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ANALISTA CONTÁBIL JR. 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, 
Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) questões, Legislação Básica 05 (cinco) questões e 
Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo no próprio cartão de respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de 
nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações 
registradas no caderno não serão levadas em consideração. 

X.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
o cartão de respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 
 

 

 GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
 

NOME: ASSINATURA DO CANDIDATO: INSCRIÇÃO: 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Leia o texto abaixo de Leandro Karnal para 

responder às questões de 1 a 6. 
 

A perfeição (adaptado) 
 O susto de reencontrar alguém que não vemos 
há anos é o impacto do tempo. O desmanche alheio 
incomoda? Claro que não, apenas o nosso refletido na 
hipótese de estarmos também daquele jeito. Há 
momentos nos quais o salto para o abismo do fim 
parece mais dramático: especialmente entre 35 e 55. 
(...) 
 Agatha Christie deu um lindo argumento para 
todos nós que envelhecemos. Na sua Autobiografia, 
narra que a solução de um casamento feliz está em 
imitar o segundo casamento da autora: contrair núpcias 
com um arqueólogo (no caso, Max Mallowan), pois, 
quanto mais velha ela ficava, mais o marido se 
apaixonava. Talvez o mesmo indicativo para homens e 
mulheres estivesse na busca de geriatras, 
restauradores, historiadores, egiptólogos ou, no limite, 
tanatologistas. 
 Envelhecer é complexo, a opção é mais 
desafiadora. O célebre historiador israelense Yuval 
Harari prevê que a geração alpha (nascidos no século 
em curso) chegará, no mínimo, a 120 anos se obtiver 
cuidados básicos. O Brasil envelhece 
demograficamente e nós poderíamos ser chamados de 
vanguarda do novo processo. Dizem que Nelson 
Rodrigues aconselhava aos jovens que 
envelhecessem, como o melhor indicador do caminho 
a seguir. Não precisamos do conselho pois o tempo é 
ceifador inevitável. (...) 
 Como em toda peça teatral, o descer das 
cortinas pode ser a deixa para um aplauso caloroso ou 
um silêncio constrangedor, quando não vaia 
estrondosa. É sabedoria que o tempo ensina, ao retirar 
nossa certeza com o processo de aprendizado. Hoje 
começa mais um dia e mais uma etapa possível. Hoje 
é um dia diferente de todos. Você, tendo 16 ou 76, será 
mais velho amanhã e terá um dia a menos de vida. Hoje 
é o dia. Jovens, velhos e adjacentes: é preciso ter 
esperança. 
 
1) De acordo com o primeiro parágrafo do texto, 

assinale a alternativa correta. 
 
a) Ao encontrar alguém que não vemos há muito 

tempo, nós não nos incomodamos, direta ou 
indiretamente, com seu envelhecimento. 

b) Existe a possibilidade, como hipótese, de se 
sentir tocado pelo envelhecimento do outro, 
dependendo da gravidade com que os efeitos 
atuaram nele. 

c) Os efeitos do tempo no outro ganha 
significância para nós na medida em que essa 
percepção, por meio da projeção, nos traz 
consciência de que vivemos um processo 
semelhante. 

d) O salto para o abismo torna-se um problema 
grave para determinada faixa etária, cujos 
problemas com o envelhecimento podem levar 
a atitudes extremas como o suicídio. 

2) De acordo com a leitura atenta do texto, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
a) Em sua autobiografia, Agatha Christie disse 

que, ao casar com um profissional que valoriza 
o mundo antigo – como restauradores, 
historiadores, egiptólogos, ou arqueólogos 
como seu marido –, garantiu o aumento do 
interesse do marido por ela ao longo do tempo.  

b) O historiador israelense Yuval Harari faz uma 
previsão de que os nascidos nesse século, 
desde que tomem certos cuidados, devem viver 
120 anos ou mais. 

c) O autor do texto, depois de citar o conselho de 
Nelson Rodrigues aos jovens para que 
envelheçam, afirma que tal conselho é 
desnecessário, já que o envelhecimento é 
inevitável. 

d) Apesar de afirmar a implacabilidade do tempo, 
o autor afirma a necessidade de assumir uma 
postura otimista frente a essa realidade. 

 
3) Leia os trechos retirados do texto e assinale a 

alternativa que não possui uma figura de 
linguagem em sua construção. 
 
a) “pois o tempo é ceifador inevitável.” 
b) “deixa para um aplauso caloroso.” 
c) “É sabedoria que o tempo ensina.” 
d) “Você, tendo 16 ou 76, será mais velho 

amanhã.” 
 
4) De acordo com as regras que regem a 

acentuação gráfica na Língua Portuguesa, 
analise as afirmativas abaixo.  

 

I. As formas verbais “há” e “será” são 

acentuadas, pois são oxítonas terminadas 
em “a”. 

II. O adjetivo “dramático” é acentuado, pois é 

uma proparoxítona. 

III. O adjetivo “inevitável” é acentuado, pois é 

uma paroxítona terminada em “l”. 
 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

c) Apenas a afirmativa III está correta. 

d) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
5) De acordo com o significado do texto lido e 

com a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa que associa 
corretamente o trecho destacado nas frases 
abaixo com a sua classificação morfológica 
entre parênteses. 
a) “O susto de reencontrar alguém que não 

vemos há anos” (conjunção integrante). 
b) “narra que a solução de um casamento feliz” 

(pronome relativo). 
c) “pois o tempo é ceifador inevitável” (conjunção 

coordenativa).  
d) “Você, tendo 16 ou 76, será mais velho” 

(pronome pessoal). 
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6) Leia com atenção o trecho “O Brasil envelhece 
demograficamente e nós poderíamos ser 
chamados de vanguarda do novo processo” e, 
de acordo com a Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa que 
preencha correta e respectivamente as lacunas 
do excerto abaixo. 

 
 De acordo com a sintaxe a palavra 
“demograficamente” é classificada como _____, esse 
termo modifica o verbo “envelhece” que é um verbo 
_____.   
  

a) Adjunto Adnominal / Transitivo. 
b) Advérbio de modo / de ligação. 
c) Adjunto Adverbial / Intransitivo. 
d) Advérbio de modo / Transitivo. 

 
7) De acordo coma Gramática Normativa da 

Língua Portuguesa, assinale a alternativa em 
que o uso do acento grave, indicador de crase, 
está corretamente empregado. 
a) Estou sujeito à chuvas e trovoadas. 
b) Ele estudou das 7h até às 10h da manhã. 
c) Ensinou gramática às próprias filhas desde 

quando elas eram pequenas. 
d) Precisamos estar atentos às suas 

necessidades. 
 
 Leia com atenção a charge do cartunista 

estadunidense Bill Watterson para responder 
às questões de 8 a 10. 

 

 
 

 
8) De acordo com a tira e com a Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo.  

 
I. As reticências utilizadas no segundo 

quadrinho marcam a interrupção da fala da 
personagem, cujo sentido, embora omitido 
textualmente, pode ser depreendido pelo 
conjunto da tira. 

II. A expressão “AHHH!!” no terceiro 

quadrinho, classificada como onomatopeia, 
é um recurso muito comum nos quadrinhos 
em geral. 

III. As formas verbais “vou dar” e “vá fazer”, 

embora estejam conjugadas em pessoas 
diferentes – respectivamente, na 1ª e 3ª 
pessoa do singular –, estão no mesmo 
modo verbal, o indicativo. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

9) De acordo com a leitura atenta da tira, assinale 

a alternativa incorreta. 

 

a) No primeiro quadrinho, as palavras “chato” e 

“divertido” são antíteses que ajudam a 

personagem a construir discursivamente a 

oposição entre as duas ações no seu 

enunciado. 

 

b) No segundo quadrinho, Calvin vale-se da 

mesma estratégia argumentativa utilizada no 

quadrinho anterior para convencer a outra 

personagem. 

 

c) A reação da personagem que lê o livro no 

terceiro quadrinho afeta o garoto, 

transformando sua opinião sobre a leitura. 

 

d) A valorização da leitura fica evidente na tira 

quando o tigre impede o garoto de ler o livro, 

opondo a importância do ato de ler às 

brincadeiras infantis. 

 

10) Releia os enunciados abaixo, reescritos a partir 

do primeiro quadrinho da tira, e, de acordo com 

as regras de pontuação da Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa, assinale a 

alternativa correta. 

 

a) Eu vou fazer algo divertido, enquanto você fica, 

aí lendo esse livro chato. 

 

b) Enquanto você fica aí lendo esse livro chato, eu 

vou, fazer algo divertido. 

 

c) Enquanto você, fica aí lendo esse livro chato eu 

vou fazer algo divertido. 

 

d) Eu, enquanto você fica aí lendo esse livro 

chato, vou fazer algo divertido. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
11) Sobre equipamentos que possibilitam a 

conexão de computadores em redes, leia o 
excerto abaixo. 

 O hub é o responsável por _____ vários 
computadores em uma mesma rede local de 
computadores (LAN). Já os switches mantêm uma tabela 
lógica que _____ o endereço MAC de cada computador à 
porta que ele está conectado, sendo capaz de direcionar 
os dados para seu destinatário. Os roteadores são 
responsáveis por fazer a ponta entre a LAN e a(o) _____. 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) conectar / relaciona / internet 
b) discriminar / relaciona / usuário 
c) manipular / duplica / usuário 
d) monitorar / duplica / internet 

 
12) Sobre o protocolo de rede que permite gerenciar 

informações relativas aos erros nas máquinas 
conectadas, assinale a alternativa correta. 
a) HTTP  c)  ICMP 
b) FTP  d)  SSL 

 
13) Dos objetivos principais da criptografia, 

analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) confidencialidade da mensagem: só o 

destinatário autorizado deve ser capaz de extrair 
o conteúdo da mensagem da sua forma cifrada.  

(  ) integridade não violada da mensagem: o 
destinatário não deverá ser capaz de verificar se 
a mensagem foi alterada durante a transmissão. 

(  ) autenticação do remetente: o destinatário 
deverá ser capaz de verificar que se o 
remetente é realmente quem diz ser. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, F  c)  V, V, F 
b) V, F, V  d)  F, F, V 

 
14) A Política de Segurança da Informação (PSI) 

possibilita o gerenciamento da segurança de 
uma organização. Sobre PSI, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Estabelece regras e padrões para proteção da 

informação 
b) Garantir que a informação não seja alterada ou 

perdida 
c) Não compartilhar a informação para que a torne 

segura 
d) Os controles devem ser definidos levando em 

conta as características de cada empresa 
 
15) Na tabela do MS Excel 2016, versão em 

português, configuração padrão a seguir, 
assinale a alternativa que apresenta o 
resultado correto da fórmula 
=MÍNIMO(A1:B2)+SOMA(C1:C2). 
 

 
 
a) 41  c)  40 
b) 29  d)  39 

LEGISLAÇÃO BÁSICA 

 
16) A Lei n° 12.587/2012 institui as diretrizes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana, 
estabelecendo princípios importantes dessa 
política. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
que apresenta corretamente um princípio da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
 
a) Preferência no uso do espaço público de 

circulação, vias e logradouros aos que 
necessitem de veículos automotores 

 
b) Livre distribuição dos benefícios e ônus 

decorrentes do uso dos diferentes modos e 
serviços, de modo a favorecer a construção de 
rodovias 

 
c) Desenvolvimento sustentável das cidades, nas 

dimensões socioeconômicas e ambientais 
 
d) Acessibilidade direcionada 

 
 
17) A respeito dos conceitos de Empresa Pública e 

Sociedade de Economia Mista estabelecidos 
pela Lei n° 13.303/2016, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) Sociedade de economia mista é a entidade 

dotada de personalidade jurídica de direito 
público, criada por lei, sob a forma de 
sociedade anônima, cujo capital social é 
integralmente detido pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios 

 
b) Empresa pública é a entidade dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, com 
criação autorizada por lei e com patrimônio 
próprio, cujo capital social é integralmente 
detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municípios 

 
c) Sociedade de economia mista é a entidade 

dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, criada por lei, sob qualquer forma 
societária, cujas ações com direito a voto 
pertençam pelo menos um terço à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou 
a entidade da administração indireta 

 
d) Empresa pública é a entidade dotada de 

personalidade jurídica de direito público, com 
criação autorizada por lei, cujo capital social 
seja, pelo menos, um terço pertencente à 
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou 
pelos Municípios 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YWFmNzoyYmNh:V2VkLCAxOCBEZWMgMjAxOSAwODowNDowNyAtMDMwMA==

 
 

4 IBFC_13  

18) A Lei n° 13.303/2016 estabelece requisitos 
mínimos de transparências que as Empresas 
Públicas e as Sociedades de Economia Mista 
deverão observar. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
a) As Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista deverão elaborar e divulgar 
uma política de divulgação de informações, em 
conformidade com a legislação em vigor e com 
as melhores práticas 

 
b) As Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista deverão divulgar em nota 
explicativa às demonstrações financeiras, dos 
dados operacionais e financeiros das 
atividades relacionadas à consecução dos fins 
de interesse coletivo ou de segurança nacional 

 
c) As Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista deverão elaborar a política de 
distribuição de dividendos, à luz do interesse 
público que justificou a criação da empresa 
pública ou da sociedade de economia mista 

 
d) As Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista deverão divulgar 
bimestralmente o relatório integrado ou de 
sustentabilidade 

 
19) O Estatuto Social da Empresa Municipal de 

Desenvolvimento de Campinas S/A (EMDEC) 
estabelece em seu artigo 3° o prazo de duração 
da EMDEC, conforme o Art. 3º O prazo de 
duração da empresa é _____.” 

 
 Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 
a) 10 anos 
b) Indeterminado 
c) 5 anos 
d) 20 anos 

 
20) A Empresa Municipal de Desenvolvimento de 

Campinas S/A (EMDEC) possui alguns órgãos 
estatutários definidos em seu Estatuto Social. 
Sobre o assunto, assinale a alternativa 
incorreta. 
 
a) É órgão estatutário da EMDEC a Assembleia 

Geral 
 
b) É órgão estatutário da EMDEC o Conselho 

Fiscal 
 
c) É órgão estatutário da EMDEC o Conselho de 

Políticas Públicas 
 
d) É órgão estatutário da EMDEC a Diretoria 

Executiva 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) A Empresa Tudo Certo Ind. e Com. Ltda 

apresentou os seguintes dados em dezembro 
de X1: Caixa e equivalente de Caixa  R$ 
250.000,00; Estoque de Produtos Acabados R$ 
80.000,00; Tributos a Recuperar R$ 17.000,00;  
Equipamentos de Informática R$ 11.300,00; 
Fornecedores R$ 55.000,00; Empréstimos 
Bancários R$ 90.000,00; Reserva de Lucro R$ 
210.000,00; Clientes Nacionais R$ 98.000,00; 
Estoque de Produtos em Processo R$ 
180.000,00; Despesas Antecipadas R$ 
5.000,00; Móveis e Utensílios R$ 23.700,00; 
Salários e Ordenados a pagar R$ 35.000,00; 
Financiamento (24 meses) R$ 60.000,00; 
Contas a Receber R$ 25.000,00; Estoque de 
matéria prima R$ 45.000,00; Clientes Nacionais 
(48 meses) R$ 210.000,00; Máquinas e 
Equipamentos R$ 120.000,00; Tributos a pagar 
R$ 15.000,00 e Capital Social R$ 950.000,00. 
Durante o primeiro trimestre de X2 a empresa 
vendeu 50% de seus produtos acabados de X1 
pelo valor de R$ 110.000,00 recebendo 30% à 
vista e o restante à prazo (parcelas inferiores a 
12 prestações) e os produtos que estavam em 
processo foram 100% concluídos. Considere 
somente os impactos dessas modificações e 
assinale a alternativa correta em relação a 
situação da empresa. 
a) A empresa teve um lucro bruto de R$ 30.000,00 
b) O ativo circulante totaliza R$ 730.000,00 
c) O saldo final do estoque de produtos acabados 

é R$ 40.000,00 
d) A soma total dos três estoques da empresa 

totaliza R$ 265.000,00 
 
22) Com base na Instrução Técnica Geral (ITG) 

2.000 (R1) – Escrituração Contábil, analise as 
afirmativas abaixo. 

I. São itens obrigatórios na escrituração 

contábil: data que ocorreu o fato contábil, 
valor do registro e informação que permita 
identificar, de forma unívoca, todos os 
registros que integram um mesmo 
lançamento contábil. 

II. No registro contábil é necessário o número 

de identificação de cada lançamento em 
ordem sequencial relacionado ao 
documento de origem. 

III. Os livros contábeis, por exemplo, diário e 

razão, sejam eles em formato digital ou não 
digital possuem formalidades extrínsecas 
obrigatórias. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

d) Apenas a afirmativa I está correta 
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23) A Distribuidora de Brinquedos Tem de Tudo 
Ltda, adquiriu da Indústria de Brinquedos Bom 
Preço S/A um lote de Brinquedos no valor de R$ 
50.000,00, incluso 18% de ICMS e o valor será 
pago em 3x sem juros. Com base apenas nestas 
informações, assinale a alternativa correta. 
a) A indústria de Brinquedos Bom Preço S/A deve 

registrar um crédito em receita de vendas no 
valor de R$ 41.000,00 e um crédito de ICMS a 
recolher de R$ 9.000,00 

b) A distribuidora de Brinquedos Tem de Tudo 
Ltda irá debitar o seu estoque em R$ 41.000,00 

c) A distribuidora de Brinquedos Tem de Tudo Ltda irá 
registrar crédito de R$ 9.000,00 de ICMS a recuperar 

d) A indústria de Brinquedos Bom Preço S/A deve 
registrar um débito de R$ 50.000,00 na conta 
caixa e equivalente de caixa 

 
24) Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade 

Técnica Geral (NBCTG 03 (R3)), Demonstração 
dos Fluxos de Caixa, esta demonstração deve 
apresentar os fluxos de caixa do período com 
a seguinte classificação: Atividades 
Operacionais, Atividades de Investimento e 
Atividades de Financiamento, fazendo esta 
apresentação da forma mais apropriada para o 
negócio da empresa. Em relação a mencionada 
demonstração, assinale a alternativa correta. 
a) Cada transação realizada pela empresa irá 

impactar em apenas um fluxo de caixa 
b) Recebimentos de caixa decorrentes de 

royalties devem ser classificados no fluxo de 
caixa das atividades de financiamento 

c) Recebimentos de caixa derivados de venda de 
instrumentos patrimoniais devem ser classificados 
no fluxo de caixa das atividades de investimento 

d) Recebimentos de caixa pela emissão de nota 
promissória devem ser classificados no fluxo de 
caixa das atividades operacionais da empresa 

 
25) A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) deve 

ser apresentada ao final de cada exercício social, 
pelas entidades sob forma jurídica de Sociedade 
por Ações, com Capital Aberto, e outras que a lei 
estabelecer, porém, a Norma Brasileira de 
Contabilidade Técnica Geral (NBC TG 09), 
Demonstração do Valor Adicionado, recomenda a 
elaboração da mencionada demonstração por 
todas as empresas que divulgam demonstrações 
contábeis. Sendo assim, em relação a DVA, 
assinale a alternativa correta. 
a) A DVA busca apresentar a parcela de 

contribuição da empresa na formação do Produto 
Interno Bruto (PIB), utilizando o mesmo modelo 
econômico no cálculo do valor adicionado 

b) A DVA está fundamentada em conceitos 
microeconômicos e apresenta o quanto a 
empresa agrega de valor aos insumos 
adquiridos de terceiros e, vendidos ou 
consumidos em determinado período 

c) A construção de ativo dentro da própria empresa 
é equivalente a uma produção vendida para a 
própria empresa, desta forma, o valor dos custos 
dos insumos adquiridos de terceiros deve ser 
registrado como receita na DVA 

d) A DVA proporciona para os investidores e 
outros usuários, conhecimento de informações 
de natureza econômica e social, oferecendo a 
possibilidade de melhor avaliação de suas 
atividades na sociedade em que está inserida 

26) Conforme o Art. 3º da Lei nº 5.172/1966 “Tributo é 
toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em 
lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada”. Com base na mencionada 
legislação, assinale a alternativa correta. 
a) O tributo terá sua natureza jurídica baseada na 

atividade/natureza jurídica de cada entidade 
b) A obrigação tributária principal decorre do fato 

gerador e tem por objeto o pagamento do 
tributo ou penalidade pecuniária 

c) A União poderá instituir tributos com distinção 
entre os Estados, sempre que esta leve em 
consideração o poder contributivo de cada estado 

d) O declarante poderá retificar sua declaração por 
iniciativa própria visando reduzir ou excluir 
tributos, a qualquer tempo, desde que comprove 
erro na declaração 

 
27) A Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 

Geral (NBC TG 27 (R4)), Ativo Imobilizado, 
apresenta a seguinte definição: “Ativo 
imobilizado é o item tangível que é mantido para 
uso na produção ou fornecimento de 
mercadorias ou serviços, para aluguel e outros, 
ou para fins administrativos; e se espera utilizar 
por mais de um período.” Em relação a este 
assunto, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiros (V) ou Falso (F). 
(  ) Para que o custo de um item seja considerado 

Ativo Imobilizado deve ser provável que este trará 
futuros benefícios econômicos para entidade e 
seu custo deve ser mensurado confiavelmente. 

(  ) São custos de Ativo Imobilizado custos de 
abertura de nova instalação e custos da 
transferência das atividades para novo local, ou 
para nova categoria de clientes. 

(  ) O custo de ativo construído pela própria 
empresa determina-se utilizando os mesmos 
princípios de ativo adquirido. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V 
b) F, V, V 
c) V, V, F 
d) V, V, V 

 
28) Segundo Padoveze (2013) “O modelo de decisão 

da margem de contribuição é o modelo decisório 
fundamental para a gestão dos resultados da 
empresa...” Considere a importância do tema 
mencionado por Padoveze, o Gestor da Indústria 
Exata Produção Ltda solicitou ao seu 
departamento de custos não apenas a margem de 
contribuição de seu principal produto, mas o seu 
ponto de equilíbrio contábil. Analise que no último 
trimestre o produto vendeu R$ 500.000,00, seus 
custos variáveis totais foram R$ 80.000,00; os 
custos fixos R$ 262.500,00; as despesas variáveis 
R$ 45.000,00 e a quantidade vendida no período 
foi 5.000 unidades, e assinale a alternativa correta. 
a) A margem de contribuição total foi de R$ 220.000,00 
b) O ponto de equilíbrio contábil foi R$ 375.000,00 
c) A margem de contribuição unitária foi de R$ 44,00 

e o ponto de equilíbrio contábil de 4.000 unidades 
d) A margem de contribuição unitária foi de R$ 75,00 

e o ponto de equilíbrio contábil foi 3.500 unidades 
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29) A Empresa Brasil Comércio Ltda apresentou as 
seguintes transações em determinado período: 
compra de mercadorias para revenda  
R$ 55.900,00 com pagamento à prazo, venda de 
100% das mercadorias adquirida por  
R$ 144.000,00, recebendo 50% à vista e o 
restante à prazo, contabilização e pagamento 
de ordenados e salários R$ 15.000,00; 
contabilização de contas de consumo a pagar 
R$ 3.000,00. Considere que o saldo da conta 
caixa no início deste período era de $20.000,00 
e que estas foram as únicas transações 
ocorridas no período e assinale a alternativa 
correta. 
a) Considerando o regime de caixa a empresa 

terá um resultado positivo de R$ 70.100,00 
b) Pelo regime de competência, o saldo final da 

conta caixa é de R$ 90.100,00 
c) O resultado apurado pelo regime de 

competência será de R$ 70.100,00 positivo 
d) Na apuração realizada pelo regime de caixa o 

resultado será R$ 69.000,00 
 
30) Segundo Art. 145 da Constituição Federal de 

1988 “A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos: I – Impostos; II – Taxas, em razão do 
exercício do poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição; III–
contribuição de melhoria, decorrente de obras 
públicas.” Em relação aos impostos, analise as 
afirmativas abaixo. 

I. Imposto de Importação e Imposto de 

Exportação são de competência da União. 

II. Imposto sobre propriedade de veículos 

automotores (IPVA) é de competência dos 
Estados e Distrito Federal. 

III. Imposto de transmissão causa mortis e 

doação, de quaisquer bens ou direitos é de 
competência dos Municípios e Distrito 
Federal. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

d) Apenas a afirmativa II está correta 

 
31) Para analisar as Demonstrações Contábeis 

Financeiras, podemos utilizar um conjunto de 
índices, dentre eles os índices de liquidez. Em 
relação a este conjunto, assinale a alternativa 
correta. 
a) A liquidez corrente é o resultado da divisão 

entre a soma do ativo circulante e ativo 
realizável a longo prazo e, o passivo circulante 

b) A liquidez seca é encontrada dividindo o Caixa 
e Equivalentes de Caixa pelo Passivo 
Circulante 

c) A liquidez geral divide o Ativo Total pelo 
Passivo Total 

d) A liquidez corrente revela a capacidade de 
pagamento a curto prazo 

32) A Lei nº 4.320/64 define os estágios da 
execução da receita pública. A respeito desses 
estágios, assinale a alternativa correta. 
a) Lançamento, cobrança e arrecadação 
b) Cobrança, lançamento e arrecadação 
c) Lançamento, arrecadação e recolhimento 
d) Cobrança, arrecadação e recolhimento 

 
33) De acordo com a Lei nº 4.320/64, assinale a alternativa 

correta que indica em qual categoria econômica 
estão classificadas as despesas de custeio. 
a) Despesas Circulantes 
b) Despesas Patrimoniais 
c) Despesas de Capital 
d) Despesas Correntes 

 
34) A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101/00) estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal. Com base 
no Art. 2º da mencionada legislação, e em 
relação aos termos utilizados para efeito desta 
legislação, assinale a alternativa incorreta. 
a) Receita corrente líquida: somatório das receitas 

tributárias, de contribuições, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias, de serviços, 
transferências correntes e outras receitas correntes 

b) Ente de Federação: a União, cada Estado, o 
Distrito Federal e cada Município 

c) Empresa estatal dependente: empresa controlada 
que receba do ente controlador recursos financeiros 
para pagamento de despesas com pessoal, ou de 
custeio em geral, ou de capital, excluídos, no último 
caso, àqueles provenientes de aumento de 
participação acionária 

d) Empresa controlada: sociedade cuja maioria do 
capital social com direito a voto pertença, direta 
ou indiretamente, ao setor privado 

 
35) O art.14, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101/00) trata da renúncia de 
receita. Sobre os itens que compreende a 
renúncia, assinale a alternativa correta. 
a) A remissão, o subsídio e o recolhimento 

compulsório 
b) A concessão de créditos, a redução de alíquota 

sobre o consumo e a tributação sobre a renda 
c) A anistia, o crédito presumido e o subsídio 
d) O recolhimento compulsório, a alteração da 

base de cálculo do imposto e a prescrição da 
dívida pública 

 
36) De acordo com o artigo 165 da Constituição 

Federal de 1988, assinale a alternativa correta em 
relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
a) Orienta a elaboração da Lei Orçamentária 

Anual e dispõe sobre as alterações na 
legislação tributária 

b) Compreende os orçamentos de investimento e 
seguridade social 

c) Estabelece de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração 
federal para as despesas de capital e para as 
relativas aos programas de duração continuada 

d) Dentre suas disposições, não poderá, 
estabelecer a política de aplicação das 
agências financeiras de fomento 
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37) De acordo com a Lei nº 4.320/64, há uma 
denominação para o saldo positivo das 
diferenças acumuladas mês a mês, entre a 
receita prevista a e realizada, considerando-se 
ainda, a tendência do exercício. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 
a) Superávit orçamentário 
b) Excesso de arrecadação 
c) Superávit financeiro 
d) Economia orçamentária 

 
38) De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público, a Demonstração das Variações 
Patrimoniais (DVP) deve conter valores de 
determinados itens do período contábil, conforme 
determinado nas NBC TSP.  Nesse sentido, assinale 
a alternativa que apresenta itens da DVP.  
a) Receita, correspondente às variações 

patrimoniais diminutivas 
b) Despesa, correspondente às variações 

patrimoniais aumentativas 
c) Ganhos ou perdas antes dos tributos reconhecidos 

na alienação de ativos, ou pagamento de ativos 
relativos a operações em descontinuidade 

d) Parcela do resultado de coligadas e empreendimento 
controlado em conjunto, mensurada pelo método da 
equivalência patrimonial 

 
39) Na Lei Orçamentária de determinado Município 

da região Noroeste, para o exercício de 2018, 
consta a autorização da despesa na dotação 
orçamentária “serviços de conservação e 
manutenção de logradouros públicos”, no 
valor de R$ 220.000,00. Ao final do exercício de 
2018, a execução orçamentária da referida 
dotação apresentava a seguinte situação:  
- Despesa empenhada: R$ 130.000,00 
- Despesa liquidada (processada): R$ 93.000,00 
- Despesa paga: R$ 81.000,00 
- Anulação parcial da referida dotação: R$ 20.000,00 

 Ao final do exercício de 2018 a execução orçamentária 
apresentou uma economia orçamentária. Quanto ao 
valor, assinale a alternativa correta. 
a) R$ 122.000,00 
b) R$ 70.000,00 
c) R$ 151.000,00 
d) R$ 80.000,00 

 
40) O art. 74 da Constituição Federal determina a 

instalação de um sistema de controle interno 
no setor público e lista as finalidades deste 
sistema. De acordo com o referido artigo, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Apoiar o controle interno no exercício de sua 

missão institucional 
b) Avaliar o cumprimento das metas previstas no 

plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da União 

c) Exercer o controle das operações de crédito, 
avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da União 

d) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos e entidades da administração federal, 
bem como da aplicação de recursos públicos 
por entidades de direito privado 
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