
IBADE -  IN S TITU TO  BRASILEIRO DE 
APOIO  E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO

C O NCURSO  PÚ BLIC O
ED ITA L N °  2 3 7 /2 0 1 6

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA

Cargo:
Analista Educacional -  Contador

—  CÓ DIG O  DA PROVA —

S04T
TARDE

Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas. 
De acordo com o edital,o candidato que fizer prova com código diferente será 
eliminado.
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“Às vezes ouço passar o vento; e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido.”

A T E N Ç Ã O :
Duração da prova: 3 horas e 30 minutos.

Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta -  A, B, C, D e E — conforme disposição abaixo.

Disciplinas Quantidade de 
questões

Valor de cada 
questão

Língua Portuguesa 10 2
História e Geografia de Rondônia 05 2
Informática Básica 10 2
Conhecimentos Específicos 25 2

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
Reserve os 30 minutos finais para marcar seu cartão de respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

■ O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;

■ Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;

■ O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e

■ Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
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Ç LÍNGUA PO RTUG UESA )

Texto para responder às questões de 01 a 10.

O apagão poderá nos trazer alguma luz

Não tivemos guerra, não tivemos revolução, 
mas teremos o apagão. O apagão será uma porrada 
na nossa autoestima, mas terá suas vantagens.

Com o apagão, ficaremos mais humildes, 
como os humildes. A onda narcisista da democracia 
liberal ficará mais “cabreira", as gargalhadas das 
colunas sociais serão menos luminosas, nossos 
flashes, menos gloriosos. Baixará o astral das 
estrelas globais, dos comedores. As bundas ficarão 
mais tímidas, os peitos de silicone, menos 
arrebitados. Ficaremos menos arrogantes na 
escuridão de nossas vidas de classe média. [...] 
Haverá algo de becos escuros, sem saída. A euforia 
de Primeiro Mundo falsificado cairá por terra e dará 
lugar a uma belíssima e genuína infelicidade.

O Brasil se lembrará do passado agropastoril 
que teve e ainda tem; teremos saudades do matão, 
do luar do sertão, da Rádio Nacional, do acendedor 
de lampiões da rua, dos candeeiros. Lembraremos 
das tristes noites dos anos 40, como dos “blackouts” 
da Segunda Guerra, mesmo sem submarinos, 
apenas sinistros assaltantes nas esquinas apagadas.

O apagão nos lembrará de velhos carnavais: 
“Tomara que chova três dias sem parar”. Ou: “Rio, 
cidade que nos seduz, de dia falta água, de noite falta 
luz!” . Lembraremo-nos dos discos de 78 rpm, das TVs 
em preto-e-branco, de um Brasil mais micha, mais 
pobre, cambaio, mas bem mais brasileiro em seu 
caminho da roça, que o golpe de 64 interrompeu, que 
esta mania prostituída de Primeiro Mundo matou 
a tapa.

[...]
O apagão nos m ostrará que som os 

subdesenvo lv idos, que essa superestru tu ra  
modernizante está sobre pés de barro. O apagão é 
um “upgrade” nas periferias e nos “bondes do Tigrão”, 
nos lembrando da escuridão física e mental em que 
vivem, fora de nossas avenidas iluminadas. O 
apagão nos fará mais pensativos e conscientes de 
nossa pequenez. Seremos mais poéticos. Em noites 
estreladas, pensaremos: “A solidão dos espaços 
infinitos nos apavora”, como disse Pascal. Ou ainda, 
se mais líricos, recitaremos Victor Hugo: “A hidra- 
universo torce seu corpo cravejado de estrelas...” .

[...] O apagão nos dará medo, o que poderá 
nos fazer migrar das grandes cidades, deixando para 
trás as avenidas secas e mortas. O apagão nos fará 
entender os flagelados do Nordeste, que sempre 
olharam o céu como uma grande ameaça. O apagão 
nos fará contemplar o azul sem nuvens, pois 
aprendemos que a natureza é quando não 
respeitada.

O apagão nos fará mais parcimoniosos, 
respeitosos e públicos. Acreditaremos menos nos 
arroubos de autossuficiência.

O apagão vai dividir as vidas, de novo, em dias 
e noites, que serão nítidos sem as luzes que a 
modernidade celebra para nos fascinar e nos fazer 
esquecer que as cidades, de perto, são feias e 
injustas. Vai diminuir a “feerie” do capitalismo 
enganador.

Vamos dormir melhor. Talvez amemos mais a 
verdade dos dias. Acabará a ilusão de clubbers e 
playboys, que terão medo dos “manos" em 
cruzamentos negros, e talvez o amor fique mais 
recolhido, sussurrado e trêmulo. Talvez o sexo se 
revalorize como prazer calmo e doce e fique menos 
rebolante e voraz. Talvez aumente a população com a 
diminuição das diversões eletrônicas noturnas. 
O apagão nos fará inseguros na rua, mas, talvez, 
mais amigos nos lares e bares.

Finalmente, nos fará mais perplexos, pois 
descobriremos que o Brasil é ainda mais absurdo, 
pois nunca entenderemos como, com três agências 
cuidando da energia, o governo foi pego de surpresa 
por essas trevas anunciadas. Só nos resta o consolo 
de saber que, no fim, o apagão nos trará alguma luz 
sobre quem somos.
JABOR, Arnaldo. O apagão poderá nos trazer alguma luz. Folha 
de S. Paulo,São Paulo, 15 de maio 2001. Extraído do site. 
<www.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1505200129.htm. Acesso 
em 14out. 2016. (Fragmento)

(Questão 01 )---------------------------------------------------------

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. O apagão é oportunidade de voltar à forma 
simples de viver, nos campos, matos e pastores.

II. O narrador faz analogias com apagões dos anos 
40, apontando que, naquele momento não se era 
feliz, mas hoje o desenvolvimento trouxe 
felicidade.

III. O medo poderá estimular as migrações e 
fortaleceras relações humanas.

Está correto o que se afirma em:

A) l . l le l l l .

B) II e III. apenas.

C) I e III. apenas.

D) !. apenas.

E) le  II. apenas.

http://www.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1505200129.htm


No texto, a linguagem de Jabor:

A) apresenta o conteúdo de maneira óbvia para que 
se perca o mínimo do que se quer transmitir.

B) encerra o cotidiano do presente, possibilitando a 
c o m p re e n sã o  do ago ra , do m om ento  
instantâneo.

C) relata suas intimidades e sentimentos pela 
construção denotativa das frases.

D) mantém a objetividade das paíavras. excluindo 
uso figurado de seu texto.

E) ;l • r I ; . '■ . ' ' ' "
ficcionais.

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

Sobre os elementos destacados do fragmento 
“A euforia de Primeiro Mundo falsificado cairá por 
terra e dará lugar a uma belíssima e genuína 
infelicidade." é correto afirmar:

A) BELÍSSIMA e um adjetivo no grau superlativo 
absoluto analítico.

B) A expressão "CAIRÁ POR TERRA" pode ser 
substituída, sem alteração de sentido por RUIRÁ.

C) ' ■■ : : ■■■■•  ' ■
EUFORIA, com a devida modificação de gênero, 
não provocaria alteração de sentido.

número com o substantivo, EUFORIA, ao qual se 
referem.

E) A palavra A. nas duas ocorrências, é preposição.

(Questão 04 )---------------------------------------------------------

Sobre o segmento “Não tivemos guerra, não tivemos 
revolução, mas teremos o apagão.” é correto afirmar 
que:

A) os verbos das três orações possuem igua' 
regência.

B) há um problema de concordância verba 
existente na segunda oração.

C) as categorias veroais. nas orações, estão na voz 
passiva sintética.

D) as categorias sintáticas presentes nas orações 
são formas independentes.

E) nela há três orações subordinadas adverbiais.

(Questão 02 )---------------------------------------------------------

Sob a égide da norma culta, a única substituição que 
poderia ser feita, sem alteração de valor semântico e 
linguístico, seria:

A) "Lembraremo-nos dos discos de 78 rpm" = Nos 
lembraremos dos discos de 78 rpm.

escuridão física e mental em que vivem, fora de 
nossas avenidas iluminadas.” = e nos 'bondes do 
Tigrão', lembrando-nos da escuridão física e 
mental em que vivem, fora de nossas avenidas 
iluminadas.

C) Rio. cidade que nos seduz." = Rio, cidade que 
seduz-nos.

D) ■ ; : ' :
fazer migrar das grandes cidades” = O apagão 
nos dará medo, aonde poderá nos fazer migrar 
das grandes cidades.

noites, que serão nítidos sem as luzes” = 
O apagão vai dividir as vidas, de novo, em dias e 
noites, onde serão nítidos sem as luzes.

(Questão 06 )---------------------------------------------------------

A conotação responde pelo efeito de sentido causado 
pela possível associação entre uma palavra e uma 
experiência cultural que matiza sua significação. Um 
exemplo de linguagem conotativa está na alternativa:

A) "Vamos dormir melhor."

B) "teremos saudades do matao. do luar do sertão"

C) "Em noites estreladas, pensaremos"

D) "O apagao poderá nos trazer alguma luz"

E) "Lembraremo-nos dos discos de 78 rpm"

(Questão 05 )---------------------------------------------------------



“O apagão nos dará medo, o que poderá nos fazer 
migrar das grandes cidades, deixando para trás as 
avenidas secas e mortas."
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos 
gramatical, sintático e semântico, analise as 
afirmativas a seguir.

I. A palavra O, nas duas ocorrências, possuem 
classes gramaticais diferentes.

II. O verbo da primeira oração é transitivo direto.
III. SECAS e MORTAS, nas respectivas ocorrências, 

assumem valor adjetivo.

Está correto apenas o que se afirma em:
A)

B) ■

C) ■■ I

D) .

(Questão 07 )---------------------------------------------------------

E)

(Questão 08 )---------------------------------------------------------

Em “O apagão vai dividir as vidas, de novo, em dias e 
noites" há uma figura de linguagem denominada:

A) hipérbole.

B) pleonasmo.

C) antítese.

D) eufemismo.

E) metáfora.

(Questão 09 )---------------------------------------------------------

Em “Acabará a ilusão de clubbers e playboys, QUE 
TERÃO MEDO DOS 'MANOS' EM CRUZAMENTOS 
NEGROS, e talvez o amor fique mais recolhido”, 
a oração em destaque possui valor:

A) consecutivo

B) concessivo.

C) explicativo.

D) restritivo.

E) causal.

A transposição da oração “Talvez amemos mais a 
verdade dos dias.” para a voz passiva analítica 
implicará:

A) em que se use a forma verbal SEJAAMADA.

B) A utilização de DIAS como sujeito.

C) a utilização de TALVEZ como agente da passiva.

D) ■ : ■■■■■■ ! ■ . ' ■ .  I ■■ ; ■
objeto direto.

E) a utilização da forma verbal FOSSE AMADA.

(Questão 10 )---------------------------------------------------------

HISTÓ RIA E G EO G RA FIA  
DE RO NDÔNIA

(Questão 11

Entre os municípios de Rondônia a seguir, assinale o 
que se localiza mais ao sul.

A) Presidente Medie:

B) Ji-Parana

C) Porto Velho

D) Ariquemes

E) Colorado do Oeste

(Questão 12 )---------------------------------------------------------

Rondônia é um estado com significativa chegada de 
pessoas provenientes de outras regiões. Entre as 
alternativas a seguir, a região de origem onde 
predomina a população residente no estado de 
Rondônia, segundo dados do Censo de 2010 do 
IBGEé:

A) País estrangeiro.

B) Nordeste.

C) Sudeste.

D) Centro-oeste.

E) - r



Cândido Mariano da Silva Rondon, militar do exército 
brasileiro, nascido na segunda metade do século XIX, 
teve  g rande  im po rtânc ia  no p rocesso  de 
interiorização do Brasil. Com o objetivo de construir 
as bases da integração nacional, Cândido Rondon 
chefiou, principalmente:

A) . . • ' • ' : " '
Rondônia.

B) a instalação das mineradoras que extraia;" 
cassiterita.

C) : : - •' a ;■ ■. : r i  .
Madrid.

D) expedições para instalação de linhas de 
telégrafo.

E) batalhões durante a guerra contra Paraguai.

(Questão 13 )---------------------------------------------------------

(Questão 14

Entre os políticos a seguir assinale o primeiro 
governador do Estado de Rondônia eleito por voto 
direto.

A) Jerommo Santana

B) AbelardoAlvarenga Mafra

C) Ari Marcos da Silva

D) Tcodorico Gai va

E) João Carlos Henrique Neto

(Questão 15

O estado de Rondônia é composto por diferentes 
unidades de relevo, sendo uma delas a seguinte:

A) Serras da Canastra.

B) Planalto da Bacia Paraná.

C) Serra do Espinhaço.

D) Depressão dos Rios Paraguai \ Guaporé.

E) Planalto dos Guimaraes.

(Questão 16 )---------------------------------------------------------

Um usuário de editor de textos selecionou um 
parágrafo em um documento do MS Word 2013. Ele 
deseja contar as palavras desse parágrafo. O ícone 
que acessa esse serviço no MS Word 2013 é:

Ç INFORMÁTICA BÁSICA )

A) A*
B) ABCV
C) ABC

123

D) Dl
E) IB
(Questão 17

Em uma apresentação feita no MS PowerPoint 2013, 
deseja-se que a transição de um slide seja feita 
através modo de transição denominado Apagar. Para 
isso o usuário precisa acessar o ícone de transição:

A)
■

B)
!

C) -1
D)

O

E)
■

(Questão 18 )---------------------------------------------------------

Em uma planilha do MS Excel 2013, na célula A11 
inseriu-se a fórmula =SOMA ($A$1 :A10). Copiou-se o 
conteúdo dessa célula e colou-se na célula F11. 
Nesse caso, a fórmula assumiu o formato:

A) =SOMA(F1:A10)

B) =SOMA(SAS1:A10)

C) =SOMA(F1:F10)

D) =SOMA(SAS1:F10)

E) =SOMA(FS1:F10)



Em se tratando de computação na nuvem (cloud 
computing), quando se usa um software em regime 
de utilização web (como, por exemplo, o software 
Google Does), esse é classificado como sendo do 
tipo:

A) Datacenter Proprietário.

B) Infraestrutura como Serviço.

C) Plataforma como Serviço.

D) Serviço para Desenvolvimento.

E) Software como Serviço.

(Questão 19 )---------------------------------------------------------

(Questão 20 )---------------------------------------------------------

As teclas de atalho para se acessar a página de 
downloads em uma nova guia, nas versões mais 
atuais do navegador Google Chrome são CTRL +

A) F

B) J

C) T

D) N

E) P

(Questão 21 )---------------------------------------------------------  * *

Em uma máquina com MS Windows 8.1 tem-se a 
seguinte estrutura de pastas:

 ̂ Windows (G)
*  í Diretorio 1 

Diretorio 2
*  Diretorio 3 

i Diretorio 4

Um usuário se posiciona (via comando cd) na pasta 
Diretorio 2. Caso ele deseje se posicionar, a partir 
dessa, para a pasta Diretorio 4, via prompt de 
comando, o comando completo que ele deve utilizar 
para essa operação é: cd

A) .ADiretoric 3\Dire:ono4

B) Diretorio 3'Diretorio 4

C) .ADceterio 1\..\Direforio4

D) c:\..\Diretorio3\D:reforio4

E) Diretorio 4

Um usuário do Mozilla Thunderbird acessou a pasta 
de Mensagens de Entrada configuradas para seu e- 
mail. Após se posicionar na primeira mensagem do 
conjunto, ele deseja avançar para ver as próximas 
mensagens não lidas, mas quer fazer isso utilizando 
teclas de atalho. Para isso, a tecla de atalho para 
acessar as próximas mensagens não lidas é:

A) F/

B) :

C) R

D) N

E) F

(Questão 22 )---------------------------------------------------------

(Questão 23 )---------------------------------------------------------

Deseja-se bloquear, via um aplicativo de Firewall, o 
acesso a função de Telnet de um computador. Para 
isso , d e v e -s e  b lo q u e a r  a porta  T C P /U D P  
correspondente. A  porta a ser bloqueada, nesse 
caso, é a de número:

A) ?

B) .

C) 8C

D) 21

E) ■

(Questão 24 )---------------------------------------------------------

Um computador foi atacado por um programa 
automático, que recolhe informações sobre o 
usuário, tais como, os seus hábitos regulares de 
acesso à Internet, e transmite essas informações a 
uma entidade externa da rede de computadores, sem 
o conhecimento ou consentimento do usuário. Esse 
tipo de praga virtual é denominado:

A) hijacking session.

B) poisomng DNS.

C) spyware.

D) keyiogger.

E) wardiaier.



Nos sistemas operacionais, com interfaces gráficas 
para usuários, é importante saber o significado dos 
ícones ligados a esse sistema. No MS Windows 8.1

o modelo de ícone é utilizado quando se deseja 
indicar:

A) lixeira vazia.

B) unidade de disco remota.

C) lixeira cheia.

D) explorador de arquivos.

E) unidade disco ativa.

(Questão 25 )---------------------------------------------------------

Ç CO NH ECIM ENTO S ESPECÍFICOS )

(Questão 26 )---------------------------------------------------------

De acordo com um dete rm inado  p rincíp io  
orçamentário, a Lei Orçamentária Anual não conterá 
dispositivo estranho à previsão da receita e à 
fixação da despesa. Identifique esse princípio nas 
alternativas disponibilizadas.

A) Orçamento bruto

B) Equilíbrio

C) Unidade

D) Exclusividade

E) Especificação

(Questão 27 )---------------------------------------------------------

Em relação a LO A - Lei Orçamentária Anual, pode-se
afirmar:

A) m .. • ■ ' : m ■ -  rn ;
ele vinculados, da Administração direta.

B) ■■ ■ ■ V I '  m .,
construção da LDO -  Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.

C) :: . . . . . . . .  : . ; ■ ; : .
para a responsabilidade na gestão fiscal.

D) se constitui uma lei ordinária, cuja validade 
abrange somente o exercício fiscal a que se 
refere.

E) compreende todas as dotações destinadas a 
atender às ações de saúde, previdência e 
assistência social.

Identifique, nas alternativas a seguir, qual o 
instrumento de planejamento do Governo Federal, 
que se caracteriza por ter uma abrangência de médio 
e longo prazo.

A) Orçamento fiscal

B) Plano plurianuai

C) Orçamento da seguridace social

D) Lei orçamentária anual

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

(Questão 29 )---------------------------------------------------------

As receitas e as despesas, respectivamente, quando 
abordadas sob o ponto de vista patrimonial, são 
tratadas como regime:

A) de caixa e regime de caixa.

B) de caixa e regime de competência.

C) orçamentário e regime paínmoniab

D) de competência e regime competência.

E) patrimonial e regime orçamentário.

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

A regra geral, sob o ponto de vista de sua validade, a 
ser aplicada aos restos a pagar não processados é 
até:

A) 30 de junho do primeiro ano de sua inscrição.

B) 31 de dezembro do segundo ano de sua
inscrição.

C) 30 dejunho do segundo ano de sua inscrição.

D) o final do primeiro quadrimestre de sua inscrição.

E) 31 de dezembro do primeiro ano de sua inscrição.



Assina le  a a lte rna tiva  que apresenta uma 
característica identificada com a “Dívida Pública 
Fundada ou Consolidada”.

A) Informa os serviços da dívida a pagar

B) Fazem parte: os depósitos de cauções, finanças, 
consignações e etc.

C) Apresenta as operações de credito de praze 
superior a doze meses.

serviços da dívida.
E) Apresenta os débitos de tesouraria.

(Questão 32 )---------------------------------------------------------

Identifique e assinale a alternativa que apresenta um 
conjunto correto dos principais objetivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal -  LRF.

I. Direcionar as ações dos governos.
II. Responsabilidade na gestão fiscal.
III. Equilíbrio entre receitas e despesas.
IV. Transparência na gestão fiscal.
V. Normatizar a renúncia de receita dos entes 

públicos.

Estão corretos apenas:

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

A N B C T 16.11 -  Sistema de Informação de Custo do 
Setor Público, contempla um conjunto de conceitos 
relacionados com os custos do setor público. 
Identifique e assinale a alternativa que apresenta o 
conceito de custos reais.

A) • . . i ' * 1 II. III. IV. V. ' '•
que realmente foram incorridos.

B) Sao gastos com bens ou serviços utilizados para 
a produção de outros bens ou serviços.

C) É o que consiste no pagamento resultante da 
aquisição de bem ou serviço.

D) E o  pagamento resultante da aquisição bem
ou serviço.

E) É todo o custo identificado cu associado 
diretamente ao objeto do custo.

(Questão 33 )---------------------------------------------------------

(Questão 34 )---------------------------------------------------------

Assinale a alternativa, que de acordo com a NBC T 
16.1 -  Conceituação, Objeto e Campo de Atuação, 
apresenta o que representa Unidade Contábil 
Consolidada.
A) •• .................... .. . ' • • :• : I

mais Unidades Contábeis Descentralizadas.
A) l . l le lV .

B)

C) b .

B) ■ ■ ; : a ■ m l
Originária.

C) O patrimônio das entidades do setor público na 
condição de pessoas jurídicas.

D) III o IV.

E) ! !

D) A soma ou a agregação do patrimônio de duas ou 
mais Unidades Contábeis Originárias.

E) •• .................... .. . ' • • :• : I
mais Unidades Contábeis.

(Questão 35 )---------------------------------------------------------

Identifique e assinale a alternativa que apresenta a 
característica da informação e do registro contábil, 
que se consubstanciam no fato que ambos devem 
representar fielmente o fenômeno contábil que lhes 
deu origem, de acordo com a NBC T 16.5 -  Registro 
Contábil.

A) Fidedigmdade

B) Imparcialidade

C) Confiabilidade

D) integridade

E) Representatividade



Assinale a alternativa que evidencia o subsistema de 
informação contábil, que registra, processa e 
evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam 
produzir modificações no patrimônio da entidade do 
setor público, bem como aqueles com funções 
específicas de controle.

A) Custos

B) Compensação

C) -

D) Financeiro

E) Orçamentário

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

(Questão 37 )---------------------------------------------------------

Assina le  a a lte rna tiva  que apresenta uma
característica atribuída à Demonstração das
Variações Patrimoniais.

A) f  . m \m  • u' .
por destinação de recurso e o montante não pago 
como parcela retificadora.

B) Hem o objetivo de evidenciar o resultado 
econômico de ações do setor público.

C) É estruturada de forma a evidenciar a integração 
entre o planejamento e a execução orçamentária.

D) m -........m ; : 1 :"■■■' ■ n u' . m
por destinação de recurso e o montante não pago 
como parcela retificadora.

transações no setor público que aumentam ou 
diminuem o patrimônio líquido.

(Questão 38 )---------------------------------------------------------

A Lei n° 11.638/2007 incorporou um conjunto de 
novidades na contabilidade brasileira. Uma dessas 
novidades foi a criação das empresas de “Grande 
Porte”. Identifique a alternativa que apresenta um dos 
parâmetros que identificam esse tipo de empresa.

A) Capital c ircu lante líquido superior a RS
300.000. 000.00.

B) Patrimônio líquido suoeriora RS 50,000.000.00.

C) Ativos totais, no exercício anterior, superior a 
R$ 240.000.000,00.

D) Faturamento anual, no exercício anterior, acima 
de R$3.600.000,00.

E) R e c e i t a  t mu t a  a n u a l  a c i m a  de  R$
500.000. 000.00.

A informação contábil além de representar um 
fenômeno relevante, também precisa representá-lo 
com fidedignidade. Identifique nas alternativas 
disponibilizadas, aquela que melhor representa, o 
atributo da informação contábil, de “ser completa” .

A) Permitir a identificação e compreensão de 
similaridades e diferenças entre os itens.

representa, o fenômeno econômico que se 
propõe representar.

C) ■ ■ • ' : ■ u . ■
referência.

D) As informações demonstrações contábeis 
devem ser diretas e claras.

E) Possuir o necessário para que o usuário 
compreenda o fenômeno a que se propõe 
informar.

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

As demonstrações contábeis preparadas com base 
na NBC TG -  Estrutura Conceituai, objetivam 
produzir informações que sejam úteis para os 
interessados pelas informações contábeis. Assinale 
a alternativa que apresenta uma relação com os 
objetivos acima narrados.

A) ; ................... • •• : i : : •■■■: : :  I ■
decisão pelos usuários em geral.

B) Ajudam a tíesregulamentar as aíivioades das 
entidades.

C) Determinam a contenção de investimentos para 
aplicação no mercado financeiro.

D) Permitem avaliar as variações patrimoniais 
ocorridas no exercício.

E) Permitem a pnorização de políticas públicas.



Ao reconhecer a variação cambial de uma 
determinada dívida em moeda estrangeira, a 
empresa está adotando alguns “Princípios de 
C ontab ilidade” , apresentados na Resolução 
CFC 1.282/2010. Identifique e assinale a alternativa 
que apresenta um desses princípios aplicável ao 
caso em pauta.
A) Prudência

B) Continuidade

C) Materialidade

D) Registro pelo valororiginal

E) Oportunidade

(Questão 41

(Questão 42 )---------------------------------------------------------

Considere que determinada empresa autorizou o 
banco, que detém sua conta corrente, a transferir 
para um determinado fornecedor um valor para 
aquisição de matéria prima que será entregue daqui a 
dois meses. Assinale a alternativa que apresenta o 
lançamento contábil, adequado à essa operação.

A) I • : . : i '
de Banco.

B) Debito do Fornecedor o Crédito de Banco.

C) : • : : ■: . ■■■■■■ :• '• ■ '• : :
Caixa.

D) Debito de Cliente e Credito de Caixa.

E) Debito de Fornecedor e Credito de Caixa.

Considere a equação: Ativo (A) = Passivo (P) + 
Patrimônio Líquido (PL). Considere também o 
conjunto dos saldos das contas patrimoniais a seguir 
e identifique a alternativa que atende ao comando da 
equação acima.

(Questão 43 )---------------------------------------------------------

Conta Saldo - em R$
Receita antecipada 38.000,00
Clientes 150.000.00
Veículos 30.000.00
Duplicatas descontadas 40.000,00
Fornecedores 50.000.00
Investimentos 40.000.00
Impostos a paqar 10.000.00
Depreciação acumulada 10.000.00

A) (A) 70.000.00 = (P) 98.000.00 + (PL) 72.000.00

B) (P) 98.000.00 = (A)170.000.00-(PL)72.000.00

C) (P) 148.000.00 = (A) 220.000.00- (P L )  72.000.00

D) (A )210.000.00 = (P)138.000.00 + (PL)72.000.00

E) (PL) 112.000.00 = (P) 98.000.00- ( A )  210.000.00

(Questão 44

Considere uma empresa que apropria o seu CMV 
(Custo das Mercadorias Vendidas) pelo método 
PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair). Identifique 
nas alternativas a seguir, aquela que demonstra o 
que ocorrerá com o estoque e com o lucro, 
respectivamente, dessa empresa, caso esta passe a 
adotar a metodologia da média ponderada, para 
controle dos estoques, levando em conta que o 
ambiente econômico não está afetado por inflação.

A) Aumenta e diminui

B) Diminui e diminui

C) Diminui e aumenta

D) Aumenta e aumenta

E) Ambos nao se alteram



No processo de construção da informação contábil 
útil, a aplicação do regime de competência 
deve ser sempre considerada. De acordo com a 
NBC TG 26 -  Demonstrações Contábeis, identifique 
qual das alternativas a seguir, apresenta um 
demonstrativo que não segue essa regra.

A) Mutações do patrimônio líquido

B) Fluxos de caixa

C) Outros resultados abrangentes

D) Resultado do exercício

E) Balanço patrimonial

(Questão 45

(Questão 46 )---------------------------------------------------------

Um item incorporado ao imobilizado de uma 
empresa, pelo valor de R$ 700.000,00, teve sua vida 
útil econômica avaliada em 8 anos e vida útil fiscal em 
10 anos. Considerando que o valor residual desse 
item está estimado em R$ 56.000,00, identifique a 
alternativa que apresenta o valor da depreciação 
anual incorporada na apuração do resultado contábil.

A) RS 80.500.0C

B) RS 70.000.0C

C) RS87.500.00

D) RS64.400.00

E) RS 56.000.00

Identifique e assinale a alternativa que apresenta a 
alíquota a ser utilizada para retenção na fonte de 
imposto de renda, para empresas de revenda de 
mercadorias, quando a transação for efetuada com 
entidades públicas.

A) .■

B) '

C) .:

D) • .

E) ' ■■

(Questão 49 )---------------------------------------------------------

O produto final do trabalho de auditoria, resume-se: 
“Em um instrumento técnico por meio do qual o 
auditor comunica ou apresenta os resultados dos 
trabalhos realizados, suas conclusões, opiniões, 
recomendações e as providências necessárias que 
devem ser tomadas pela administração”. Identifique e 
assina le  esse instrum ento nas a lte rna tivas 
disponibilizadas.

A) Documentação de auditoria

B) Parecer de auditoria

C) Relatório de auditoria

D) Programa de auditoria

E) Opiniões e recomendações da auditoria

(Questão 48 )---------------------------------------------------------

(Questão 47

Assinale a alternativa que apresenta, como a NBC TG 
06 -  Arrendamento mercantil, como deverão ser 
contabilizados as contraprestações dos contratos de 
arrendamento mercantil operacional na escrituração 
contábil do arrendatário.

A) Conta redutora do passivo

B) Diretamente em resultado

C) Em despesas anteciparias

D) Baixar o valor registrado no passivo

E) Serem capitalizadas no ativo

(Questão 50 )---------------------------------------------------------

Os procedimentos de auditoria são os instrumentos 
utilizados pelo auditor para a obtenção de evidências 
ou provas de auditoria que contribuem para 
fundamentar a opinião do auditor. Assinale a 
alternativa que apresenta um desses procedimentos.

A) Procedimentos específicos

B) Plano de auditoria

C) Documentação de auditoria

D) Programa de auditoria

E) Procedimentos analíticos
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