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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 
a 05:

Cientistas buscam seu lugar nas Eleições 2018

Combalidos por uma sequência de cortes 
orçamentários e diversas tentativas frustradas de 
transformar a ciência numa prioridade de Estado, 
cientistas brasileiros apostam nas eleições deste 
ano para conquistar mais apoio e, quem sabe, até 
aumentar sua representatividade no cenário político 
nacional, elegendo cientistas para o Congresso e 
para as legislaturas estaduais.
A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) devem divulgar nos próximos meses 
uma série de documentos endereçados aos 
futuros candidatos do Executivo e do Legislativo, 
delineando propostas e prioridades para o setor — 
entre elas, a recomposição do orçamento federal 
de Ciência e Tecnologia (reduzido pela metade nos 
últimos cinco anos), a recriação do MCTI como 
ministério único (separado das Comunicações), a 
desburocratização dos sistemas de pesquisa e o 
fomento à inovação, tanto na esfera pública quanto 
na indústria.

(Trecho. Herton Escobar. O Estado de São Paulo. 
04 Maio 2018. Disponível em: <http://ciencia.
estadao.com.br/blogs/herton-escobar/cientistas-
buscam-seu-lugar-nas-eleicoes-2018/>)

01. O texto acima tem como objetivo:

a) Informar sobre as novas estratégias dos cientistas 
brasileiros para conquistar mais apoio do Estado.
b) Criticar as ações políticas que os cientistas 
brasileiros vêm apresentando para as eleições de 
2018.
c) Apoiar o interesse dos cientistas brasileiros em 
contribuir no cenário político nacional.
d) Esclarecer que o Estado considera a ciência 
como prioridade de investimentos.
________________________________________

02. “COMBALIDOS por uma sequência 
de cortes orçamentários e diversas tentativas 
frustradas de transformar a ciência numa prioridade 
de Estado, cientistas brasileiros apostam nas 
eleições deste ano para conquistar mais apoio.”

Mantém-se a coerência do trecho, se a palavra 
destacada for substituída por:

a) Estimulados.
b) Indiferentes.

c) Abalados.
d) Fortalecidos.
________________________________________

03. “Combalidos por uma sequência de cortes 
orçamentários e diversas tentativas frustradas de 
transformar a ciência numa prioridade de Estado, 
cientistas brasileiros apostam nas eleições deste 
ano para conquistar mais apoio.”

Assinale a alternativa que justifica CORRETAMENTE 
o emprego da vírgula no trecho destacado acima.

a) A vírgula separa um aposto explicativo.
b) A vírgula marca que os períodos estão em ordem 
inversa.
c) A vírgula sinaliza uma pausa para o leitor respirar.
d) A vírgula está separando uma oração explicativa.
________________________________________

04. “(...) até aumentar sua representatividade 
no cenário político nacional, elegendo CIENTISTAS 
para o Congresso e para as legislaturas estaduais”

Assinale a alternativa em que o termo destacado 
está substituído CORRETAMENTE por um pronome 
oblíquo.

a) Elegendo-os.
b) Elegendo-as.
c) Elegendo-lhes.
d) Elegendo-se.
 ________________________________________

05. “A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e 
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) devem divulgar nos próximos meses uma 
série de documentos endereçados aos futuros 
candidatos do Executivo e do Legislativo.”

Assinale a alternativa que contém um termo 
acessório, podendo ser retirado sem prejuízo para 
a construção da oração e para o sentido.

a) Devem divulgar.
b) Documentos.
c) Nos próximos meses.
d) Candidatos.
________________________________________
QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. Um navio petroleiro é um tipo específico 
de navio tanque usado para transporte de petróleo 
bruto e seus derivados. Em uma viagem, esse 
navio transporta 330 mil m3 de petróleo. Sabe-se 
que a densidade do petróleo é igual 0,85 g/cm3, 
e que um barril armazena 136 kg de petróleo. O 
número de barris que esse navio carrega é de 
aproximadamente: 
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a) 1.105

b) 2.106

c) 4.106

d) 3.107

________________________________________

07.  A função exponencial verifica-se quando 
a variável está no expoente e cuja base é sempre 
maior que zero e diferente de um. Dada a função 
f(x) = 27.3x, o valor de x que satisfaz a equação f(x) 

= , é:

a) 2/3
b) -4/3
c) -5/3
d) 7/3
________________________________________

08. O conceito de razão é a maneira mais 
habitual e prática de fazer a comparação relativa 
entre duas grandezas. Se a razão x/y   é 4, sendo 
Y diferente de 0, logo o valor da razão de (2x-y)/7y 
vale: 

a) 7
b) 5/2
c) 4/3
d) 1
________________________________________

09. Uma caixa d’água de formato cúbico 
encontrava-se parcialmente cheia de água e 
totalmente apoiada em uma superfície plana e 
horizontal. Uma pedra maciça de volume 128 litros 
foi inserida no interior da caixa e o nível da água 
subiu 20 cm. A capacidade total dessa caixa d’água 
é igual a:

a) 400 litros.
b) 484 litros.
c) 512 litros.
d) 568 litros.
________________________________________

10. O gráfico de uma função do segundo 
grau é uma parábola que, dependendo do valor 
do coeficiente do temo x2, terá a concavidade 
voltada para cima ou para baixo. Um objeto é 
lançado obliquamente e sua trajetória é descrita 
pela equação y = - 5x2 + 40x, onde y representa 
sua altura em metros e x é o alcance, também em 
metros. A altura máxima atingida pelo objeto é de:

a) 80 m
b) 70 m
c) 60 m
d) 30 m

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA
________________________________________

11. Qual a linguagem de programação é utilizada 
para criar macros dentro do Microsoft Excel 2013 
da guia do desenvolvedor?

a) VB .NET
b) VBA
c) VB6
d) JAVA
________________________________________

12. Qual motivo abaixo melhor explica a 
segurança do protocolo HTTPs?
 
a) Utiliza Criptografia no tráfego de dados.
b) Impede ataque de Malware.
c) Efetua varredura na URL procurando vírus.
d) Impede ataque de Phishing.
________________________________________

13. Qual Sistema de Segurança implícito dentro 
do Windows10 é responsável por controlar tráfego 
de entrada e saída em uma rede interna e externa e 
criar uma política de segurança no ponto de rede?

a) Windows Update.
b) Configuração TCP/IP.
c) Firewall.
d) Antivírus.
________________________________________

14. Assinale a alternativa que descreve todos 
os passos para proteger com senha um arquivo 
considerando o editor Microsoft Word 2013.

a) Menu “Editar”  > Proteger Documento > 
Criptografar com Senha.
b) Menu “Arquivo” > Proteger Documento > 
Criptografar com Senha.
c) Menu “Arquivo” > Definir Senha > Criptografar 
com Senha.
d) Menu “Editar” > Definir Senha > Criptografar com 
Senha.
________________________________________

15. Qual função do Microsoft Excel 2013 permite 
localizar valores dentro de listas e tabelas?

a) SEARCH
b) BUSCAR
c) PROCV
d) PROB
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QUESTÕES 16 A 40 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________
16. A norma de auditoria NBC TA 500 indica 
que a confiabilidade da evidência de auditoria é 
influenciada pela fonte e por sua natureza e depende 
das circunstâncias individuais em que é obtida. Neste 
sentido, a norma inclui as seguintes generalizações 
aplicáveis à evidência de auditoria, EXCETO:

a) A evidência de auditoria é mais confiável quando 
é obtida de fontes independentes externas à 
entidade.
b) As evidências de auditoria obtidas diretamente 
pela própria entidade são mais relevantes ou 
confiáveis, ou os dois.
c) A evidência de auditoria é mais confiável quando 
está na forma de documento, seja em papel, no 
formato eletrônico ou outro meio.
d) A evidência de auditoria obtida diretamente pelo 
auditor é mais confiável que a evidência de auditoria 
obtida indiretamente ou por inferência.
________________________________________
17. A norma de auditoria NBC TA 500 
define o que constitui evidência de auditoria na 
auditoria de demonstrações contábeis e trata 
da responsabilidade do auditor na definição 
e execução de procedimentos de auditoria 
para a obtenção de evidência de auditoria 
apropriada e suficiente que permita a obtenção 
de conclusões razoáveis para fundamentar a 
opinião do auditor. Com relação aos procedimentos 
de auditoria para obtenção de evidência de 
auditoria, assinale a alternativa CORRETA.

a) A observação consiste no exame do processo ou 
procedimento executado por outros.
b) A reexecução consiste na verificação da exatidão 
matemática de documentos ou registros.
c) A inspeção consiste na busca de informações 
junto a pessoas com conhecimento, financeiro e 
não financeiro, dentro ou fora da entidade.
d) Os procedimentos analíticos envolvem a execução 
independente pelo auditor de procedimentos ou 
controles que foram originalmente realizados como 
parte do controle interno da entidade.
________________________________________
18. De acordo com a norma de auditoria NBC 
TA 505, que trata do uso de procedimentos de 
confirmação externa pelo auditor, confirmação 
externa é a evidência de auditoria obtida como 
resposta por escrito direta para o auditor de um 
terceiro, a parte que confirma, em papel, no formato 
eletrônico ou outro meio. Sendo assim, com base 
nesta Norma, considere as afirmativas a seguir:

I. Solicitação de confirmação negativa é a solicitação 
de que a parte que confirma responda diretamente 
ao auditor somente se discorda das informações 
fornecidas na solicitação.

II. Solicitação de confirmação negativa é a 
solicitação de que a parte que confirma responda 
diretamente ao auditor indicando se concorda 
ou discorda das informações na solicitação, ou 
forneça as informações solicitadas.
III. Exceção é a resposta que indica uma diferença 
entre as informações para as quais se solicitou 
confirmação ou diferença entre os registros da 
entidade e as informações fornecidas pela parte 
que confirma.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
______________________________________
19. De acordo com a norma de auditoria 
NBC TA 200, a responsabilidade pela elaboração 
das demonstrações contábeis em conformidade 
com a estrutura de relatório financeiro aplicável, 
incluindo quando relevante sua apresentação 
adequada, é:

a) Do auditor independente contratado pela 
entidade auditada.
b) Do auditor responsável pelo controle interno 
da entidade auditada.
c) Do profissional contábil responsável pela 
contabilidade da entidade auditada.
d) Da administração da entidade auditada e, 
quando apropriado, dos responsáveis pela 
governança.
______________________________________
20. De acordo com a norma de auditoria 
NBC TA 200, que trata das responsabilidades 
gerais do auditor independente na condução 
da auditoria de demonstrações contábeis, 
risco de auditoria é o risco de que o auditor 
expresse uma opinião de auditoria inadequada 
quando as demonstrações contábeis contiverem 
distorção relevante. Sendo assim, com base 
nesta Norma, assinale a alternativa CORRETA.

a) Risco de distorção relevante é o risco de que as 
demonstrações contábeis contenham distorção 
relevante depois de terminada a auditoria.
b) O risco inerente e o risco de controle são riscos 
da entidade, e eles existem em razão da execução 
da auditoria das demonstrações contábeis.
c)  Risco de controle é o risco de que uma 
afirmação a respeito de uma transação, saldo 
contábil ou divulgação, a uma distorção que possa 
ser relevante, individualmente ou em conjunto 
com outras distorções, antes da consideração de 
quaisquer controles relacionados.
d) Risco de detecção é o risco de que os 
procedimentos executados pelo auditor 
para reduzir o risco de auditoria a um nível 
aceitavelmente baixo não detectem uma 
distorção existente que possa ser relevante,
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individualmente ou em conjunto com outras 
distorções.
________________________________________
21. As normas de auditoria exigem que 
o auditor exerça o julgamento profissional e 
mantenha o ceticismo profissional ao longo de todo 
o planejamento e na execução da auditoria. Sendo 
assim, com base na norma de auditoria NBC TA 
200, considere as afirmativas a seguir:

I. A avaliação dos riscos é antes uma questão de 
julgamento profissional que uma questão passível 
de mensuração precisa.
II. O auditor não é obrigado e não pode reduzir 
o risco de auditoria a zero, e, portanto, não pode 
obter segurança absoluta de que as demonstrações 
contábeis estão livres de distorção relevante devido 
a fraude ou erro.
III. A crença de que a administração e os 
responsáveis pela governança são honestos e têm 
integridade não livra o auditor da necessidade de 
manter o ceticismo profissional ou permitir que ele 
se satisfaça com evidências de auditoria menos que 
persuasivas na obtenção de segurança razoável.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
22. De acordo com a norma de auditoria NBC TA 
705, o objetivo do auditor é expressar claramente 
uma opinião modificada de forma apropriada sobre 
as demonstrações contábeis, que é necessária 
quando o auditor conclui, com base em evidência 
de auditoria obtida, que as demonstrações 
contábeis como um todo apresentam distorções 
relevantes, ou  não consegue obter evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para concluir que 
as demonstrações contábeis como um todo não 
apresentam distorções relevantes. Sendo assim, 
com base nesta Norma, considere as afirmativas a 
seguir:

I. O auditor deve se abster de expressar uma 
opinião quando, tendo obtido evidência de auditoria 
apropriada e suficiente, conclui que as distorções, 
individualmente ou em conjunto, são relevantes e 
generalizadas para as demonstrações contábeis.
II. O auditor deve expressar uma opinião adversa 
quando não consegue obter evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar sua 
opinião e ele concluir que os possíveis efeitos de 
distorções não detectadas sobre as demonstrações 
contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e 
generalizados.
III. Quando o auditor prevê modificar a opinião no 
seu relatório, ele deve comunicar aos responsáveis 
pela governança as circunstâncias que levaram

à modificação prevista e o texto proposto da 
modificação.

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

23. De acordo com a norma de auditoria NBC 
TA 700, ao expressar uma opinião não modificada 
sobre demonstrações contábeis elaboradas de 
acordo com a estrutura de apresentação adequada, 
a opinião do auditor deve utilizar uma das seguintes 
frases:

I. “Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
apresentam uma visão verdadeira e justa… de 
acordo com [a estrutura de relatório financeiro 
aplicável]”.
II. “Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, de acordo com [a estrutura de relatório 
financeiro aplicável]”.
III. “Em nossa opinião e com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com NBC TA 
700, as demonstrações contábeis apresentam 
adequadamente, a posição patrimonial e financeira, 
de acordo com [a estrutura de relatório financeiro 
aplicável]”.

a) Somente as frases I e II, que são consideradas 
equivalentes pela NBC TA 700.
b) Somente as frases I e III, que são consideradas 
equivalentes pela NBC TA 700.
c) Somente as frases II e III, que são consideradas 
equivalentes pela NBC TA 700.
d) Todas as frases são consideradas equivalentes 
pela NBC TA 700.
________________________________________

24. De acordo com a norma de auditoria NBC 
TA 530, que trata da amostragem em auditoria, 
risco de amostragem é o risco de que a conclusão 
do auditor, com base em amostra, pudesse ser 
diferente se toda a população fosse sujeita ao 
mesmo procedimento de auditoria. Segundo essa 
Norma, o risco de amostragem pode levar a dois 
tipos de conclusões errôneas:

1º. No caso de teste de controles, em que os 
controles são considerados mais eficazes do que 
realmente são ou no caso de teste de detalhes, 
em que não seja identificada distorção relevante, 
quando, na verdade, ela existe; e
2º. No caso de teste de controles, em que os 
controles são considerados menos eficazes do que 
realmente são ou no caso de teste de detalhes, em 
que seja identificada distorção relevante, quando, 
na verdade, ela não existe.
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Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA.

a) No primeiro caso, esse tipo de conclusão errônea 
afeta a eficiência da auditoria porque ela induziria 
o auditor a uma conclusão errônea por qualquer 
outra razão que não seja relacionada ao risco de 
amostragem.
b) No segundo caso, esse tipo de conclusão errônea 
afeta a eficiência da auditoria porque ela normalmente 
levaria a um trabalho adicional para estabelecer que 
as conclusões iniciais estavam incorretas.
c) No primeiro caso, esse tipo de conclusão errônea 
afeta a eficiência da auditoria porque a distorção 
levaria o auditor a obter um nível apropriado de 
segurança de que esse valor monetário não seja 
excedido pela distorção real na população, ou seja, 
que é comprovadamente não representativo de 
desvio em uma população.
d) No segundo caso, esse tipo de conclusão 
errônea afeta a eficiência da auditoria, pois levaria 
o auditor a calcular, talvez sem necessidade, a taxa 
tolerável de desvio dos procedimentos de controles 
internos previstos para obter um nível apropriado 
de segurança de que essa taxa de desvio não seja 
excedida pela taxa real de desvio na população.
_________________________________________

25. De acordo com a norma de auditoria NBC TA 
520, que trata do uso de procedimentos analíticos 
pelo auditor, o termo procedimento analítico significa 
avaliações de informações contábeis por meio 
de análise das relações plausíveis entre dados 
financeiros e não financeiros. Se os procedimentos 
analíticos executados de acordo com esta Norma 
identificam flutuações ou relações que são 
inconsistentes com outras informações relevantes 
ou que diferem dos valores esperados de maneira 
significativa, o auditor deve examinar essas diferenças 
por meio de indagação à administração e obtenção 
de evidência de auditoria apropriada e relevante para 
as respostas da administração, e aplicação de outros 
procedimentos de auditoria conforme necessário 
nas circunstâncias. Sendo assim, com base nesta 
Norma, considere as afirmativas a seguir:

I. A evidência de auditoria relevante para as 
respostas da administração pode ser obtida por 
meio da avaliação dessas respostas levando em  
consideração o entendimento do auditor sobre a 
entidade e seu ambiente, e com outra evidência 
de auditoria obtida no decurso da auditoria.
II. A necessidade de realizar novos procedimentos de 
auditoria adicionais surge quando a administração 
fornece uma explicação, que juntamente com a 
evidência de auditoria relevante obtida para a 
resposta da administração, é considerada adequada.
III. As indagações do auditor junto à administração, 
raramente, fornecem informações adequadas, 
uma vez que a administração está frequentemente

em posição privilegiada para perpetrar fraudes.
Por conseguinte, o auditor deve preterir as 
respostas da administração às indagações em 
favor das evidências de auditoria obtidas no 
decurso da auditoria.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

26. Um dos objetivos do auditor independente 
é formar uma opinião sobre as demonstrações 
contábeis com base na avaliação das conclusões 
alcançadas pela evidência de auditoria obtida. 
Sendo assim, com base nas NBCs TA 700 e TA 705, 
relacione os tipos de opinião da primeira coluna 
com a respectiva descrição da segunda coluna e, 
em seguida, assinale a alternativa que contém a 
sequência CORRETA, de cima para baixo:

(1) Opinião adversa. 
(2) Opinião com ressalva.
(3) Abstenção de opinião.
(4) Opinião não modificada.

(   ) Tipo de opinião expressa pelo auditor quando 
ele conclui que as demonstrações contábeis são 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, 
de acordo com a estrutura de relatório financeiro 
aplicável.
(   )Tipo de opinião expressa pelo auditor quando, 
tendo obtido evidência de auditoria apropriada 
e suficiente, ele conclui que as distorções, 
individualmente ou em conjunto, são relevantes e 
generalizadas para as demonstrações contábeis.
(   )Tipo de opinião expressa pelo auditor quando 
ele não consegue obter evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar sua 
opinião e ele conclui que os possíveis efeitos de 
distorções não detectadas sobre as demonstrações 
contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e 
generalizados.
(   ) Tipo de opinião expressa pelo auditor quando 
não é possível para o auditor obter evidência 
apropriada e suficiente de auditoria para  
fundamentar sua opinião, mas ele conclui que os 
possíveis efeitos de distorções não detectadas 
sobre as demonstrações contábeis, se houver, 
poderiam ser relevantes, mas não generalizados.

a) A sequência correta é 4, 3, 2, 1.
b) A sequência correta é 4, 1, 3, 2.
c) A sequência correta é 4, 2, 1, 3.
d) A sequência correta é 4, 1, 2, 3.
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27. De acordo com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, a operação de crédito por antecipação 
de receita destina-se a atender insuficiência de 
caixa durante o exercício financeiro. Sendo assim, 
com base nesta Lei Complementar, considere as 
seguintes afirmativas a seguir sobre Operações de 
Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária 
(ARO):
 
I. Estará proibida no último ano de mandato do 
Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.
II. Estará proibida enquanto existir operação 
anterior da mesma natureza não integralmente 
resgatada.
III. Deverá ser liquidada, com juros e outros 
encargos incidentes, até o dia dez de dezembro 
de cada ano subsequente ao ano da contratação, 
e quando a contratação ultrapassar os limites do 
exercício findo, a liquidação deverá ocorrer até o 
décimo dia do início do exercício em curso. 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

28. De acordo com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, a despesa total com pessoal, em cada 
período de apuração e em cada ente da Federação, 
não poderá exceder os percentuais da receita 
corrente líquida, a seguir discriminados: 

I. União: 50% (cinquenta por cento); 
II. Estados: 60% (sessenta por cento); e 
III.  Municípios: 60% (sessenta por cento). 

Sendo que, a repartição desse limites globais 
não poderá exceder os seguintes percentuais 
destinados para o Legislativo, incluído os Tribunais 
de Contas:

a) 3% (três por cento) na esfera federal; 4% (quatro 
por cento) na esfera estadual; e 1,5% (um inteiro e 
cinco décimos por cento) na esfera municipal.
b) 5% (cinco por cento) na esfera federal; 6% 
(seis por cento) na esfera estadual; e 6% (seis por 
cento) na esfera municipal.
c) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) 
na esfera federal; 3% (três por cento) na esfera 
estadual; e 6% (seis por cento) na esfera municipal.
d) 5% (cinco por cento) na esfera federal; 5,5% 
(cinco inteiros e cinco décimos por cento) na 
esfera estadual; e 6% (seis por cento) na esfera 
municipal.
________________________________________

29. De acordo com a Código Tributário 
Nacional, Tributo é toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se

possa exprimir, que não constitua sanção de 
ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada. Os 
tributos são Impostos, Taxas e Contribuições de 
Melhoria. Com base nisto, assinale a alternativa 
que contenha relacionado, tão somente, impostos 
de competência da União, conforme artigo 153 da 
Constituição Federal:

a) Imposto sobre a importação, Imposto sobre 
produtos industrializados, Imposto sobre circulação 
de mercadorias, Imposto sobre a exportação, 
Imposto sobre a renda.
b) Imposto sobre operações de crédito, câmbio e 
seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, 
Imposto sobre renda e proventos de qualquer 
natureza, Imposto sobre propriedade territorial 
rural. 
c) Imposto sobre a exportação, Imposto sobre a 
renda, Contribuição de intervenção no domínio 
econômico incidente sobre as operações realizadas 
com combustíveis, Imposto sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários.
d) Imposto sobre a importação, Imposto sobre 
produtos industrializados, Imposto sobre a renda, 
Contribuição para o financiamento da seguridade 
social, Programa de Integração Social.
________________________________________
30. Uma sociedade empresária, que 
comercializa um único tipo de mercadoria, 
revende essa mercadoria por R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) no Estado do Paraná, com 
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) destacado no valor de R$ 270,00 
(duzentos e setenta reais). Ao receber um pedido 
de orçamento para o Estado de São Paulo, alíquota 
interestadual de 12% (doze por cento), sendo o 
adquirente da mercadoria contribuinte do imposto, 
a empresa calculou o valor de revenda, mantendo-
se a mesma margem bruta obtida no Estado do 
Paraná. Sendo assim, assinale a alternativa 
CORRETA com base, somente, nas informações 
aqui fornecidas.

a) O valor unitário orçado, neste caso, para 
revenda dessa mercadoria é de R$ 1.397,73 (um 
mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e 
três centavos).
b) O valor unitário orçado, neste caso, para 
revenda dessa mercadoria é de R$ 1.410,00 (um 
mil, quatrocentos e dez reais).
c) O valor unitário orçado, neste caso, para 
revenda dessa mercadoria é de R$ 1.495,92 (um 
mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa 
e dois centavos).
d) O valor unitário orçado, neste caso, para 
revenda dessa mercadoria é de R$ 1.680,00 (um 
mil, seiscentos e oitenta reais).
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31. De acordo com a Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro, NBC TG, o patrimônio líquido é o 
interesse residual nos ativos da entidade depois 
de deduzidos todos os seus passivos. Com base 
nesta Norma, considere as afirmativas a seguir:
 
I. O patrimônio líquido não pode ser subclassificado 
no balanço patrimonial.
II. A reavaliação ou a atualização de ativos e 
passivos dão margem a aumentos ou a diminuições 
do patrimônio líquido.
III. O montante pelo qual o patrimônio líquido é 
apresentado no balanço patrimonial depende da 
mensuração dos ativos e passivos.
IV. Nas sociedades por ações, o montante 
agregado do patrimônio líquido corresponde ao 
valor de mercado agregado das ações da entidade. 

a) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
________________________________________

32. Um  número variado de bases de 
mensuração é empregado em diferentes graus 
e em variadas combinações nas demonstrações 
contábeis. Sendo assim, com base na Estrutura 
Conceitual, NBC TG, relacione as bases de 
mensuração da primeira coluna com a respectiva 
descrição sobre a mensuração de passivos 
da segunda coluna e, em seguida, assinale a 
alternativa que contém a sequência CORRETA, de 
cima para baixo:

(1) Custo histórico. 
(2) Custo corrente.
(3) Valor realizável.
(4) Valor presente.

(    ) Os passivos são mantidos pelos seus montantes 
de liquidação, isto é, pelos montantes em caixa 
ou equivalentes de caixa, não descontados, 
que se espera serão pagos para liquidar as 
correspondentes obrigações no curso normal das 
operações.
( )  Os passivos são reconhecidos pelos 
montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não 
descontados, que se espera seriam necessários 
para liquidar a obrigação na data do balanço.
(  )   Os passivos são mantidos pelo valor 
descontado dos fluxos futuros de saídas líquidas 
de caixa que se espera serão necessários para 
liquidar o passivo no curso normal das operações.
(   ) Os passivos são registrados pelos montantes 
dos recursos recebidos em troca da obrigação ou, 
em algumas circunstâncias, pelos montantes em 
caixa ou equivalentes de caixa se espera serão

necessários para liquidar o passivo no curso 
normal das operações.

a) A sequência correta é 1, 3, 4, 2.
b) A sequência correta é 2, 3, 4, 1.
c) A sequência correta é 3, 2, 4, 1.
d) A sequência correta é 4, 1, 2, 3.
________________________________________

33. Os elementos diretamente relacionados 
com a mensuração da posição patrimonial e 
financeira são os Ativos, os Passivos e o Patrimônio 
Líquido. Esses elementos são definidos pela 
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 
de Relatório Contábil-Financeiro, NBC TG. Sendo 
assim, assinale a alternativa correta a qual define 
Ativo conforme previsto nesta Norma.

a) Ativo faz parte das contas patrimoniais e 
compreende o conjunto de bens e direitos de 
propriedade da entidade.
b) Ativo são todos os bens e direitos de propriedade 
da entidade, que são avaliáveis em dinheiro e que 
representam benefícios futuros para a entidade.
c) Ativo é um recurso controlado pela entidade 
como resultado de eventos passados e do qual se 
espera que fluam futuros benefícios econômicos 
para a entidade.
d) Ativo são todos os bens e direitos de propriedade 
da entidade, mensuráveis monetariamente, que 
representam benefícios presentes ou benefícios 
futuros para a entidade.
________________________________________

34. De acordo com a NBC TG 26, resultado 
abrangente compreende todos os componentes 
da demonstração do resultado e da “demonstração 
dos outros resultados abrangentes. Com base 
nesta Norma, considere as afirmativas a seguir 
sobre demonstração do resultado e demonstração 
do resultado abrangente:

I. A entidade deve divulgar o montante do efeito 
tributário relativo a cada componente dos outros 
resultados abrangentes, incluindo os ajustes de 
reclassificação na demonstração do resultado 
abrangente ou nas notas explicativas.
II. Se a entidade apresenta a demonstração do 
resultado separada da demonstração do resultado 
abrangente, ela deve apresentar a demonstração 
do resultado incluída na demonstração do resultado 
abrangente.
III. Se a entidade apresentar a demonstração 
do resultado em demonstração separada, ela 
apresentará nessa demonstração, como alocação 
da demonstração do resultado, o resultado 
abrangente atribuível a participação de não 
controladores e sócios da controladora. 
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a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

35. De acordo com a Lei Federal nº. 4.320/1964, 
o empenho de despesa é o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Estado 
obrigação de pagamento pendente ou não de 
implemento de condição. Com base nessa Lei, 
considere as afirmativas a seguir sobre empenho 
da despesa pública:
 
I. É permitido aos Municípios, no último mês do 
mandato do Prefeito, empenhar compromissos 
financeiros para execução depois do término do 
mandato.
II. É permitido, em casos especiais previstos na 
legislação específica, a realização de despesa 
sem o prévio empenho.
III. É permitido o empenho global de despesas 
contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
________________________________________

36. Os valores referentes ao Imposto sobre 
a Renda Retido na Fonte (IRRF), retidos por um 
município brasileiro na folha de salários de pessoal, 
de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público, deverão ser contabilizados como:

a) Obrigação de transferir os recursos retidos, 
e para isso, utiliza-se a natureza patrimonial: 
2.2.8.8.1.01.01 - Retenções sobre Vencimentos e 
Vantagens.
b) Obrigação de transferir os recursos retidos, 
e para isso, utiliza-se a natureza patrimonial: 
6.2.2.1.3.01.00 -  Crédito Empenhado a Liquidar.
c) Receita tributária, para isso, utiliza-se a natureza 
de receita 1112.04.31 - Imposto de Renda Retido 
nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho. 
d) Obrigação de transferir os recursos retidos, 
e para isso, utiliza-se a natureza patrimonial: 
8.2.1.1.3.02.00 - DDR Comprometida por 
Consignações/Retenções.
________________________________________

37. De acordo com o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, as variações patrimoniais 
aumentativas e diminutivas são transações que 
promovem alterações nos elementos patrimoniais 
da entidade do setor público e que afetam o 
resultado. Sendo assim, sobre o reconhecimento 
das Variações Patrimoniais Aumentativas e 
Diminutivas, considere as afirmativas a seguir:

I. Quando há uma concessão de suprimento de 
fundos, a despesa orçamentária é empenhada, 
liquidada e paga no ato da concessão e só com a 
prestação de contas do suprido é que há o efetivo 
registro da variação patrimonial diminutiva.
II. Quando ocorre a liquidação da despesa 
orçamentária concomitantemente com a prestação 
do serviço, o fato gerador diminui o resultado 
patrimonial, portanto, há uma troca de despesa 
orçamentária por variação patrimonial diminutiva, 
constituindo um fato permutativo.
III. O reconhecimento da variação patrimonial 
ocorre, essencialmente, em dois momentos para a 
variação patrimonial aumentativa, antes e depois 
da arrecadação da receita orçamentária, e ocorre 
em três momentos para a variação patrimonial 
diminutiva, antes, depois ou no momento da 
liquidação da despesa orçamentária.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

38. De acordo com o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, as etapas da receita 
orçamentária podem ser resumidas em Previsão, 
Lançamento, Arrecadação e Recolhimento. Sendo 
assim, com base neste Manual, relacione as 
etapas da receita orçamentária da primeira coluna 
com a respectiva descrição da segunda coluna e, 
em seguida, assinale a alternativa que contém a 
sequência CORRETA, de cima para baixo:

(1) Previsão. 
(2) Lançamento.
(3) Arrecadação.
(4) Recolhimento.

(   ) Corresponde à entrega dos recursos devidos 
ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores, por 
meio dos agentes arrecadadores ou instituições 
financeiras autorizadas pelo ente.
(   ) É a transferência dos valores arrecadados 
à conta específica do Tesouro, responsável 
pela administração e controle da arrecadação e 
programação financeira, observando-se o princípio 
da unidade de tesouraria ou de caixa.
(   ) Compreende a previsão de arrecadação da 
receita orçamentária constante da Lei Orçamentária 
Anual, resultante de metodologias de projeção 
usualmente adotadas, observadas as disposições 
constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(   ) Ato da repartição competente, que verifica a 
procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é 
devedora e inscreve o débito desta.
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a) A sequência correta é 4, 3, 1, 2.
b) A sequência correta é 3, 2, 1, 4.
c) A sequência correta é 2, 4, 1, 3.
d) A sequência correta é 3, 4, 1, 2.
________________________________________

39. Os ativos do imobilizado obtidos a título 
gratuito, por entidades do setor público, devem 
ser registrados pelo valor justo na data de sua 
aquisição, sendo que deverá ser considerado o 
valor resultante da avaliação obtida com base em 
procedimento técnico ou valor patrimonial definido 
nos termos da doação. Sobre valor justo na 
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 
de Informação Contábil de Propósito Geral pelas 
Entidades do Setor Público (NBC TSP - Estrutura 
Conceitual), assinale a alternativa INCORRETA.

a) Esta estrutura conceitual, em substituição ao 
valor justo como uma das bases de mensuração 
para ativos e passivos, propôs o valor de mercado.
b) Esta estrutura conceitual define o valor de 
mercado do mesmo modo que o valor justo, ou 
seja, o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, 
ou um passivo extinto, entre partes conhecedoras, 
dispostas a isso, em transação sem favorecimentos.
c) Esta estrutura conceitual propôs o valor justo 
como uma das bases de mensuração para 
ativos e passivos, ou seja o valor pelo qual um 
ativo pode ser intercambiado ou um passivo 
pode ser liquidado entre partes interessadas que 
atuam em condições independentes e isentas ou 
conhecedoras do mercado.
d) Esta estrutura conceitual convergida, em vez de 
incluir a definição de valor justo baseada em valor 
de saída, ou a definição de valor justo específica 
para o setor público, incluiu o valor de mercado 
como uma das bases de mensuração, pois o valor 
justo, no contexto do setor público, é semelhante 
ao valor de mercado e a inclusão de ambas as 
bases de mensuração poderia ser confusa para

os usuários dos relatórios contábeis de propósito 
geral das entidades do setor público.
________________________________________ 

40. A Estrutura Conceitual para Elaboração e 
Divulgação de Informação Contábil de Propósito 
Geral pelas Entidades do Setor Público identifica 
e discute as bases de mensuração dos passivos à 
luz da informação que fornecem sobre o custo dos 
serviços prestados, da capacidade operacional 
e da capacidade financeira da entidade, e da 
extensão na qual fornecem informação que 
satisfaça as características qualitativas. Sendo 
assim, sobre essas bases de mensuração em 
termos de se fornecem valores de entrada ou de 
saída, se são observáveis no mercado, e se são 
específicas para a entidade ou não, considere as 
afirmativas a seguir:

I.O custo histórico, como base de mensuração 
dos passivos, fornece: valores de saída; medidas 
observáveis no mercado; e específicas para a 
entidade.
II. O custo de liberação, como base de mensuração 
dos passivos, fornece: valores de saída; medidas 
observáveis no mercado; e específicas para a 
entidade.
III. O peço presumido, como base de mensuração 
dos passivos, fornece: valores de entrada; medidas 
observáveis no mercado; e específicas para a 
entidade.
IV. O custo de cumprimento da obrigação, como 
base de mensuração dos passivos, fornece: 
valores de saída; medidas não observáveis no 
mercado; e específicas para a entidade.

a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
d) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 25/06/2018.


