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CONTADOR 

Inscrição Nome Completo 
 

 Ao receber este caderno, verifique se: 

 A sua opção de CARGO está correta. 

 Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 

 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo 

inclui o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  

 O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 

 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão. 

 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  

 Iniciadas as Provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova 

Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o Caderno de Provas. 

 O candidato que se retirar do local de Provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente 

poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 

 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na Sala de Prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a 

aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  

 Após o término de sua Prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 

providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 

posterior. 

 O Gabarito e a Prova serão divulgados em 24 horas, no site do IDIB: www.idib.org.br.  
 Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone. 
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CARGO: CONTADOR 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto I 
 

Assédio sexual 
 

O chamado "assédio sexual" é um conceito muito amplo, que 

abrange condutas que vão desde a mera sedução excessiva e não 

correspondida até à verdadeira importunação de outras pessoas. 

A dificuldade de traçar a fronteira entre o que é tolerável e o que 

afeta a liberdade alheia torna discutível uma incriminação, por 

razões de previsibilidade e segurança.  

 
Por Fernanda Palma 
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O assédio sexual torna-se insuportável quando 
implica a redução da liberdade da vítima, comprimindo o 
seu espaço de decisão. Na reforma penal de 1998, foram 
introduzidas novas modalidades de coação sexual e de 
violação, relativamente a atos sexuais extorquidos com 
abuso da autoridade, resultante, por exemplo, de 
dependência familiar, laboral ou hierárquica.  

Há, porém, uma área difícil de caracterizar, que 
engloba condutas que não atingem esta gravidade 
objetiva, embora possam molestar subjetivamente uma 
pessoa. O Direito Penal não deve intervir nessa área 
nebulosa, sob risco de se confundir com a Moral, 
imiscuindo-se em relações privadas e íntimas que podem 
ser geridas sem recurso aos tribunais.  

Essa área relevante para a Moral (e para a 
Religião) pode ser debatida em público em relação a 
casos concretos como o que recentemente foi suscitado 
quanto a um alto dignitário da Igreja? A confusão 
apressada entre a perspectiva moral e o Direito pode 
afetar profundamente as pessoas visadas, expondo-as à 
humilhação pública e provocando danos irreparáveis.  

Assim, antes de se formular uma acusação de 
assédio sexual, deverá ter-se em conta que é necessário 
preservar um território penalmente neutral, respeitante à 
esfera de intimidade das pessoas. A penetração nesse 
terreno movediço dificilmente promoverá a liberdade, 
veiculando apenas moralismos atávicos, ainda que ao 
serviço de justas críticas institucionais.  

Perante relações sexuais entre adultos, devemos 
deixar a Deus o que é de Deus e oferecer a César o que 
lhe pertence. Devem ser denunciadas as importunações 
sexuais que, objetivamente, constituam uma restrição da 
liberdade sexual ou de determinação sexual dos 
ofendidos, mas devem ser preservados da exposição 
mediática quaisquer outros relacionamentos.  

Tal como escreveu Stuart Mill, em 1859, no seu 
célebre ensaio ‘Sobre a liberdade’, cada indivíduo tem o 
direito de agir como quiser, desde que as suas ações não 
prejudiquem outras pessoas. Se uma ação só afeta 
diretamente quem a pratica, a sociedade não tem o direito 
de intervir: "Sobre si mesmo, sobre o seu próprio corpo e 
mente, o indivíduo é soberano." 

 
 https://www.cmjornal.pt/opiniao/detalhe/assedio-sexual  

 
 

01. Na opinião do autor do texto I, NÃO devem ser objeto do direito 
penal as condutas de assédio sexual que: 
 

I. Molestam o indivíduo de modo particular e íntimo, sem que 
este comportamento seja percebido pelos demais 
observadores como assédio. 

II. Geram no indivíduo uma sensação de redução de liberdade. 
III. Utilizam-se da situação de dependência entre indivíduos para 

obrigar aquele hierarquicamente inferior a realizar atos sexuais 
contra sua vontade. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) Somente I está correta. 
B) Somente III está correta.  
C) Somente I e II estão corretas. 
D) Somente I e III estão corretas. 

 

 

02. Considerando a opinião da autora do texto I, avalie as 
seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Na 
opinião da autora: 

 

I. O Direito Penal não deve interferir em condutas em que o 
assédio não se caracteriza de forma objetiva. 

 

Porque 
 

II. As relações privadas e íntimas podem ser geridas sem recurso 
aos tribunais.  

 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma 
justificativa da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não 
é uma justificativa da I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 
proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição 
verdadeira. 

 

 

03. De acordo com a autora do texto I, “antes de se formular uma 
acusação de assédio sexual, deverá ter-se em conta que é 
necessário preservar um território penalmente neutral, 
respeitante à esfera de intimidade das pessoas. A penetração 
nesse terreno movediço dificilmente promoverá a liberdade, 
veiculando apenas moralismos atávicos, ainda que ao serviço 
de justas críticas institucionais.” (l.22-28). De acordo com a 
opinião dela, apresentada neste trecho: 

 

I. A esfera de intimidade das pessoas não deve ser afetada pelo 
direito penal. 

II. Legislar sobre assuntos que envolvam a esfera de intimidade 
das pessoas dificilmente gerará liberdade para elas. 

III. Mesmo que seja para fazer críticas institucionais justas, o 
ingresso em questões de foro íntimo mais promove 
moralismos retrógrados que promove a liberdade. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) Apenas I está correta. 
B) Apenas I e III estão corretas. 
C) Apenas II e III estão corretas. 
D) Todas estão corretas. 
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04. Na oração “O assédio sexual torna-se insuportável quando 
implica a redução da liberdade da vítima, comprimindo o seu 
espaço de decisão.” (L.1-3) o uso da vírgula: 
 

A) É obrigatório, pois há mudança de sujeito entre as orações. 
B) É facultativo, visto que a oração introduzida pela vírgula 

completa o sentido da oração principal. 
C) É facultativo porque o trecho “comprimindo o seu espaço de 

decisão.” tem função sintática de adjunto adverbial de modo. 
D) É obrigatório porque separa uma oração subordinada 

adverbial reduzida de gerúndio. 
 

 

05. Assinale a alternativa em que o verbo visar apresenta regência 
inadequada ao que preceitua a gramática normativa da língua 
portuguesa. 

 

A) Vise bem ao alvo antes de atirar. 
B) O juiz já visou sua decisão. 
C) O direito penal visa ao bem dos cidadãos 
D) O cargo que ele sempre visou encontra-se vago. 
 

 

06. No trecho “O Direito Penal não deve intervir nessa área 
nebulosa, sob risco de se confundir com a Moral, imiscuindo-
se em relações privadas e íntimas que podem ser geridas sem 
recurso aos tribunais.” O termo sublinhado pode ser 
substituído, sem prejuízo ao sentido ou à regência, por: 

 

A) Denegrindo. 
B) Intrometendo-se em. 
C) Determinando. 
D) Normatizando. 
 

 

07. O trecho “Essa área relevante para a Moral (e para a Religião) 
pode ser debatida em público em relação a casos concretos 
como o que recentemente foi suscitado quanto a um alto 
dignitário da Igreja? A confusão apressada entre a perspectiva 
moral e o Direito pode afetar profundamente as pessoas 
visadas, expondo-as à humilhação pública e provocando 
danos irreparáveis.” (L.15-21) pode ser classificado como um 
parágrafo que claramente realiza uma sequência textual: 

 

A) Argumentativa 
B) Expositiva 
C) Narrativa 
D) Descritiva 
 

 
08. A partir da leitura do texto I acima, podemos classificá-lo 

como um exemplar do gênero textual: 
 

A) Artigo de opinião. 
B) Carta do leitor. 
C) Editorial. 
D) Opinião do leitor. 

 
 
 
 

 

09. No subtítulo do texto I está escrito que: 
 
“O chamado "assédio sexual" é um conceito muito amplo, que 
abrange condutas que vão desde a mera sedução excessiva e 
não correspondida até à verdadeira importunação de outras 
pessoas. A dificuldade de traçar a fronteira entre o que é 
tolerável e o que afeta a liberdade alheia torna discutível uma 
incriminação, por razões de previsibilidade e segurança.” 

 

A partir deste subtítulo podemos inferir que, na opinião da 

autora do texto: 
  

I. A sedução excessiva e não correspondida é um 

comportamento tolerável. 

II. A sedução excessiva e não correspondida não se caracteriza 

como uma verdadeira importunação de outras pessoas. 

III. A dificuldade de identificar o que afeta ou não a liberdade 
alheia torna a punição por assédio sexual algo discutível. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) Apenas I e II estão corretos. 
B) Apenas I e III estão corretos. 
C) Apenas II e III estão corretos. 
D) Todos estão corretos. 

 

 

10. No texto I, a autora diz que “Na reforma penal de 1998, foram 
introduzidas novas modalidades de coação sexual e de 
violação, relativamente a atos sexuais extorquidos com abuso 
da autoridade” (l.3-6). Assinale abaixo a alternativa que 
mantém o mesmo sentido da frases utilizada pela autora no 
texto. 
 

A) Na reforma penal de 1998 foram incluídas novas formas de 
constrangimento sexual e de estupro, relacionadas a atos 
sexuais conseguidos por meio do abuso da autoridade. 

B) Novas modalidades de coação sexual e de violação 
relacionados a atos sexuais foram introduzidas na reforma 
penal de 1998 com abuso da autoridade. 

C) O abuso de autoridade foi acrescentado como uma nova 
modalidade de coação sexual e de violação relativa a atos 
sexuais. 

D) Novas formas de obrigar alguém a realizar atos sexuais por 
meio de abuso de autoridade foram enaltecidas na reforma 
penal de 1998. 

 
 

INFORMÁTICA 

 
11. Considerando os seguintes dispositivos, determine aquele que 

é considerado uma memória ROM. 
 

A) Pendrive. 
B) Disco rígido. 
C) Disquete. 
D) CD. 
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12. Considerando as medidas de segurança atuais de envio de 
anexo em um correio eletrônico como o da Google, marque a 
alternativa com um tipo de anexo não permitido para envio. 

 

A) Arquivos do tipo .exe. 
B) Arquivos do tipo .txt. 
C) Arquivos do tipo .doc. 
D) Arquivos do tipo .docx. 
 

 

13. Determine o principal protocolo de envio de email eletrônico. 
 

A) FTP. 
B) SMTP. 
C) POP3. 
D) UDP. 
 

 

14. Determine a que tipo de periférico de computador se refere a 
imagem abaixo. 

 

 
 

A) Disco rígido. 
B) Placa de vídeo. 
C) Memória RAM 
D) USB. 
 

 

15. Considerando a arquitetura de um processador de 
computador, indique em quantas partes ele é dividido com 
relação às suas funções. 

 

A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4. 
 

 
16. Considerando o aplicativo de planilha eletrônica do Microsoft 

Office 2013, resolva a seguinte fórmula com base em seus 
valores abaixo. 

 

Z1 = 1 
F5 = 15 
C4 = 45 
 

Fórmula: =Z1^15 + (C4 + F5) 
 

A) 30. 
B) 31. 
C) 1. 
D) 15. 

17. Considerando a capacidade de envio de email de um correio 
eletrônico gratuito e online, como o gmail, marque a alternativa 
com o item que não pode ser anexado ao corpo do email pelo 
fato de seu tamanho ser inadequado. 
 

A) Documento de texto com 332KB. 
B) Documento PDF com 32KB. 
C) Documento de planilha eletrônica com 3MB. 
D) Documento de texto com 3GB. 

 

 

18. Analise as seguintes afirmativas acerca dos conhecimentos de 
periféricos de computador. 
 

I. Qualquer equipamento físico como chaves, fechaduras, 
correntes e peças do próprio computador, são chamados de 
hardware. 

II. Cache  é uma memória de acesso rápido ao processador de 
computador. 

III. A Unidade Lógica de Processamento realiza o controle das 
atividades internas do processador, interpreta instruções e 
controla entradas e saídas. 
 

De acordo com as afirmativas acima, marque a alternativa 
verdadeira. 
 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
D) Apenas as afirmativa I está correta. 

 

 

19. Aponte o periférico de computador que representa 
unicamente um dispositivo de entrada de dados. 
 

A) Disquete. 
B) Mouse óptico. 
C) Hard Disk. 
D) Pendrive. 

 

 

20. São exemplos de memórias de computador, EXCETO. 
 

A) Cache. 
B) RAM. 
C) USB. 
D) Disco rígido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. O Conselho Federal de Contabilidade define que “o sistema 

contábil público representa a macroestrutura de informações 
sobre registro, avaliação, evidenciação e transparência dos 
atos e dos fatos da gestão pública com o objetivo de orientar, 
suprir o processo de decisão e a correta prestação de contas.” 
Neste contexto, o ciclo da administração pública é composto 
pelas seguintes etapas: 

 

A) Elaboração, aprovação e controle. 
B) Planejamento, execução, controle e avaliação. 
C) Planejamento, orçamento e prestação de contas. 
D) Controle interno e controle externo. 
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22. Despesas Extraorçamentárias são saída de recursos 
transitórios   anteriormente obtidos sob a forma de receitas-
extraorçamentárias. Quais despesas não são classificadas 
como Extraorçamentárias: 

 

A) Restituição de depósitos.  
B) Restituição de cauções. 
C) Pagamento de restos à pagar e resgate de operações de 

crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO). 
D) Nenhuma das afirmativas citadas anteriormente. 
 

 

23. Quanto à Categoria Econômica, as despesas correntes 
classificam em: 

 

A) Despesas de Custeio e Transferências Correntes.  
B) Transferências Correntes e Investimentos. 
C) Despesas de Custeio e Investimentos. 
D) Inversões Financeira e Despesas de custeio. 
 

 

24.  Quanto à Afetação Patrimonial - Despesa efetiva reduzem a 
situação líquida patrimonial (SLP), cite quais são despesas 
efetivas: 
 

A) Pessoal e encargos, juros e encargos da Dívida Interna e 
Externa e Outras Despesas Correntes. 

B) Investimentos, Inversões Financeiras. 
C) Amortização da Dívida Interna e Externa. 
D) Despesa Corrente para formação de estoque de material de 

consumo. 
 

 
 

25. A empresa “Alfa” realizou vendas à prazo de R$ 100.000,00 
ao custo de R$ 60.000,00, com a incidência de ICMS à 
alíquota de 18%, recebendo, posteriormente, 30% em 
devoluções das vendas realizadas. O resultado bruto da 
operação foi de: 

 

A) R$ 15.400,00. 
B) R$ 14.400,00. 
C) R$ 15.000,00. 
D) R$ 14.000,00. 
 

 

26. A empresa “Beta” ao vender produtos ao custo de R$ 
60.000,00, com a incidência de IPI 10% e ICMS à alíquota de 
18%, obteve um faturamento de R$ 110.000,00. Sabendo-se 
que ocorreu uma devolução de 25% do faturamento e que o 
estoque inicial de produto era de R$ 70.000,00, o valor do lucro 
bruto da operação é de: 

 

A) R$ 20.000,00. 
B) R$ 22.650,00. 
C) R$ 22.000,00. 
D) R$ 22.500,00. 
 

 

 

27. Conforme a NBC ITG 2002(R1), na Demonstração dos Fluxos 
de Caixa, as doações devem ser classificadas em: 

 

A) Atividades de Aplicações.   
B) Atividades de Operacionais. 
C) Atividades de Investimentos.                                                                                                                                                                
D) Atividades de Financiamentos.    

28. Sabendo-se que um Equipamento maquinário foi adquirido pela 
entidade por R$ 1.000.000,00 e encontra-se com uma 
depreciação acumulada de R$ 450.000,00, caso a entidade 
decida vendê-lo, o seu valor de mercado é de R$ 500.000,00. Mas 
para que a venda seja concretizada, a entidade terá despesas 
com a contratação de mão de obra especializada para 
desmontagem no valor de R$ 50.000,00, além de despesas com 
fretes de R$ 20.000,00. O valore líquido de venda do 
Equipamento maquinário e o valor da perda estimada de 
recuperabilidade serão de: 

 

A) R$ 550.000,00 e 100.000,00. 
B) R$ 500.000,00 e 110.000,00. 
C) R$ 430.000,00 e 120.000,00. 
D) R$ 450.000,00 e 120.000,00. 

 

 

29. As vacinas são recursos indispensáveis para a saúde individual e 
pública. Por meio da imunização é possível prevenir infecções e 
impedir que várias doenças se espalhem por um território 
nacional.  
 

Um fabricante de vacinas adquiriu uma patente de tipo vírus de 
gripe tipo “X” ao preço de 10.000.000,00, com desconto comercial 
de 10%, incorrendo ainda em custos com testes para verificar a 
eficácia da vacina no valor de R$ 500.000,00. A fabricante, de 
posse da patente, começou a produção em escala industrial da 
vacina incorrendo nos seguintes custos, de acordo com a planilha 
a seguir: 
 

- Depreciação dos equipamentos R$      400.000,00 

- Salários do pessoal da área de 
produção 

R$   1.600.000,00 

- Despesas com propaganda e 
publicidade 

R$   1.000.000,00 

- Despesas com treinamento de 
novos funcionários 

R$      300.000,00 

 

Considerando exclusivamente as informações acima, tal Ativo 
Intangível deve ser mensurado inicialmente pelo valor, em reais, 
de: 

 

A) R$ 7.380.000,00 
B) R$ 8.380.000,00 
C) R$ 9.000.000,00 
D) R$ 9.500.000,00 

 

 

30. Sobre o assunto “Intangível” gerados internamente, leia os 
itens a seguir. 
 

I. A entidade pode, durante a fase de pesquisa e em alguns casos, 
identificar um ativo intangível e demonstrar que o mesmo gerará 
prováveis benefícios econômicos futuros. 

II. Os gastos na fase de desenvolvimento, em qualquer situação, 
devem ser reconhecidos no ativo pelo valor de custo. 

III. A entidade pode, durante a fase de desenvolvimento e em alguns 
casos, identificar um ativo intangível e demonstrar que o mesmo 
gerará benefício econômico futuro. 
 

     Assinale a alternativa correta: 
 

A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas o item III está correto. 
D) Todos os itens estão correto. 
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31. Segundo a NBC ITG 2002(R1), as demonstrações contábeis que 
devem ser divulgadas são: 

 

A) Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, 
a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a 
Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas; 

B) Balanço Patrimonial, a Demonstração dos Resultados 
Acumulados, a Demonstração do Resultado do Período; 

C) Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período e 
Fluxo de Caixa; 

D) Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período e 
Demonstração das mutações do Patrimônio Social. 

 

 

32. De acordo com a NBC TG Estrutura Conceitual – Estrutura 
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro, no que se refere à posição patrimonial e financeira, 
assinale a opção CORRETA. 

 

A) Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de 
eventos futuros e do qual se espera que fluam futuros benefícios 
econômicos para a entidade. 

B) Passivo é uma obrigação futuro da entidade, derivada de eventos 
passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de 
recursos da própria entidade capazes de gerar benefícios 
econômicos. 

C) Patrimônio Líquido é o interesse residual nos ativos da entidade 
depois de deduzidos todos os seus passivos. 

D) Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o 
período contábil que resultam em diminuições do Patrimônio 
Líquido e que estão relacionados com a contribuição dos 
detentores dos instrumentos patrimoniais. 

 

 

33. O patrimônio é definido como sendo: 
 

A) O conjunto de bens tangíveis e intangíveis de propriedade de uma 
empresa. 

B) São bens da empresa utilizados para atingimento de seus 
objetivos. 

C) São bens, valores e as obrigações com sócios e terceiros. 
D) Conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma 

determinada entidade. 
 

 

34. Sabendo-se que o Capital de Terceiros de uma entidade supera 
em 100.000,00 o Capital Próprio e que o capital aplicado supera 
em 50% o Capital de Terceiros, podemos afirmar: 

 

A) O passivo total é de R$ 400.000,00. 
B) O patrimônio Líquido é de R$ 100.000,00. 
C) O passivo total é de R$ 350.000,00. 
D) 0 passivo não exigível é de R$ 250.000,00. 
 

 

35. Por pactuação contratual, o Conselho de Farmácia recebeu um 
depósito como garantia na contratação das obras de construção 
de sua fachada. Uma das cláusulas firmada era de conclusão das 
obras em um semestre. No entanto, a empresa responsável 
descumpriu   e abandonou o serviço, dando motivos para 
execução da garantia. Em face do exposto, o valor dado em 
garantia pela empresa, após seu abandono e quebra contratual, 
ficou classificado como: 

 

A) Receita extraorçamentária. 
B) Receita extraordinária. 
C) Receita orçamentária. 
D) Ganho equivalente. 

36. Duas salas adquiridas pela indústria e alugado para dois 
dentistas, é um bem a ser classificado em: 

 

A) Ativo Imobilizado. 
B) Para venda e de renda. 
C) Estoques render receita. 
D) Propriedades para investimentos. 

 

 

37. A empresa “A da Silva S/A”, possuindo dinheiro, máquinas e 
dívidas, respectivamente, na proporção de 40, 60 e 40 por 
cento do patrimônio total, ostenta um patrimônio líquido de R$ 
48.000,00. Tecnicamente, isso significa que a empresa possui: 

 

A) Disponibilidades de R$ 32.000,00.                                                                                                                                                               
B) Passivo à Descoberto de R$ 32.000,00.                                                                                
C) Passivo Exigível de R$ 40.000,00.                                                                                  
D) Capital Próprio de R$ 60.000,00. 

 

 
 

 

38. Não constitui Despesas de Capital: 
 

A) Investimentos.  
B) Inversões Financeiras. 
C) Amortização da Dívida. 
D) Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, juros e encargos 

da dívida. 
 

 
 

39. De acordo com a NBC ITG 2002(R1), as demonstrações 
contábeis devem ser complementadas por notas explicativas 
que contenham, pelo menos, as seguintes informações. 
Assinale a informação INCORRETA: 

 

A) Contexto operacional da entidade, incluindo a natureza social 
e econômica e os objetivos sociais. 

B) Os critérios de apuração da receita e da despesa, 
especialmente com gratuidade, doação, subvenção, 
contribuição e aplicação de recursos.   

C) Relação dos tributos objeto de renúncia fiscal, não devem ser 
informados.                                                                                                    

D) As subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos 
recursos e as responsabilidades decorrentes dessas 
subvenções.    

                                                                                                                                                  
 

40. Segundo art. 30 da RESOLUÇÃO Nº 531 do CFF (Conselho 
Federal de Farmácia), de 27 de abril de 2010, na classificação 
da despesa são adotados os seguintes parâmetros 
excludentes, tomados em conjunto, para a identificação do 
material permanente é INCORRETO afirma:  

 

A) Durabilidade: quando o material em uso normal perde ou tem 
reduzidas as suas condições de funcionamento, no prazo 
máximo de dois anos. 

B) Incorporabilidade: quando destinado a incorporação a outro 
bem, podendo ser retirado sem prejuízo das características do 
principal. 

C) Fragilidade: cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser 
quebradiço ou deformável, caracterizando-se pela 
irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade. 

D) Perecibilidade: quando sujeito a modificações, químicas ou 
físicas, ou que se deteriora ou perde sua característica normal 
de uso. 


