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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

“Como é antigo o passado recente!" Gostaria
que a frase fosse minha, mas ela é de Nelson
Rodrigues numa crônica de "A Menina sem Estrela".
Também fico perplexa com esse fenômeno rápido e
turbulento que é o tempo da vida. Não são poucas as
vezes em que me volto para algum acontecimento
acreditando que ele ainda é atual e descubro que ele
faz parte do passado para outros. Um exemplo é
quando, em sala de aula, refiro-me a eventos que se
passaram nos anos 70 e meus alunos me olham
como se eu falasse da Idade Média... E eu nem contei
para eles que andei de bonde!

A distância entre nós não é apenas uma
questão de gerações. Eles nasceram em um mundo
já transformado pela tecnologia e pela informática.
Uma transformação que começou nos anos 50 e que
não nos trouxe somente mais eletrodomésticos e
aparelhos digitais. Ela instalou uma transformação
radical do nosso modo de vida.

Mudou o mundo e mudou o jeito de viver.
Mudou o jeito de namorar, de vestir, de procurar
emprego, de andar na rua e de se locomover pela
cidade. Mudou o corpo. Mudou o jeito de escrever, de
estudar, de morar e de se divertir. Mudou o valor da
vida, do dinheiro e das pessoas...

Outros tempos. E, quando um jeito de viver
muda, ele não tem volta. Não se pode ter a
experiência dele nunca mais. Por isso, meus alunos e
eu só podemos compartilhar o tempo atual. Não
podemos compartilhar um tempo que, para eles, é
passado, mas, para mim, ainda é presente. Os fatos
de 30 anos atrás não são passado na minha vida.
Para mim, meu passado não passou e minha história
não envelhece. Minha memória pode alcançar os
acontecimentos que vivi a qualquer momento, e
posso revivê-los como se ocorressem agora. Mas, se
eu os narrar, quem me ouve não pode, como eu,
vivenciá-los. Por isso, para meus alunos, são contos
o que para mim é vida.

Mas é assim que corre o rio da vida dos
homens, transformando em palavras o que hoje é
ação. Se não forem narrados, os acontecimentos e os
nossos feitos passam sem deixar rastros. Faladas ou
escritas, são as palavras que salvam o já vivido e o
conservam entre nós. Salvam os feitos e os
acontecimentos da sua total desintegração no
esquecimento.

A memória do já vivido e a sua narração numa
história é o que possibilita a construção da História e
das nossas histórias pessoais. Só os feitos e os
acontecimentos narrados em histórias são capazes
de salvaguardar nossa existência e nossa identidade.

LEMBRANÇA E ESQUECIMENTO

LÍNGUA PORTUGUESA Só conservados pela lembrança é que os feitos
e os acontecimentos podem entrar no tempo e fazer
parte de um passado. Recente ou antigo.
(CRITELLI, Dulce. In cronicasbrasil.blogspot.com/search/
label/Dulce%20Critelli)

“A memória do já vivido e a sua narração numa
história é o que possibilita a construção da História e
das nossas histórias pessoais.” (6º §).
O trecho acima possibilita o entendimento de que:

A) a História e as histórias pessoais de cada um são
construídas pela memória do já vivido e sua
narração numa história.

B) as histórias pessoais contribuem para a
construção da História, ainda que não focalizem
a memória do já vivido numa história.

C) a construção da História e das histórias pessoais
de cada um possibilita a memória do já vivido e
sua narração numa história.

D) não há História sem a memória do já vivido e
narrado em histórias pessoais, pois a soma
destas é consequência da construção daquela.

E) não há relação entre a História e as histórias
pessoais de cada um com a narração da memória
do já vivido numa história.

Questão 01

“ELES nasceram em um mundo já transformado pela
tecnologia e pela informática.” (2º §)
O termo em caixa alta é um elemento de coesão que,
no texto, foi usado em referência a:

A) eventos.
B) anos 70.
C) meus alunos.
D) anos 50.
E) eletrodomésticos e aparelhos digitais.

Questão 02
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Quanto à tipologia, o texto pode ser caracterizado
como:

A) dissertativo expositivo, pois apresenta
explicações sobre determinado tema, mas sem
preocupação de convencimento.

B) descritivo, pois apresenta os detalhes de um ser,
como se fosse um retrato.

C) injuntivo, pois está pautado na explicação e no
método para a concretização de uma ação.

D) dissertativo argumentativo, pois desenvolve
pontos de vista sobre um tema, utilizando
argumentos com o objetivo de convencimento.

E) narrativo, pois consiste num relato de um fato
imaginário vivenciado pela autora.

Questão 05

O título “Lembrança e esquecimento” constitui uma
antítese que está relacionada a uma oposição de
ideias presentes no texto, correspondente:

A) as gerações mais velhas e os mais jovens.
B) os feitos e acontecimentos passados e a vida

presente.
C) a geração dos professores e a geração dos

alunos.
D) as mudanças do passado e a permanência do

presente.
E) o passado narrado e o passado sem narração.

Questão 06

“Uma transformação que começou nos anos 50 e que
não nos trouxe somente mais eletrodomésticos e
aparelhos digitais. Ela instalou uma transformação
radical do nosso modo de vida.” (2º §)
Redigindo-se o trecho acima transcrito em um único
período, a redação mais adequada do ponto de vista
sintático e semântico é:

A) Uma transformação que começou nos anos 50 e
q u e n ã o n o s t r o u x e s o m e n t e m a i s
eletrodomésticos e aparelhos digitais, pois ela
instalou uma transformação radical do nosso
modo de vida.

B) Uma transformação que começou nos anos 50 e
q u e n ã o n o s t r o u x e s o m e n t e m a i s
eletrodomésticos e aparelhos digitais, por isso
instalou uma transformação radical do nosso
modo de vida.

C) Uma transformação que começou nos anos 50 e
q u e n ã o n o s t r o u x e s o m e n t e m a i s
eletrodomésticos e aparelhos digitais, embora
tenha instalado uma transformação radical do
nosso modo de vida.

D) Uma transformação que começou nos anos 50 e
q u e n ã o n o s t r o u x e s o m e n t e m a i s
eletrodomésticos e aparelhos digitais, a ponto de
ter instalado uma transformação radical do nosso
modo de vida.

E) Uma transformação que começou nos anos 50 e
q u e n ã o n o s t r o u x e s o m e n t e m a i s
eletrodomésticos e aparelhos digitais, mas que
também instalou uma transformação radical do
nosso modo de vida.

Questão 03

No texto foram empregados, com significados
diferentes, os vocábulos História (com inicial
maiúscula) e história (com inicial minúscula). Do
ponto de vista semântico, tal emprego constitui um
fato de:

A) antonímia.
B) polissemia.
C) sinonímia.
D) homonímia.
E) paronímia.

Questão 04
Dos períodos abaixo transcritos do texto, aquele em
que há um termo em função de sujeito sem relação
com termo predicado é:

A) “Também fico perplexa com esse fenômeno
rápido e turbulento que é o tempo da vida. (1º §)

B) “Uma transformação que começou nos anos 50 e
q u e n ã o n o s t r o u x e s o m e n t e m a i s
eletrodomésticos e aparelhos digitais.” (2º §)

C) “Mudou o jeito de escrever, de estudar, de morar
e de se divertir.” (3º §)

D) “Se não forem narrados, os acontecimentos e os
nossos feitos passam sem deixar rastros. (5º §)

E) “A memória do já vivido e a sua narração numa
história é o que possibilita a construção da
História e das nossas histórias pessoais.” (6º §)

Questão 07
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Nas opções abaixo foram transcritos fragmentos do
texto construídos com orações na voz passiva e com
orações na voz ativa. Ao lado, as orações foram
reescritas com alteração da voz: de passiva para
ativa e de ativa para passiva. Aquela em que NÃO foi
feita a transformação de voz é:

A) “Eles nasceram em um mundo já transformado
pela tecnologia e pela informática.” (2º §) / Eles
nasceram em um mundo que a tecnologia e a
informática transformaram.

B) “Por isso, meus alunos e eu só podemos
compartilhar o tempo atual.” (4º §) / Por isso o
tempo atual só pode ser compartilhado por mim e
meus alunos.

C) “ M i n h a m e m ó r i a p o d e a l c a n ç a r o s
acontecimentos que vivi a qualquer momento.”
(4º §) / Os acontecimentos que vivi minha
memória a qualquer momento pode alcançar.

D) “Se não forem narrados, os acontecimentos...”
(5º §) / Se não os narrarem, os acontecimentos...

E) “Só conservados pela lembrança é que os
feitos...” (7º §) / Só se a lembrança os conservar é
que os feitos...

Questão 08

RACIOCÍNIO LÓGICO

Os preços de uma certa mercadoria cresceram,
durante 5 anos consecutivos, sob uma taxa fixa de
10% ao ano. A sequência formada pelos cinco preços
cobrados anualmente para essa mercadoria,
dispostos em ordem crescente, forma uma:

A) progressão aritmética de razão igual a 10.
B) progressão aritmética de razão igual a 0,1.
C) progressão geométrica de razão igual a 0,1.
D) progressão geométrica de razão igual a 1,1.
E) progressão geométrica de razão igual a 10.

Questão 11

Dos trechos transcritos abaixo, em que foram
destacados em caixa alta alguns conectivos aquele
em que a definição do valor semântico NÃO
corresponde ao contexto é:

A) “Também fico perplexa COM esse fenômeno
rápido e turbulento que é o tempo da vida.” (1º §) /
consequência.

B) “E, QUANDO um jeito de viver muda, ele não tem
volta.” (4º §) / tempo.

C) “Mas, SE eu os narrar...” (4º §) / condição.
D) “quem me ouve não pode, COMO eu, vivenciá-

los.” (4º §) / comparação.
E) “os acontecimentos e os nossos feitos passam

SEM deixar rastros.” (5º §) / modo.

Questão 09

Dos fragmentos do texto transcritos abaixo, aquele
em que foi empregado o recurso estilístico designado
como paralelismo sintático é:

A) “Gostaria que a frase fosse minha, mas ela é de
Nelson Rodrigues numa crônica de 'A Menina
sem Estrela'.” (1º §)

B) “Não são poucas as vezes em que me volto para
algum acontecimento acreditando que ele ainda
é atual e descubro que ele faz parte do passado
para outros.” (1º §)

C) “E eu nem contei para eles que andei de bonde!”
(1º §)

D) “Mudou o jeito de escrever, de estudar, de morar
e de se divertir. Mudou o valor da vida, do dinheiro
e das pessoas...” (3º §)

E) “Mas é assim que corre o rio da vida dos homens,
transformando em palavras o que hoje é ação.”
(5º §)

Questão 10

A quantidade de siglas, com três letras distintas, que
podem ser formadas usando somente as letras
A, B, C, D, E, F, é:

A) 60.
B) 80.
C) 120.
D) 180.
E) 240.

Questão 12
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Dentre as proposições compostas a seguir, a que
representa a negação da sentença “Mário é contador
ou Sílvio não é enfermeiro”, é:

A) Mário não é contador ou Sílvio é enfermeiro.
B) Mário não é contador e Sílvio é enfermeiro.
C) Mário é contador e Sílvio é enfermeiro.
D) Se Mário é contador, então Sílvio não é

enfermeiro.
E) Sílvio é enfermeiro ou Mário é contador.

Questão 13

Um professor escreveu em cartões os nomes de

todos os 40 alunos de uma turma, colocando um

nome em cada cartão. Ricardo Silva é um dos alunos

dessa turma. Sabe-se que       dos alunos dessa

turma são do sexo feminino. Esse professor, a partir

desses 40 cartões, realizou o sorteio de um livro. Na

hora de divulgar o resultado, visando dar mais

emoção, informou à turma que quem havia ganhado o

livro era um dos rapazes da turma.Aprobabilidade de

que o Ricardo Silva tenha sido o ganhador do livro, é

de, aproximadamente:

A) 4,17%.
B) 2,50%.
C) 2,32%.
D) 1,50%.
E) 1,25%.

Questão 17

A soma de todos os termos da sequência: (5, 10, 15,
20, 25, ..., 300), é:

A) 15000.
B) 12500.
C) 10000.
D) 9150.
E) 8500.

Questão 14

A sequência a seguir possui uma lei de formação, a
partir do seu terceiro termo, relacionando os seus
termos com os termos anteriores: (3, 4, 7, 11, 18,
29,...). Ela é semelhante a uma importante sequência
matemática, denominada sequência de Fibonacci.
Pode-se afirmar que o oitavo termo dessa sequência
é o número:

A) 47.
B) 54.
C) 76.
D) 105.
E) 220.

Questão 15

Uma proposição composta é constituída de quatro
proposições simples: p, q, r, s. O número de linhas
necessárias para a composição de uma tabela
verdade representativa dessa proposição composta,
é:

A) 16.
B) 10.
C) 8.
D) 6.
E) 4.

Questão 16

Uma mercadoria, após um aumento de 12% sobre o
seu preço, passou a custar R$ 90,16. O preço dessa
mercadoria antes do referido aumento, era de:

A) R$ 60,50.
B) R$ 64,20.
C) R$ 74,40.
D) R$ 79,40.
E) R$ 80,50.

Questão 18

Um conjunto X é formado por 12 elementos e um
conjunto Y, é formado por 28 elementos. Há 7
elementos que são comuns aos dois conjuntos.
Pode-se dizer que o número de elementos da união
dos conjuntos X e Y, é:

A) 40.
B) 35.
C) 33.
D) 24.
E) 16.

Questão 19
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A negação da proposição composta “se bebo
bastante água, então não fico desidratado”, é:

A) Bebo bastante água e não fico desidratado.
B) Se não bebo bastante água, então fico

desidratado.
C) Bebo bastante água e fico desidratado.
D) Se fico desidratado, então não bebo bastante

água.
E) Bebo bastante água ou não fico desidratado.

Questão 20

Durante uma edição em Word, foi selecionada uma
linha de texto, e deletada; subitamente, concluiu- se
que houve erro. Voltar atrás para fazer a retificação
necessária, usa-se o seguinte atalho de teclado:

A) Ctrl + P
B) Ctrl + X
C) Ctrl + Y
D) Ctrl + Z
E) Ctrl + W

Questão 21

INFORMÁTICA BÁSICA

Para inserir uma quebra de página numa edição em
Word, utilizando atalho de teclado, a opção é :

A) Ctrl + P
B) Ctrl + return
C) Ctrl + alt
D) Ctrl + esc
E) Ctrl + insert

Questão 24

Se em uma célula do Excel for introduzida a função
=PAR(3), tem-se o seguinte valor:

A) -3
B) 3
C) -4
D) 4
E) 33

Questão 22

Existe um formato voltado para documentos que
permite a inserção de texto, gráficos e imagens. A
extensão desse formato é:

A) .exe
B) .aws
C) .jpeg
D) .mp4
E) .pdf

Questão 23

Suponha uma planilha Excel na qual a célula c2
contenha o valor 55. O valor da célula c1 ao inserir-se
nela a função: =se(c2<50;45;50), será:

A) 45
B) 50
C) 55
D) 5
E) 95

Questão 25

DIREITO ADMINISTRATIVO E
DIREITO CONSTITUCIONAL

Um dos requisitos para assumir o cargo de contador é
o candidato possuir diploma de nível superior em
Contabilidade, portanto deve ser bacharel em
Ciências Contábeis. Sobre o tema, o artigo 5º da
Constituição Federal dispõe que:

A) a profissão de Contador ou Contabilista deve
receber um piso salarial de um salário-mínimo.

B) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
prof issão, atendidas as qual i f icações
profissionais que a lei estabelecer.

C) o gozo de férias será anual e remunerado com,
pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal.

D) não está garantido o direito de propriedade.
E) o salário do contador poderá ser retido

dolosamente caso o profissional não quite
mensalmente eventual dívida que tenha com o
empregador.

Questão 26
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Acerca das normas gerais sobre Finanças Públicas
contidas na Constituição Federal, é certo dizer que a
competência para emitir moeda é do(a)(s):

A) Ministério de Minas e Energia.
B) Conselho de Controle de Atividades Financeiras

– Coaf.
C) Municípios e será exercida exclusivamente pelos

Prefeitos.
D) Estados e será exercida pelo Ministério da

Fazenda.
E) União e será exercida exclusivamente pelo

Banco Central.

Questão 30

Segundo dispõe a Constituição Federal, a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades
da administração direta e indireta, quanto à
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo,
e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Sobre o tema, é certo afirmar que:

A) o controle externo será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União.

B) o controle interno será exercido pelo Tribunal de
Contas da União.

C) a Controladoria-Geral da União é competente
para julgar as contas prestadas anualmente pelo
Presidente da República.

D) a Controladoria-Geral da União realiza o controle
externo da Administração Pública nas esferas
federal, estadual e municipal.

E) os Ministros do Tribunal de Contas da União são
escolhidos exclusivamente pelo Presidente da
República.

Questão 28

O princípio constitucional expresso que impõe que a
Administração Pública zele sempre pela qualidade do
serviço público prestado à população, é o princípio
da:

A) eficiência.
B) legalidade.
C) publicidade.
D) autotutela.
E) continuidade dos serviços públicos.

Questão 31

É órgão do Poder Judiciário, o(a):

A) Superior Tribunal Federal.
B) Mesa do Senado Federal.
C) Câmara dos Deputados.
D) Conselho Nacional de Justiça.
E) Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Questão 27

Dentre os princípios gerais da atividade econômica,
contidos expressamente no texto constitucional,
destaca-se a(o):

A) supremacia do interesse público sobre o privado.
B) não atuação do Estado como agente normativo e

regulador da atividade econômica.
C) tratamento favorecido para as empresas de

pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras
e que tenham sua sede e administração no País.

D) degradação do meio ambiente a qualquer custo,
desde que para favorecer o crescimento
econômico.

E) autodeterminação dos povos.

Questão 29

Os órgãos públicos representam compartimentos
internos da pessoa pública, podendo ser criados ou
extintos por meio de lei. Já a estruturação e as
atribuições dos órgãos podem ser processadas por:

A) lei, apenas.
B) lei em tese do Chefe do Judiciário.
C) decreto do Chefe do Executivo.
D) resolução legislativa.
E) ofício da Presidência da República.

Questão 32

Delegação é a transferência de atribuições de um
órgão a outro no aparelho administrativo. Já
Avocação é o fato inverso. Nesse contexto, é certo
dizer que esses dois institutos são efeitos que
derivam do poder:

A) duplo.
B) hierárquico.
C) de polícia.
D) regulamentar.
E) vinculante.

Questão 33
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De acordo com a Consultoria do Orçamento do
Senado Federal, o Orçamento Público apresenta três
importantes dimensões, todas de interesse direto da
sociedade; são elas:

A) econômica, administrativa e autorizativa.
B) jurídica, impositiva e política.
C) jurídica, econômica e política.
D) administrativa, impositiva e econômica.
E) política, administrativa e autorizativa.

Questão 36

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O edifício sede da Prefeitura, destinado a serviço e
estabelecimento da administração municipal, é
classificado como bem público:

A) dominical.
B) de uso comum do povo.
C) de uso especial.
D) de natureza privada.
E) sujeito à usucapião.

Questão 34

Em linhas gerais, o orçamento é uma estimativa, uma
previsão, que visa o exercício seguinte. Ao final do
processo de sua elaboração, o Orçamento Público
materializa-se na LOA – Lei do Orçamento Anual. A
alternativa que NÃO se relaciona com o conceito
apresentado de Orçamento Público é:

A) constitui-se no instrumento de viabilização do
planejamento governamental.

B) materializa a realização das políticas públicas
adotadas pelo governo.

C) é uma lei que exprime, em termos financeiros, a
alocação de recursos.

D) documento legal que contém a previsão de
receitas e a fixação de despesas.

E) instrumento que condiciona a elaboração de
todos os demais planos no âmbito federal.

Questão 37

De acordo com o § 8º do art. 165 da Constituição
Federal, “a Lei Orçamentária Anual não conterá
dispositivo estranho a previsão de receita e a fixação
da despesa”. O fragmento apresentado caracteriza-
se no princípio orçamentário da:

A) exclusividade.
B) universalidade.
C) legalidade.
D) especificação.
E) especialização.

Questão 38

Quando uma infração é praticada no âmbito da
Administração, é absolutamente necessário apurá-la,
como garantia não apenas para o servidor, mas
também da Administração. O procedimento é formal,
permitindo ao servidor autor do fato o exercício do
direito de ampla defesa, procurando eximir-se da
acusação que recai sobre ele. Nesse contexto, é
correto afirmar que o instrumento formal através do
qual a Administração apura a existência de infrações
praticadas por seus servidores e, se for o caso, aplica
as sanções adequadas, chama-se:

A) apuração preliminar.
B) processo administrativo-disciplinar.
C) processo judicialiforme.
D) ação penal privada.
E) ação de improbidade criminal administrativa.

Questão 35

O Orçamento Fiscal é uma das peças que, junto com
o Orçamento das Estatais e da Seguridade Social,
compõe a Lei Orçamentária Anual. A alternativa que
faz referência a um Órgão que compõe o Orçamento
fiscal é:

A) Fundos de incentivos fiscais.
B) Fundações instituídas e mantidas pelo poder

público.
C) Autarquias de fiscalização de profissões.
D) Empresas estatais independentes.
E) C o n s e l h o s f e d e r a i s d e p r o f i s s õ e s

regulamentadas.

Questão 39
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Determinado tipo de orçamento distingue-se por ser
um instrumento intimamente ligado a uma concepção
gerencial, de planejamento e orçamento com
objetivos e metas a alcançar. Esta referência é ao tipo
de orçamento:

A) Base – zero.
B) Desempenho.
C) Funcional.
D) Clássico.
E) Programa.

Questão 40

Dentro do processo de convergência da
Contabilidade Brasileira para o padrão Internacional,
a entidade que foi responsável pelo estudo,
preparação e emissão de pronunciamentos técnicos
sobre procedimentos de contabilidade chama-se:

A) IASB – FinancialAccounting Standard Board.
B) CFC – Conselho Federal de Contabilidade.
C) CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
D) CVM – Comissão de Valores Mobiliários.
E) IBRACON – I ns t i t u to dos Aud i to res

Independentes do Brasil.

Questão 41

“As demonstrações contábeis são normalmente
preparadas no pressuposto de que a entidade está
em marcha e continuará em operação no futuro
previsível”. Esse fragmento da NBC TG – Estrutura
Conceitual faz referência à(ao):

A) característica da tempestividade.
B) premissa subjacente da continuidade.
C) aspecto da consistência.
D) manutenção do aspecto da fidedignidade.
E) manutenção do aspecto da relevância.

Questão 44

Uma das novidades trazidas pela nova legislação
contábil é a criação da conta Ajustes de Avaliação
Patrimonial, que tem a função de receber os valores
que atualizaram o patrimônio da entidade. Essa
revisão de valores dos ativos e passivos é
denominada:

A) valor de recuperabilidade.
B) avaliação a valor justo.
C) valor realizável líquido.
D) ajuste a valor presente.
E) valor presente líquido.

Questão 45

Determinada característica qualitativa da informação
contábil, caracteriza-se por ajudar a assegurar aos
usuários que a informação representa, de modo
fidedigno, o fenômeno que se propõe a representar.
Esta característica é a:

A) Tempestividade.
B) Verificabilidade.
C) Compreensibilidade.
D) Comparabilidade.
E) Fidedignidade.

Questão 42

De acordo com o NBC TG – Estrutura Conceitual, a
“informação contábil precisa ser produzida de forma
que reflita os efeitos das transações e outros eventos
quando ditos efeitos são produzidos”. Para tanto
será(serão) utilizado(a)(s):

A) o regime de competência
B) a alocação econômica.
C) as estimativas contábeis.
D) o regime de caixa.
E) as provisões contábeis.

Questão 43

Uma indústria ofereceu a um de seus clientes, no
início do ano, um substancial desconto, a
manutenção do preço durante esse ano, bem como a
garantia do suprimento quando solicitado, caso o
cliente antecipasse o volume financeiro previsto para
aquisição de seus produtos. Tendo sido a proposta
prontamente aceita, a conta credora onde essa
indústria registrará esse recebimento chama-se:

A) Adiantamento a fornecedores.
B) Receita de venda de mercadorias.
C) Adiantamento de clientes.
D) Adiantamento para clientes.
E) Adiantamento de fornecedores.

Questão 46
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A alternativa que contém a informação de como será
apresentada no balanço consolidado a participação
dos acionistas ou quotistas não controladores no
balanço consolidado é a seguinte:

A) entre o exigível a longo prazo e o patrimônio
líquido.

B) no exigível a longo prazo.
C) no realizável a longo prazo.
D) no patrimônio líquido.
E) no grupo de investimento.

Questão 47

O custo dos estoques pode não ser recuperável por
motivo de danificação, obsolescência, redução no
preço de venda, incremento no custo estimado de
acabamento, etc. Portanto, nesse caso, o valor de
custo precisa ser substituído pelo valor:

A) de mercado.
B) de custo original.
C) de reposição.
D) presente.
E) realizável líquido.

Questão 50

De acordo com a NBNC TG 27 – Imobilizado a
depreciação, pode ser entendida como a alocação
sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo
da sua vida útil econômica para a entidade.
Considere as seguintes informações:

I. Custo de aquisição.
II. Despesas de montagem de equipamento.
III. Despesas de publicidade.
IV. Valor residual.

Dentre as alternativas abaixo, aquela que contém a
equação de demonstra o valor que sofrerá a
depreciação contábil é:

A) I + II + III + IV.
B) I + II + III – IV.
C) I + III – IV.
D) I – IV.
E) I + II - IV.

Questão 48

Ao adotar um procedimento admitido pela legislação
tributária, determinada empresa identifica um tributo,
o qual ela pode diferir o seu pagamento. De acordo
com a NBC TG 26 – Demonstrações Contábeis, a
alternativa que apresenta onde esse registro deverá
ser efetuado é a seguinte:

A) no passivo circulante.
B) compensado com tributos retidos na fonte.
C) no realizável em curto prazo.
D) no passivo de longo prazo.
E) no exigível em curto prazo.

Questão 51

De acordo com a NBC TG 06 – Arrendamento
Mercantil, identifica-se o seguinte conceito associado
aos arrendamentos: “Constitui-se o arrendamento
que transfere substancialmente todos os riscos e
benefícios inerentes à propriedade do ativo
subjacente”. Esse fragmento faz referência ao:

A) ativo de direito de uso.
B) arrendamento operacional.
C) arrendamento financeiro.
D) ativo subjacente.
E) arrendamento de curto prazo.

Questão 49

O demonstrativo contábil que evidencia as receitas e
despesas orçamentárias, bem como os ingressos e
dispêndios extra orçamentários, conjugados com os
saldos de caixa do exercício anterior e os que se
transferem para o início do exercício seguinte é
chamado:

A) Variações Patrimoniais.
B) Balanço Financeiro.
C) Resultado do Exercício.
D) Origens eAplicações de Recursos.
E) Mutações do Patrimônio líquido.

Questão 52
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De acordo com a NBC T 16.11 – Custos, o método de
custeio que tem como premissa a alocação de todos
os custos – fixos e variáveis – diretamente a todos os
objetos de custo sem qualquer tipo de rateio ou
apropriação é denominado:

A) custeio variável.
B) custeio por absorção.
C) custeio pleno.
D) custeio direto.
E) custeio por atividade.

Questão 53

A LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu
importantes regras a respeito das operações de
crédito. Dentre elas, uma que embora tenha sido
suspensa pelo STF – Superior Tribunal Federal por
extrapolar o texto constitucional, ainda continua
valendo, pois versa sobre a vedação de operações de
crédito que excedam as despesas de capital. Esta
regra é conhecida como:

A) Regra de ouro.
B) Regra de endividamento.
C) Tomada de empréstimos.
D) Regras especiais.
E) Regras gerais.

Questão 58

Assim como as entidades privadas, as entidades do
setor público também estão obrigadas a promover a
retenção na fonte da seguinte carga tributária: IR, CS,
PIS e COFINS. Para a aquisição de mercadorias e
bens em geral, o percentual que deverá ser aplicado é
de:

A) 5,65%.
B) 9,45%.
C) 5,85%.
D) 4,65%.
E) 6,15%.

Questão 57

O controle interno deve ser exercido em todos os
níveis da entidade do setor público e é classificado
em três categorias; são elas:

A) operacional, administrativa e econômica.
B) normativo, contábil e administrativo.
C) administrativo, econômico e contábil.
D) normativo, econômico e administrativo.
E) operacional, contábil e normativo.

Questão 54

A contabilidade aplicada ao setor público mantém um
processo de registro apto para sustentar o dispositivo
legal do regime da receita, de forma que atenda a
todas as demandas de informações da execução
orçamentária, conforme dispõe o Art. 35 da
Lei nº 4.320/1964. Esse dispositivo faz referência ao
regime:

A) patrimonial.
B) custo.
C) orçamentário.
D) financeiro.
E) controle.

Questão 55

Considere que a Prefeitura de Aracruz contratou os
serviços de uma empresa de engenharia elétrica,
para análise de suas instalações. Para esse serviço,
a empresa emitiu uma nota fiscal no valor de
R$ 6.000,00. O valor que será desembolsado pela
Prefeitura para pagamento a esse fornecedor é de:

A) R$ 5.721,00.
B) R$ 5.649,00.
C) R$ 5.706,50.
D) R$ 5.433,00.
E) R$ 5.712,00.

Questão 56

Os procedimentos de auditoria são técnicas
aplicadas no processo de auditoria que visam à
obtenção de razoável segurança de que os controles
estabelecidos pela administração estão em efetivo
funcionamento. São divididos em duas categorias: os
testes de observância e os testes substantivos. A
alternativa que apresenta um teste denominado
substantivo é:

A) circularização.
B) documentação
C) inspeção física.
D) consistência.
E) inspeção visual.

Questão 59



12

Em relação às penalidades atribuídas aos crimes
relacionados às finanças públicas, a alternativa que
apresenta a pena de detenção a ser aplicada pelo fato
de deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o
cancelamento do montante de restos a pagar inscrito
em valor superior ao permitido em lei é:

A) três (3) meses a um (1) ano.
B) um (1) mês a quatro (4) anos.
C) dois (2) meses a dois (2) anos.
D) três (3) meses a dois (2) anos.
E) seis (6) meses a dois (2) anos.

Questão 60
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Leia os textos abaixo.

A corrupção fere os critérios éticos básicos de
honestidade e respeito, de transparência e
dignidade. Produz ineficiência, causa dano à
sociedade, prejudica a coletividade, significa uma
ruptura com a cidadania. A corrupção no serviço
público viola um dos princípios mais básicos da ética
na política, que remonta à “Alegoria da Caverna” de
Platão, a distinção entre o público e o privado.Alguém
que exerce cargos públicos e que faz negócios com o
governo o faz no “interesse público”; qualquer desvio
desse princípio produz falta de credibilidade e perda
de legitimidade e de autoridade. Os atenienses
condenavam à perda da cidadania, o ostracismo,
quem fosse culpado desses desvios.
(...)

A filosofia, à qual pertence tradicionalmente a
área da ética, nos ensina que uma sociedade não
sobrevive e muito menos se desenvolve sem uma
consciência mais clara e um maior reconhecimento
dos valores que considera fundamentais. Valores
consistem exatamente naquilo que a sociedade
valoriza, que tem como ideais. Justiça, solidariedade,
honestidade, bem-estar são exemplos de valores,
admitidamente de caráter muito geral. Mas o caráter
geral capta exatamente a ideia de que esses valores
são contextualizados, históricos e mudam de
sociedade para sociedade e dentro de uma mesma
sociedade com o tempo.

Além disso, em uma sociedade complexa como
temos contemporaneamente, diferentes grupos
podem ter diferentes valores, portanto a aceitação da
diversidade e o respeito mútuo devem ser centrais,
permitindo a convivência, a inclusão, o pluralismo.
Danilo Marcondes. Projeto Ética e Realidade Atual.
PUC/Rio, 3/5/2017 – texto adaptado

O historiador Márcio Scalercio recupera
episódios da história do célebre jurista em "Heráclito
Fontoura Sobral Pinto - Toda Liberdade É Íngreme",
livro que terá versões impressa e em e-book
disponibilizadas gratuitamente.

Juscelino Kubitschek, Luiz Carlos Prestes,
Carlos Lacerda, Miguel Arraes e Henrique Lott foram
alguns dos defendidos por Sobral, que começou a se
destacar atuando no caso das revoltas tenentistas,
nos anos 1920.

Na época, ele era procurador criminal da
República interino. Foi nomeado em 1924, quando
tinha 31 anos. Católico radical, anticomunista,

Texto I

Texto II

Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/crise-da-etica-e-sociedade-brasileira/

REDAÇÃO austero e conservador nos costumes, Sobral logo se
consolidou como profissional talentoso, que não fugia
de polêmicas.
(...)

Na esfera pessoal, o advogado passou por
apertos financeiros e trabalhou gratuitamente em
muitos casos. Certa vez, conta o livro, devolveu um
cheque em branco enviado por um banqueiro que
tinha sido seu cliente.
Inicialmente favorável ao golpe de 1964, rompeu com
o regime militar logo quando foi decretado o AI-1.
Escreveu a Castello Branco protestando contra a
suspensão de direitos. Nas suas palavras, o AI-1
varria “do seio de nossa pátria não apenas o regime
democrático mas também a própria dignidade do
cidadão brasileiro”.
(...)

No decorrer do tempo, se esmerou em defender
presos políticos e, também, pobres ameaçados pelo
poder econômico –como no caso da favela do Vidigal,
no Rio, quando garantiu direito de moradia, barrando
a especulação imobiliária nos anos 1970.

Aos 96 anos, Sobral fez sua última atuação em
uma corte. Defendeu um primeiro-tenente punido por
ter passado um cheque sem fundo.

Quando uma colega perguntou a ele de onde
tirava tanta coragem, ouviu: “Não tem nada a ver com
coragem, não, minha filha. Tem a ver com a
capacidade de se indignar”.

Uma mulher honrada
Me contava esses casos com ar sério, aliás acho que
levava tudo muito a sério... Luzia não era santa, mas
agia na maior parte do tempo com tal retidão de
caráter que confundia algumas pessoas... Quando
enumerou os defeitos do carro que anunciara para
vender, ouviu do improvável comprador que, dizendo
a verdade, dificilmente faria negócio. Outra vez bateu
num carro estacionado e deixou um bilhete, com
telefone, dispondo-se a acionar o seguro e sanar o
dano causado. De onde vinha essa vontade de
sempre fazer o correto? Suas convicções cristãs
eram fortes e seu pai, como me dizia, era um exemplo
para ela, figura que se orgulhava de ser o primeiro a
chegar ao trabalho, mesmo nos dias das chuvas de
verão no Rio, saindo do subúrbio para o Centro, no
trem da Central , quando seria tão fácil justificar a falta
com as famosas enchentes, como a de 1966...
JBR, 2019.

Eleonora de Lucena, 19/09/2014
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/09/
1515457-historiador-lanca-livro-sobre-sobral-pinto.shtml

Texto III

Proposta de Redação:

Para muitos, o Brasil vem atravessando sua pior
crise – crise de valores. No entanto figuras que se
celebrizaram por sua idoneidade assim como
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pessoas comuns, de bem, nos apontam caminhos
mais animadores, de mudança do quadro de
deterioração dos valores morais e éticos em nosso
país.
A partir da leitura dos textos motivadores, reflita e
redija um texto dissertativo-argumentativo, de 25 a 30
linhas, sobre o tema:

. Dê um título ao seu texto.
Selecione argumentos consistentes e fatos para a
defesa de seu ponto de vista.

A construção de uma
sociedade mais ética
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