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Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, 

com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material 

não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões objetivas; 

- contém 01 (uma) Prova Discursiva; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas e da Folha Definitiva da Prova Discursiva. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. O gabarito da prova objetiva será divulgado na data descrita no Cronograma de Execução desse 

certame. 

 

ANALISTA CONTADOR
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 08 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 
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Alguém tinha contado a David a história do sujeito diagnosticado com uma doença grave a 

quem o médico só havia dado um ano de vida: o doente pediu demissão do emprego, vendeu tudo 

o que tinha e foi gastar numa farra de dimensões épicas. Pouco depois, descobriu-se que o 

diagnóstico estava errado. Parece que o médico teve que enfrentar um processo, mas daí em 

diante a história perdia o interesse para David.  

Ele pensava nisso ao observar o oncologista pegando um pequeno elefante de pedra verde 

que tinha em sua estante. Revirava-o entre as mãos enquanto falava. Era como se estivessem ali 

discutindo o caso do pequeno elefante de pedra, não o de David. Tratamentos disponíveis. Meses 

a mais, meses a menos, dependendo disso ou daquilo. O médico examinou a tromba do elefante, 

as patas. Virou o animal para um lado, para outro. Disse qualquer coisa sobre quimioterapia (e 

que no caso dele não recomendava, e _______ não) e radioterapia (e que no caso dele 

recomendava, e _________).  

Lá do fundo do oceano de silêncio onde David estava mergulhado, por um instante ele teve 

a impressão de que o elefante ia responder. Seu novo porta-voz de pedra verde, que falaria por 

ele, com uma voz pequena, mineral e ponderada. Já que as palavras de David pareciam estar 

enfiadas dentro de alguma gaveta, num canto do seu cérebro doente. Em meio à pressa e à 

desordem, ele não conseguia encontrá-las.  

David tinha lido numa revista, muitos anos antes, que os elefantes abandonam sua manada 

ao sentir que a morte está próxima e vão sozinhos procurar um lugar onde não seja difícil 

encontrar água e abrigo. Os dentes se fragilizam, perdem a eficiência, e os animais vão buscar 

áreas pantanosas, onde encontram o alimento já amolecido. Parecia ser essa a origem do mito do 

cemitério de elefantes: era só uma coincidência geográfica, um lugar onde tentavam aliviar as 

dificuldades de enfrentar por si a última fase da vida. Era ali que, solitários, viam seu último dia e 

davam seu último suspiro, abandonando aquele colosso de corpo que antes parecia indestrutível. 

Elefantes não deveriam morrer. Mas morriam. ____________ os ossos.  

Terminada a consulta, ele apertou com sua mão fria a mão morna e segura do médico. A 

enfermeira, profissionalíssima, levou-o para tratar de todas as formalidades que continuavam 

existindo, a mesma teia de ordem, o mesmo seguir adiante. ________ papéis que devia assinar, 

agradecimentos que devia fazer, com sorrisos que não eram sorrisos, eram só contrações dos 

músculos do rosto. Ele pensou na embocadura do trompete. Ajeite os músculos desse jeito, 

coloque a pressão correta, nem mais, nem menos, e sopre.  

Não arrancou as roupas e saiu gritando pelas ruas, parte de um grupo de pessoas às quais 

finalmente se permitia certa falta de juízo. Não passou a mão na bunda da enfermeira que fazia o 

possível para fingir que não era bonita. Não subiu no telhado da clínica. Só o que fez foi procurar 

um café ali perto, surpreso com o modo como tudo continuava igual. O céu não tinha ficado cor 

de abóbora, nem o chão tremia, nem godzillas pisoteavam os carros. 

(Extraído e adaptado de Adriana Lisboa, Hanói. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013. p.9-11. 522 palavras.) 
 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 

11, 12, 25 e 28 do texto. 
 

A) por que – por quê – Sobravam – Havia 

B) porquê – porque – Sobravam – Haviam 

C) por que – por quê – Sobrava – Havia  

D) por quê – por que – Sobrava – Haviam 

E) porque – porquê – Sobrava – Havia  
 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa em que a relação de referência está correta. 
  

A) sujeito de estivessem ... discutindo (l. 07-08) – o oncologista e o pequeno elefante (l. 06). 

B) dele (l. 11, duas ocorrências) – o animal (l. 10). 

C) ele (l. 17) – seu novo porta-voz (l. 14). 

D) essa (l. 21) – busca dos elefantes velhos por isolamento em áreas pantanosas (l. 18-21). 

E) sujeito de devia assinar (l. 28) – A enfermeira (l. 26-27). 
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QUESTÃO 03 – Assinale a afirmação que está de acordo com o texto. 

 

A) David pensou em pedir demissão, vender tudo o que tinha e sair a fazer farra quando soube do 

diagnóstico que teria apenas um ano de vida. 

B) Para David, o oncologista que lhe informou o diagnóstico fingia dirigir suas palavras a um pequeno 

elefante de pedra verde e, com isso, evitava falar-lhe diretamente. 

C) David nomeou o pequeno elefante de pedra verde seu porta-voz, pois, em meio à desordem em 

que ficou com o diagnóstico, não encontrava palavras para responder ao médico. 

D) David lembrou-se de que os elefantes se afastam da manada e procuram um lugar onde possam 

sobreviver sozinhos quando chegam ao fim da vida. 

E) Ao fim da consulta, David percebeu que nada havia mudado, razão pela qual fez um esforço para 

não cometer transgressões como passar a mão na bunda da enfermeira. 

 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alteração referente a sinal de pontuação que seria INCORRETA no texto 

(desconsiderando as alterações necessárias de letras maiúsculas e minúsculas). 

 

A) Substituição do ponto-final entre dimensões épicas e Pouco depois (l. 03) por vírgula. 

B) Substituição do ponto-final entre morrer e Mas (l. 25) por vírgula. 

C) Substituição do ponto-final entre trompete e Ajeite os músculos (l. 30) por dois-pontos. 

D) Inserção de vírgula entre enfermeira e que fazia (l. 33).  

E) Substituição do ponto-final entre igual e O céu (l. 35) por dois-pontos. 

 

 

QUESTÃO 05 – O texto usa, como recursos expressivos, elementos de linguagem figurada e 

elementos da imaginação e das reflexões de David. Quanto a esses recursos, analise as assertivas 

abaixo: 

 

I. O trecho Lá do fundo do oceano de silêncio onde David estava mergulhado (l. 13) contém 

elementos imaginados por David. 

II. O trecho as palavras de David pareciam estar enfiadas dentro de alguma gaveta                 

(l. 15-16) contém elementos de linguagem figurada. 

III. O trecho O céu não tinha ficado cor de abóbora, nem o chão tremia, nem godzillas 

pisoteavam os carros (l. 35-36) contém elementos das reflexões de David. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 06 – O texto também faz uso expressivo de fragmentos de período – segmentos 

terminados em ponto final que não são períodos completos. Qual alternativa NÃO contém um 

fragmento de período? 

 

A) Tratamentos disponíveis. (l. 08). 

B) Meses a mais, meses a menos, dependendo disso ou daquilo. (l. 08-09). 

C) Seu novo porta-voz de pedra verde, que falaria por ele, com uma voz pequena, mineral e 

ponderada. (l. 14-15). 

D) Já que as palavras de David pareciam estar enfiadas dentro de alguma gaveta, num canto do seu 

cérebro doente. (l. 15-16). 

E) Em meio à pressa e à desordem, ele não conseguia encontrá-las. (l. 16-17). 
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QUESTÃO 07 – Analise as possibilidades de alterações abaixo, referentes ao uso de nexos no texto, 

desconsiderando as eventuais alterações de maiúsculas e minúsculas: 

 

I. Inserção de Mas seguido de vírgula antes de Pouco depois (l. 03). 

II. Substituição de ..., e... em a eficiência, e os animais (l. 20) por ...; por isso,... . 

III. Inserção de Assim que antes de Terminada (l.26). 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 08 – Analise o trecho abaixo (extraído e adaptado das linhas 14 a 17) e as propostas de 

reescrita para ele a seguir. 

  

Seu novo porta-voz de pedra falaria por ele. Já que as palavras de David pareciam estar 

escondidas num canto do seu cérebro. Em meio à pressa e à desordem, ele não conseguia 

encontrá-las. 

 

I. Seu novo porta-voz de pedra falaria por ele, já que as palavras de David pareciam estar 

escondidas num canto do seu cérebro: em meio à pressa e à desordem, ele não conseguia 

encontrá-las. 

II. Seu novo porta-voz de pedra falaria por ele. Já que as palavras de David pareciam estar 

escondidas num canto do seu cérebro, em meio à pressa e à desordem ele não conseguia 

encontrá-las. 

III. Seu novo porta-voz de pedra falaria por ele; já que as palavras de David pareciam estar 

escondidas num canto do seu cérebro em meio à pressa e à desordem, ele não conseguia 

encontrá-las. 

 

Quais propostas são corretas e mantêm o sentido do trecho? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
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As questões de números 09 a 16 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do 

texto estão citados nas questões. 

Texto 2 
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Em julho de 1948, Nelson Rodrigues lançou mais uma novela de “Suzana Flag”: “Núpcias 

de fogo”. O primeiro capítulo saiu simultaneamente em “O Cruzeiro” e “O Jornal”, e o folhetim 

seguiu depois no matutino. Os leitores pareciam não se cansar de “Suzana Flag” – Nelson é que 

já não a tolerava mais. Estava com a cabeça definitivamente no teatro e só continuava escrevendo 

folhetins ............. precisava sustentar-se. Em 1949, Freddy Chateaubriand trocou sua função de 

diretor de “O Jornal” pelo comando no “Diário da Noite” e levou Nelson com ele. A pedido de 

Nelson, deixaram “Suzana Flag” para trás, congelada e morta.  

Mas Nelson não ficou livre. Em lugar de “Suzana Flag”, Freddy inventou “Myrna”, a nova 

máscara feminina de Nelson Rodrigues. Dava na mesma, exceto que “Myrna” teria um concorrente 

à altura no “Diário da Noite”: o folhetim “Giselle, a espiã nua que abalou Paris”, assinado por 

“Giselle de Monfort” – na verdade, David Nasser – e ilustrado com fotos moderadamente eróticas 

de Jean Manzon, com modelos cariocas. Talvez por essa, talvez por outras razões, “Myrna” não 

conheceu a glória longeva de “Suzana Flag”. Viveu apenas um ano, durante o qual produziu “A 

mulher que amou demais” – e propiciou a Freddy Chateaubriand uma ideia que ele não tivera em 

“O Jornal”.   

 A correspondência de “Myrna” era tão descomunal que era uma pena não transformá-la 

num “correio sentimental”. Ei, e ............ não? As leitoras acreditavam em “Myrna” e escreviam 

contando suas brigas com a mãe ou com o namorado, pedindo conselhos. Nelson poderia 

responder-lhes, com a solidariedade que sempre dispensara ........ mulheres – e faturando mais 

alguma grana. A seção se chamaria “Myrna escreve” e teria a ilustração de uma mulher com os 

olhos tarjados; Nelson escreveria na primeira pessoa do feminino.   

Numa das cartas, a leitora contava que, mal conhecera um rapaz, apaixonou-se por ele e 

lhe emprestou um valioso anel; o namorado pôs o anel no prego, jogou nos cavalos e ficou sem 

dinheiro para resgatar a cautela; a mãe obrigou-a a largar o rapaz e lhe raspou a cabeça, para 

que tão cedo não saísse de casa. A moça perguntava a “Myrna”: “Pode-se amar um ladrão?”   

Nelson, lixando unhas invisíveis, respondeu: “Ai de nós, Fulana! Uma mulher pode, 

perfeitamente, gostar de um ladrão. Por um motivo: o coração não enxerga um palmo ______ do 

nariz. Se ele só se inclinasse por rapazes direitos, estaria tudo salvo. De onde ______ as tragédias 

amorosas? Precisamente, do fato de que ninguém escolhe certo, mas escolhe, quase sempre, 

errado. Vou mais longe: a gente não escolhe certo, nem errado. A gente não escolhe.  

“Gostamos e deixamos de gostar, por uma série de fatores estranhos à nossa vontade. De 

forma que, em realidade, tudo é uma pura e simples questão de sorte. Às vezes coincide que o 

nosso amor seja um cidadão seríssimo, respeitador, cumpridor dos deveres. Foi o quê? Uma 

escolha consciente? Uma seleção hábil? Não, em absoluto. Foi sorte, nada mais que sorte. A 

mulher pode amar, segundo sua estrela, um escafandrista, um domador, um trocador de ônibus 

ou um príncipe. ______ você, Fulana, coube a seguinte sorte: amar um ladrão.” 

(Extraído e adaptado de Rui Castro, O Anjo Pornográfico: A Vida de Nelson Rodrigues.  
São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p.219-220. 517 palavras.) 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas 

pontilhadas nas linhas 05, 17 e 19 do texto. 
 

A) porque – porque – as  

B) porque – por que – às  

C) por que – porque – às 

D) por que – porque – as 

E) porque – por que – as  
 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas 

das linhas 27, 28 e 36 do texto. 
 

A) adiante – resultam – A  

B) à diante – resulta – A 

C) à diante – resulta – À 

D) adiante – resulta – A  

E) adiante – resultam – À 
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QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa em que a relação de referência está correta. 
  

A) essa (l. 12) – o fato de as fotos de Manzon serem com modelos cariocas (l. 11-12). 

B) sujeito de produziu (l. 13) – “Suzana Flag” (l. 13). 

C) la (l. 16) – “Myrna” (l. 16). 

D) lhes (l. 19) – conselhos (l. 18). 

E) sujeito de Foi sorte (l. 34) – a mulher amar um cidadão sério, respeitador (l. 32-33). 
 

 

QUESTÃO 12 – Assinale a afirmação que NÃO está de acordo com o texto. 
 

A) Nelson Rodrigues não queria mais escrever os folhetins assinados por “Suzana Flag”, uma de suas 

personas femininas, porque queria se dedicar ao teatro. 

B) Nelson Rodrigues foi levado de “O Jornal” para “O Diário da Noite” por Freddy Chateaubriand, mas 

teve de assumir uma nova persona feminina, “Myrna”. 

C) “Myrna” tinha um concorrente no “Diário da Noite”, o folhetim de “Giselle de Monfort”, persona 

feminina de David Nasser; por essa razão, durou apenas um ano. 

D) “Myrna” recebia uma correspondência volumosa, o que levou Freddy Chateaubriand criar a seção 

“Myrna escreve”, em que Nelson respondia às suas leitoras com uma voz feminina.  

E) Numa resposta a uma de suas leitoras, “Myrna” sustentou que uma mulher pode, perfeitamente, 

se apaixonar por um ladrão. 
 

 

QUESTÃO 13 – Analise as seguintes afirmações sobre o sentido das expressões no texto: 
  

I. A frase Mas Nelson não ficou livre (l. 08) sugere que Nelson Rodrigues tinha esperança de que, 

indo para o “Diário da Noite”, não teria mais de escrever folhetins como o de “Suzana Flag”. 

II. Na frase “Ai de nós, Fulana!” (l. 26), nós refere-se às mulheres, expressando a identificação e 

a solidariedade de “Myrna” – a voz feminina de Nelson – com sua leitora. 

III. Entre os termos listados no segmento um escafandrista, um domador, um trocador de 

ônibus ou um príncipe (l. 35-36), só um não é aleatório, acidental, para o sentido do texto: 

um príncipe. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 14 – A resposta de “Myrna” – isto é, de Nelson Rodrigues – à carta da leitora (nas linhas 

26 a 36) contém uma “teoria do amor feminino”. Assinale a alternativa que melhor sintetiza essa 

“teoria”. 
 

A) As mulheres não sabem escolher.  

B) Uma mulher pode amar um ladrão.  

C) A algumas mulheres cabe amar um ladrão. 

D) O coração feminino não enxerga os “rapazes direitos”. 

E) As mulheres não têm controle sobre seu coração, e tudo depende do acaso. 
 

 

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que contém, de acordo com o texto, a melhor substituição para 

definitivamente (l. 04), longeva (l. 13) e sua estrela (l. 35). 
 

A) finalmente – duradoura – sua inspiração 

B) inapelavelmente – duradoura – seu destino  

C) inapelavelmente – venerável – seu destino 

D) finalmente – venerável – seu destino 

E) inapelavelmente – duradoura – sua inspiração 

 



626_NS_3/12/202113:44:59 

Execução: Fundatec   
NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 16 – Assinale a alteração referente a sinal de pontuação que seria INCORRETA no texto. 

 

A) Substituição do ponto-final entre tolerava mais e Estava (l. 04) por dois-pontos. 

B) Substituição dos dois-pontos entre “Diário da Noite” e o folhetim (l. 10) por vírgula. 

C) Substituição do ponto e vírgula entre olhos tarjados e Nelson (l. 21) por dois-pontos. 

D) Eliminação do ponto-final entre um ladrão e Por um motivo (l. 27). 

E) Substituição do ponto-final entre nossa vontade (l. 31) e De forma que (l. 31-32) por vírgula.  
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NOÇÕES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 17 – Analise as assertivas abaixo, sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na 

Constituição Federal de 1988. 
 

I. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro 

no órgão competente, permitidas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização 

sindical nos casos de gestão temerária. 

II. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável 

o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, 

à soberania e à cidadania. 

III. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 

política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 

cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 18 – No que concerne ao processo legislativo disciplinado na Constituição Federal de 1988, 

analise as assertivas abaixo: 
 

I. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação de 

cargos, funções ou empregos públicos na estrutura de qualquer dos Poderes da União ou aumento 

de sua remuneração. 

II. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada 

ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.       

III. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa 

ou de estado de sítio. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 19 – De acordo com os preceitos que regem a Administração Pública na Constituição 

Federal de 1988, analise as assertivas abaixo: 
 

I. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

II. Em casos excepcionais, é permitida a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias para 

o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 

III. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, 

emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o 

rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 20 – Assinale a alternativa que prevê situação em que o afastamento do serviço NÃO será 

considerado de efetivo exercício, segundo a Lei Complementar Estadual nº 10.098, de 3 de fevereiro 

de 1994. 

 

A) Licença para acompanhar o cônjuge. 

B) Prestação de prova em concurso público. 

C) Doação de sangue, 1 (um) dia por mês, mediante comprovação. 

D) Licença para concorrer a mandato público eletivo. 

E) Falecimento de sogro(a), até 8 (oito) dias. 

 

 

QUESTÃO 21 – Analise as assertivas abaixo, a respeito de regramentos previstos na Lei 

Complementar Estadual nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994. 

 

I. Os cargos de provimento efetivo serão organizados em carreira, com promoções de grau a grau, 

mediante aplicação de critérios alternados de merecimento e antiguidade. 

II. O servidor nomeado em cargo de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público, 

adquire estabilidade após 3 (três) anos de efetivo exercício, desde que aprovado no estágio 

probatório. 

III. A exoneração dar-se-á sempre a pedido do servidor, enquanto que a demissão decorrerá de 

aplicação de pena disciplinar na forma prevista em lei. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 22 – Considerando as disposições da Lei Complementar Estadual nº 10.098, de 3 de 

fevereiro de 1994, é correto afirmar que: 

 

A) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo e dar-se-á no prazo de até 15 (quinze) 

dias contados da data da posse. Será tornada sem efeito a nomeação do servidor que não entrar 

em exercício nesse prazo. 

B) Pode ser autorizado o regime especial de teletrabalho, a critério da Administração, na forma 

prevista em regulamento, desde que, unicamente, as atribuições do cargo e as atividades do setor 

não exijam a presença física do servidor. 

C) Não serão computados para integrar o triênio de estágio probatório os períodos de afastamento do 

exercício efetivo do cargo, cujo prazo ficará suspenso até o término do afastamento. 

D) Readmissão é o retorno do servidor demitido ao cargo anteriormente ocupado, ou ao resultante de 

sua transformação, em consequência de decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de 

prejuízos decorrentes do afastamento. 

E) É vedada a reversão do servidor com idade entre 65 (sessenta e cinco) e 75 (setenta e cinco) anos. 
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QUESTÃO 23 – Considerando as disposições da Lei Complementar Estadual nº 11.742, de 17 de 

janeiro de 2002, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) Consiste em função institucional da Procuradoria-Geral do Estado impetrar habeas corpus, 

mandado de injunção, habeas data, mandado de segurança ou qualquer outra ação, reclamação, 

recurso ou representação em defesa das funções institucionais e prerrogativas de seus órgãos de 

execução. 

B) Ato do Procurador-Geral do Estado regulamentará a forma e as hipóteses em que competirá à 

Procuradoria-Geral do Estado a representação judicial e extrajudicial do Governador do Estado, do 

Vice-Governador do Estado, dos Secretários de Estado e autoridades a eles equiparadas. 

C) O Conselho Superior, presidido pelo Procurador-Geral do Estado, será integrado pelo Procurador-

Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos, pelo Corregedor-Geral e, ainda, por mais 15 (quinze) 

Procuradores do Estado, de todas as classes da carreira, nomeados pelo Governador do Estado. 

D) O Corregedor-Geral será designado pelo Procurador-Geral do Estado para um mandato de 2 (dois) 

anos, dentre Procuradores do Estado da classe superior, indicados em lista tríplice pelo Conselho 

Superior, inadmitida a recondução. 

E) Inviolabilidade pelo teor de suas manifestações oficiais, nos limites da independência funcional, e 

ser ouvido como testemunha ou ofendido, em qualquer processo ou inquérito, em dia e hora 

previamente ajustados com o juiz ou autoridade competente, constituem prerrogativas do 

Procurador do Estado. 

 

 

QUESTÃO 24 – Analise as assertivas abaixo, em relação aos servidores da Procuradoria-Geral do 

Estado do Rio Grande do Sul, à luz da Lei Estadual nº 13.380, de 20 de janeiro de 2010. 

 

I. O Plano de Carreira e de Vencimentos do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da 

Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul tem por diretriz a adoção de carreira para o 

pessoal de seus serviços auxiliares, organizando o escalonamento de cargos e proporcionando o 

crescimento profissional pela promoção vertical e progressão horizontal, com quadro próprio, 

sujeito ao regime estatutário, e recrutado, exclusivamente, por concurso público de provas ou de 

provas e títulos. 

II. Não fará jus à promoção por merecimento o servidor licenciado para o exercício de mandato 

classista, nem o servidor posto à disposição de outros órgãos ou entidades. 

III. O estágio probatório dos integrantes do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da 

Procuradoria-Geral do Estado será regulamentado pelo Procurador-Geral do Estado. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 25 – O software malicioso, do tipo ____________, criptografa os dados dos computadores, 

tornando-os inutilizáveis até que algum pagamento seja feito. Geralmente, ele precisa de outros 

malwares para instalar-se e agir. Segundo o relatório Internet Crime Report de 2020, produzido pelo 

Federal Bureau of Investigation (FBI), um dos meios mais comuns utilizados para infectar inicialmente 

as vítimas é o ____________ que utiliza correio eletrônico na tentativa de enganar as pessoas para 

que elas instalem o outro software malicioso. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) Kidnapping – Spam 

B) Ransomware – Spam 

C) Ransomware – Phishing 

D) Hijacking – Spam 

E) Hijacking – Phishing   
 

 

Para responder às questões 26 e 27, considere a planilha construída em Excel 365, 

mostrada na Figura 1 abaixo: 
 

 
Figura 1 – Planilha Excel 365 com dados sobre pessoas com 15 anos ou mais 

 

QUESTÃO 26 – Para calcular a média da quantidade de pessoas, com 15 anos de idade ou mais, 

onde existem mais mulheres do que homens, seria correto utilizar qual das fórmulas abaixo? 
 

A) =MÉDIASE(D7:D13;">50";B7:B13) 

B) =MÉDIASE(D7:D13;">=50";B7:B13) 

C) =MÉDIASE(B7:B13;">50";D7:D13) 

D) =MÉDIASE(B8:B13;">50";D8:D13) 

E) =MÉDIASE(D8:D13;">50";B8:B13) 
 

 

QUESTÃO 27 – Qual seria o resultado da fórmula =CONT.SE(C8:C13;"<50"), caso fosse utilizada na 

planilha? 
 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 
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QUESTÃO 28 – O recurso copiar e colar é muito popular e útil. Para colar um texto em um documento 

Word 2013, são oferecidas algumas opções. Qual alternativa descreve corretamente essas opções? 

  

A) Manter Formatação Original, Mesclar Formatação e Manter Somente Texto. 

B) Manter Formatação Original, Sem Formatação e Mesclar Valores. 

C) Mesclar Somente Texto, Manter Formatação e Aplicar Formatação Original. 

D) Mesclar Somente Texto, Mesclar Formatação e Mesclar Valores Somente. 

E) Como Imagem, Mesclar Valores e Somente Fórmulas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 29 – Analise as assertivas a seguir a respeito das normas relativas ao planejamento da 

perícia. 

 

I. O planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial, na qual o perito estabelece as diretrizes 

e a metodologia a serem aplicadas. 

II. O planejamento da perícia é prévio e não poderá ser revisado ou atualizado no decorrer dos 

trabalhos periciais. 

III. O planejamento deve ser realizado pelo perito nomeado ainda que o trabalho venha a ser realizado 

de forma conjunta. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

QUESTÃO 30 – Os procedimentos periciais contábeis visam a fundamentar as conclusões emitidas 

nos documentos próprios pelo perito contábil ou pelo assistente técnico. As normas brasileiras 

relativas à perícia contábil (NBC TP 01 – (R1)) estabelecem formalmente a definição desses 

procedimentos periciais. Analise as definições a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  

 

(  ) Arbitramento é a determinação de valores, quantidades ou a solução de controvérsia por critério 

técnico-científico. 

(  ) Avaliação é o ato de qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações. 

(  ) Exame é a verificação dos elementos probantes juntados aos autos e o confronto com as 

premissas estabelecidas. 

(  ) Investigação é a pesquisa que busca constatar o que está oculto por quaisquer circunstâncias. 

(  ) Mensuração é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e 

receitas. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – F – V – F – V. 

B) F – V – F – V – F. 

C) V – F – F – V – F. 

D) V – F – V – F – V. 

E) V – V – F – V – F. 

 

 

QUESTÃO 31 – Em obediência às normas pertinentes à perícia contábil, uma vez concluídos os 

trabalhos periciais, o perito nomeado deve apresentar _______________, e o assistente técnico pode 

oferecer seu _______________, obedecendo aos respectivos prazos legais ou contratuais. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) Laudo Pericial Contábil - Parecer Pericial Contábil 

B) Laudo Pericial Contábil – Relatório Pericial Contábil 

C) Parecer Pericial Contábil – Laudo Pericial Contábil 

D) Parecer Pericial Contábil – Relatório Pericial Contábil 

E) Relatório Pericial Contábil – Laudo Pericial Contábil 
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QUESTÃO 32 – De acordo com o Código de Processo Civil, caso o perito contador preste informações 

inverídicas, além de responder pelos prejuízos que causar à parte, e independentemente das demais 

sanções previstas em lei, ficará inabilitado para: 
 

A) Atuar em outras perícias e exercer quaisquer funções de contador pelo prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) 

anos, não importando se sua ação foi por dolo ou culpa. 

B) Atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se sua ação foi por culpa e, 

permanentemente, se foi por dolo. 

C) Atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se sua ação foi por culpa e, além 

disso, exercer quaisquer funções de contador pelo mesmo período se a ação foi por dolo. 

D) Atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, não importando se sua ação foi por 

dolo ou culpa. 

E) Atuar em outras perícias se sua ação foi por culpa e exercer as funções de contador pelo prazo de 

2 (dois) a 5 (cinco) anos se sua ação foi por dolo. 
 

 

QUESTÃO 33 – Em processo de execução fiscal do Estado do Rio Grande do Sul referente à dívida 

de ICMS, o perito judicial, atendendo a quesito relativo aos estoques da empresa ré, concluiu que o 

valor do estoque de mercadorias para revenda desta era de R$ 180.000,00. O perito analisou os livros 

diário e razão, controles auxiliares e outros documentos julgados necessários na oportunidade. 

Concluiu o expert que o valor apresentado estava correto, pois a empresa adota o inventário 

permanente para avaliação dos seus estoques, e incluiu na contabilização da entrada o valor das 

mercadorias, os respectivos fretes, seguros e demais despesas necessárias ao ingresso delas na 

empresa. O perito nomeado, antes da emissão de seu laudo, deu acesso aos autos do processo e a 

seus cálculos ao assistente técnico do Estado. Este discordou do valor apresentado, alegando que nele 

estão inclusas as importâncias relativas ao ICMS destacado nas notas fiscais de compra das 

mercadorias e utilizadas como crédito no momento da apuração do ICMS a recolher. Diante desse 

contexto, o assistente técnico deve: 
 

A) Abster-se de opinar a respeito dos cálculos, pois ele está errado, uma vez que o ICMS é um custo 

tributário e, assim sendo, seu valor deve integrar o valor do estoque. 

B) Abster-se de opinar a respeito dos cálculos, uma vez que a contabilização dos estoques sem o 

destaque dos créditos de ICMS não afeta a situação líquida patrimonial da empresa. 

C) Abster-se de opinar a respeito dos cálculos, uma vez que a sua revisão somente retardaria o 

processo, pois o valor apurado não tem relação com o objeto do processo, que é a execução fiscal 

de dívida de ICMS. 

D) Emitir um parecer contábil adverso, uma vez que, mesmo que em caráter colaborativo, ele não 

pode opinar, ou interferir nos trabalhos do perito nomeado antes que este emita seu laudo. 

E) Expor ao perito nomeado suas conclusões discordantes para colaborar no sentido de que ele, ao 

emitir seu laudo, o faça de modo que expresse a verdade dos fatos. 
 

 

QUESTÃO 34 – A importância de R$ 30.000,00 foi aplicada à taxa de juros compostos de 2% ao mês. 

Qual o resultado dessa aplicação ao final do sexto mês? 
 

A) Montante igual a R$ 33.180,00. 

B) Montante igual a R$ 33.784,86. 

C) Montante superior a R$ 33.800,00. 

D) Rendimento igual a R$ 3.600,00. 

E) Rendimento superior a R$ 4.000,00. 
 

 

QUESTÃO 35 – Numa operação de desconto bancário simples, um título de valor nominal de               

R$ 39.000,00 foi descontado três meses antes do seu vencimento. A taxa de desconto corresponde a 

36% ao ano. Qual foi o valor do desconto dessa operação? 
  

A) R$ 3.510,00. 

B) R$ 4.212,00. 

C) R$ 4.680,00. 

D) R$ 6.684,00. 

E) R$ 34.320,00. 
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QUESTÃO 36 – Uma das partes de um processo, que havia investido a importância de R$ 100.000,00 

pelo prazo de seis meses, alegava que o rendimento prometido contratualmente pela outra parte não 

lhe havia sido pago corretamente. O rendimento prometido no contrato foi de uma taxa real de 6%. 

Ao final do sexto mês, a parte devolveu ao investidor o montante de R$ 116.600,00. A inflação do 

período foi de 10%. Para responder a um quesito referente a isso, o perito fez os cálculos 

corretamente, como sempre, e concluiu o seguinte: 

 

A) O investidor está com a razão, pois o rendimento real corresponde a 5,4%. 

B) O investidor está com a razão, pois o rendimento real corresponde a 5,6%. 

C) O investidor não está com a razão, pois o rendimento real corresponde a 5,6%. 

D) O investidor não está com a razão, pois o rendimento real corresponde a 6,0%. 

E) O investidor não está com a razão, pois o rendimento real corresponde a 6,6%. 

 

 

QUESTÃO 37 – Em relação às características das entidades que compõem a administração pública, 

à luz do que estabelece o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, analise as assertivas a 

seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) As autarquias e as empresas públicas são criadas por lei para a exploração de atividade 

econômica. 

(  ) As autarquias são criadas por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios. 

(  ) As empresas públicas, com personalidade jurídica de direito público, compõem a administração 

direta. 

(  ) As fundações públicas são entidades sem fins lucrativos e com autonomia administrativa. 

(  ) As sociedades de economia mista são dotadas de personalidade jurídica de direito privado. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – F – V – F – V. 

B) F – V – F – V – F. 

C) F – V – F – V – V. 

D) V – F – V – F – V. 

E) V – V – F – V – F. 

 

 

QUESTÃO 38 – Analise as assertivas a seguir, de acordo com as definições das normas brasileiras de 

contabilidade (NBC TG Estrutura Conceitual, de 21/11/2019). 

 

I. Despesas são reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no 

patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o 

patrimônio. 

II. Receitas e despesas são os elementos das demonstrações contábeis que se referem ao 

desempenho financeiro da entidade, e informações sobre esses elementos são tão importantes 

como informações sobre ativos e passivos. 

III. Receitas são aumentos nos ativos, ou reduções nos passivos, que resultam em aumentos no 

patrimônio líquido, inclusive os referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o 

patrimônio. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
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QUESTÃO 39 – O Total do Ativo da Peginha Ltda é de R$ 10.000,00, sendo que a soma das 

disponibilidades e créditos de curto prazo corresponde a 1/4 desse valor. 60% das origens dos 

recursos aplicados na empresa são de terceiros. O Ativo Realizável a Longo Prazo da empresa totaliza 

R$ 5.400,00. E as obrigações de curto prazo correspondem a 24% do Ativo Não Circulante. Com base 

nessas informações, pode-se afirmar que: 

 

A) O Passivo Não Circulante é igual a R$ 4.200,00. 

B) O total dos capitais de terceiros é maior que o Ativo Não Circulante. 

C) O valor do Ativo Circulante é maior que o do Patrimônio Líquido. 

D) Os capitais próprios totalizam R$ 3.000,00. 

E) Não é possível fazer nenhuma das afirmações acima por falta de dados no enunciado. 

 

 

QUESTÃO 40 – Uma empresa comercial de grande porte adquiriu, a prazo, mercadorias para revenda 

no valor de R$ 123.000,00. Nesse valor estão embutidos tributos não cumulativos no montante de   

R$ 34.000,00. O custo do frete correu por conta do fornecedor, mas a compradora arcou com despesas 

de seguros para o transporte das mercadorias da fábrica até seu armazém, no valor de R$ 1.000,00, 

que serão pagos 10 dias após o recebimento das mercadorias. A operação referida pode ser 

contabilizada na empresa compradora, conforme o lançamento a seguir sintetizado (onde D=Débito e 

C=Crédito): 

 

 

A) D MERCADORIAS PARA REVENDA 124.000,00 

D TRIBUTOS A RECUPERAR    34.000,00 

C TRIBUTOS A RECOLHER    34.000,00 

C FORNECEDORES   124.000,00  

 

B) D MERCADORIAS PARA REVENDA   89.000,00 

D DESPESAS COM SEGUROS      1.000,00 

D TRIBUTOS A RECUPERAR    34.000,00 

C FORNECEDORES    124.000,00  

 

C) D MERCADORIAS PARA REVENDA    90.000,00 

D DESPESAS TRIBUTÁRIAS     34.000,00 

C FORNECEDORES    124.000,00    

 

D) D MERCADORIAS PARA REVENDA   123.000,00 

D DESPESAS COM SEGUROS        1.000,00 

C FORNECEDORES     124.000,00  

 

E) D MERCADORIAS PARA REVENDA    90.000,00 

D TRIBUTOS A RECUPERAR     34.000,00 

C FORNECEDORES     124.000,00         

 

 

QUESTÃO 41 – Nas vendas das mercadorias, deve-se registrar sua baixa do estoque, tanto nos 

controles auxiliares da empresa como na escrituração contábil. Na contabilidade, o lançamento que 

registra tal fato pode ser assim descrito: 

 

A) Debita-se a conta Custo das Mercadorias Vendidas, a crédito da conta Receita com Vendas. 

B) Debita-se a conta Custo das Mercadorias Vendidas, a crédito da conta representativa do estoque. 

C) Debita-se a conta Receita com Vendas, a crédito da conta Custo das Mercadorias Vendidas. 

D) Debita-se a conta Receita com Vendas, a crédito da conta representativa do estoque. 

E) Debita-se a conta representativa do estoque, a crédito da conta Receita com Vendas. 
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QUESTÃO 42 – Da Demonstração do Resultado de uma empresa industrial, foram extraídos os 

valores constantes da tabela abaixo: 

  

Contas  R$  

Custo dos produtos vendidos 48.600,00  

Descontos incondicionais 2.300,00  

Despesas administrativas 8.800,00  

Despesas com vendas 7.700,00  

Despesas financeiras 1.900,00  

Faturamento bruto (incluído o IPI) 121.200,00  

ICMS sobre as vendas 18.500,00  

IPI sobre o faturamento 11.100,00  

Outros tributos sobre a receita bruta 7.200,00  

 

Com base nos valores apresentados, os valores do Lucro Bruto e da Receita Líquida são, 

respectivamente, os seguintes: 

 

A) R$ 14.700,00 e R$ 63.700,00. 

B) R$ 25.800,00 e R$ 71.000,00. 

C) R$ 33.500,00 e R$ 82.100,00. 

D) R$ 74.400,00 e R$ 85.500,00. 

E) R$ 82.100,00 e R$ 15.100,00. 

 

 

QUESTÃO 43 – Analise os números constantes no quadro a seguir: 

 

ATIVO R$ PASSIVO e PAT. LÍQ. R$ 

CIRCULANTE 6.600,00  CIRCULANTE 3.300,00  

  Disponível 1.000,00     Contas a Pagar 1.400,00  

  Créditos a Receber 2.400,00     Empréstimos 1.900,00  

  Estoques 3.200,00  NÃO CIRCULANTE 6.700,00  

NÃO CIRCULANTE 8.900,00     Financiamentos 4.100,00  

   Realizável a Longo Prazo 1.300,00     Tributos Diferidos 2.600,00  

   Investimentos 1.200,00  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.500,00  

   Imobilizado 4.800,00     Capital Social 4.000,00  

   Intangível 1.600,00     Reservas de Lucros 1.500,00  

Total  15.500,00  Total 15.500,00  

 

Os índices de liquidez seca e liquidez corrente são, respectivamente, os seguintes: 

 

A) 0,03 e 1,03. 

B) 0,79 e 0,30. 

C) 1,03 e 2,00. 

D) 2,00 e 0,79. 

E) 2,00 e 1,03. 
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QUESTÃO 44 – Comparando-se as demonstrações contábeis de dois exercícios e os respectivos 

índices de rentabilidade dos capitais próprios, chegou-se à conclusão de que o índice do segundo ano 

foi menor que o do primeiro. Entre os eventos relacionados a seguir, qual deles pode ter contribuído 

para tal redução? 

 

A) A aquisição, à vista, de ações de outra companhia. 

B) A compra, a prazo, de bens para o ativo imobilizado. 

C) A quitação de empréstimo de curto prazo. 

D) A realização (integralização) de capital em dinheiro. 

E) A reclassificação de dívida de longo para curto prazo. 

 

 

QUESTÃO 45 – Indique qual dos ingressos financeiros a seguir é extraorçamentário, ou seja, não 

constitui uma receita orçamentária. 

 

A) Arrecadação de créditos inscritos em dívida ativa. 

B) Arrecadação decorrente de prestação de serviços. 

C) Ingresso de quantia por doação voluntária. 

D) Operação de crédito para construção de obra pública. 

E) Operação de crédito por antecipação da receita. 

 

 

QUESTÃO 46 – Indique qual dos lançamentos corresponde ao registro contábil da liquidação de uma 

despesa orçamentária, nas contas de natureza orçamentária, conforme plano de contas aplicado ao 

setor público.  

 

A) D  6.2.2.1.3.02.xx  Crédito Empenhado em Liquidação  

C 6.2.2.1.3.03.xx  Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 
 

B) D  8.2.1.1.2.xx.xx  DDR Comprometida por Empenho 

C 6.2.2.1.3.02.xx  Crédito Empenhado em Liquidação 
 

C) D  6.2.2.1.1.xx.xx  Crédito Disponível  

C  6.2.2.1.3.01.xx  Crédito Empenhado a Liquidar 
 

D) D  8.2.1.1.2.xx.xx  DDR Comprometida por Empenho  

C  8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias 
 

E) D 8.2.1.1.2.xx.xx  DDR Comprometida por Empenho  

C 6.2.2.1.3.03.xx  Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 
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QUESTÃO 47 – Analise os Princípios Orçamentários a seguir e as assertivas a respeito de cada um 

deles, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Princípio da Exclusividade: previsto na Constituição Federal, estabelece que os governos federal, 

distrital, estaduais ou municipais poderão arrecadar no exercício financeiro exclusivamente as 

receitas previstas e realizar somente as despesas autorizadas na respectiva Lei do Orçamento 

Anual. 

(  ) Princípio da Legalidade: apresenta o mesmo fundamento do princípio da legalidade aplicado à 

administração pública em geral, segundo o qual cabe ao Poder Público fazer ou deixar de fazer 

somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, subordina-se aos ditames da lei. 

(  ) Princípio da Publicidade: princípio básico da atividade da Administração Pública no regime 

democrático, está previsto no caput do Art. 37 da Magna Carta de 1988. Justifica-se especialmente 

pelo fato de o orçamento ser fixado em lei, sendo esta a que autoriza aos Poderes a execução de 

suas despesas. 

(  ) Princípio da Transparência: o governo deve divulgar o orçamento público de forma ampla à 

sociedade; publicar relatórios sobre a execução orçamentária e a gestão fiscal; disponibilizar, para 

qualquer pessoa, informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa. 

(  ) Princípio do Orçamento Bruto: determina que a Lei do Orçamento Anual deverá conter todas as 

receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e 

mantidas pelo ente respectivo (União, estados, distrito federal ou município). 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – F – V – F – V. 

B) F – V – F – F – V. 

C) F – V – V – V – F. 

D) V – F – F – F – V. 

E) V – V – F – V – F. 

 

 

QUESTÃO 48 – Analise as assertivas a seguir, atinentes à elaboração do Balanço Orçamentário. 

 

I. O Balanço Orçamentário deve demonstrar não só as receitas e despesas previstas, mas estas em 

confronto com as realizadas. 

II. O Balanço Orçamentário é composto de apenas dois quadros, o Quadro Principal e o Quadro da 

Execução de Restos a Pagar Processados. 

III. Para a elaboração do Balanço Orçamentário, utiliza-se as contas que integram as classes 5 e 6 do 

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

QUESTÃO 49 – Qual dos títulos a seguir é classificado na Demonstração das Variações Patrimoniais 

como uma variação patrimonial aumentativa? 

 

A) Benefícios Previdenciários e Assistenciais. 

B) Contribuições. 

C) Incorporação de Passivos. 

D) Transferências e Delegações Concedidas. 

E) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo. 
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QUESTÃO 50 – Suponha que, em meados do exercício, o Governo do Estado tenha decretado estado 

de calamidade pública em razão de um vendaval que destruiu totalmente as instalações de um órgão 

público que presta serviços que não podem sofrer interrupção. Para a necessária solução imediata, foi 

necessário realizar despesas urgentes e imprevistas, que não constavam na lei orçamentária em 

execução. Para atender a tais despesas, o Governo deve providenciar a abertura de um: 

 

A) Crédito Adicional Especial. 

B) Crédito Adicional Extraordinário. 

C) Crédito Adicional Suplementar. 

D) Orçamento Complementar. 

E) Orçamento Suplementar. 

 

 

TABELA I – FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL          an = (1 + i)n   

 
n\i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 1,010000 1,020000 1,030000 1,040000 1,050000 1,060000 1,070000 1,080000 1,090000 1,100000 

2 1,020100 1,040400 1,060900 1,081600 1,102500 1,123600 1,144900 1,166400 1,188100 1,210000 

3 1,030301 1,061208 1,092727 1,124864 1,157625 1,191016 1,225043 1,259712 1,295029 1,331000 

4 1,040604 1,082432 1,125508 1,169858 1,215506 1,262476 1,310796 1,360488 1,411581 1,464100 

5 1,051010 1,104081 1,159274 1,216652 1,276281 1,338225 1,402552 1,469329 1,538624 1,610510 

6 1,061520 1,126162 1,194052 1,265319 1,340095 1,418519 1,500730 1,586874 1,677100 1,771561 

7 1,072135 1,148685 1,229873 1,315931 1,407100 1,503630 1,605781 1,713824 1,828039 1,948717 

8 1,082856 1,171659 1,266770 1,368569 1,477455 1,593848 1,718186 1,850930 1,992562 2,143588 

9 1,093685 1,195092 1,304773 1,423311 1,551328 1,689478 1,838459 1,999004 2,171893 2,357947 

10 1,104622 1,218994 1,343916 1,480244 1,628894 1,790847 1,967151 2,158925 2,367363 2,593742 

11 1,115668 1,243374 1,384233 1,539454 1,710339 1,898298 2,104852 2,331639 2,580426 2,853116 

12 1,126825 1,268242 1,425760 1,601032 1,795856 2,012196 2,252191 2,518170 2,812665 3,138428 
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PROVA DISCURSIVA 

 

Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 

seguinte proposta: 

 

A seguir, temos uma Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), elaborada pelo método 

indireto, de acordo com o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 

também apresentados abaixo. A referida DFC, aparentemente está correta, já que o valor nela 

apurado como Redução Líquida do Caixa e Equivalentes no período de 20X2 coincide com o valor da 

diferença entre os saldos inicial e final da conta que figuram no BP (R$ 2.000,00).  No entanto, ela 

contém erros, não só quanto à classificação de certa variação no respectivo grupo de atividades, 

quanto a valores, que não deveriam estar constando na Demonstração. Ao constatar os erros, 

descreva-os, justificando tecnicamente suas argumentações e informando o valor correto das 

variações líquidas ocorridas em cada um dos grupos de atividades (operacionais, de investimento e 

de financiamento). 

 
BALANÇO PATRIMONIAL  DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO 20X2 

ATIVO 20X2 20X1  RECEITA DE VENDAS 234.000,00 

CAIXA E EQUIVALENTES 9.000,00 11.000,00  DEDUÇÕES DA RECEITA  12.000,00 

CLIENTES 36.000,00 23.000,00  RECEITA LÍQUIDA 222.000,00 

ESTOQUES  36.000,00 27.000,00  CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 123.000,00 

DESPESAS ANTECIPADAS 1.000,00 0,00  LCUCRO BRUTO 99.000,00 

TOTAL DO CIRCULANTE 82.000,00 61.000,00  DESPESAS ADMINISTRATIVA 45.000,00 

PRÉDIOS 30.000,00 30.000,00  DESPESAS COM VENDAS 34.000,00 

VEÍCULOS 26.000,00 14.000,00  DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 3.000,00 

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (8.000,00) (5.000,00)  DESPESAS FINANCEIRAS 2.000,00 

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 48.000,00 39.000,00  RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS 15.000,00 

TOTAL DO ATIVO 130.000,00 100.000,00  PROV P/   IR E CSSL 3.000,00 

PASSIVO E PAT. LÍQUIDO      LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 12.000,00 

FORNECEDORES 21.000,00 15.000,00    
TRIBUTOS A RECOLHER 4.000,00 2.000,00    
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 60.000,00 50.000,00  VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES 20X2 

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 85.000,00 67.000,00  SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 11.000,00 

CAPITAL SOCIAL 33.000,00 30.000,00  SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO 9.000,00 

RESERVA DE LUCROS 12.000,00 3.000,00  VARIAÇÃO (2.000,00) 

TOTAL DO PAT. LÍQUIDO 45.000,00 33.000,00    
TOTAL DO PASSIVO E PL 130.000,00 100.000,00    

 
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 20X2 

ATIVIDADES OPERACIONAIS:   

LUCRO LÍQUIDO 12.000,00 

   AJUSTES:   

   DEPRECIAÇÃO 3.000,00 

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO 15.000,00 

AUMENTO DA CONTA CLIENTES (13.000,00) 

AUMENTO DOS ESTOQUES (9.000,00) 

AUMENTO EM FORNECEDORES 6.000,00 

AUMENTO EM TRIBUTOS A RECOLHER 2.000,00 

VARIAÇÃO ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.000,00 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:   

COMPRA DE VEÍCULO (12.000,00) 

AUMENTO DA DEPRECIAÇÃO (3.000,00) 

VARIAÇÃO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (15.000,00) 

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:   

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (1.000,00) 

CAPITALIZAÇÃO DE RESERVAS 3.000,00 

EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 10.000,00 

VARIAÇÃO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 12.000,00 

REDUÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES (2.000,00) 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 
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