
concurso público

004. Prova objetiva

contador

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

09.02.2020	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 07.

O custo de pensar

Apesar de suas muitas diferenças, todas as espécies hu-
manas têm em comum várias características que as definem. 
Os humanos têm o cérebro extraordinariamente grande em 
comparação com o de outros animais. Mamíferos pesando 
60 quilos têm um cérebro com tamanho médio de 200 centí-
metros cúbicos. Os primeiros homens e mulheres, há 2,5 mi-
lhões de anos, tinham cérebros de cerca de 600 centímetros 
cúbicos. Sapiens modernos apresentam um cérebro de 1 200 
a 1 400 centímetros cúbicos.

Que a evolução devesse selecionar cérebros maiores 
pode nos parecer óbvio. Somos tão apaixonados por nossa 
inteligência superior que presumimos que, em se tratando de 
capacidade cerebral, mais deve ser melhor. Mas, se fosse 
assim, a família dos felídeos também teria produzido gatos 
capazes de fazer cálculos, e porcos teriam a esta altura lan-
çado seus próprios programas espaciais. Por que cérebros 
gigantes são tão raros no reino animal?

O fato é que um cérebro gigante é extremamente cus-
toso para o corpo. Não é fácil de carregar, sobretudo quan-
do envolvido por um crânio pesado. É mais difícil ainda de 
abastecer. No Homo sapiens, o cérebro equivale a 2 ou 3% 
do peso corporal, mas consome 25% da energia do corpo 
quando este está em repouso. Em comparação, o cérebro 
de outros primatas requer apenas 8% de energia em repou-
so. Os humanos arcaicos pagaram por seu cérebro grande 
de duas maneiras. Em primeiro lugar, passaram mais tem-
po em busca de comida. Em segundo lugar, seus músculos 
atrofiaram. Dificilmente pensaríamos que essa é uma boa 
estratégia para a sobrevivência na savana. Um chimpanzé 
não pode ganhar uma discussão com um Homo sapiens, mas 
pode parti-lo ao meio como uma boneca de pano.

Por mais de 2 milhões de anos, as redes neurais dos 
humanos continuaram se expandindo, mas, com exceção de 
algumas facas de sílex e varetas pontiagudas, os humanos 
tiraram muito pouco proveito disso. Então, o que impulsionou 
a evolução do enorme cérebro humano durante esses 2 mi-
lhões de anos? Francamente, nós não sabemos.

(Yuval Noah Harari. Sapiens: Uma Breve História 
da Humanidade, 2018. Adaptado)

01. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o cérebro 
humano moderno

(A) representa uma vantagem em relação a outros ani-
mais, menos evoluídos do ponto de vista cerebral.

(B) manteve um tamanho estável nos últimos 2,5 milhões 
de anos, apesar de ser extraordinariamente grande.

(C) é proporcional ao de outros mamíferos, quando se 
consideram o peso corporal e o tamanho do crânio.

(D) é cerca de seis vezes maior do que o de outros ma-
míferos, que têm menos de 2 milhões de anos de 
evolução.

(E) aumentou ao longo da evolução, tornando-se signi-
ficativamente maior do que o de outros mamíferos.

02. De acordo com o autor, a ideia de que um cérebro maior 
é sempre melhor mostra-se

(A) equivocada, pois um cérebro grande acarreta tam-
bém um custo energético maior.

(B) acertada, pois foi o tamanho do cérebro que diferen-
ciou o ser humano dos outros animais, impulsionan-
do sua evolução.

(C) correta, visto que esta característica aumentou as 
chances de sobreviver na savana.

(D) precipitada, embora o aumento do cérebro não tenha 
consequências negativas.

(E) verdadeira, visto que a evolução tende a selecionar 
cérebros cada vez maiores.

03. No contexto do segundo parágrafo, a ideia de que a fa-
mília dos felídeos poderia ter produzido gatos capazes 
de fazer cálculos e de que os porcos poderiam lançar 
programas espaciais serve para

(A) gerar um efeito cômico, ao destacar o absurdo da 
teoria da evolução.

(B) mostrar a semelhança que existe entre as capacida-
des intelectuais humanas e animais.

(C) argumentar que o cérebro teria aumentado em ou-
tras espécies caso fosse vantajoso.

(D) apontar a falta de dados científicos sobre a evolução 
do cérebro em outros seres vivos.

(E) exemplificar a inteligência de animais como os por-
cos e os da família dos felídeos.

04. No trecho: “Que a evolução devesse selecionar cérebros 
maiores pode nos parecer óbvio. Somos tão apaixona-
dos por nossa inteligência superior que presumimos 
que, em se tratando de capacidade cerebral, mais deve 
ser melhor” (2o parágrafo), os vocábulos destacados têm, 
respectivamente, sentidos equivalentes aos de

(A) extraordinário; asseguramos.

(B) evidente; supomos.

(C) compreensível; constatamos.

(D) saliente; pretendemos.

(E) tangível; declaramos.

05. No trecho do 1o parágrafo “Apesar de suas muitas di-
ferenças, todas as espécies humanas têm em comum 
várias características que as definem”, a expressão des-
tacada pode ser corretamente substituída por

(A) Não obstante.

(B) Visto.

(C) Consoante.

(D) Assim como.

(E) Em virtude de.
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08. Supondo que o tigre Haroldo tivesse perguntado ao  
menino Calvin se ele iria fazer o dever de matemática, 
sem prejuízo do sentido da tira e em conformidade com a 
norma-padrão, a frase do primeiro quadrinho poderia ser 
assim reescrita:

(A) Eu não fá-lo-ei.

(B) Eu não lhe farei.

(C) Eu não vou fazer ele.

(D) Eu não vou lhe fazer.

(E) Eu não vou fazê-lo.

09. Assinale a alternativa correta quanto à norma-padrão da 
língua.

(A) Podem haver muitas possibilidades instigantes no 
estudo da matemática.

(B) Calvin prefere observar o mistério dos números do 
que solucioná-lo.

(C) Calvin sente-se capaz em resolver o problema, mas 
teme os fatos desinteressantes que pode surgir.

(D) Calvin demonstra ser propenso à observação do 
mistério das coisas.

(E) Ao fazer a tarefa, transforma-se possibilidades insti-
gantes em fatos desinteressantes.

10. Considere a seguinte frase: 

“Calvin desobedece      professora, recusando-se
     fazer a tarefa de matemática      qual  
deveria submeter-se”. 

De acordo com a norma-padrão, as lacunas do enuncia-
do devem ser preenchidas, respectivamente, com:

(A) a ... à ... a

(B) à ... a ... a

(C) à ... a ... à

(D) à ... à ... à

(E) a ... à ... à

06. Assinale a alternativa em que o termo em destaque está 
empregado com o mesmo sentido que ocorre em: “Não 
é fácil de carregar, sobretudo quando envolvido por um 
crânio pesado. É mais difícil ainda de abastecer”.

(A) Ele já tem muitos brinquedos e você ainda assim lhe 
comprou mais!

(B) Ainda há pouco falávamos de você.

(C) Quando cheguei, o filme ainda não havia começado.

(D) A família mudou-se para uma casa maior ainda.

(E) É um péssimo professor; se ainda fosse paciente...

07. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego da vír-
gula.

(A) O crescimento do cérebro humano segue um padrão, 
encontrado também, em outras espécies animais.

(B) Há algumas gerações os cientistas, procuram saber 
o que causou o desenvolvimento, excepcional, do 
cérebro humano.

(C) O cérebro humano aumentou, mas teve como custo, 
de toda essa evolução, a atrofia dos músculos.

(D) O ambiente da savana favoreceu, de alguma forma 
misteriosa, o crescimento do cérebro humano.

(E) Em comparação com os chimpanzés, os seres hu-
manos gastam, mais tempo, em busca de alimentos.

Leia a tira para responder às questões de números 08 a 10.

(Bill Watterson. Calvin e Haroldo – Os dias estão todos ocupados, 2011)
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r a s c u n H oMateMática

11. Em um dado domicílio, residem quatro pessoas de uma 
mesma família cujas rendas constam na tabela a seguir:

Familiar Renda mensal
A R$ 3.493,00
B R$ 1.495,00
C R$ 1.000,00
D R$ 0,00

Considerando o valor de R$ 998,00 referente ao salário 
mínimo em vigor no Brasil no ano de 2019, na média, 
cada membro dessa família recebeu:

(A) 1,5 salário mínimo.

(B) 2 salários mínimos.

(C) 2,5 salários mínimos.

(D) 3 salários mínimos.

(E) 3,5 salários mínimos.

12. Uma das formas mais comuns de se medir o rendimento 
de um combustível em um veículo é calculando a razão 
entre a quantidade de quilômetros rodados pela quanti-
dade de combustível gasta. Entretanto, alguns veículos 
apontam em seus computadores de bordo os litros con-
sumidos a cada 100 km rodados. Nesse contexto, se um 
veículo tiver consumo de 8 L/100 km, então o rendimento 
em km/L será de

(A) 7,5 km/L.

(B) 10,0 km/L.

(C) 12,5 km/L.

(D) 15,0 km/L.

(E) 17,5 km/L.

13. Um funcionário do setor de reprografia precisa imprimir 
9 600 páginas. Em seu setor, há duas máquinas dispo-
níveis para a realização do serviço, e uma delas leva  
1h 20min para imprimir essa quantidade de material, e a 
outra leva 2h. Sabendo que esse funcionário optou por 
utilizar simultaneamente essas duas máquinas, é correto 
afirmar que o menor tempo que conseguirá para finalizar 
as impressões será de

(A) 40 minutos.

(B) 45 minutos.

(C) 48 minutos.

(D) 53 minutos.

(E) 60 minutos.
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r a s c u n H o14. Uma porção de 20 g de um dado produto é composta por 
10 g de açúcares e 10 g de outros ingredientes e possui 
valor energético de 100 kcal. Em uma nova formulação, 
a fabricante decidiu diminuir a quantidade de açúcares, 
de modo que serão utilizados 6 g de açúcares para cada 
10 g de outros ingredientes. Agora, a fabricante precisa 
atualizar a informação nutricional na embalagem do pro-
duto, indicando o valor energético da porção de 20 g da 
nova formulação.

Dado que cada 1 g de açúcares contém 4 kcal, esse valor 
energético será de

(A) 60 kcal.

(B) 84 kcal.

(C) 90 kcal.

(D) 105 kcal.

(E) 140 kcal.

15. Pedro aplicou R$ 1.200,00 a juros simples em um investi-
mento que, isento de quaisquer descontos, retornou-lhe, 
após um ano, o valor de R$ 1.272,00. A taxa mensal des-
se investimento era de

(A) 0,3%.

(B) 0,5%.

(C) 0,7%.

(D) 0,9%.

(E) 1,1%.

16. O valor de R$ 1.000,00 foi dividido em duas aplicações, A 
e B, de modo que o valor colocado na aplicação A foi 60% 
do valor colocado na aplicação B. Nesse contexto, o valor 
colocado na aplicação A foi

(A) R$ 675,00.

(B) R$ 600,00.

(C) R$ 525,00.

(D) R$ 450,00.

(E) R$ 375,00.
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r a s c u n H o17. Em um balde, há 10 L de água a 20 ºC. Desse balde, são 
retirados 2 L que são fervidos, atingindo 100 ºC, e depois 
devolvidos ao balde. Desconsiderando-se qualquer tipo 
de perda, a temperatura final da água, dentro do balde, 
passará a ser de

(A) 30 ºC.

(B) 36 ºC.

(C) 45 ºC.

(D) 60 ºC.

(E) 72 ºC.

18. Considere a tabela a seguir:

Ano
Taxa de 

mortalidade infantil
no Brasil (por mil)

1940 146,6

2018 12,4
(IBGE)

Com relação a 1940, em 2018 houve uma diminuição 
percentual na taxa de mortalidade infantil de, aproxima-
damente,

(A) 91,5%.

(B) 84,4%.

(C) 46,8%.

(D) 9,2%.

(E) 8,5%.

19. O índice pluviométrico é uma medida da quantidade de 
chuva que recebeu um determinado local. Esse índice é 
medido em mm e representa a altura que a água da chu-
va atingiria em um reservatório aberto de 1m2 de base. 
Na cidade de Avaré/SP, segundo dados do Instituto Na-
cional de Meteorologia (INMET), o mês mais chuvoso de 
2019 foi janeiro, com precipitação de aproximadamente 
200 mm. A figura a seguir ilustra essa medição.

Figura fora de escala

Com base nessas informações, desconsiderando even-
tuais perdas, um sistema de aproveitamento de água de 
chuva que possua uma área de captação de 25 m2 seria 
capaz de coletar toda a água da chuva do mês de janeiro 
em Avaré se tivesse um volume de, pelo menos,

(A) 1 000 L.

(B) 2 000 L.

(C) 3 000 L.

(D) 4 000 L.

(E) 5 000 L.
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r a s c u n H o20. Em um cruzamento de ruas, um pedestre deseja se des-
locar do ponto A para o ponto C, conforme ilustra a figura 
a seguir:

9 m

B

A

C

12 m

Considerando que o triângulo ABC é retângulo em B, a 
razão entre o deslocamento feito diretamente de A para 
C, pela faixa transversal, e o deslocamento feito passan-
do por B, pelas faixas laterais, é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

r a s c u n H o
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24. A Lei no 938/2007, no seu texto legal, equipara como aci-
dente de serviço,

(A) o acidente sofrido pelo segurado no local de traba-
lho, em razão de ofensa moral sofrida sem intenção, 
por parte de terceiros.

(B) o acidente sofrido pelo segurado no local de traba-
lho, em consequência de ato de agressão, sabota-
gem ou terrorismo praticado por terceiros, exceto os 
atos praticados por companheiros de trabalho.

(C) a doença proveniente de contaminação acidental do 
segurado no exercício do cargo.

(D) o acidente sofrido pelo segurado fora do horário e do 
local de serviço, ainda que ele não esteja em realiza-
ção de serviço relacionado ao cargo.

(E) o dano físico sofrido durante o percurso da residên-
cia para o local de trabalho, somente quando essa 
locomoção for em transporte público.

25. De acordo com a Lei no 938/2007, avocar o exame e a 
solução de quaisquer assuntos pertinentes ao AVARÉ-
PREV é atribuição do

(A) Prefeito.

(B) Presidente do Conselho de Administração.

(C) Secretário Municipal de Administração.

(D) Diretor Executivo do Conselho de Administração.

(E) Coordenador de Benefícios do Conselho de Adminis-
tração.

LegisLação

21. De acordo com a Lei Municipal no 315/1995, o conjunto 
de referência e grau constitui

(A) padrão de vencimentos.

(B) padrão de remuneração.

(C) plano de carreira.

(D) plano de cargos.

(E) conjunto de classes.

22. Nos termos do que determina a Lei Municipal no 315/1995, 
assinale a alternativa correta.

(A) Reintegração é o retorno do aposentado ao serviço 
público municipal após verificado que não mais exis-
tem motivos determinantes de sua aposentadoria.

(B) Reversão é a volta do funcionário estável no servi-
ço público municipal, em virtude de reavaliação dos 
critérios de avaliação para garantia da estabilidade.

(C) Poderá ser reintegrado o aposentado que tiver até 
sessenta e cinco anos de idade.

(D) Aproveitamento é o retorno, ao cargo público, do fun-
cionário colocado em disponibilidade.

(E) Acesso é a passagem do funcionário estável de um 
determinado grau para outro imediatamente superior 
dentro da mesma classe.

23. A Lei Complementar no 126/2010 estabelece que, para 
fazer jus à progressão, entre outras obrigações, o ser-
vidor

(A) deverá obter o grau mínimo de 80% (oitenta por cen-
to) na média de todas as suas avaliações.

(B) deverá estar no efetivo exercício das funções ineren-
tes ao seu cargo, durante o período mínimo de 05 
(cinco) anos.

(C) não poderá estar ocupando cargo de provimento em 
comissão.

(D) no caso de progressão por merecimento, deverá 
cumprir um interstício mínimo de 02 (dois) anos no 
serviço público municipal, em qualquer padrão de 
vencimentos.

(E) não poderá se encontrar em desvio de função, du-
rante o período de avaliação.
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28. A tabela a seguir foi adicionada a um documento do  
MS-Word 2010, em sua configuração padrão, utilizando-se 

o ícone .

Assinale a alternativa que apresenta, correta e respecti-
vamente, a guia e o grupo em que se encontra o ícone 
utilizado.
(A) Inserir; Tabelas.
(B) Inserir; Objetos.
(C) Página Inicial; Tabelas.
(D) Página Inicial; Objetos.
(E) Exibição; Ilustrações.

29. Um assistente social, por meio do MS-PowerPoint 2010, 
em sua configuração padrão, deseja adicionar um efeito 
de animação em sua apresentação.
Assinale a alternativa que apresenta um ícone que repre-
senta um efeito de animação.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

30. Um assistente social, cuja conta de e-mail é  
assistentesocial@avare.gov.br, utilizando o MS-Outlook 
2010, em sua configuração padrão, recebeu um e-mail 
cujos campos estavam definidos, como mostrado a seguir.

De: usuario@avare.gov.br
Para: assistentesocial@avare.gov.br; tecnico@avare.gov.br
Cc: analista@avare.gov.br
Assunto: indicar imprensa@avare.gov.br

Ao clicar em Responder, seu e-mail será enviado apenas 
para 
(A) assistentesocial@avare.gov.br
(B) tecnico@avare.gov.br
(C) usuario@avare.gov.br
(D) assistentesocial@avare.gov.br e 

tecnico@avare.gov.br
(E) assistentesocial@avare.gov.br, tecnico@avare.gov.br 

e usuario@avare.gov.br

noções de inforMática

26. A imagem a seguir mostra o conteúdo de uma pasta por 
meio do Windows Explorer do MS-Windows 7, ambos em 
suas configurações originais.

O usuário clica com o botão principal do mouse sobre 
a pasta Metas1, arrasta-a até em cima da pasta Metas, 
inicialmente vazia, e solta o botão do mouse. O resultado 
dessa ação é:

(A) apenas o conteúdo da pasta Metas1 será copiado 
para a pasta Metas.

(B) apenas o conteúdo da pasta Metas1 será movido 
para a pasta Metas.

(C) a pasta Metas1 e seu conteúdo serão copiados para 
dentro da pasta Metas.

(D) a pasta Metas1 e seu conteúdo serão movidos para 
dentro da pasta Metas.

(E) a pasta Metas será substituída pela pasta Metas1.

27. Observe a planilha a seguir, elaborada por meio do  
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que deve 
estar na célula B8 para estar de acordo com o valor exi-
bido na imagem.

(A) =CONTSE(B2:B6;"Finalizado")

(B) =SOMA.SE(B2:B6;"Finalizado")

(C) =CONTAR(B2:B6;"Finalizado")

(D) =SE(B2:B6;"Finalizado";CONTAR)

(E) =CONT.SE(B2:B6;"Finalizado")
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33. Com base nos dados fornecidos pela contabilidade da 
empresa O Doidão Ltda., responda à questão.

•  Aquisição de um equipamento para o ativo imobilizado 
pelo valor hipotético de R$ 7.000.000,00. O pagamento 
desse ativo foi:
•  40% à vista;
•  60% em 36 parcelas mensais consecutivas, sem juros.

•  Recebimento de 70% de um valor total de R$ 700.000,00 
que se encontrava atrasado de um cliente.

•  Pagamento de uma duplicata de um fornecedor no  
valor de R$ 500.000,00.

Considerando apenas as operações contábeis descritas, 
é possível afirmar que

(A) não houve alteração no ativo e no passivo da empre-
sa, tampouco no patrimônio líquido.

(B) o ativo da empresa aumentou em R$ 3.700.000,00.

(C) o ativo da empresa aumentou em R$ 4.680.000,00.

(D) o passivo da empresa aumentou em R$ 7.000.000,00.

(E) o patrimônio líquido variou negativamente em  
R$ 2.600.000,00.

Com base no balancete contábil da empresa Jamanta Ltda. 
apresentado hipoteticamente na data de 31/12/2019, respon-
da às questões de números 34 e 35.

Balancete contábil em 31/12/2019 
Descrição da conta contábil  Reais 

Vendas brutas
Empréstimos e financiamentos (PNC) 
Demais contas a receber 
Fornecedores 
Empréstimos e financiamentos 
Perdas estimadas com créditos de liquidação 
duvidosa (conta patrimonial)
Impostos sobre vendas 
Mútuos a receber com empresas ligadas (ANC)
Estoques 
Impostos a recolher 
Outras contas a pagar 
Contas a pagar (PNC) 
Despesas administrativas, tributárias e gerais 
Ativos intangíveis 
Contingências trabalhistas (PNC) 
Devoluções de vendas 
Caixa e equivalentes de caixa 
CPV 
Títulos a receber (ANC) 
Despesas de vendas 
Salários a pagar 
Capital 
Contas a receber de clientes 
Imobilizado 
Reservas de capital 
Despesas financeiras 
Imposto de renda e contribuição social correntes 
Depreciação acumulada  

198.040,00
16.680,00
1.300,00 
9.000,00
8.250,00

4.000,00
29.000,00 
3.670,00 

12.300,00 
4.000,00
1.350,00

340,00
18.450,00 
3.340,00 
5.000,00
6.400,00 

13.600,00 
116.600,00 

2.000,00 
8.000,00 
2.700,00
7.000,00

14.000,00 
26.700,00 
2.000,00
2.200,00 
6.800,00 
6.000,00

conHecimentos esPecíficos

31. Assinale a alternativa correta relacionada à Estrutura 
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro.

(A) As características qualitativas fundamentais na con-
tabilidade são comparabilidade, verificabilidade, 
tempestividade e compreensibilidade.

(B) De acordo com as normas contábeis, os princípios 
geralmente aceitos no Brasil são competência, conti-
nuidade, entidade, prudência e custo histórico como 
base de valor.

(C) Ativo é um direito presente da entidade, derivado de 
eventos passados, cuja liquidação se espera que  
resulte na entrada de recursos da entidade capazes 
de gerar benefícios econômicos.

(D) Patrimônio líquido é o interesse indivisível nos ati-
vos da entidade, depois de deduzidos todos os seus 
passivos.

(E) Os benefícios econômicos futuros incorporados a 
um ativo podem fluir para a entidade de diversas ma-
neiras; no caso, o ativo pode ser usado para liquidar 
um passivo.

32. Apure o resultado do mês de outubro de 2019 da em-
presa XPTO Ltda., com base nos lançamentos contábeis 
ocorridos no referido mês, descritos a seguir, conforme 
normas brasileiras de contabilidade.

•  Emissão de uma nota fiscal no valor de R$ 36.000,00, 
relativa a um serviço a ser prestado em janeiro de 2020.

•  Pagamento de uma despesa incorrida no mês imedia-
tamente anterior no valor de R$ 8.000,00.

•  Despesa a incorrer em dezembro de 2019, todavia será 
paga em novembro de 2019 no valor de R$ 12.000,00.

•  Pagamento de uma despesa incorrida no mesmo mês 
no valor de R$ 33.100,00.

•  A empresa prestou um serviço referente a uma nota 
fiscal que foi emitida em setembro de 2019, no valor de 
R$ 58.000,00.

•  Despesa paga no mês de setembro de 2019, todavia 
incorrida no mês corrente dos lançamentos, no valor de 
R$ 26.900,00.

(A) Prejuízo de R$ 2.000,00.

(B) Lucro de R$ 2.600,00.

(C) Lucro de R$ 5.000,00.

(D) Prejuízo de R$ 3.000,00.

(E) Lucro de R$ 2.000,00.
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38. Segundo as normas contábeis brasileiras, uma entidade 
deve aplicar determinados procedimentos para assegu-
rar que seus ativos estejam registrados contabilmente 
por valor que não exceda seus valores de recuperação. 
Nesse sentido, entre os elementos que devem ser aplica-
dos para refletir o cálculo do valor em uso de um ativo, 
está(ão):

(A) estimativa dos fluxos de caixa presente que a enti-
dade espera obter com esse ativo no caso de uma 
venda.

(B) preço pela presunção da certeza inerente ao ativo 
como recebimento do prêmio.

(C) expectativas acerca de possíveis variações no mon-
tante ou no período de ocorrência dos fluxos de  
caixa futuros.

(D) valor do dinheiro no tempo, representado pela taxa 
projetada de juros atrelados ao risco.

(E) levantamento físico do ativo imobilizado e avaliação 
das condições de sua continuidade.

39. Assinale a alternativa correta relacionada ao ativo intan-
gível.

(A) Os benefícios econômicos futuros gerados por ativo 
intangível podem incluir a receita da venda de produ-
tos ou serviços, redução de custos ou outros benefí-
cios resultantes do uso do ativo pela entidade.

(B) O software de uma máquina-ferramenta controlada 
por um computador que não funciona sem esse  
software específico e que é parte integrante do refe-
rido equipamento será classificado obrigatoriamente 
como ativo intangível.

(C) Valor contábil do intangível será o montante de caixa 
ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de 
qualquer outra contraprestação dada para adquirir 
um ativo na data da sua aquisição.

(D) O ágio derivado da expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) gerado internamente deverá ser 
reconhecido como propriedade para investimento, 
uma vez que não poderá ser amortizado.

(E) O ativo intangível gerado internamente que se encon-
tra na fase de pesquisa e/ou de desenvolvimento 
d everá ser classificado necessariamente pela entida-
de como ativo diferido, até sua formação final.

34. Assinale a alternativa que apresenta o valor, em reais, do 
Patrimônio Líquido, após o encerramento do resultado, 
da Jamanta Ltda. em 31/12/2019.

(A) 17.860.

(B) 18.340.

(C) 19.590.

(D) 20.350.

(E) 20.870.

35. Assinale a alternativa que apresenta o valor, em reais, do 
Passivo Não Circulante.

(A) 17.020.

(B) 22.020.

(C) 23.080.

(D) 23.120.

(E) 24.020.

36. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de  
propriedade para investimentos, conforme previsto em 
norma contábil específica.

(A) Aquisição de uma nova fábrica objetivando o aumento 
da capacidade produtiva e da lucratividade.

(B) Títulos vinculados ao mercado imobiliário.

(C) Edifício que esteja desocupado, mas mantido para 
ser ocupado em futuras instalações operacionais.

(D) Terreno mantido para futuro uso correntemente inde-
terminado, ou seja, não será utilizado como proprie-
dade ocupada pelo proprietário ou para venda a  
curto prazo no curso ordinário do negócio.

(E) Propriedade que esteja sendo construída ou desen-
volvida para futura utilização como propriedade pro-
dutiva.

37. A Compra Quase Tudo Ltda. adquiriu, em 15/01/2019, 
80 000 quotas de uma empresa de embalagens, equiva-
lendo a 80% do seu capital social que, na época, era de 
R$ 2.000.000,00. O valor pago foi de R$ 1.600.000,00.  
A empresa adquirida estava no início de suas operações, 
portanto o valor do seu PL era o mesmo do capital social. 
Em 31/12/2019, a controlada encerrou o exercício apu-
rando um resultado de R$ 3.000.000,00. Nesse caso, a 
Compra Quase Tudo Ltda. contabilizou no final do exer-
cício um(a)

(A) receita de dividendos de R$ 800.000,00.

(B) receita de dividendos de R$ 640.000,00.

(C) resultado não operacional de R$ 1.600.000,00.

(D) receita operacional de R$ 3.000.000,00.

(E) equivalência patrimonial de R$ 2.400.000,00.
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Utilize as informações a seguir para responder às questões 
de números 42 e 43.

Uma entidade que se encontra enquadrada no Lucro 
Real necessita calcular o imposto de renda, o adicional do 
imposto de renda, bem como a contribuição social sobre o 
l ucro líquido hipoteticamente numa base trimestral. Para 
tanto, considerem-se as seguintes informações extraídas 
da contabilidade dessa entidade:

•  Lucro antes do IR e CSL no trimestre: R$ 1.240.000,00.
•  Adições temporárias: R$ 134.000,00.
•  Adições permanentes: R$ 35.000,00.
•  Exclusões permanentes: R$ 60.000,00.
•  Exclusões temporárias: R$ 28.000,00.

A administração reconheceu os créditos tributários sobre 
prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social de 
exercícios anteriores, que não possuem prazo prescricional 
e cuja compensação está limitada a 30% dos lucros anuais 
tributáveis. O valor base dos prejuízos fiscais acumulados, 
bem como a base negativa da contribuição social, é de  
R$ 500.000,00.

42. Os valores, em reais, do imposto de renda e o respectivo 
adicional do imposto de renda acumulados nos três  
meses, como indicados, são

(A) 207.500,00.

(B) 209.550,00.

(C) 222.500,00.

(D) 225.175,00.

(E) 289.300,00.

43. O valor, em reais, da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido, acumulado nos três meses é de

(A) 78.600,00.

(B) 80.360,00.

(C) 83.223,00.

(D) 90.732,00.

(E) 110.223,00.

40. No que tange ao reconhecimento de uma provisão, esta 
deve ser reconhecida quando

(A) seja possível uma entrada de recursos que incorpo-
ram benefícios econômicos para liquidar a obrigação.

(B) não puder ser feita uma estimativa confiável do valor 
da obrigação.

(C) a manutenção da obrigação estiver somente supor-
tada por contrato, cuja operação ainda não se iniciou.

(D) a entidade tiver uma obrigação futura (formalizada) 
cujo resultado foi originado de um evento passado.

(E) a entidade tiver uma obrigação presente (legal ou 
não formalizada) como resultado de evento passado.

41. Uma entidade apresentou hipoteticamente as seguintes 
informações em 31/12/2018:
 Reais
Capital social 200.000,00
Reserva de capital –
Ágio na subscrição de ações 15.000,00
Reserva estatutária 25.000,00
Reserva legal 35.000,00
Reserva por retenção de lucros 50.000,00
Ajuste de avaliação patrimonial 150.000,00
Lucro líquido do exercício 240.000,00

Nesse caso, no encerramento do exercício de 2018, a 
empresa, no que tange à reserva legal,

(A) procederá, de acordo com as normas contábeis legais 
vigentes, na constituição do valor de R$ 5.000,00.

(B) procederá, de acordo com as normas contábeis legais 
vigentes, na constituição do valor de R$ 12.000,00.

(C) procederá, de acordo com as normas contábeis legais 
vigentes, na constituição do valor de R$ 20.000,00.

(D) procederá, de acordo com as normas contábeis legais 
vigentes, na constituição do valor de R$ 40.000,00.

(E) deixará de constituir a reserva legal, conforme prer-
rogativa da Lei no 6.404/76, art. 193.
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46. Baseando-se nas informações descritas a seguir, que  
foram extraídas da contabilidade da empresa XPTO Ltda., 
em 31/12/2019, para a preparação de uma demonstração 
de fluxo de caixa – método indireto, assinale a alternativa 
que indica o valor, em reais, que representa o caixa líquido 
utilizado/obtido nas atividades operacionais.

Lucro líquido do exercício
Depreciação e amortização
Resultado negativo da equivalência patrimonial
Perdas estimadas nos estoques
Redução com as contas a receber de clientes
Redução com os estoques
Aumento com outras contas a receber
Redução de fornecedores
Aumento de obrigações trabalhistas
Aumento de impostos e contribuições a recolher
Redução de outras contas a pagar
Aquisições de investimentos 
Aquisições de imobilizado
Financiamentos pagos
Financiamentos obtidos 

Reais

56.000,00 
3.200,00 
9.000,00 

10.400,00 
8.600,00 

24.000,00 
(4.600,00)

(14.200,00)
4.600,00 

10.600,00 
(5.400,00)

(25.000,00)
(44.200,00)
(15.600,00)

19.000,00 

(A) 146.600.

(B) 139.300.

(C) 121.800.

(D) 106.200.

(E) 102.200.

Baseando-se nas informações seguintes, responda às ques-
tões de n úmeros 44 e 45.

Uma empresa de revenda de motores apresentou, hipo-
teticamente, no mês de janeiro de 2020, uma receita opera-
cional de R$ 1.240.000,00. Nesse mesmo mês, a empresa 
a dquiriu insumos produtivos pelo montante de R$ 650.000,00, 
com direito a crédito tributário.

44. O valor líquido, em reais, da contribuição para o PIS a 
recolher originado no trimestre é de

(A) 9.735,00.

(B) 10.725,00.

(C) 15.735,00.

(D) 18.650,00.

(E) 20.460,00.

45. O valor líquido, em reais, da contribuição para a COFINS 
a recolher originado no trimestre é de

(A) 35.450,00.

(B) 43.700,00.

(C) 44.840,00.

(D) 78.550,00.

(E) 90.240,00.

47. Calcule o valor do CPV, em reais, para uma empresa que se utiliza do método de custeio por absorção para valorização 
de seus estoques de produtos acabados, para o período hipotético de 10 meses iniciados em 01/01/2019, considerando 
as informações obtidas junto à contabilidade numa entidade industrial, como segue:

Operações ocorridas durante o período de 2019
 
Receita Líquida de Vendas
Aquisição de Matérias-Primas
Frete sobre aquisição de MP
Gastos incorridos com Mão de Obra Direta
Gastos incorridos com Mão de Obra Indireta
Depreciação de Equipamentos Produtivos
Gastos Gerais de Fabricação – GGF
Despesas com:
Comercial – Salários
Comercial – Fretes sobre vendas
Comercial – Diversos
Administrativo – Salários
Administrativo – Diversos
 

Saldos de balanço – informações adicionais

Estoques de Matérias-Primas (MP)
Produtos em Processo (PP)
Produtos Acabados (PA)

Saldos iniciais 
01/01/2019
em reais
20.600,00 
16.800,00 
45.600,00 

31/10/2019
em reais

160.000,00 
33.000,00 

240,00 
25.000,00 
13.000,00 
10.600,00 
10.020,00 

14.000,00 
950,00 

5.750,00 
4.350,00 

12.500,00 
 

Saldos finais 
31/10/2019
em reais
27.300,00 
14.400,00 
41.800,00 

(A) 65.650.

(B) 76.340.

(C) 81.250.

(D) 89.460.

(E) 91.360.
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51. Assinale a alternativa que apresenta o item excludente 
do conceito de receita orçamentária, conforme a Lei  
no 4.320/64.

(A) Alienação de bens.

(B) Operações de crédito por antecipação da receita.

(C) Receita agropecuária.

(D) Transferências correntes.

(E) Amortização de empréstimos.

52. O ato da repartição competente que verifica a procedên-
cia do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e ins-
creve o débito desta é denominado

(A) Arrecadação.

(B) Classificação.

(C) Repartição.

(D) Lançamento.

(E) Previsão.

53. Dentro dos conceitos do orçamento público, assinale a 
alternativa que apresenta a etapa da despesa orçamen-
tária em que as descentralizações de créditos orçamen-
tários estão classificadas.

(A) Previsão.

(B) Planejamento.

(C) Execução.

(D) Liquidação.

(E) Arquivamento.

54. São identificados(as) como despesa de exercícios  
anteriores:

(A) despesas que não se tenham processado na época 
própria, como aquelas cujo empenho tenha sido con-
siderado insubsistente e anulado no encerramento do 
exercício correspondente, mas que, dentro do prazo 
estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação.

(B) restos a pagar com prescrição não interrompida, bem 
como a despesa cuja inscrição como restos a pagar 
esteja atualizada e ainda vigente do direito do credor.

(C) compromissos reconhecidos antes do encerramento 
do exercício anterior, a obrigação de pagamento 
criada em virtude de serviços prestados, mas  
somente reconhecido o direito do devedor após o  
encerramento do exercício seguinte.

(D) transferências dos restos a pagar que estavam em 
contas de controle da aprovação do planejamento 
e orçamento, inscritos em exercício imediatamente 
anterior.

(E) despesas empenhadas, cujas inscrições em restos a 
pagar devem observar rotinas específicas quanto às 
informações de natureza patrimonial, orçamentária e 
controle.

48. Durante o processo de auditoria das demonstrações  
contábeis de uma determinada entidade, o auditor cole-
tou informações suficientes para concluir que, conforme 
norma específica sobre relatório de auditoria, não é  
possível para ele obter evidência apropriada e suficiente 
para fundamentar sua opinião, todavia os possíveis efei-
tos de distorções não detectadas sobre as demonstra-
ções contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas 
não generalizados. Com isso, o auditor deverá expressar 
uma opinião

(A) sem ressalva.

(B) com ressalva.

(C) negativa.

(D) adversa.

(E) com abstenção.

49. No que tange à Auditoria Interna, assinale a alternativa 
correta.

(A) A Auditoria Interna tem responsabilidade civil na pre-
venção de fraudes e erros, obrigando-se a identificar 
quaisquer indícios ou confirmações de irregularida-
des no decorrer de seu trabalho.

(B) A Auditoria Interna é exercida nas pessoas jurídicas 
de direito privado, exclusivamente.

(C) O planejamento do trabalho da Auditoria Interna 
compreende os exames preliminares das áreas, ati-
vidades, produtos e processos, para definir a ampli-
tude e a época do trabalho a ser realizado de acordo 
com as diretrizes estabelecidas pela administração 
da entidade.

(D) A Auditoria Interna compreende o exame das de-
monstrações contábeis de acordo com as normas 
contábeis da profissão. A atividade da Auditoria Inter-
na está estruturada em procedimentos, com enfoque 
técnico-contábil.

(E) A análise dos riscos da Auditoria Interna deve ser  
feita na fase final dos trabalhos, que estão relacio-
nados à possibilidade de não ter atingido, de forma 
satisfatória, o objetivo dos gestores administrativos.

50. Os Princípios Orçamentários visam estabelecer diretrizes 
norteadoras básicas, a fim de conferir         para 
os processos de elaboração, execução e controle do  
orçamento público.

Assinale a alternativa que complete o texto corretamente.

(A) tempestividade, competência e eficácia

(B) exclusividade, competência e eficiência

(C) legalidade, racionalidade e plurianualidade

(D) racionalidade, eficiência e transparência

(E) atividade, transparência e efetividade
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59. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal,  
art. 31, se a dívida consolidada de um ente da Federação 
ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimes-
tre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três 
subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 
        no primeiro.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna.

(A) 20%

(B) 25%

(C) 30%

(D) 35%

(E) 40%

60. De acordo com a Lei no 8.666/93, é dispensada a licitação

(A) para a contratação de serviços de obras com proje-
tos básicos ou executivos, bem como de avaliações 
em geral dessas obras, cuja natureza seja singular.

(B) para serviços de publicidade e divulgação, bem 
como de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.

(C) para os interessados que, na fase inicial de habili-
tação preliminar, comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital para exe-
cução de seu objeto.

(D) nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros  
gêneros perecíveis, no tempo necessário para a  
realização dos processos licitatórios correspondentes, 
realizadas diretamente com base no preço do dia.

(E) para interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições exigidas para  
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação.

55. De acordo com os preceitos contábeis públicos, o supri-
mento de fundos é caracterizado por ser um(a)

(A) recurso adicional para despesas extraorçamentárias.

(B) empenho liquidado, mas ainda não lançado no exer-
cício corrente.

(C) DDR omprometida por liquidação, porém empenhada 
como adiantamento na prestação de contas.

(D) despesa que não se possa subordinar ao processo 
normal de aplicação do recurso.

(E) adiantamento de valores a um servidor para futura 
prestação de contas.

56. Assinale a alternativa que apresenta o quadro em que 
serão informados os restos a pagar processados ins-
critos até o exercício anterior nas respectivas fases de  
execução.

(A) Execução de Restos a Pagar Não Processados.

(B) Principal do Balanço Financeiro.

(C) Execução de Restos a Pagar Processados.

(D) Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.

(E) Empenhos a Liquidar.

57. No que tange à renúncia da receita, o conceito “aquele 
que representa o montante do imposto cobrado na ope-
ração anterior e objetiva neutralizar o efeito de recupera-
ção dos impostos não cumulativos, pelo qual o Estado se 
apropria do valor da isenção nas etapas subsequentes 
da circulação da mercadoria”, refere-se a qual espécie?

(A) Crédito presumido.

(B) Remissão.

(C) Anistia.

(D) Acordo.

(E) Isenção.

58. Um determinado Município hipoteticamente apresentou 
uma receita corrente líquida de apuração da ordem de 
R$ 850 bilhões. Nesse caso específico e respeitando o 
determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal, indique 
o limite máximo de despesa total com pessoal em que 
esse ente da Federação poderá incorrer em R$ bilhões.

(A) 255.

(B) 340.

(C) 425.

(D) 510.

(E) 595.




