigiada.  

ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho.  

São Paulo: Parábola, 2007, p. 35-38. Adaptado.  
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01. É CORRETO afirmar que, quando analisado globalmente, o Texto 1 cumpre, 

prioritariamente, uma função: 

 

A) literária – por isso, a autora opta por trazer, em discurso direto, a voz de um autor clássico bastante 

representativo da nossa literatura, no trecho “Toda língua são rastros de velhos mistérios” (2º 

parágrafo), de Guimarães Rosa.  

B) didática – essa função se mostra, dentre outros aspectos, pelo resgate histórico que se faz no 3º 

parágrafo, ou seja, é evidente o esforço da autora para explicar ao seu público leitor certos fatos da 

nossa realidade linguística.  

C) publicitária – essa função justifica trechos como “na verdade, as pessoas sempre sentiram certa 

compulsão para defender a integridade de sua língua” (4º parágrafo), ou seja, há, claramente, uma 

intenção comercial no texto.  

D) moralizante – daí a afirmação de que “sob ângulos bem diferentes, as pessoas sempre se mostraram 

curiosas por entenderem a suprema prerrogativa da linguagem humana” (7º parágrafo), a qual 

pode ser entendida como „a moral da história‟. 

E) instrucional – por isso, no parágrafo conclusivo, a autora faz referência a “alguns equívocos mais 

recorrentes” e suas “repercussões”, ou seja, o texto objetiva orientar o leitor a executar 

determinada atividade. 

 

02. Segundo a autora do Texto 1, o surgimento da gramática normativa justificou-se, 

principalmente:  

 

A) pelo fato de cada língua ter recebido tratamentos diversos. 

B) pela decisão democrática de uma comunidade de falantes. 

C) pela preservação observada em usos linguísticos modelares. 

D) pelo evidente comportamento verbal inadequado dos usuários. 

E) pela suposição de que a língua sofria algum tipo de ameaça. 

 

03. No que se refere a alguns elementos relacionadores presentes no Texto 1, analise as 

afirmações abaixo. 
 

I. Com o termo destacado no trecho: “enfim, as línguas foram recebendo tratamentos diversos, 

conforme as também diversas condições sociais e políticas dos grupos, que as tinham como 

marca de sua identidade.” (1º parágrafo), o autor faz uma retomada de “diversas condições 

sociais e políticas” e evita repetir esse segmento. 

II. No trecho: “Na verdade, as pessoas sempre sentiram certa compulsão para defender a 

integridade de sua língua. Ou, de acordo com certas visões, sua pureza ou seu poder de 

argumentação.” (4º parágrafo), os termos destacados têm o mesmo referente: “língua”.  

III. A expressão “Nesse quadro”, que introduz o 6º parágrafo, ao mesmo tempo em que expressa 

uma síntese do que se informou anteriormente no texto, situa as afirmações que serão feitas 

a partir desse ponto no contexto geral que foi apresentado até então. 

IV. No trecho: “Mas não foi apenas a função de controle atribuída à gramática que fez com que 

os estudiosos se interessassem por ela.” (7º parágrafo), o termo destacado, que aparece 

enfatizado após uma pausa, sinaliza para o interlocutor que a direção argumentativa do texto 

sofrerá alguma alteração.    
 
Estão CORRETAS, apenas: 

 

A) I e II. B) I e IV. C) II e III. D) III e IV. E) II, III e IV. 
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04. Acerca de algumas relações de sentido presentes no Texto 1, assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) Com a afirmação de que “os fatos linguísticos sempre estiveram misturados à história dos povos” 

(1º parágrafo), a autora defende que “a história dos povos e os fatos linguísticos guardam entre si 

uma forte inter-relação”.  

B) Dizer que “não estranha que, historicamente, as questões linguísticas [...] tenham sido vistas em 

óticas bastante diferentes” (2º parágrafo) significa dizer que “não surpreende que, ao longo da 

história, as questões linguísticas tenham gerado visões de mundo tão diversas”. 

C) A afirmação de que “herdamos dos gregos a concepção da gramática como uma força controladora” 

(3º parágrafo) equivale semanticamente à afirmação de que “os gregos nos legaram uma noção de 

gramática sobre a qual temos tido forte controle”. 

D) Dizer que “as pessoas sempre sentiram certa compulsão para defender a integridade de sua língua” 

(4º parágrafo) é o mesmo que dizer que “as pessoas sempre atuaram com convicção na defesa da 

totalidade de sua língua”. 

E) A ideia presente na afirmação de que “as pessoas sempre se mostraram curiosas por entenderem a 

suprema prerrogativa da linguagem humana” (7º parágrafo) corresponde semanticamente à ideia de 

que “as pessoas sempre demonstraram curiosidade para compreender como poderiam melhorar sua 

maneira de falar”.  

 

 

05. Considerando a organização sintática de alguns enunciados do Texto 1, analise as 

proposições abaixo. 
 

I. Em português, um sujeito pode ser colocado após seu predicado, como se observa no trecho: 

“Não estranha, portanto, que, historicamente, as questões linguísticas tenham servido a 

interesses muito diversos” (2º parágrafo), em que o predicado, destacado, introduz o 

enunciado, e seu sujeito está em posição posposta.  

II. No trecho: “Se isso é verdade, considerando-se a língua como um todo, é mais verdade 

ainda entre nós, ocidentais, em relação à gramática, em geral.” (3º parágrafo), o termo 

destacado é um aposto que cumpre a função de esclarecer, para o leitor, a quem o pronome 

“nós” faz referência.   

III. No trecho: “Nada mais apropriado para esses intentos do que a compilação de gramáticas” 

(4º parágrafo), o segmento destacado desempenha a função de complemento nominal, já que 

integra o sentido do nome “compilação”. 

IV. No trecho: “Noutras palavras, se fez necessário, para as comunidades de falantes, um 

instrumento de controle” (5º parágrafo), a opção pela próclise revela que a autora optou por 

seguir um padrão muito comum na variante brasileira do português.   

 

 

Estão CORRETAS: 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II e IV, apenas.  

C) I, III e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
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06. Assinale a alternativa na qual o segmento destacado cumpre a função de adjetivo. 

 

A) “Não estranha, portanto, que, historicamente, as questões linguísticas tenham servido a interesses 

muito diversos e, de acordo com esses interesses, tenham sido vistas em óticas bastante diferentes” 

(2º parágrafo). 

B) “De fato, herdamos dos gregos a concepção da gramática, em todas as acepções, como uma força 

controladora que preserva a língua contra as possíveis ameaças de desaparecimento ou até mesmo 

de declínio” (3º parágrafo). 

C) “Na verdade, as pessoas sempre sentiram certa compulsão para defender a integridade de sua 

língua” (4º parágrafo). 

D) “Nesse quadro, a criação de paradigmas e modelos em gramáticas foi assumindo feições próprias e 

constituindo uma garantia de vida e de sucesso para as línguas, sem nunca se ter ausentado 

totalmente” (6º parágrafo). 

E) “A encruzilhada de fatores tão complexos, historicamente submetidos a interesses políticos, 

econômicos e sociais diferentes, resultou numa série de concepções” (8º parágrafo).  

 

07. Assinale a alternativa que apresenta um enunciado elaborado CORRETAMENTE, de 

acordo com as regras vigentes de concordância. 

 

A) Ainda que exista muitas normas na língua, nem todas elas são normas prestigiadas.  

B) Na gênese de uma gramática normativa, tem que ser considerado muitos fatores diferentes.  

C) Gramáticas normativas haviam sido escritas muito antes de o Brasil existir como nação. 

D) Não resta dúvidas de que novos compêndios gramaticais serão lançados em nosso país.  

E) O ensino de regras normativas de gramática vêm sendo privilegiado em nossa sociedade. 

 

08. No 8º parágrafo, encontra-se o seguinte trecho: “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] 

resultou numa série de concepções”.  

Assinale a alternativa em que as normas de regência verbal seriam atendidas, mantendo a 

coerência desse trecho, se ele fosse alterado.  

 

A) “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] deflagrou no aparecimento de uma série de 

concepções”. 

B) “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] redundou à geração de uma série de concepções”. 

C) “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] implicou o surgimento de uma série de concepções”. 

D) “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] oportunizou ao nascimento de uma série de 

concepções”. 

E) “A encruzilhada de fatores tão complexos [...] desencadeou à formação de uma série de 

concepções”. 

 

 

09. Sabemos que as normas ortográficas variam, de tempos em tempos. Assinale a alternativa 

cujo par de palavras está grafado segundo as normas que vigoram atualmente.  

 

A) socioeconômico – autorretrato. 

B) vôo – latinoamericano.  

C) tireóide – européia. 

D) raínha – ultra-sonografia. 

E) heroi  –  caquí. 
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TEXTO 2 

 
Disponível em: https://wordsofleisure.files.wordpress.com/2014/10/img_4480.jpg. 

Acesso em 03/07/17. 

 

10. A adequada interpretação do Texto 2 indica que, nele, faz-se uma crítica:  

 

A) ao conteúdo dos programas infantis. 

B) ao equivocado conceito de cultura. 

C) à fraca formação escolar das crianças. 

D) à programação televisiva em geral. 

E) ao baixo nível de leitura das crianças. 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11. Maria distribuiu uma caixa de bombons com seus três filhos. O primeiro pegou metade dos 

bombons mais 1. O segundo recebeu metade do que restou e mais 1 bombom. O terceiro, por 

último, ficou com a metade do que ainda havia na caixa mais 1 bombom.  

 Sabendo que sobraram 2 bombons, quantos havia inicialmente na caixa? 

 

A) 26 

B) 32 

C) 28 

D) 30 

E) 34 

 

12. Da quantia que tinha para comprar três produtos, Lúcia gastou 1/4 mais R$ 15,00 com o 

primeiro, pagou 1/3 da quantia restante pelo segundo produto e, por fim, gastou tudo o que 

sobrou, R$ 48,00, comprando o último produto.  

Quanto Lúcia gastou ao todo nessas compras? 

 

A) R$ 120,00. 

B) R$ 110,00. 

C) R$ 136,00. 

D) R$ 116,00. 

E) R$ 124,00.  
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13. A partir da afirmação: É verdade que existem palhaços que não gostam de sorrir, deduz-

se que 
 

A) entre as pessoas que não gostam de sorrir, algumas são palhaços.  

B) quem gosta de sorrir não é palhaço. 

C) entre as pessoas que não gostam de sorrir, nenhuma é palhaço. 

D) quem não gosta de sorrir é um palhaço. 

E) entre os palhaços, nenhum gosta de sorrir 

 

 

14. Considerando que a declaração "Todo gato é pardo" seja verdadeira, assinale a 

alternativa que corresponde a uma argumentação CORRETA. 

 

A) Azrael é pardo, portanto é gato. 

B) Frajola é pardo, portanto não é gato.  

C) Manda-Chuva não é pardo, portanto não é gato. 

D) Garfield não é gato, portanto é pardo. 

E) Tom não é gato, portanto não é pardo. 

 

 

15. Na continuação da sequência de figuras ☺, ☻, ☼, ♫, ♥, ☺, ☻, ☼, ♫, ♥, ..., a figura que 

está na posição 127 é 

 

A) ☺ 

B) ☻  

C) ☼ 

D) ♫ 

E) ♥ 

 

 

16. O oitavo termo da sequência 2, 6, 12, 20, 30, ... corresponde a 

 

A) 90 

B) 40  

C) 60 

D) 56 

E) 72 

 

 

17. Uma área em uma universidade dispõe de 100 professores. Os professores são mestres ou 

doutores, contratados em regime de dedicação exclusiva ou parcial. Atualmente existem 

35 professores com dedicação exclusiva, 40 doutores em regime parcial e 45 mestres.  

 Quantos são os doutores com dedicação exclusiva? 

 

A) 55 

B) 65  

C) 60 

D) 15 

E) 40 
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18. Considere o diagrama a seguir que apresenta a relação entre os conjuntos X, A, B, C, D, 

E e F. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as relações entre esses conjuntos, assinale a FALSA. 

 

A) B  E 

B) A  X 

C) D  B 

D) X  D 

E) C  A 

 

 

19. Um conjunto A tem 9 elementos distintos. Quantos subconjuntos de A podem ser 

construídos, cada um com 4 elementos diferentes? 

 

A) 126 

B) 84 

C) 56 

D) 62 

E) 94 

 

 

20. Em uma escola, as passagens para intercâmbio de um grupo de alunos foram emitidas 

com exatos 90 dias entre a data de saída e a data de retorno. Os alunos viajarão em uma 

sexta-feira do mês de junho.  

 Em qual dia da semana retornarão? 

 

A) Terça- feira. 

B) Sexta- feira. 

C) Quarta- feira. 

D) Segunda- feira. 

E) Quinta- feira. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. Com relação aos Fatos Contábeis, associe a 1ª. coluna à 2ª.  

 

I. Fato Permutativo (   ) Venda de mercadorias com lucro 

II. Fato Modificativo Aumentativo  (   ) Pagamento de duplicatas com juros 

III. Fato Modificativo Diminutivo (   ) Compra de mercadorias, sendo o pagamento 

realizado parte à vista e parte a prazo. 

IV. Fato Misto Aumentativo (   ) Pagamento da conta de energia elétrica 

V. Fato Misto Diminutivo (   ) Recebimento de receita pela prestação de serviços 

 

Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA. 
 

A) I-III-IV-II-V 

B) IV-V-I-III-II 

C) V-II-III-IV-I 

D) II-V-IV-III-I  

E) III-II-I-IV-V 

 

 

22. Um fato para ser considerado misto aumentativo deve envolver 

 

A) duas ou mais contas patrimoniais. 

B) uma conta patrimonial e uma conta de receita. 

C) uma conta patrimonial e uma conta de despesa. 

D) duas ou mais contas patrimoniais e uma ou mais contas de receita.  

E) duas ou mais contas patrimoniais e uma ou mais contas de despesa. 

 

 

23. Existe a necessidade de ressaltar dois aspectos que a Contabilidade considera para 

representar adequadamente os elementos que compõem o Patrimônio, sendo 

 

A) aspecto qualitativo e aspecto financeiro. 

B) aspecto quantitativo e aspecto econômico.  

C) aspecto qualitativo e aspecto quantitativo. 

D) aspecto quantitativo e aspecto financeiro. 

E) aspecto econômico e aspecto financeiro. 

 

24. O Patrimônio da empresa é composto por 

 

A) bens e direitos. 

B) bens e obrigações.  

C) bens, direitos e contas de resultado. 

D) bens, direitos e obrigações. 

E) bens, direitos, receitas e obrigações. 
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25. Assinale a alternativa cujas contas pertencem exclusivamente ao Ativo. 

 

A) Caixa, Banco Conta Movimento, Aluguéis Ativos, Clientes. 

B) Banco Conta Movimento, Fornecedores, Veículos, Duplicatas a Receber. 

C) Computadores, Banco Conta Empréstimo, Promissórias a Receber, Juros Ativos. 

D) Promissórias a Receber, Receitas de Aluguel, Imóveis, Estoque de Mercadorias. 

E) Móveis e Utensílios, Computadores, Clientes, Fundo de Comércio. 

 

 

26. Sobre a Apuração do Resultado do Exercício, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Deve-se encerrar o saldo das contas de Receitas. 

II. Deve-se encerrar o saldo das contas de Caixa. 

III. Deve-se encerrar o saldo das contas de Despesas. 

IV. Deve-se encerrar o saldo das contas de Estoque de Mercadorias. 

V. Deve-se fazer o confronto dos saldos das Contas Patrimoniais. 

VI. Deve-se fazer o confronto dos saldos das Contas de Resultado. 

 

Estão CORRETAS apenas 

 

A) I, III, IV e VI. 

B) I, III e VI.  

C) I, II, III e VI. 

D) II, IV e V. 

E) I, III e IV. 

 

 

27. Observe a seguinte definição:  
 

“É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera 

que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade”.  

 

Estamos tratando de 

 

A) Ativo. 

B) Passivo.  

C) Patrimônio Líquido. 

D) Receitas. 

E) Ganhos. 
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OBSERVE OS EVENTOS A SEGUIR QUE AFETAM A CONTABILIDADE DE UMA ENTIDADE. 

 

I.  A empresa Vende Bem S/A. inicia suas atividades com um capital de R$ 450.000,00, 

integralizados em dinheiro. 

II.  Logo após sua criação, foram adquiridos computadores para seus colaboradores. O valor 

total da compra foi de R$ 60.000,00, sendo pagos 50% à vista, e os outros 50% a serem 

pagos em 60 dias. 

III.  A empresa Vende Bem S/A. adquiriu um caminhão no valor de R$ 300.000,00, para 

transportar suas mercadorias o qual será pago em 30, 60 e 90 dias. 

IV.  Foram adquiridas mercadorias para a revenda no valor de R$ 100.000,00, pagando R$ 

20.000,00 no ato, e o restante a ser pago em 30 e 60 dias. 

V.  A empresa Vende Bem S/A. pagou o aluguel do mês vencido no valor de R$ 2.000,00, aos 

quais deverão ser acrescidos 10% de juros por atraso. 

VI.  A empresa vendeu as mercadorias adquiridas por R$ 100.000,00 com um lucro de 30%, 

recebendo tudo à vista. 

VII.  Foi paga a segunda parcela referente à compra dos computadores com um desconto de 5% 

por antecipação. 

 

COM BASE NESSES FATOS CONTÁBEIS, RESPONDA ÀS QUESTÕES DE 28 A 33. 

 

 

28. O Ativo Circulante corresponde a 

 

A) R$ 650.000,00 

B) R$ 375.600,00  

C) R$ 258.500,00 

D) R$ 320.700,00 

E) R$ 499.300,00 

 

 

29. O Ativo Não Circulante corresponde a 

 

A) R$ 360.000,00 

B) R$ 420.000,00  

C) R$ 395.000,00 

D) R$ 405.000,00 

E) R$ 370.000,00 

 

 

30. O Passivo Circulante corresponde a 

 

A) R$ 298.000,00 

B) R$ 210.000,00 

C) R$ 380.000,00 

D) R$ 325.000,00 

E) R$ 410.000,00 
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31. O total do Patrimônio Líquido corresponde a 

 

A) R$ 610.400,00 

B) R$ 880.000,00 

C) R$ 450.500,00 

D) R$ 479.300,00 

E) R$ 520.700,00 

 

 

32. O lucro auferido pela empresa corresponde a 

 

A) R$ 29.300,00 

B) R$ 45.400,00 

C) R$ 33.900,00 

D) R$ 31.500,00 

E) R$ 27.000,00 

 

 

33. O total do Ativo, assim como o total do Passivo, corresponde a 

 

A) R$ 450.000,00 

B) R$ 859.300,00 

C) R$ 735.500,00 

D) R$ 505.400,00 

E) R$ 445.900,00 

 

 

34. Uma determinada empresa, nas operações com mercadorias, apresentou os seguintes saldos 

nas contas que se seguem: 

 

 Estoque de Mercadorias = R$ 6.000,00 

 Compras de Mercadorias = R$ 9.450,00 

 Compras Anuladas = R$ 450,00 

 Vendas de Mercadorias = R$ 31.000,00 

 ICMS sobre Vendas = R$ 5.580,00 

 PIS sobre Faturamento = R$ 201,00 

 COFINS = R$ 930,00 

 Vendas Anuladas = R$ 300,00 

 Descontos Incondicionais Obtidos = R$ 750,00 

 

Sabendo-se que, em 31 de dezembro, o inventário físico foi realizado e apresentou um saldo de 

R$ 10.500,00. Assinale a alternativa que indica o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) e o 

Resultado da Conta Mercadorias (RCM). 

 

A) CMV = R$ 9.330,00 e RCM = R$ 16.489,00 

B) CMV = R$ 16.650,00 e RCM = R$ 7.339,00  

C) CMV = R$ 10.650,00 e RCM = R$ 13.339,00 

D) CMV = R$ 3.750,00 e RCM = R$ 20.239,00 

E) CMV = R$ 6.150,00 e RCM = R$ 17.839,00 



CONTADOR 

 

13 

35. Os índices que apresentam a saúde financeira da empresa no longo prazo e a participação do 

capital de terceiros sobre os recursos totais, respectivamente, são: 

 

A) Índice de Liquidez Imediata e Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido. 

B) Índice de Liquidez Corrente e Índice de Composição do Endividamento. 

C) Índice de Liquidez Geral e Índice de Endividamento Geral. 

D) Índice de Liquidez Seca e Índice de Imobilização dos Recursos não Correntes. 

E) Índice de Liquidez Financeira e Índice de Margem Operacional. 

 

 

36. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe _______________________________, em que se 

previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar ________________________ mediante o 

cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 

condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade 

social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

 

 Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas acima. 

 

A) a ação planejada e transparente / o equilíbrio das contas públicas 

B) as programações de trabalho / as dotações orçamentárias 

C) as diretrizes a serem seguidas / os projetos governamentais 

D) as fases de execução orçamentária / as ações a serem seguidas 

E) as propostas orçamentárias / as programações de desembolso 

 

 

37. Sobre Orçamento Público e Plano Plurianual (PPA), analise as afirmativas abaixo e coloque 

V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   ) Para a gestão pública, o orçamento é importante na medida em que se torna instrumento 

para a consecução de alguma coisa que faça sentido para a comunidade e que atenda ao 

interesse do próprio governo. 

(   ) A elaboração do PPA segue duas etapas: formulação da proposta inicial pelo Poder 

Executivo e apreciação e votação da proposta pelo Poder Legislativo. 

(   ) O PPA é a lei orçamentária, que define as ações de governo para um período igual ao do 

mandato presidencial (atualmente, quatro anos) e evidencia, em quadros demonstrativos, 

quais serão os programas de trabalho a serem implementados pelos gestores públicos 

durante esse período. 

(   ) O Orçamento Público organiza a programação de gastos por área de atuação 

governamental, compatibilizando o conteúdo dos planos setoriais com as orientações 

estratégicas do governo. 

 

Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA. 

 

A) V-V-F-V  

B) V-V-V-F  D) V-F-V-F 

C) F-V-F-V E) F-V-V-V 
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38. O Orçamento deve ser consistente para que a comparação entre um ano e outro seja mais 

rápida e fácil. 

 

“A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 

despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e 

contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.” 

 

Assinale a alternativa sobre o princípio orçamentário que diz respeito a esse artigo de lei. 

 

A) Universalidade 

B) Especificação  

C) Não afetação da Receita 

D) Exclusividade 

E) Legalidade 

 

 

39. Sobre o cronograma de desembolso e programação financeira, coloque V nas afirmativas 

Verdadeiras e F nas Falsas.  

 

(   ) A execução das dotações orçamentárias depende da existência de recursos financeiros no 

caixa do governo. 

(   ) A autorização orçamentária é condição necessária, mas não é suficiente para garantir a 

execução da despesa.   

(   ) Se houver dotação orçamentária, mas não houver recursos financeiros disponíveis, a 

despesa não poderá ser executada. 

(   ) Se houver recursos financeiros disponíveis, mas não houver dotação orçamentária, a 

despesa também não poderá ser executada. 

(   ) O orçamento pode ser considerado uma peça autorizativa, porém não é impositiva. 

 

 

Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V-V-F 

B) V-V-F-V-F 

C) V-V-F-V-V 

D) V-F-V-V-V 

E) V-V-V-V-V 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTADOR 

 

15 

40. De acordo com o art. 2º, da Lei Nº 4.320/64: 

 

 

“A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a 

política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios 

de _______________, _______________ e ________________” 

 

 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas acima. 

 

A) equilíbrio, unidade e anualidade 

B) exclusividade, legalidade e universalidade 

C) unidade, universalidade e anualidade 

D) não afetação da receita, equilíbrio e anualidade 

E) universalidade, exclusividade e legalidade 
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