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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2018 PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 01/07/2018 

INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 
2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a 

sequência de trinta questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 30 (trinta) questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 

cada uma, sempre na sequência A, B, C, D, E, das quais somente uma deve ser 
assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas 
perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para 
rascunho. Não destaque folhas deste caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome 
impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-o 
imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta 
esferográfica transparente de tinta preta. A folha de respostas (gabarito) será o único 
documento válido para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá sua 
substituição por erro de preenchimento ou qualquer dano causado por você. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidato, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive 
relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e outros objetos deverão ser 
colocados sob a carteira ou mesmo no assolho da sala. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha 
de resposta, é de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. 
Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 01 (uma) hora, podendo 
o candidato sair a partir das 09h30min. 

13. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se simultaneamente após entregar o 
material e assinar a ata juntamente com os fiscais de provas. 

14. Não esquecer se levar seus pertences pessoais. O caderno de provas poderá ser 
levado pelo candidato. 



 

PORTUGUÊS - MÉDIO 

 

Hierarquia 

Diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito rei dos animais, porque tinha acabado de 

brigar com a mulher e esta lhe dissera poucas e boas. 

Eis que, subitamente, o leão defronta com um pequeno rato, o ratinho mais menor que ele já tinha 

visto. Pisou-lhe a cauda e, enquanto o rato forçava inutilmente pra escapar, o leão gritava: “Miserável 

criatura, estúpida, ínfima, vil, torpe: não conheço na criação nada mais insignificante e nojento. Vou te 

deixar com vida apenas para que você possa sofrer toda a humilhação do que lhe disse, você, desgraçado, 

inferior, mesquinho, rato!” E soltou-o. 

O rato correu o mais que “pôde”, mas, quando já estava a salvo, gritou pro leão: “Será que V. 

Excelência poderia escrever isso pra mim? Vou me encontrar com uma lesma que eu conheço e quero 

repetir isso pra ela com as mesmas palavras!” 

 

MORAL: Ninguém é tão sempre inferior. 

SUBMORAL: Nem tão nunca superior, por falar nisso 

 

Millôr Fernandes 

 

01. No segundo parágrafo, do texto acima, o autor usa a palavra rato em, pelo menos, duas situações: “um 

pequeno rato” e “inferior, mesquinho, rato!” É possível afirmar sobre estes dois usos, especificamente, 

apenas que 

A. na primeira utilização, a palavra rato é um adjetivo. 

B. na segunda utilização, a palavra rato é um substantivo. 

C. na primeira utilização é um substantivo e na segunda um adjetivo. 

D. elas pertencem à mesma classe gramatical: são adjetivos. 

E. elas pertencem à mesma classe gramatical: são substantivos. 

 

02. A que/quem os pronomes sublinhados se referem, respectivamente, no texto: “e esta lhe dissera poucas e 

boas”? 

A. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se ao leão. 

B. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se à expressão poucas e boas. 

C. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se à expressão não muito rei dos animais. 

D. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se a andando chateado. 

E. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se ao verbo dissera. 

 

03. No segundo parágrafo, o leão gritou para o rato e no terceiro parágrafo o rato gritou para o leão. O que 

NÃO se pode afirmar sobre esses gritos? 

A. No grito do leão evidencia-se um poder sobre o rato. 

B. No grito do rato marca-se um respeito em relação ao leão. 

C. O grito do rato é para ser ouvido uma vez que ele estava longe e a salvo. 



D. O grito do leão é para ser ouvido uma vez que o rato se encontrava distante. 

E. O grito do leão é para marcar uma posição de destaque no que diz respeito à hierarquia. 

 

04. A partir do título da fábula, da moral e da submoral, NÃO é possível afirmar que 

A. o rato descontaria na lesma toda a humilhação que sofreu. 

B. a expressão “o mundo dá voltas” é uma tradução possível para a fábula. 

C. sempre haverá alguém superior, mas de igual forma, alguém inferior a nós. 

D. muito provavelmente, a leoa disse ao leão palavras parecidas com as que este disse ao rato. 

E. a expressão “manda quem pode e obedece quem tem juízo” é uma tradução possível para a fábula. 

 

05. A expressão “poucas e boas”, no final do primeiro parágrafo, significa, de acordo com o texto acima, 

que 

A. o leão ouviu muitas e más da leoa. 

B. o leão ouviu aquilo que queria ouvir. 

C. o leão ouviu palavras amigáveis da mulher. 

D. o leão ouviu uma declaração de amor da leoa. 

E. o leão ouviu elogios da leoa, mas não ficou nada feliz com isso. 

 

MATEMÁTICA - MÉDIO 
 

06. Determinado medicamento deve ser ministrado em um paciente durante cinco dias. A indicação é que a 

cada 4 kg deve ser ministrado 0,5 ml do medicamento. Sabendo-se que deverão ser ministradas três doses 

por dia e que o paciente pesa 16 kg, é CORRETO afirmar que a quantidade ministrada em ml do 

medicamento será de 

A. 10 ml. 

B. 15 ml. 

C. 20 ml. 

D. 30 ml. 

E. 40 ml. 

 

07. Uma casa que está sendo vendida por R$ 230.000,00. O dono do imóvel está disposto a dar um 

desconto de 12 % sobre o valor de venda para pagamentos à vista. O corretor de imóveis receberá 2% de 

comissão sobre o valor recebido pelo vendedor. Se o imóvel for vendido à vista, então é CORRETO afirmar 

que o corretor deverá receber 

A. R$ 1.430,00. 

B. R$ 2.000,00. 

C. R$ 4.048,00. 

D. R$ 4.600,00. 



E. R$ 4.850,00. 

 

08. Seja 𝑦 =
23+√100

4+√25
. É CORRETO afirmar que 𝑦 é igual a 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

E. 5. 

 

09. A equação 𝑦 = 75𝑥 apresenta a quantidade de atendimentos feitos, 𝑦, por determinado hospital após 

decorridos 𝑥 dias do mês. Assim, é CORRETO afirmar que após 13 dias, a quantidade de atendimentos que 

este hospital efetuou foi de 

A. 500 atendimentos. 

B. 750 atendimentos. 

C. 975 atendimentos. 

D. 1375 atendimentos. 

E. 7513 atendimentos. 

 

 



10. Os gráficos abaixo apresentam as temperaturas máximas registradas em determinada cidade durante 

duas semanas. Com base nas informações dos gráficos, é CORRETO afirmar que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. a temperatura máxima registrada na segunda-feira da segunda semana foi maior do que a temperatura 

máxima registrada na segunda-feira da primeira semana.   

B. a temperatura máxima registrada na segunda-feira da primeira semana foi maior do que a temperatura 

máxima registrada em todos os dias da segunda semana.   

C. a maior temperatura registrada foi na sexta-feira da primeira semana. 

D. a menor temperatura registrada foi na quarta-feira da segunda semana. 

E. a temperatura máxima registrada na terça-feira da primeira semana foi maior do que a temperatura 

máxima registrada na quinta-feira da segunda semana.   
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CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO 
 

11. Sobre a História e Geografia do município de Foz do Iguaçu, é CORRETO afirmar que 

A.  no passado recente, Foz do Iguaçu adquiriu relativa importância para o Brasil, mas com pouco 

destaque. Este período refere-se ao tempo em que figurou como colônia militar do país, fundada entre 

1920 e 1930 tendo como objetivo garantir a soberania brasileira no território fronteiriço à Argentina e 

ao Paraguai. 

B. a partir dos anos 1940, Foz do Iguaçu sofreu um significativo processo de ocupação incentivado pelo 

programa “Marcha para o Oeste”. 

C. Foz do Iguaçu pertenceu ao Território Federal do Iguaçu ao longo da década de 1950, através do 

Decreto-Lei 6.550. 

D. um dos fatores marcantes da história de Foz do Iguaçu foi a inauguração da Ponte Internacional da 

Amizade em 1975. 

E. o reservatório da Usina Hidroelétrica de Itaipu atingiu uma média de 500 quilômetros ao longo do Rio 

Iguaçu. 

 

12. Analise o trecho a seguir:  

“(...). Devemos lembrar o que significa aprender (...) O ensino, por exemplo, pressupõe o desenvolvimento 

de algumas habilidades fundamentais. Lembremos de ao menos três: a capacidade de constituir problemas 

a partir da crítica a pressupostos aparentemente naturalizados, a capacidade de articular problemas em 

campos aparentemente dispersos, desenvolvendo assim um forte pensamento de relações e quebrando a 

tendência atual em isolar o pensamento em especialidades incomunicáveis. Isto significa ser capaz, por 

exemplo, de compreender como questões éticas têm relações com questões de teoria do conhecimento, de 

estética, de política e de lógica, entre outras”. Vladimir Safatle. Folha de São Paulo. 28/10/2016. 

Adaptado. 

O trecho da reportagem acima refere-se a uma polêmica ocorrida recentemente e que impactou nos debates 

sobre o ensino no Brasil. O debate refere-se à 

A. Escola sem Partido. 

B. ampliação das disciplinas de Sociologia e Filosofia no ensino. 

C. extinção das disciplinas de ciências humanas no ensino. 

D. fim do vestibular para ingresso nas universidades. 

E. fim da obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia nas escolas. 

 

13. Analise o texto a seguir: 

“Os protestos estudantis pela volta da gratuidade começaram em 2006, e se tornaram uma constante com 

ocupação de liceus e universidades em 2011, 2012 e 2015. Marchas de até meio milhão de pessoas nas 

ruas fizeram com que o governo, historicamente reticente em reverter a política educacional da ditadura 

[de Pinochet], passasse a discutir uma revisão do modelo, o que levou à nova lei. Outro aspecto que 

ajudou a fortalecer a causa pela volta da gratuidade no ensino foi o escândalo das universidades com fins 

lucrativos. Embora o lucro nas instituições superiores seja proibido por uma lei de 1990, elaborada na 

época da redemocratização, a prática ainda é encontrada em várias faculdades particulares”. 



Trecho fragmentado www.gazetadopovo.com.br 08.04.2018. Adaptado. 

O texto acima se refere à: 

A. gratuidade do ensino nas faculdades brasileiras. 

B. gratuidade do ensino superior nas universidades da Argentina. 

C. gratuidade do ensino superior na Venezuela. 

D. gratuidade do ensino superior nas universidades do Chile. 

E. fim da gratuidade do ensino superior nas universidades brasileiras. 

 

14. À luz das normas preliminares e fundamentais da Lei 10.741 de 01º de outubro de 2003, o Estatuto do 

Idoso dispõe 

A. das garantias asseguradas pelo poder público aos idosos. Não há previsão acerca da prioridade no 

recebimento da restituição do Imposto de Renda.  

B. da obrigação do Estado em garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

C. da prevenção e da manutenção da saúde do idoso que serão efetivadas exclusivamente por 

cadastramento da população idosa em base territorial. 

D. de incumbir o Poder Público para que forneça, gratuitamente, aos idosos, medicamentos, exceto os de 

uso continuado. 

E. da política de atendimento ao idoso que será feita exclusivamente por meio de política municipal. 

 

15. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/1990, identifique as afirmativas a seguir 

como verdadeiras (V) ou falsas (F):  

I. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

II. A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do 

poder familiar. 

III. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, 

conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.   

IV. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 21 (vinte e um) anos incompletos.   

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

A. V – F – V – F 

B. V – F – F – V  

C. V – V – F – V  

D. V – F – V – V  

E. V – V – F – F  



TÉCNICO EM CONTABILIDADE - NÍVEL MÉDIO 

 

16. A empresa comercial São Judas Tadeu S/A desenvolve suas atividades no ramo comercial e, em 

novembro 2017, realizou compras de mercadorias no valor de R$ 20.000,00 e, no mesmo mês, vendeu 50% 

dessas mercadorias compradas pelo preço de R$ 18.000,00. 
Sobre as operações, houve incidência de IPI de 6% e ICMS de 10%. Não ocorreu a incidência de PIS nem 

de COFINS. De acordo com as informações acima, podemos dizer  que a empresa obteve um lucro de  

A 6.300,00 

B 6.400,00 

C 6.000,00 

D 6.200,00 

E 6.600,00 

 

17. Assinale a alternativa CORRETA do registro contábil no subsistema patrimonial, referente à previsão da 

receita orçamentaria no momento da edição da lei de orçamento. 

A. D 5.2.1.1.x.xx.xx previsão inicial da receita 

C 6.2.1.1.x.xx.xx receita a realizar 

B. D 6.2.1.1.x.xx.xx previsão de receita a realizar 

C 6.2.1.2.x.xx.xx receita realizada 

C. D 5.2.1.1.x.xx.xx previsão inicial da receita 

C 7.2.1.1.x.xx.xx controle de disponibilidade de recursos 

D. D 1.1.1.1.1.x.xx.xx caixa e equivalente de caixa em moeda nacional 

C 6.2.1.1.x.xx.xx receita a realizar 

E. D 5.2.1.1.x.xx.xx controle da disponibilidade de recursos  

C 6.2.1.1.x.xx.xx receita a realizar 

 

18. A empresa VALOR DO IGUAÇU -S/A possui os seguintes dados de determinado ativo com as 

seguintes características: 

 

 VALOR LÍQUIDO DE VENDAS                                                 R$ 51.000.000,00 

 VALOR EM USO                                                                           R$ 50.000.000,00 

 VALOR CONTÁBIL BRUTO                                                        R$ 80.000.000,00 

 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                                  R$ 20.000.000,00 

 PROVISÕES PARA PERDAS REGISTRADAS                           R$ 60.000.000,00 

 

De acordo com as alternativas abaixo, assinale qual das questões apresenta valor recuperável desse ativo 

A. R$ 50.000.000,00 

B. R$ 51.000.000,00 

C. R$ 111.000.000,00 

D. R$ 100.000.000,00 

E. R$ 101.000.000,00 

 



 

19. Leia o fragmento de texto a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

Políticas contábeis são princípios, bases, convenções, regras e procedimentos específicos aplicados pela 

entidade na elaboração e na apresentação de demonstrações contábeis. 

Ao decidir se determinada política contábil específica será ou não evidenciada, a administração deve 

considerar se sua evidenciação proporcionará aos usuários melhor compreensão da forma em que as 

transações, condições e outros eventos estão refletidos no resultado e na posição patrimonial relatados. 

A entidade deve alterar uma política contábil e divulgá-la em nota explicativa apenas se a mudança  

A a. for exigida pelas normas de contabilidade aplicáveis; ou 
b. resultar em informação confiável e mais relevante sobre os efeitos das transações, outros eventos ou 

condições acerca da posição patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa da entidade. 

B de suas políticas contábeis for significativa e compreender: (Alterado pela NBC TG 26 (R3)): 

a. a base (ou bases) de mensuração utilizada(s) na elaboração das demonstrações contábeis; e 

b. a mensuração através de formulário web  

C A entidade deve divulgar, caso não seja divulgado em outro local entre as informações publicadas com 

as demonstrações contábeis, as seguintes informações: 

(a) o domicílio e a forma jurídica da entidade, o seu país de registro e o endereço da sede registrada 

(ou o local principal dos negócios, se diferente da sede registrada); 

(b) a descrição da natureza das operações da entidade e das suas principais atividades; 

(c) se uma entidade é constituída por tempo determinado, é preciso informação a respeito do tempo de 

duração. 
(d) indicação do cumprimento ou não, durante o período, dos eventuais requisitos de capital impostos 

externamente a que a entidade estiver ou esteve sujeita. 

D A entidade deve divulgar nas notas explicativas: 

(a) o montante de dividendos propostos ou declarados antes da data em que as demonstrações 

contábeis foram autorizadas para serem emitidas e não reconhecido como uma distribuição aos 

proprietários durante o período abrangido pelas demonstrações contábeis bem como o respectivo valor 

por ação ou equivalente; 

(b) a quantia de qualquer dividendo preferencial cumulativo não reconhecido. 

(c) seus objetivos, políticas e os processos de gerenciamento de sua obrigação de recompra ou resgate 

dos instrumentos quando requerido a fazer pelos seus detentores desses instrumentos, incluindo 

quaisquer alterações em relação ao período anterior. 

E Se houver uma solicitação junto ao STN/MF, serão disponibilizados os seguintes meios para inserção 

dos dados no SICONFI: 
a) – Planilhas eletrônicas; 

b) – outras políticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para a compreensão das demonstrações 

contábeis. 

c) – Arquivos do tipo CSV, estruturados conforme o leiaute pré-definido, exclusivamente para a 

inserção da MSC, previsto no Anexo II desta Portaria; 

d) – Instâncias XBRL FR (Financial Reporting) ou do tipo XBRL GL (Global Ledger) segundo a 

taxonomia vigente disponibilizada no sítio SICONFI. 

  

 

20. Leia os fragmentos de texto a seguir e responda: 

I-A DFC de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base 

para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa bem como as necessidades da 

entidade de utilização desses fluxos de caixa.  
 

II- A demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em conjunto com as demais demonstrações 

contábeis, proporciona informações que permitem que os usuários avaliem as mudanças nos ativos líquidos 

da entidade, sua estrutura financeira (inclusive sua liquidez e solvência) e sua capacidade para mudar os 



montantes e a época de ocorrência dos fluxos de caixa, a fim de adaptá-los às mudanças nas circunstâncias 

e oportunidades. 

III- Adicionalmente, a demonstração de fluxo de caixa, quando utilizado em conjunto com as demais 

demonstrações contábeis, proporciona aos usuários das informações sobre as alterações ocorridas nos ativos 

líquidos da empresa, sua estrutura financeira, liquidez, solvência e sua capacidade para mudar os montantes 

e a época de ocorrência dos fluxos de caixa. 
 

IV- Existem várias circunstâncias nas quais os saldos de caixa e equivalentes de caixa mantidos pela 

entidade devem sempre estar disponíveis para uso do grupo. Entre os exemplos estão saldos de caixa e 

equivalentes de caixa mantidos por controlada que opere em país no qual se apliquem controles cambiais ou 

outras restrições legais que impeçam o uso generalizado dos saldos pela controladora ou por outras 

controladas.  

 

V- As demonstrações contábeis sempre necessitam e devem divulgar o valor dos fluxos de caixa por ação. 

Nem o fluxo de caixa líquido nem quaisquer de seus componentes substituem o lucro líquido como 

indicador de desempenho da entidade, como a divulgação do fluxo de caixa por ação poderia sugerir. 

 

Assim, assinale a alternativa CORRETA. 

A. Somente a V é correta. 

A. Somente I e II são corretas. 

B. Somente a I e III são corretas.  

C. Somente I, II e III são corretas.  

D. Somente  II e III são corretas. 

E. Somente III e IV são corretas. 

 

21. A empresa Portal do Iguaçu LTDA disponibilizou o seguinte balanço patrimonial de onde foram 

extraídas as seguintes informações: 

Ativo                                                                                                          Passivo 

Circulante = 85% do ativo total                                                                       Circulante = ? 

NÃO CIRCULANTE                      R$ 1.500.000,00                           NÃO CIRCULANTE = 350.000,00 

                                                                                                               Capital próprio = 65% do Ativo Total 

Considerando-se os dados acima, assinale a opção que contém o valor do Ativo Total da citada sociedade. 

A R$ 2.866.666,67 

B R$ 8.600.000,00 

C R$ 3.547.500,00 

D R$ 3.762.500,00 

E R$ 10.000.000,00 

 



22. Na EMPRESA PINHEIRO S/A (das demonstrações contábeis (Balanço Patrimonial), os seguintes 

elementos, referentes ao exercício social de 2017 foram extraídos: 
 

BANCO CONTA MOVIMENTO    500,00 

DUPLICATAS A RECEBER    200,00 

ESTOQUES    300,00 

IMOBILIZADO    240,00 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS     160,00 

TÍTULOS A PAGAR    100,00 

FORNECEDORES     200,00 

EMPRÉSTIMOS A PAGAR      50,00 

CAPITAL SOCIAL 1.000,00 

LUCROS RETIDOS      50,00 

 

A representação gráfica que acima se apresenta evidenciará um passivo circulante de:  

A R$    350,00 

B R$ 1.400,00 

C) R$    250,00 

D)  R$    300,00 

E)  R$ 1.350,00 

 

23. Leia os fragmentos de texto a seguir e responda: 

 

I-O objeto de qualquer contabilidade é o Patrimônio. O da Contabilidade Pública são os recursos públicos e 

deve conter aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física adequados à prestação de 

contas, além de fornecer aos usuários informações de apoio ao processo de tomada de decisão e o suporte 

necessário para a instrumentalização do controle social. 

 

II-O objetivo da Contabilidade Aplicada à Administração Pública é o de fornecer informações atualizadas e 

exatas à Administração para subsidiar as tomadas de decisões e aos Órgãos de Controle Interno e Externo 

para o cumprimento da legislação, bem como às instituições não governamentais e particulares, fornecer 

informações estatísticas e outras de interesse dessas instituições. 
  

III-E obrigatória a aplicação da CASP para as organizações não governamentais quando recebem recursos 

públicos, mas não são obrigadas a se submeterem integralmente às regras contábeis aplicadas ao setor 

público.     
 

IV-A contabilidade aplicada às entidades do setor público possui normas específicas. Sobre esse assunto, 

considere: 

   I - As autarquias, empresas públicas e empresas de economia mista devem elaborar as demonstrações 

contábeis conforme o estabelecido pela Lei 6.404/76 e suas alterações. 
 

V- Uma das funções da CASP é a “instrumentalização do Controle Social que é o compromisso fundado na 



ética profissional, que pressupõe o exercício cotidiano de fornecer informações que sejam compreensíveis e 

úteis aos cidadãos no desempenho de sua soberana atividade de controle do uso de recursos e patrimônio 

público pelos agentes públicos. Na prática, podemos também entendê-la como a oferta de meios para que a 

sociedade acompanhe e controle as atividades que envolvam recursos públicos. Está relacionado com 

transparência e controle. 
Assinale a alternativa CORRETA. 

A. Apenas as afirmativas II e III estão incorretas. 

B. Apenas a afirmativa V está correta. 

C. Apenas as afirmativas II e V estão incorretas. 

D. Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

E. Apenas a alternativa III está correta. 

 

24. A EMPRESA SÃO MIGUEL Ltda. apresenta as seguintes contas vinculadas ao resultado do exercício 

em determinado período: 

 

 COFINS                                                                            R$    150,00 

 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA                        R$ 1.800,00 

 JUROS PAGOS                                                                R$    500,00 

 ICMS S/ VENDAS                                                           R$    800,00 

 PIS S/ FATURAMENTO                                                  R$      80,00 

 RECEITA OPERACIONAL BRUTA                               R$ 8.000,00 

 SALÁRIOS E ORDENADOS                                          R$    250,00 

 PREJUIZO NA VENDA DE TERRENOS                       R$    250,00 

 ALUGUEIS PAGOS                                                         R$    250,00 

 DESPESAS COM DEPRECIAÇAO                                R$    250,00 

 

Com base nos dados apresentados, pode-se dizer que a empresa apresenta: 

A. lucro operacional líquido de R$ 3.670,00 

B. receita líquida de vendas de R$ 3.040,00. 

C. lucro operacional bruto de R$ 5.040,00. 

D. lucro operacional líquido de R$ 3.240,00. 

E. receita líquida de vendas de R$ 3.280,00. 

 

 

25. Os termos da Lei nº 8.666/93 (lei das licitações) art. 27 descrevem sobre os requisitos exigidos dos 

licitantes interessados em participar de um procedimento licitatório. Analise as alternativas a seguir e 

assinale a CORRETA. 

A. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa 

À 

 

I - Habilitação jurídica; 

II - Qualificação técnica; 

III - Qualificação econômico-financeira; 

IV – Regularidade fiscal e trabalhista (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011); 

V – Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal. (Incluído pela Lei 

nº 9.854, de 1999) Habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação 

econômica financeira. 

B. I - Cédula de identidade; 



II - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

III - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores. 

C. I - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ); 

II - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei 

(Redação dada ao inciso IV pela Lei nº 8.883, de 08.06.94). 

D. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á ao/ à:  
I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

II - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.  

III - Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1º do art. 56 desta Lei 269, 

limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

E. I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004): 

II - seguro-Garantia (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); 

III - fiança bancária (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

 

 

26. Durante um período, as operações mercantis da empresa CAPITAL S/A obedeceram ao seguinte fluxo: 

 

 AQUISIÇÕES À VISTA                                                                 2.000,00 

 VENDAS À VISTA                                                                         2.800,00 

 VENDAS A PRAZO                                                                       1.300,00 

 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                                                        400,00 

 ABATIMENTO SOBRE VENDAS                                                   200,00 

 ICMS SOBRE COMPRAS                                                                600,00 

 ICMS SOBRE VENDAS                                                                   900,00 

 PIS S/ FATURAMENTO                                                                    100,00 

 FGTS                                                                                                   300,00 

 ESTOQUES NO INÍCIO DO MÊS                                                    500,00 

 ESTOQUES NO FIM DO MÊS                                                       1.400,00 

 AQUISIÇÕES A PRAZO                                                                 1.300,00 

 

Após efetuar os registros contábeis necessários e fazer a demonstração do resultado do referido mês, a 

Sociedade apurou 

A. receita líquida de R$ 2.000,00. 

B. lucro bruto de R$ 400,00 



C. lucro operacional de R$ 600,00. 

D. custo das mercadorias vendidas de R$ 1.700,00. 

E. ICMS a recolher de R$ 900,00 

 

 

27. Leia o fragmento de texto a seguir e responda à QUESTÃO: 

 

I- depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso, ou seja, quando está no local e em 

condição de funcionamento na forma pretendida pela administração. A depreciação de um ativo deve cessar 

na data em que o ativo é classificado como mantido para venda (ou incluído em um grupo de ativos 

classificado como mantido para venda de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 31 – Ativo-Não 

Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada) ou, ainda, na data em que o ativo é baixado, o 

que ocorrer primeiro.  

 

II- II. Os Ativos Não Circulantes Mantidos para a Venda, uma vez identificados, devem estar disponíveis 

para a venda imediata nas condições em que se encontram desde que a recuperação do seu valor contábil 

esteja firmemente atrelada à geração de caixa por uso contínuo.  

 

III- Cada componente de um item do ativo imobilizado com custo significativo em relação ao custo total do 

item deve ser depreciado separadamente. 

 

IV-A depreciação do período deve ser normalmente reconhecida no resultado. No entanto, por vezes, os 

benefícios econômicos futuros incorporados no ativo são absorvidos para a produção de outros ativos. 

Nesses casos, a depreciação faz parte do custo de outro ativo, devendo ser incluída no seu valor contábil. 

 

V- Os Ativos Não Circulantes Mantidos para a Venda devem ser depreciados normalmente até a data da 

venda, e os encargos financeiros, se verificados, devem ser reconhecidos como custo de operação e 

contrapostos aos ingressos de caixa obtidos ao final da operação.  

Assinale a alternativa CORRETA.  

A. Apenas as afirmativas II e III estão incorretas. 

B. Apenas a afirmativa V está incorreta. 

C. Apenas as afirmativas II e V estão incorretas. 

D. Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 

E. Apenas a alternativa III está correta 

 

28. Como serão classificados na demonstração do valor adicionado - DVA - os custos dos produtos das 

mercadorias e dos serviços vendidos e PIS e COFINS recuperados? 

A Como Pessoal. 

B Como Insumos adquiridos de terceiros. 

C Como Distribuição de valor adicionado. 

D Como Encargos sociais. 

E Como Custos relativos à construção de ativos próprios. 

 

 

 

 

 

 



29. Leia os fragmentos de texto a seguir e responda: 

 Sobre a contabilidade aplicada ao setor público, com relação à homologação das informações e ao capítulo 

II do formato, da periodicidade e dos procedimentos: 

Art. 12 - As informações previstas nos incisos I e II do Art. 3º serão validadas:  

             Art. 3º No exercício de 2018, serão inseridas no SICONFI, obrigatoriamente, as seguintes 

informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais: 

    I – Declaração das Contas Anuais - DCA, para fins de cumprimento do art. 51 da Lei Complementar nº 

101, de 2000, contendo a relação da estrutura das administrações direta e 

Indireta, cujos dados foram consolidados na declaração; 

    II – Demonstrativos Fiscais definidos na Lei Complementar nº 101, de 2000, quais sejam: 

a) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, a que se referem os Arts. 52 e 53; 

b) o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, a que se refere o Art. 54. Automaticamente pelo sistema e podem ser 

homologadas pelo Chefe do Poder Executivo, ou pelos respectivos titulares dos Poderes e órgãos referidos 

no art. 20 da lei complementar nº 101 de 2000, inclusive das defensorias públicas, ou homologadas tácita e 

automaticamente após a data limite de recebimento, desde que assinadas de duas maneiras: obrigatórias e 

opcional pelas referidas autoridades. Quais são essas autoridades?  

Assinale a alternativa CORRETA: 

A. I – Declaração de Contas Anuais – DCA: 

a) de maneira obrigatória, pelo Chefe do Poder Executivo ou seu delegatário; 

b) de maneira obrigatória, pelo profissional de contabilidade responsável; 

c) de maneira opcional, pelas autoridades detentoras dos seguintes perfis de usuário no sistema: Vice-

presidente, Vice-governador ou Vice-prefeito, Responsável pelo Controle Interno, Responsável pela 

Administração Financeira. 

B. I – Declaração de Contas Anuais – DCA: 

a) de maneira opcional, pelo chefe do poder executivo ou seu delegatário; 

b) de maneira obrigatória, pelo profissional de contabilidade responsável; 

c) de maneira opcional, pelas autoridades detentoras dos seguintes perfis de usuário no sistema: vice-

presidente, vice-governador ou vice-prefeito, responsável pelo controle interno, responsável pela 

administração financeira. 

C. I – Declaração de Contas Anuais – DCA: 

a) de maneira obrigatória, pelo chefe do poder executivo ou seu delegatário; 

b) de maneira opcional, pelo profissional de contabilidade responsável; 

c) de maneira opcional, pelas autoridades detentoras dos seguintes perfis de usuário no sistema: vice-

presidente, vice-governador ou vice-prefeito, responsável pelo controle interno, responsável pela 

administração financeira. 

D. a) de maneira obrigatória, pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no Art. 20; 

da Lei Complementar nº 101, de 2000, inclusive das defensorias públicas, ou seus delegatários; 

b) de maneira opcional, pelo profissional de contabilidade responsável; 

c) de maneira opcional, pelas autoridades detentoras dos seguintes perfis de usuário no sistema: Vice-

presidente, Vice-governador, Vice-prefeito ou perfil equivalente de outros Poderes e órgãos, 

Responsável pelo Controle Interno, Responsável pela Administração Financeira e Diretor Geral ou 

equivalente. 

E. I – Declaração de Contas Anuais – DCA: 

a) de maneira opcional, pelo Chefe do Poder Executivo ou seu delegatário; 

b) de maneira opcional, pelo profissional de contabilidade responsável; 

c) de maneira opcional, pelas autoridades detentoras dos seguintes perfis de usuário no sistema: Vice-

presidente, Vice-governador ou Vice-prefeito, Responsável pelo Controle Interno, Responsável pela 

Administração Financeira. 

 

 

 

 



30. Leia o fragmento de texto a seguir e responda à questão: 

Os seguintes conceitos são usados pelo Pronunciamento, CPC 27 com os significados especificados: 

 

I- É o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da depreciação e da perda por redução ao 

valor recuperável acumuladas; 
 

II- É o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outro recurso dado para 

adquirir um ativo na data da sua aquisição ou construção, ou ainda, se for o caso, o valor atribuído ao ativo 

quando inicialmente reconhecido de acordo com as disposições específicas de outros Pronunciamentos, 

como o Pronunciamento Técnico CPC 10 – Pagamento Baseado em Ações; 

 

III- É o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o seu valor residual; 

 

IV- É a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil; 

 

V- É o valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera (I) obter com o uso contínuo de um ativo e 

com a alienação ao final da sua vida útil ou (II) incorrer para a liquidação de um passivo. 

 

VI- É o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo 

em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. 

 

VII- É o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu valor 

recuperável. 

 

Dos títulos abaixo, qual a alternativa que está CORRETA e em consonância com os conceitos acima? 

A. I - Valor contábil; II- Custo. III- Valor depreciável. IV- Depreciação. Valor específico para a entidade 

(valor em uso); VI-Valor Justo; VII- Perda por redução ao valor recuperável. 

B. I- Valor contábil; II- Custo. III- Depreciação. IV- - Valor depreciável. Valor específico para a entidade 

(valor em uso); VI- Valor Justo; VII- Perda por redução ao valor recuperável. 

C. I- Valor contábil; II- Custo. III- Valor depreciável. IV- Depreciação. V- Valor justo; VI- Valor 

específico para a entidade (valor em uso); VII- Perda por redução ao valor recuperável. 

D. I- Valor justo; II-Custo. III- Valor depreciável. IV- Depreciação. Valor específico para a entidade 

(valor em uso); VI- Valor contábil; VII-Perda por redução ao valor recuperável. 

E. I- Valor contábil; II- Custo. III- Valor justo; IV- Depreciação. Valor específico para a entidade (valor 

em uso); VI- Valor depreciável; VII- Perda por redução ao valor recuperável. 

 

 

 


