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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

O RELÓGIO

Rio de Janeiro , 1970

Passa, tempo, tic-tac
Tic-tac, passa, hora
Chega logo, tic-tac
Tic-tac, e vai-te embora
Passa, tempo
Bem depressa
Não atrasa
Não demora
Que já estou
Muito cansado
Já perdi
Toda a alegria
De fazer
Meu tic-tac
Dia e noite
Noite e dia
Tic-tac
Tic-tac
Tic-tac...

Vinícius de Morais 

01. Sobre o texto, considerando que as informações 
abaixo são Verdadeiras (V) ou Falsas (F), assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta:

(   )  há palavras no texto que dão ideia de 
movimento: dia; noite; bem depressa; não demora; 
passa; tempo.
(     ) o autor está triste, por isso não quer que o 
tempo passe.
(     )  A palavra “tempo”, na linha 1 do poema, é 
um vocativo, o qual  não tem relação sintática com 
nenhum outro termo da oração e é “uma forma 
lingüística usada para chamamento ou interpelação 
ao leitor no discurso direto”;
(      )  Poemas e poesias são tipologias e gêneros 
textuais, respectivamente.
(      ) o texto apresenta figuras de linguagem: nas 
expressões “Tic-tac, tic-tac”, prosopopéia; e nas 
expressões “Dia e noite” e “Noite e dia”, antítese.

a) V; F; V; F;V
b) V; V; F; F; V
c) V; F; F; V; F
d) F; F; V; V; F
________________________________________

02. Assinale a alternativa que ordena a identificação 
da tipologia textual de cada texto abaixo:

1 – Descrição;  2 - Narração;  3 – Dissertação; 
4 - Injuntivo

(     ) Não parava de cantar, Antônio afirmando que ia 
para outro tempo enquanto o povo todo desconfiava 
que era para o outro mundo que ele ia, e só se ouvia 
o martelo martelando lá dentro, toc toc toc (...)

(   ) Derreta a manteiga em fogo baixo. Junte a 
farinha e toste-a por 2 a 3 minutos. Junte o leite aos 
poucos.mexendo rapidamente para não empelotar 
(...)

(   ) Por cima da moldura da porta há uma chapa 
metálica comprida e estreita, revestida de esmalte. 
Sobre um fundo branco, as letras negras dizem 
Conservatória Geral do Registro Civil. O esmalte 
está rachado e esboicelado em alguns pontos. (...)

(   ) Esse novo código de relacionamento, que 
surgiu no início da década de 80, não pode ser 
definido como uma nova forma de designar a transa 
(relação sexual). Também não pode ser definido 
como um namoro relâmpago, pré-namoro ou uma 
variação da amizade colorida. O “ficar com” existe 
por si só; independe do namoro, da amizade ou de 
qualquer outra forma de vínculo. Ele é o átomo da 
relação (...) 

a) 3,4,1,2
b) 4, 1,2,3
c) 2, 4,1,3
d) 2,1,3,4
________________________________________

03. Assinale a alternativa que completa as lacunas 
empregando o acento grave quando necessário:

1) O flanelinha foi ____ praça esperar ____ gorjeta;
2) A casa fica ____ esquerda da delegacia, onde o 
rapaz depôs contra ___ moça;
3) Eu disse ____ ele tudo que sabia;
4) Mesmo cansado fui ____casa.

a) à; a; à; à; à; à
b) a; a; a; à; à; à
c) à; à; a; a; a; a
d) à; a; à; a; a; a 
________________________________________

04. As orações subordinadas substantivas recebem 
o nome da função sintática que elas exercem em 
relação à oração principal. Assinale a alternativa 
que classifica corretamente as orações abaixo e 
indica que Suzana já é uma mulher sortuda:

1. Suzana não sabe que ganhou um carro no sorteio 
da TV.
2. Suzana não sabe se ganhou um carro no sorteio 
da TV. 
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a) subordinada substantiva objetiva direta; oração 
1.
b) subordinada substantiva predicativa; oração 1.
c) subordinada substantiva condicional; oração 2.
d) subordinada substantiva subjetiva; oração 2.
________________________________________

05. Assinale a alternativa que apresenta os 
substantivos idênticos na forma, porém de gêneros 
e signifi cados diferentes que substituem os 
signifi cados em destaques abaixo:

1. Polícia prende a parte do corpo da quadrilha 
que levou 1 milhão de caixas eletrônicos. 
2. Recife, o dinheiro do Estado de Pernambuco, é 
a maior cidade do Nordeste para os foliões que no 
carnaval saem às ruas com o galo da Madrugada, 
em direção a Olinda.
3. O aparelho receptor é uma emissora do Grupo 
Estado que tem como foco transmitir jornalismo 24 
horas no ar. A missão é fazer uma cobertura em 
tempo real passando por todas as áreas, da política 
ao esporte.
4. A carga máxima permitida segue cheio de 
passageiros.

a) 1.a cabeça; 2. a capital; 3. o rádio; a lotação.
b) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4. a lotação.
c) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4.o lotação.
d) 1.o cabeça; 2.o capital; 3.o rádio; o lotação.

QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA 

06. A escola infantil Criança Feliz vacinou todos os 
seus alunos, sendo que 90% contra catapora e 70% 
contra sarampo. Determine o porcentual de alunos 
que foram vacinados contra as duas doenças.
a) 90
b) 60
c) 50
d) 70
________________________________________

07. Encontre o valor da expressão numérica:

17 - [ (5 . 2 - 3) - (10- ³ 125)]0 - [(    16:2) . 2³]
 
a)  1
b) -1
c)  0
d)  2
________________________________________

08. Um ponto, no sentido matemático, é?
a) um objeto que não pode ser decomposto em 
objetos menores
b) um objeto de dimensão zero
c) não possui graus de liberdade
d) Todas as alternativas anteriores são corretas.

09. Na fi gura abaixo, sabemos que a soma dos 
ângulos externos é igual a 360º. Assim, calcule
Â + B̂ + Ĉ .

a) 180º
b) 540º
c) 360º
d) 240º
________________________________________

10. Um número é divisor de outro quando o resto da 
divisão for igual a?
a) um
b) ele mesmo
c) zero
d) nenhuma das anteriores

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA

11. Sistemas computacionais do mundo todo utilizam 
como parte de seu hardware um componente 
de memória bem comum para armazenar dados 
temporários que logo serão utilizados pelo CPU no 
processamento da informação. Este componente 
acima descrito também é conhecido como:
a) Memória RAM.
b) Memória BAM.
c) Memória HDMI.
d) Memória VGA.
________________________________________

12. Os sistemas operacionais como Linux e 
Windows utilizam-se de sistemas de arquivos para 
organizarem seus arquivos, dentre os mais comuns 
utilizados atualmente, no Linux e no Windows, por 
padrão temos RESPECTIVAMENTE:
a) ext4 e ext3
b) extLinux e extWin
c) FAT e FAT16
d)ext4 e NTFS
________________________________________

13. Utilizamos a internet cada vez mais, e uma das 
coisas mais observadas quando estamos online 
é a velocidade de conexão com a rede naquele 

17 - [ (5 . 2 - 3) - (10- ³ 125)] - [(    16:2) . 2³]
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local específico. Sabe-se que as operadoras que 
proveem o serviço informam em seus contratos 
as velocidades de envio e recebimento de dados. 
Essas velocidades de envio e recebimento de dados 
do cliente são conhecidas, respectivamente, como:
a) Download e load
b) Upload e Download
c) Ethernet e Recived
d) Download e Upload
________________________________________

14. O correio eletrônico é uma das formas de 
comunicação digital mais utilizadas nos meios 
corporativos. Por meio deste serviço é possível 
enviar e receber mensagens eletrônicas do mundo 
todo. Apesar dos muitos benefícios, algumas 
pessoas utilizam o serviço para enviar mensagens 
com conteúdos indesejados, ofensivos e muitas 
vezes perigosos (como vírus de computador). Essas 
mensagens indesejadas também são conhecidas 
como:
a) ADSL
b) SMTP
c) SPAM
d) HTML
________________________________________

15. O editor de texto Microsoft Word 2013 é 
extremamente difundido devido às suas inúmeras 
funcionalidades e ao seu alto padrão de qualidade. 
Sabendo-se disso, ao se trabalhar com documentos 
do Microsoft Word é preciso conhecer seus tipos 
e extensões de arquivos. Dadas as alternativas, 
assinale a que contenha a extensão que este 
programa, por padrão, salva os arquivos.
a) docx
b) xlsx
c) ppt
d) xml

QUESTÕES 16 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade 
- Técnicas de Auditoria, não se pode esperar que 
o auditor desconsidere a experiência passada de 
honestidade e integridade da administração da 
entidade e dos responsáveis pela governança. 
Contudo, 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. Assim sendo, com 
base nas referidas normas,  julgue as afirmativas a 
seguir, e assinale a alternativa correta:

I) O ceticismo profissional é necessário para a 
avaliação crítica das evidências de auditoria. 
Isso inclui questionar evidências de auditoria 
contraditórias e a confiabilidade dos documentos 

e respostas a indagações e outras informações 
obtidas junto à administração e aos responsáveis 
pela governança.
II) O auditor pode aceitar registros e documentos 
como genuínos, a menos que tenha razão para crer 
no contrário.
III) Ceticismo profissional é a postura que inclui uma 
mente questionadora e alerta para condições que 
possam indicar possível distorção devido a erro ou 
fraude e uma avaliação crítica das evidências de 
auditoria.
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
c) Somente a afirmativa I está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

17. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade - Técnicas de Auditoria, o risco de 
auditoria é uma função dos riscos de distorção 
relevante e do risco de detecção. A avaliação dos 
riscos baseia-se em procedimentos de auditoria 
para a obtenção de informações necessárias para 
essa finalidade e evidências obtidas ao longo 
de toda a auditoria. Sendo assim, com base nas 
referidas normas, assinale a alternativa correta:
a) O risco de detecção pode ser reduzido e 
até mesmo suprimido, conforme a eficácia dos 
procedimentos de auditoria aplicados pelo auditor.
b) O auditor é obrigado a reduzir o risco de auditoria 
a zero, e, portanto, obter segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis estão livres de 
distorção relevante.
c) O risco de detecção se relaciona com a natureza, 
a época e a extensão dos procedimentos que são 
determinados pelo auditor para reduzir o risco de 
auditoria a um nível baixo aceitável.
d) Os riscos de distorção relevante no nível da 
afirmação consistem em dois componentes: risco 
de detecção e risco de controle inerente.
________________________________________

18. Conforme as Normas Brasileiras de 
Contabilidade - Técnicas de Auditoria, a evidência 
de auditoria para a obtenção de conclusões para 
fundamentar a opinião do auditor é conseguida 
pela execução de procedimentos de auditoria. 
Portanto, com base nas referidas normas, relacione 
os procedimentos de auditoria na primeira coluna 
com a respectiva descrição na segunda coluna e, 
em seguida, assinale a opção correta:

(1) Procedimentos analíticos.
(2) Reexecução.
(3) Confirmação externa.
(4) Observação.
(5) Inspeção.

(  ) Evidência de auditoria obtida pelo auditor como 
resposta escrita de terceiro ao auditor.
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(  ) Execução pelo auditor de procedimentos ou 
controles que foram originalmente realizados como 
parte do controle interno da entidade.
(   ) Exame de registros ou documentos, internos ou 
externos, ou o exame físico de um ativo.
(    ) Exame do processo ou procedimento executado 
por outros.
( ) Avaliação das informações feitas por meio 
de estudo das relações plausíveis entre dados 
financeiros e não financeiros.

a) A sequência correta é 3, 4, 1 ,2, 5.
b) A sequência correta é 3, 4, 5, 2, 1.
c) A sequência correta é 3, 2, 5, 4, 1.
d) A sequência correta é 3, 2, 1, 5, 4.
________________________________________

19. Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade 
- Técnicas de Auditoria, se o estoque for relevante 
para as demonstrações contábeis, o auditor 
deve obter evidência de auditoria apropriada e 
suficiente com relação à existência e às condições 
do estoque. Deste modo, com base nas referidas 
normas,  julgue as afirmativas a seguir, e assinale a 
alternativa correta:

I) Se o auditor não puder estar presente na contagem 
física dos estoques, devido a imprevistos, ele deve 
efetuar ou observar algumas contagens físicas, em 
uma data alternativa e executar procedimentos de 
auditoria sobre transações ocorridas entre as duas 
datas.
II) A inspeção do estoque, ao acompanhar sua 
contagem física, ajuda o auditor a averiguar 
a existência do estoque, sua propriedade, e a 
identificar, por exemplo, estoques obsoletos, 
danificados ou sem movimentação.
III) Por motivos práticos, a contagem física dos 
estoques pode ser realizada em data ou datas 
diferentes da data das demonstrações contábeis.

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

20. Conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade 
- Técnicas de Auditoria, a Amostragem em auditoria 
é a aplicação de procedimentos de auditoria em 
menos de cem por cento dos itens de população 
relevante para fins de auditoria, de maneira que 
todas as unidades de amostragem tenham a mesma 
chance de serem selecionadas para proporcionar 
uma base razoável que possibilite o auditor concluir 
sobre toda a população. Sendo assim, com base 
nas referidas normas, assinale a alternativa correta:
a) O nível de risco de amostragem que o auditor 
está disposto a aceitar afeta o tamanho da amostra 

exigido. Quanto maior o risco que o auditor está 
disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da 
amostra.
b) Se o auditor conclui que a amostragem de 
auditoria não forneceu uma base razoável para 
conclusões sobre a população que foi testada, o 
auditor deve abrir mão da amostragem e examinar 
todos os itens de população relevante.
c) Ao definir uma amostra de auditoria, o auditor 
preocupa-se mais em reduzir o tempo de trabalho e 
número de procedimento de auditoria, possibilitando 
assim menor custo para a companhia.
d) O tamanho da amostra pode ser determinado 
mediante aplicação de fórmula com base em 
estatística ou por meio do exercício do julgamento 
profissional.
________________________________________

21. Conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade 
- Técnicas de Auditoria, a representação formal 
é uma declaração escrita pela administração, 
fornecida ao auditor, para confirmar certos assuntos 
ou suportar outra evidência de auditoria. Sendo 
assim, com base nas referidas normas, assinale a 
alternativa INCORRETA:
a) Embora forneçam evidência de auditoria 
necessária, as representações formais, sozinhas, 
não fornecem evidência de auditoria apropriada e 
suficiente a respeito de nenhum dos assuntos dos 
quais tratam.
b) O auditor deve solicitar representações formais dos 
membros da administração com responsabilidades 
apropriadas pelas demonstrações contábeis e 
conhecimento dos assuntos envolvidos.
c) O auditor deve solicitar à administração que 
forneça representação formal de que ela cumpriu 
a sua responsabilidade pela elaboração das 
demonstrações contábeis de acordo com a estrutura 
de relatório financeiro aplicável.
d) O auditor deve solicitar à contabilidade que 
forneça representação formal de que ela cumpriu 
a sua responsabilidade pela elaboração das 
demonstrações contábeis de acordo com a estrutura 
de relatório financeiro aplicável.
________________________________________

22. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade - Técnicas de Auditoria, o auditor 
deve modificar a opinião no seu relatório quando ele 
conclui, com base na evidência de auditoria obtida, 
que as demonstrações contábeis, como um todo, 
apresentam distorções relevantes, ou quando não 
consegue obter evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para concluir que as demonstrações 
contábeis como um todo não apresentam distorções 
relevantes. Portanto, com base nas referidas 
normas, assinale a alternativa correta:
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a) O auditor deve expressar uma opinião adversa 
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.
b) O auditor deve expressar uma opinião sem 
ressalva quando não consegue obter evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para suportar 
sua opinião e ele conclui que os possíveis efeitos 
de distorções não detectadas, se houver, sobre as 
demonstrações contábeis poderiam ser relevantes 
e generalizadas.
c) O auditor deve abster-se 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.
d) O auditor deve expressar uma opinião com 
ressalva quando ele, tendo obtido evidência de 
auditoria apropriada e suficiente, conclui que as 
distorções, individualmente ou em conjunto, são 
relevantes e generalizadas para as demonstrações 
contábeis.
________________________________________

23. Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade 
- Técnicas de Auditoria, o objetivo do auditor, depois 
de ter formado opinião sobre as demonstrações 
contábeis, é chamar a atenção dos usuários, 
quando necessário, por meio de comunicação 
adicional clara no relatório. Sendo assim, com 
base nas referidas normas, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) Parágrafo de ênfase é incluído no relatório de 
auditoria referente a um assunto apropriadamente 
apresentado ou divulgado nas demonstrações 
contábeis que, de acordo com o julgamento do 
auditor, é de tal importância, que é fundamental para 
o entendimento pelos usuários das demonstrações 
contábeis.
b) Quando o auditor incluir um parágrafo de ênfase 
no relatório, ele deve incluí-lo imediatamente após 
o parágrafo de opinião no relatório do auditor.
c) Parágrafos de outros assuntos são incluídos no 
relatório de auditoria que se refere a um assunto não 
apresentado ou não divulgado nas demonstrações 
contábeis e que, de acordo com o julgamento do 
auditor, é relevante para os usuários entenderem 
a auditoria, a responsabilidade do auditor ou o 
relatório de auditoria.
d) Quando o auditor incluir um parágrafo de 
outros assuntos no relatório, ele deve incluí-lo 
imediatamente após o parágrafo de opinião e antes 
de qualquer parágrafo de ênfase.
________________________________________

24. De acordo com as Normas Brasileiras 
de Contabilidade - Técnicas de Auditoria, 
lei ou regulamento podem estabelecer as 
responsabilidades da administração e, quando 

apropriado, dos responsáveis pela governança, 
em relação a relatórios financeiros. Entretanto, a 
extensão dessas responsabilidades, ou a forma 
que elas são descritas, podem ser diferentes. 
Apesar dessas diferenças, uma auditoria em 
conformidade com as normas é conduzida com 
base na premissa de que a administração e, quando 
apropriado, os responsáveis pela governança 
reconhecem e entendem que eles têm as seguintes 
responsabilidades, EXCETO:
a) Pela elaboração das demonstrações contábeis 
em conformidade com a estrutura de relatório 
financeiro aplicável, incluindo quando relevante sua 
apresentação adequada.
b) Pelo controle interno que os administradores 
e, quando apropriado, os responsáveis pela 
governança determinam ser necessário para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
que estejam livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
c) Pela apresentação do relatório de auditoria sobre 
as demonstrações contábeis em conformidade com 
as constatações do auditor.
d) Por fornecer ao auditor acesso irrestrito às 
pessoas da entidade, que o auditor determine ser 
necessário obter evidências de auditoria.
________________________________________

25. Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade 
- Técnicas de Auditoria e Profissionais do Auditor, a 
conclusão da montagem do arquivo final de auditoria 
após a data do relatório do auditor é um processo 
administrativo que não envolve a execução de novos 
procedimentos de auditoria nem novas conclusões 
e o período de retenção para trabalhos de auditoria 
geralmente não é inferior a cinco anos a contar da 
data do relatório do auditor. Sendo assim, com base 
nas referidas normas, julgue as afirmativas a seguir, 
e assinale a alternativa correta:

I) Um limite de tempo apropriado para concluir a 
montagem do arquivo final de auditoria geralmente 
não ultrapassa 60 (sessenta) dias após a data do 
relatório do auditor.
II) A firma deve estabelecer políticas e procedimentos 
para a retenção e arquivamento da documentação 
do trabalho por um período suficiente para satisfazer 
as necessidades da firma ou conforme requerido 
por lei ou regulamento.
III) Após a montagem do arquivo final de auditoria 
ter sido completada, o auditor não apaga nem 
descarta documentação de auditoria de qualquer 
natureza antes do fim do seu período de guarda 
dessa documentação.

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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26. Segundo o Código Tributário Nacional Brasileiro, 
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. Com base no referido 
código, assinale a alternativa correta:
a) Contribuições sociais, por exemplo,para os 
Programas de Integração Social (PIS)  e para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), não 
são tributos.
b) O imposto, de competência dos Estados e do 
Distrito Federal, sobre produtos industrializados tem 
como fato gerador a sua saída do estabelecimento 
industrial ou equiparado.
c) Somente a União, os Estados e o Distrito 
Federal podem, em casos excepcionais, instituírem 
empréstimos compulsórios.
d) O imposto, de competência dos Municípios, 
sobre a propriedade territorial rural tem como fato 
gerador a propriedade de imóvel localizado fora da 
zona urbana.
________________________________________

27. Certo comerciante adquiriu pela primeira vez 
01 (uma) unidade de determinada mercadoria, 
cujo custo líquido foi de R$ 8.800,00 (oito mil e 
oitocentos reais). Considerando as informações do 
presente enunciado e a hipótese de que o Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) com alíquota de 18% seja o único imposto 
incidente sobre a venda dessa mercadoria, assinale 
a alternativa na qual seja possível obter margem de 
aproximadamente 30% (trinta por cento) sobre o 
custo líquido da mercadoria:
a) Se o comerciante vender a mercadoria por R$ 
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
b) Se o comerciante vender a mercadoria por R$ 
16.920,00 (dezesseis mil e novecentos e vinte 
reais).
c) Se o comerciante vender a mercadoria por R$ 
13.950,00 (treze mil e novecentos e cinquenta 
reais).
d) Se o comerciante vender a mercadoria por R$ 
15.300,00 (quinze mil e trezentos reais).
________________________________________
 
28. Para os efeitos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, entende-se como despesa total com 
pessoal: o somatório dos gastos com os ativos, os 
inativos e os pensionistas, relativos a mandatos 
eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, 
militares e de membros de Poder, com quaisquer 
espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 
vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos 
da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive 
adicionais, gratificações, horas extras e vantagens 
pessoais de qualquer natureza, bem como 
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo 

ente às entidades de previdência. Com base nessa 
lei, julgue as seguintes afirmativas, e assinale a 
alternativa correta:

I) A despesa total da União com pessoal, em cada 
período de apuração, não poderá exceder 60% 
(sessenta por cento) da receita corrente líquida. 
II) Os valores dos contratos de terceirização de mão-
de-obra que se referem à substituição de servidores 
e empregados públicos serão contabilizados como 
“Outras Despesas de Pessoal”.
III) A despesa total com pessoal será apurada 
somando-se a realizada no mês em referência com 
as dos onze imediatamente anteriores, adotando-
se o regime de competência.

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

29. De acordo com a Norma Brasileira de 
Contabilidade - Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro, se a informação contábil-financeira é 
para ser útil, ela precisa ser relevante e representar 
com fidedignidade o que se propõe a representar. 
A utilidade da informação contábil-financeira é 
melhorada se ela for comparável, verificável, 
tempestiva e compreensível. Com base nisso, julgue 
as afirmativas a seguir, e assinale a alternativa 
correta:

I) Comparabilidade é a característica qualitativa 
fundamental que permite que os usuários 
identifiquem e compreendam similaridades dos 
itens e diferenças entre eles.
II) A verificabilidade é a característica qualitativa de 
melhoria que ajuda a assegurar aos usuários que a 
informação representa fidedignamente o fenômeno 
econômico que se propõe representar.
III) Representação fidedigna é a característica 
qualitativa fundamental, maximizada pelos três 
atributos a seguir: completa, neutra e livre de erro.

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

30. Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade - 
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 
de Relatório Contábil-Financeiro, as demonstrações 
contábeis retratam os efeitos patrimoniais e 
financeiros das transações e outros eventos, por 
meio do grupamento dos mesmos em classes 
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amplas de acordo com as suas características 
econômicas. Com base nessa estrutura, assinale a 
alternativa INCORRETA:
a) Os elementos diretamente relacionados com a 
mensuração do desempenho do resultado são os 
ativos, os passivos e o patrimônio líquido.
b) Patrimônio Líquido é o interesse residual nos 
ativos da entidade depois de deduzidos todos os 
seus passivos.
c) O benefício econômico futuro incorporado a 
um ativo é o seu potencial em contribuir, direta ou 
indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes 
de caixa para a entidade.
d) A liquidação de uma obrigação presente 
geralmente implica a utilização, pela entidade, de 
recursos incorporados de benefícios econômicos a 
fim de satisfazer a demanda da outra parte.
________________________________________

31. Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade - 
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 
de Relatório Contábil-Financeiro, o reconhecimento 
é o processo que consiste na incorporação ao 
balanço patrimonial ou à demonstração do resultado 
de item que se enquadre na definição de elemento 
e que satisfaça os critérios de reconhecimento.  
Com base nisso, julgue as afirmativas a seguir,  e 
assinale a alternativa correta:

I) Um ativo não deve ser reconhecido no balanço 
patrimonial quando os gastos incorridos não 
proporcionarem a expectativa provável de geração 
de benefícios econômicos para a entidade além do 
período contábil corrente.
II) A receita deve ser reconhecida na demonstração 
do resultado quando resultar em aumento nos 
benefícios econômicos futuros relacionado com 
diminuição de ativo ou com aumento de passivo e 
puder ser mensurado com confiabilidade.
III) As despesas devem ser reconhecidas na 
demonstração do resultado com base na associação 
direta entre elas e os correspondentes itens de 
receita.

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

32. De acordo com a legislação brasileira sobre as 
sociedades por ações, no balanço, as contas serão 
classificadas segundo os elementos do patrimônio 
que registrem e agrupadas de modo a facilitar o 
conhecimento e a análise da situação financeira da 
companhia. Com base nisso, assinale a alternativa 
correta:

a) No passivo, as contas serão classificadas 
exatamente nos seguintes grupos: passivo 
circulante e passivo não circulante.
b) O ativo não circulante é composto por ativo 
realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado 
e diferido.
c) O grupo do patrimônio líquido, pode ser dividido 
em capital social, reservas de capital, ajustes de 
avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em 
tesouraria e prejuízos acumulados.
d) No ativo, as contas serão dispostas em ordem 
crescente de grau de liquidez dos elementos nelas 
registrados.
________________________________________

33. Uma Sociedade Anônima adquiriu dois imóveis, 
sendo duas salas comerciais novas. A sala nº. 01 
(um) será utilizada como escritório da companhia 
e a sala  nº. 02 (dois) será imediatamente locada 
para terceiros a fim de se obter receita de aluguel, 
e um dia, talvez seja colocada à venda. Com base 
na legislação brasileira sobre as sociedades por 
ações, assinale a alternativa correta:
a) No Ativo não circulante, as duas salas deverão 
ser classificadas como Imobilizado.
b) No Ativo não circulante, a sala nº. 01 (um) deverá 
ser classificada como Imobilizado, e a sala nº. 02 
(dois)como Investimentos.
c) No Ativo não circulante, a sala nº. 01 (um) deverá 
ser classificada como Imobilizado, e a sala nº. 02 
(dois) como Ativo Realizável a Longo Prazo.
d) No Ativo não circulante, a sala nº. 01 (um) deverá 
ser classificada como Imobilizado,e  a sala nº. 
02 (dois) como Ativo não circulante mantido para 
venda.
________________________________________

34. Certo Município adquiriu um imóvel contendo 
uma edificação, a qual será demolida durante a 
construção de um centro de educação infantil, 
conforme previsto no projeto de execução da obra. 
Com base na Lei Federal nº. 4.320/1964, assinale a 
alternativa correta em relação à classificação dessa 
Despesa de Capital:
a) Trata-se de uma Despesa de Custeio, pois a 
dotação destina-se a uma obra de adaptação de 
bens imóveis.
b)Trata-se de Transferências de Capital, pois a 
dotação destina-se à aquisição de um imóvel em 
utilização.
c)Trata-se de Investimentos, pois a dotação 
destina-se à aquisição de um imóvel considerado 
necessário à execução de uma obra.
d)Trata-se de Inversões Financeiras, pois a dotação 
destina-se à aquisição de um imóvel considerado 
necessário à execução de uma obra.
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35. De acordo com a Lei Federal nº. 4.320/1964, são 
créditos adicionais, as autorizações de despesa não 
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei 
de Orçamento. Sobre créditos adicionais, assinale 
a alternativa correta:
a) Os créditos adicionais classificam-se em 
suplementares, especiais, e imperativos.
b) Os créditos especiais destinam-se a despesas 
urgentes e imprevistas.
c) A abertura dos créditos suplementares, especiais 
e imperativos independe da existência de recursos 
disponíveis para ocorrer a despesa necessária.
d) Os créditos suplementares e especiais são 
autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
________________________________________

36. De acordo com a Lei Federal nº. 4.320/1964, 
o Balanço Patrimonial demonstrará: o Ativo 
Financeiro, o Ativo Permanente, o Passivo 
Financeiro, o  Passivo Permanente, o Saldo 
Patrimonial e as contas de Compensação. Com 
base nisso, relacione os elementos patrimoniais 
na primeira coluna com a respectiva descrição na 
segunda coluna e, em seguida, assinale a opção 
correta:

(1) Ativo Financeiro.
(2) Ativo Permanente.
(3) Passivo Financeiro.
(4) Passivo Permanente.

( ) Dívidas fundadas e outras cujo pagamento 
independe de autorização orçamentária.
(     ) Créditos e valores realizáveis independentemente 
de autorização orçamentária e os valores 
numerários.
(   ) Os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou 
alienação dependa de autorização legislativa.
(  ) Dívidas fundadas e outras que dependam de 
autorização legislativa para amortização ou resgate.

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

37. Considere as seguintes demonstrações 
contábeis:

I) Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário e 
Balanço Financeiro.
II) Demonstração das Variações Patrimoniais.
III) Demonstração do Resultado Econômico.
IV) Demonstração do Valor Adicionado.
V) Demonstração dos Fluxos de Caixa.
VI) Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido.
VII) Notas Explicativas.

De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade – Técnicas do Setor Público, as 
demonstrações contábeis das entidades definidas 
no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público são:
a) Somente as demonstrações I, II, III, V, VI e VII.
b) Somente as demonstrações I, III, IV, V e VII.
c) Somente as demonstrações I, II, V, VI e VII.
d) Somente as demonstrações I, II, IV, V, e VI.
________________________________________

38. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade – Técnicas do Setor Público, o sistema 
contábil representa a estrutura de informações 
sobre identificação, mensuração, registro, controle, 
evidenciação e avaliação dos atos e dos fatos da 
gestão do patrimônio público, com o objetivo de 
orientar e suprir o processo de decisão, a prestação 
de contas e a instrumentalização do controle 
social. Com base nisso, considere os seguintes 
subsistemas de informações:

I) Orçamentário.
II) Financeiro.
III) Patrimonial.
IV) Custos.
V)Compensação

De acordo com as referidas normas, o sistema 
contábil está estruturado:
a) Somente nos seguintes subsistemas de 
informações: I, II, III, e V.
b) Somente nos seguintes subsistemas de 
informações: I, III, IV e V.
c) Somente nos seguintes subsistemas de 
informações: I, II, e III.
d) Somente nos seguintes subsistemas de 
informações: I, III, e V.
________________________________________

39. São algumas das características do registro e 
da informação contábil no setor público, devendo 
observância aos princípios e às Normas Brasileiras 
Aplicadas ao Setor Público, EXCETO:
a) Comparabilidade, compreensibilidade, utilidade, 
confiabilidade.
b) Fidedignidade, imparcialidade, visibilidade, 
objetividade, integridade.
c) Representatividade, tempestividade, 
uniformidade, verificabilidade.
d) Relevância, materialidade, conservadorismo, 
neutralidade.
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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

40. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade – Técnicas do Setor Público, o 
patrimônio das entidades do setor público, o 
orçamento, a execução orçamentária e financeira 
e os atos administrativos que provoquem efeitos 
de caráter econômico e financeiro no patrimônio 
da entidade devem ser mensurados ou avaliados 
monetariamente e registrados pela contabilidade. 
Sendo assim, com base nas normas, julgue as 
seguintes afirmativas, e assinale a alternativa 
correta:

I) Os registros contábeis devem ser realizados e 
os seus efeitos evidenciados nas demonstrações 
contábeis do período com os quais se relacionam, 
reconhecidos, portanto, pelos respectivos fatos 
geradores, independentemente do momento da 
execução orçamentária.
II) O reconhecimento de ajustes decorrentes de 
omissões e erros de registros ocorridos em anos 
anteriores ou de mudanças de critérios contábeis 
deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e 
evidenciado em notas explicativas.
III) Os registros da entidade, desde que estimáveis 
tecnicamente, devem ser efetuados, mesmo 
na hipótese de existir razoável certeza de sua 
ocorrência.

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


