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ESPECIALIDADE/ÁREA DE SELEÇÃO: 

 

 TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR – CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

PROVAS: 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 INFORMÁTICA 

 LEGISLAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 DISCURSIVA 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 5 de 

Língua Portuguesa, 5 de Informática, 5 de Legislação e Direito Administrativo e 25 de Co-

nhecimentos Específicos, e 2 (duas) questões discursivas Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 5 (cinco) horas de duração, incluído o tempo destinado à 

transcrição de suas respostas no gabarito oficial. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas e 

transcrever as respostas das questões discursivas, usando caneta esferográfica azul ou 

preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com as folhas de respostas, devi-

damente preenchidos e assinados. 

6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a par-

tir do efetivo início das mesmas. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá 

ser destacada. 

8. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico 

www.fumarc.org.br, dois dias depois da realização da prova. 

9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 

 
  

http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Cad. 21 

 
INSTRUÇÃO: A compreensão de charges exige dos leitores conhecimentos sobre assuntos cotidianos. Considere 

essa afirmação e a charge abaixo para responder ao que se pede nas questões 01 e 02. 

 
Fonte: http://devehaveralgumlugar.blogspot.com.br/ 

 

QUESTÃO 01  

 

Na interpretação da charge, está CORRETO o que se diz em: 

 

(A) A discriminação racial existe apenas em algumas profissões. 

(B) Apesar do fim do apartheid, a discriminação racial ainda é presente em nossos dias. 

(C) O serviço doméstico não é valorizado em países de língua portuguesa. 

(D) Os jornais noticiaram a morte de Mandela como sendo um episódio “chato”. 

 

QUESTÃO 02  

 

O entendimento do humor da charge é possível devido à 

 

(A) fala da personagem no primeiro quadrinho 

(B) fala da personagem no segundo quadrinho. 

(C) representação da personagem feminina. 

(D) representação das personagens feminina e masculina. 

http://devehaveralgumlugar.blogspot.com.br/
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INSTRUÇÃO: As questões 03, 04 e 05 baseiam-se no texto abaixo: 

 

Idosos devem provar ao INSS que estão vivos 

Pelo menos 4,7 milhões de aposentados e pensionistas têm pouco mais de um mês para recadastrar a senha 

bancária, imprescindível para continuarem a receber os benefícios. O prazo termina em 28 de fevereiro. Mesmo 

com os reiterados problemas, o governo e as instituições financeiras insistem na exigência de comparecimento às 

agências.  

Fonte: http://impresso.correioweb.com.br/ 

 

QUESTÃO 03  

 

No contexto em que está inserida, a palavra “reiterados”, em destaque no texto, significa 

 

(A) Enormes. 

(B) Estratégicos. 

(C) Repetidos. 

(D) Significativos. 

 

 

QUESTÃO 04  

 

Na frase “Pelo menos 4,7 milhões de aposentados e pensionistas têm pouco mais de um mês para recadastrar a 

senha bancária”, o acento gráfico do verbo “ter” se justifica pela seguinte regra: 

 

(A) Acentua-se com circunflexo a 3ª pessoa do plural do presente do indicativo do verbo “ter”. 

(B) O verbo "ter", no presente do subjuntivo, assume a forma "têm" (com acento) na terceira pessoa do plural. 

(C) O acento circunflexo é empregado para marcar a oposição entre a 3ª pessoa do singular e a 2ª pessoa do 

plural. 

(D) Todas as palavras oxítonas são acentuadas quando empregadas na terceira pessoa do plural. 

 

 

QUESTÃO 05  

 

Se no trecho 

 

Mesmo com os reiterados problemas, o governo e as instituições financeiras insistem na exigência de compareci-

mento às agências.  

 

a palavra “comparecimento” fosse substituída por “apresentação”, resultaria em: 

 

(A) Adequação vocabular, uma vez que conferiria maior clareza ao texto. 

(B) Adequação vocabular, uma vez que não haveria perda do sentido original. 

(C) Alteração sintática, uma vez que a regência dos nomes é distinta. 

(D) Mudança de sentido, uma vez que apresentação não pode ser sinônimo de comparecimento. 

 
 
  

http://impresso.correioweb.com.br/
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PROVA DE INFORMÁTICA – Cad. 21 

 

QUESTÃO 06  

 
Analise as seguintes afirmativas sobre os ícones da barra de ferramentas do Microsoft Excel, versão português do 
Office 2003: 
 

I – O ícone  aplica o estilo de porcentagem a um número. 

II – O ícone  formata um número com zeros à esquerda. 

III – O ícone  aumenta casas decimais em um número. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas.  

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 07  

 
Selecione a função do Microsoft Excel, versão português do Office 2003, que retorna a data e hora atuais forma-
tadas como data e hora: 

 
(A) AGORA 

(B) DATA 

(C) DATA.VALOR 

(D) HOJE 

 

QUESTÃO 08  

 
Considere a janela abaixo para edição de mensagens eletrônicas no Microsoft Outlook, versão português do Office 
2003, que utiliza o Microsoft Word como editor de e-mails. 
 

 
 
A exibição dos campos “De...” e “Cco...” em uma mensagem pode ser definida no: 

 

(A) Menu “Formatar”. 

(B) Menu “Inserir”. 

(C) Item “Opções...” da barra da barra de ferramentas. 

(D) Ícone  da barra de ferramentas. 



 6 

 

QUESTÃO 09  

 
Considere a figura a seguir do Windows Explorer do Windows XP, versão português: 
 

 
 
São opções do menu de contexto acionado pelo botão direito sobre o arquivo “arquivo.txt” selecionado, EXCETO: 
 
(A) Copiar 

(B) Excluir 

(C) Imprimir 

(D) Mover 

 
 
 
 

QUESTÃO 10  

 
A opção de menu que pode abrir o painel de tarefas “Mala Direta” para se iniciar um processo de mala direta no 
Microsoft Word, versão português do Office 2003, é: 
 
(A) Ferramentas  Cartas e Correspondências  Mala Direta 

(B) Ferramentas  Mala Direta 

(C) Ferramentas  Envelopes e Etiquetas  Mala Direta 

(D) Formatar  Documento  Mala Direta 
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PROVA DE LEGISLAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO – Cad. 21 

 

QUESTÃO 11  

 
A licitação pode ser conceituada como o “procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da 

função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convo-

catório, a possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a 

celebração de contrato.” (DI PIETRO). A Lei 8.666/1993 que institui normas para licitações e contratos da Adminis-

tração Pública, prevê, dentre outros, como critério de desempate, que será assegurada preferência, sucessiva-

mente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas 

 

(A) brasileiras. 

(B) com maioria de capital nacional. 

(C) que invistam em tecnologia ambiental. 

(D) cuja sede se encontre em território nacional. 

 

QUESTÃO 12  

 

Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação 

em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras: 

 

(A) avaliação dos bens alienáveis; dispensa de comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; adoção 

do procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência. 

(B) avaliação dos bens alienáveis; comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; adoção do procedi-

mento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão. 

(C) dispensa de avaliação dos bens alienáveis e/ou comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; ado-

ção do procedimento licitatório sob a modalidade de concurso. 

(D) dispensa de avaliação dos bens alienáveis; comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; adoção 

do procedimento licitatório sob a modalidade de leilão. 

 

QUESTÃO 13  

 

É competência privativa da Câmara Municipal, EXCETO: 

 

(A) Solicitar, pela maioria de seus membros, a intervenção do Estado. 

(B) Autorizar, previamente, convênio intermunicipal para modificação de limites. 

(C) Proceder à tomada de contas do Prefeito não apresentadas dentro de sessenta dias da abertura da sessão 

legislativa. 

(D) A criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função públicos na administração direta, autárquica 

e fundacional, e fixação de remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orça-

mentárias. 

 

QUESTÃO 14  

 

O ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a Administração Pública 

faculta ao particular a execução de serviço público ou a utilização privativa de bem público denomina-se: 

 

(A) Admissão. 

(B) Autorização. 

(C) Licença. 

(D) Permissão. 
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QUESTÃO 15  

 

Caio Mário Souza Parreira, professor concursado pela Universidade Estadual de Minas Gerais, onde leciona no 

período matutino, submeteu-se a concurso público para o cargo de Técnico Administrativo da Assembleia Legisla-

tiva.  

Em sendo aprovado e, nos termos do que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, Caio Mário 

 

(A) somente poderia acumular dois cargos públicos de Professor. 

(B) somente poderia acumular dois cargos públicos de Técnico Administrativo. 

(C) poderá acumular o cargo público de Professor com o de Técnico Administrativo, se houver compatibilidade de 

horários. 

(D) deverá optar por um dos cargos, pois é vedada a acumulação de cargos públicos a Professores. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Cad. 21 

 

QUESTÃO 16  

 
Para avaliar a capacidade financeira da entidade em satisfazer os compromissos com terceiros, são empregados 

os indicadores de: 

 

(A) Liquidez. 

(B) Lucratividade. 

(C) Prazos Médios. 

(D) Rentabilidade. 

 

 

 

 

QUESTÃO 17  

 

Na esfera judicial, o parecer pericial contábil serve para subsidiar 

 

(A) as partes sobre a responsabilidade da preparação e da redação das recomendações inseridas no laudo peri-

cial. 

(B) o árbitro e as partes nas suas tomadas de decisão. 

(C) o Juízo e as partes sobre a responsabilidade da preparação e da redação do parecer pericial. 

(D) o Juízo e as partes, bem como para analisar de forma técnica e científica o laudo pericial contábil. 

 

 

 

 

QUESTÃO 18  

 

Sobre Princípios, NÃO é correto que se afirma em: 

 

(A) O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos 

nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. Pressupõe a simultanei-

dade da confrontação de receitas e de despesas correlatas. 

(B) O Princípio da Continuidade pressupõe que a Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a men-

suração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta essa circunstância. 

(C) O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimo-

nial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, in-

dependentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de 

qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. 

(D) O Princípio da Oportunidade determina a adoção do menor valor para os componentes do Ativo e do maior 

para os do Passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mu-

tações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. 
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QUESTÃO 19  

 

Os princípios orçamentários visam a estabelecer regras norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, efici-

ência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do Orçamento Público. Assim sendo, 

NÃO é correto o que se afirma em: 

 

(A) O princípio do orçamento bruto, previsto pelo art. 6° da Lei n° 4.320/64, obriga o registro de receitas e despe-

sas na Lei Orçamentária Anual pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções. 

(B) O princípio orçamentário da anualidade ou periodicidade, estipulado pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/64, 

delimita o exercício financeiro orçamentário como sendo o período de tempo ao qual a previsão das receitas 

registradas na Lei Orçamentária Anual irão se referir. 

(C) O princípio orçamentário da unidade ou totalidade, previsto pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/64, determina 

a existência de orçamento único para cada um dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Muni-

cípios), com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. 

(D) O princípio orçamentário da universalidade, estabelecido pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/64, recepciona-

do e normatizado pelo § 5º do art. 165 da Constituição, determina que a Lei Orçamentária Anual de cada ente 

federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e funda-

ções instituídas e mantidas pelo poder público. 

 

 

 

QUESTÃO 20  

 

A partir da edição das Leis nº
s
 11.638/07 e 11.941/09, para as sociedades por ações, a divisão do Patrimônio Lí-

quido passou a ser da seguinte forma: 

 

(A) Capital Social, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Ações em Tesou-

raria e Prejuízos Acumulados. 

(B) Capital Social, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Ações em Tesou-

raria e Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

(C) Capital Social, Reservas de Capital, Ajustes de Exercícios Anteriores, Reservas de Lucros, Ações em Tesou-

raria e Prejuízos Acumulados. 

(D) Capital Social, Reservas de Capital, Reservas de Reavaliação, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas 

Legais, Ações em Tesouraria e Prejuízos Acumulados. 

 

 

 

QUESTÃO 21  

 

Nos termos da Lei 6.404/76, em seus artigos 176 a 182 e 187, bem como a NBC T. 3, o Balanço Patrimonial é 

constituído pelo Ativo, pelo Passivo e pelo Patrimônio Líquido. Sobre esse tema, NÃO é correto o que se afirma 

em:  

 

(A) No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registra-

dos. 

(B) O Ativo compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela entidade, capa-

zes de gerar benefícios econômicos futuros, originados de eventos ocorridos. 

(C) O Passivo exigível compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com terceiros, 

resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação. 

(D) Quando o valor do Passivo é maior que o valor do Ativo, o resultado é denominado Patrimônio Líquido Nulo. 

Portanto, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Patrimônio Líquido Nulo. 
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QUESTÃO 22  

 

Está correto o que se afirma, EXCETO em: 

 

(A) A Análise Vertical é aquela por meio da qual se compara cada um dos elementos do conjunto em relação ao 

seu total. Ela evidencia a porcentagem de participação de cada elemento no conjunto em que está inserido. 

(B) A Análise Vertical e a Análise Horizontal devem ser utilizadas conjuntamente. Servem para complementar as 

observações efetuadas através da Análise por Quocientes. 

(C) O principal objetivo da Análise Horizontal é mostrar a importância de cada conta na demonstração financeira a 

que pertence. 

(D) As Análises Vertical e Horizontal são detalhadas e envolvem todos os itens das demonstrações. Revelam as 

falhas responsáveis pelas situações de anomalia da Entidade. 

 

QUESTÃO 23  

 

Com a edição das Leis nº
s
 11.638/07 e 11.941/09, as empresas deverão, na Demonstração do Resultado do Exer-

cício, discriminar, EXCETO: 

 

(A) A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. 

(B) A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. 

(C) As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e adminis-

trativas, e outras despesas operacionais. 

(D) O lucro ou o prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas e o resultado não operacional des-

tacado em linha própria. 

 

QUESTÃO 24  

 

O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente 

registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. Uma vez integrado ao patrimô-

nio, os componentes patrimoniais, ativos e passivos, podem sofrer variações decorrentes dos seguintes fatores, 

EXCETO: 

 

(A) Valor justo. 

(B) Valor legal. 

(C) Valor presente. 

(D) Valor realizável. 

 

QUESTÃO 25  

 

Está correto o que se afirma, EXCETO em: 

 

(A) A Análise Horizontal possibilita o acompanhamento do desempenho de cada uma das contas que compõem 

uma demonstração contábil, ressaltando as tendências evidenciadas em cada uma delas, sejam de evolução 

ou de retração. 

(B) A Análise Horizontal tem por finalidade evidenciar a evolução dos itens das demonstrações financeiras ao 

longo dos anos, bem como a importância de cada conta na demonstração financeira a que pertence. 

(C) Enquanto a Análise Vertical é feita pela comparação de cada elemento do conjunto em relação ao total, em 

um mesmo período, a Análise Horizontal compara a evolução dos valores de cada conta das demonstrações 

em análise ao longo de vários períodos. 

(D) O principal objetivo da Análise Vertical é mostrar a importância de cada conta na demonstração financeira a 

que pertence. 
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QUESTÃO 26  

 

Nos termos do artigo 176, da Lei 6.404/76, alterada pelas Leis nº
s
 11.638/07 e 11.941/09, ao fim de cada exercício 

social, com base na escrituração mercantil, as companhias deverão elaborar as respectivas demonstrações finan-

ceiras que deverão exprimir com clareza a situação do seu patrimônio e as mutações ocorridas no exercício. O 

conjunto completo de demonstrações financeiras, conforme previsto no citado artigo, inclui os seguintes compo-

nentes: 

 

(A) balanço patrimonial; demonstração do resultado do exercício; demonstração dos lucros ou prejuízos acumula-

dos; demonstração dos fluxos de caixa; se companhia aberta, demonstração do valor adicionado; e, notas ex-

plicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situa-

ção patrimonial e dos resultados do exercício, incluindo a descrição das práticas contábeis. 

(B) balanço patrimonial; demonstração do resultado do exercício; demonstração do resultado abrangente; de-

monstração dos lucros ou prejuízos acumulados; demonstração das mutações do patrimônio líquido; demons-

tração das origens e aplicações de recursos; demonstração dos fluxos de caixa; se companhia aberta, de-

monstração do valor adicionado; e, notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis 

necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício, incluindo a descrição 

das práticas contábeis. 

(C) balanço patrimonial; demonstração do resultado do exercício; demonstração do resultado abrangente; de-

monstração dos lucros ou prejuízos acumulados; demonstração das mutações do patrimônio líquido; demons-

tração dos fluxos de caixa; se companhia aberta, demonstração do valor adicionado; e, notas explicativas e 

outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimo-

nial e dos resultados do exercício, incluindo a descrição das práticas contábeis. 

(D) balanço patrimonial; demonstração do resultado do exercício; demonstração dos lucros ou prejuízos acumula-

dos; demonstração das mutações do patrimônio líquido; demonstração das origens e aplicações de recursos; 

demonstração dos fluxos de caixa; se companhia aberta, demonstração do valor adicionado; e, notas explica-

tivas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação 

patrimonial e dos resultados do exercício, incluindo a descrição das práticas contábeis. 

 

 

QUESTÃO 27  

 

De acordo com o disposto na Lei 6.404/76, alterada pelas Leis nº
s
 11.638/07 e 11.941/09, as notas explicativas, 

que complementam as demonstrações financeiras das sociedades anônimas, deverão indicar 

 

(A) os ônus reais constituídos sobre elementos do Passivo e as garantias recebidas de terceiros. 

(B) os principais fornecedores de insumos e/ou mercadorias. 

(C) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício. 

(D) os investimentos em outras sociedades, quando não relevantes. 

 

 

QUESTÃO 28  

 

São instrumentos do processo de alocação dos recursos públicos, previstos na Constituição Federal e na Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, EXCETO: 

 

(A) As Leis de Diretrizes Orçamentárias. 

(B) As Leis Orçamentárias Anuais. 

(C) Os Planos Plurianuais. 

(D) Os Decretos e as leis complementares de programação de caixa. 
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QUESTÃO 29  

 

Em relação aos critérios de avaliação do ativo, contidos na Lei 6.404/76, alterada pelas Leis nº
s
 11.638/07 e 

11.941/09, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) Investimentos Permanentes decorrentes de participação no capital social de outras sociedades: custo de aqui-

sição ou com base no valor de Patrimônio Líquido, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, 

quando este for inferior. 

(B) Estoques: custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando 

este for inferior. 

(C) Contas a Receber: valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor 

provável de realização, quando este for inferior. 

(D) Ativo Imobilizado: custo de aquisição deduzido do saldo da respectiva conta depreciação, amortização ou 

exaustão. 

 

 

 

 

QUESTÃO 30  

 

Para entender a gestão do capital de giro da entidade, são utilizados os indicadores de: 

 

(A) Endividamento. 

(B) Lucratividade. 

(C) Prazos Médios. 

(D) Rentabilidade. 

 

 

 

 

QUESTÃO 31  

 

Nos termos do artigo 179, da Lei 6.404/76, alterada pelas Leis nº
s
 11.638/07 e 11.941/09, as contas do Ativo serão 

classificadas conforme abaixo, EXCETO: 

 

(A) no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as 

aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. 

(B) em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades, o fundo de comércio adquirido para a 

manutenção da atividade e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não 

se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. 

(C) no intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou 

exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.  

(D) no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das ativida-

des da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações 

que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. 
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QUESTÃO 32  

 

O Total das Exigibilidades da Cia. São Judas Tadeu estava assim constituído: 

 

ITENS 2011 2012 

Circulante 1.250,00 2.400,00 

Não Circulante 1.400,00 2.100,00 

 

Tomando como base o exercício de 2011 e fazendo a análise horizontal, pode-se constatar que o crescimento 

nominal do Passivo Circulante foi superior ao do Não Circulante em 

 

(A) 28%. 

(B) 40%. 

(C) 42%. 

(D) 84%. 

 

 

 

 

QUESTÃO 33  

 

Conforme o disposto no § 2
o
  do artigo 183, da Lei 6.404/76, alterada pelas Leis nº

s
 11.638/07 e 11.941/09, a di-

minuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será registrada periodicamente nas contas de, 

EXCETO: 

 

(A) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da proprieda-

de industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto 

sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado; 

(B) custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais. 

(C) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a 

desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência; 

(D) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração, de direitos cujo objeto sejam 

recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração. 

 

 

 

 

QUESTÃO 34  

 

O Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios da Entidade, e seu valor é a diferença positiva entre o 

valor do Ativo e o valor do Passivo. A conta Reservas de Capital abrange as seguintes subcontas, EXCETO: 

 

(A) Reserva de Lucros a Realizar. 

(B) Reserva de Alienação de Partes Beneficiárias. 

(C) Reserva de Alienação de Bônus de Subscrição. 

(D) Reserva de Ágio na Emissão de Ações. 
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QUESTÃO 35  

 

As demonstrações contábeis da Cia. Santo Expedito foram elaboradas em 31/12/2012, com base nas contas, 

saldos e informações abaixo: 

Contas Saldos R$ 

Caixa e Bancos 200,00 

Mercadorias 620,00 

Clientes 400,00 

Móveis e Máquinas 2.000,00 

Depreciação Acumulada 180,00 

Títulos a Receber de Longo Prazo 200,00 

Fornecedores 1.150,00 

Contas a Pagar 250,00 

Instituições Financeiras de Longo Prazo 430,00 

Capital Social 1.400,00 

Reservas de Lucros 100,00 

Vendas de Mercadorias 5.120,00 

Compras de Mercadorias 3.160,00 

Despesas Administrativas 1.370,00 

Despesas Financeiras 500,00 

Encargos de Depreciação 180,00 

 

Nesse caso, desconsidere quaisquer implicações fiscais ou tributárias. O estoque final de mercadorias foi avaliado 

em R$ 780,00. 

Promovendo-se a análise das demonstrações contábeis, elaboradas com base nas informações dadas, certamen-

te encontrar-se-á um índice de liquidez corrente equivalente a 

 

(A) 3,1286 

(B) 1,0145 

(C) 0,9857 

(D) 0,8714 

 

 

 

 

QUESTÃO 36  

 

Os empréstimos concedidos pela sociedade controladora às sociedades coligadas ou controladas, que não se 

caracterizam como transações usuais na exploração do objeto da companhia, devem ser classificados no Balanço 

Patrimonial no seguinte grupo de contas: 

 

(A) Ativo Circulante. 

(B) Ativo não Circulante - Investimentos 

(C) Ativo não Circulante - Realizável a Longo Prazo. 

(D) Passivo não Circulante - Exigível a Longo Prazo. 
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QUESTÃO 37  

 

Conforme previsto no Código de Ética Profissional do Contabilista, o Contador, quando perito-contador, perito-

contador assistente, auditor ou árbitro, deverá, EXCETO: 

 

(A) abster-se de expender argumentos ou dar a conhecer sua convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer 

das partes interessadas, ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo o conteúdo do seu laudo, 

exclusivamente, no âmbito da matéria jurídica. 

(B) abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui objeto de perícia, mantendo absoluta 

independência moral e técnica na elaboração do respectivo laudo. 

(C) considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo submetido a sua apreciação. 

(D) recusar sua indicação quando reconheça não se achar capacitado em face da especialização requerida. 

 

 

 

 

QUESTÃO 38  

 

Está correto o que se afirma, EXCETO em: 

 

(A) A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais socieda-

des, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de to-

do o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a cisão. 

(B) A diferença entre fusão e incorporação é que na incorporação desaparecem as sociedades incorporadas, mas 

a incorporadora, uma sociedade preexistente, permanece com a sua vida normal, enquanto na fusão desapa-

recem todas as sociedades, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo ou parte do seu 

patrimônio, surgindo uma sociedade nova. 

(C) A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes su-

cederá em todos os direitos e obrigações. Na fusão, todas as sociedades fusionadas se extinguem, para dar 

lugar á formação de uma nova sociedade com personalidade jurídica distinta daquelas. 

(D) A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede 

em todos os direitos e obrigações. Na incorporação, a sociedade incorporada deixa de existir, mas a empresa 

incorporadora continuará com a sua personalidade jurídica. 

 

 

 

 

QUESTÃO 39  

 

Para avaliar a política de financiamento da entidade, são empregados os indicadores de 

 

(A) endividamento. 

(B) liquidez. 

(C) lucratividade. 

(D) rentabilidade. 
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QUESTÃO 40  

 

No que diz respeito às modalidades de licitação, é CORRETO afirmar: 

 

(A) Não pode a autoridade administrativa, em situação na qual seria aplicável o convite, optar pela realização da 

concorrência. 

(B) O que diferencia o convite, o concurso e o leilão das demais modalidades de licitação é a circunstancia de os 

primeiros destinarem-se a contratos com finalidade específica e não a quaisquer aquisições de bens ou servi-

ços. 

(C) São características do leilão entre outras, poder destinar-se à venda de bens móveis e imóveis e não possuir 

fase prévia de habilitação. 

(D) Tomando como critérios, a complexidade do procedimento administrativo e o valor da contratação a que se 

destinam, podem ser classificadas, em ordem decrescente estas modalidades: concorrência, convite e tomada 

de preços. 
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PROVA DISCURSIVA – Cad. 21 

 

QUESTÃO 41  

 
A Cia. Santo Agostinho apurou os seguintes dados no mês dezembro de 2012: 

Contas Saldos R$ 

Custo da mão de obra 5.000 

Custo de baixa de bens 1.000 

Custo do material aplicado 4.000 

Depreciação de equipamentos operacionais 300 

Depreciação acumulada 180 

Despesas com vendas 450 

Vendas de serviços 15.500 

Imposto sobre serviços 500 

Despesas financeiras 500 

Despesas administrativas 1.370 

Outras receitas operacionais 720 

 

Com base, exclusivamente, nas informações dadas, APURE e DEMONSTRE a Receita Líquida e o Resulta-

do/Lucro Bruto da Cia. Santo Agostinho no mês em questão. 

 

 Faça abaixo o rascunho da sua resposta e, depois, transcreva-a para a folha própria, à caneta, com 
letra legível. 

 Não use corretivo. Se necessário, coloque entre parênteses e passe um traço sobre o que não deve 
ser considerado. 

 

RASCUNHO DA RESPOSTA 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

 
 

QUESTÃO 42  

 
A Cia. São Francisco de Assis apresentou as seguintes demonstrações: 

Balanço Patrimonial (Saldos R$) 2011 2012 

ATIVO   

Circulante   

Caixa e Bancos 8.000 250 

Duplicatas a Receber 120.000 125.000 

Estoques 60.000 190.000 

Total do Circulante 188.000 315.250 

Ativo não Circulante   

Imobilizado 20.000 20.000 

(-) Depreciação Acumulada (5.000) (7.000) 

Total do Ativo não Circulante 15.000 13.000 

TOTAL DO ATIVO 203.000 328.250 

 

Balanço Patrimonial (Saldos R$) 2011 2012 

PASSIVO   

Circulante   

Fornecedores 90.000 154.000 

Impostos a Pagar 29.000 28.725 

Financiamentos 15.000 7.500 

Contas a Pagar 8.000 0,00 

Total do Circulante 142.000 190.225 

Patrimônio Líquido   

Capital Social 20.000 60.000 

Reservas de Capital 1.000 1.000 

Reservas de Lucros 40.000 77.025 

Total do Patrimônio Líquido 61.000 138.025 

TOTAL DO ATIVO 203.000 328.250 

 

Demonstração do Resultado (Saldos R$) 2012 

Vendas 1.250.000 

Custos (750.000) 

Resultado/Lucro Bruto 500.000 

Despesas Operacionais (400.000) 

Despesas Financeiras (    2.250) 

Receitas Financeiras 0 

Despesas com Depreciação (   2.000) 

Resultado/Lucro Operacional 95.750 
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Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social ( 28.725) 

Resultado/Lucro Operacional 67.025 

 

Informações adicionais - 2012: 

a) Compras de mercadorias - R$ 880.000,00 

b) Aumento de capital em dinheiro em 30/06/12 - R$ 10.000,00 

c) Aumento de capital com reservas de lucros em 30/06/12 - R$ 30.000,00 

d) Obtenção de novo financiamento - R$ 7.500,00  

 

Com base, exclusivamente, nas informações dadas, ELABORE a Demonstração dos Fluxos de Caixa da Cia. 

São Francisco de Assis, referente ao exercício de 2012, pelo método indireto. 

 

 Faça abaixo o rascunho da sua resposta e, depois, transcreva-a para a folha própria, à caneta, com 
letra legível. 

 Não use corretivo. Se necessário, coloque entre parênteses e passe um traço sobre o que não deve 
ser considerado. 

 

RASCUNHO DA RESPOSTA 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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CONCURSO PÚBLICO 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL 
EDITAL 01/2013 

 
 
 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO. 
 
 

 
 

01   11   21   31  

02   12   22   32  

03   13   23   33  

04   14   24   34  

05   15   25   35  

06   16   26   36  

07   17   27   37  

08   18   28   38  

09   19   29   39  

10   20   30   40  
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