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Instruções 

1. Aguarde autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. 

2. Este caderno contém 40 questões. Se houver qualquer falha de 
impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do 
caderno. 

3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas 
da prova. 

4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o 
seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números 
forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul escuro para 
preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão- 
resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele 
passará por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o 
campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua 
opção, conforme modelo: 

 

 

Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que 
responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões 
marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco 
receberão pontuação zero. 

7. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta 
prova e para o preenchimento do cartão-resposta são três horas. 

8. Não utilize nenhum material de consulta. Nenhum rascunho será 
considerado. 

9. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução desse 
cartão implicará sua desclassificação imediata. 
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CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5. 
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Vida de canhoto 

Eu escrevo com a mão errada. E sempre foi assim. Ainda na creche eu usava a 
mão esquerda para tudo. Meus pais são destros e a chance de terem um filho 
canhoto beira os 2%. E aconteceu. Mas tive a sã felicidade de nascer numa época 
em que pessoas como eu não são mais mortas na fogueira por isso. O que não 
significa que a minha vida ficou mais fácil. 

Tudo já começa de manhã. Se acordo de mau humor, alguém já me pergunta: 
“levantou com o pé esquerdo, foi?”. E ao longo do dia vem alguém me questionar 
se não vou “fazer nada direito”. Ou aquelas piadas de mau gosto que todo canhoto 
já ouviu na vida, do tipo “é fácil ser canhoto, o difícil é ser direito”, ou “dá para 
algum canhoto estudar Direito?”. Eu poderia suportar muito bem essas coisas, se 
o mundo estivesse preparado para pessoas como eu. Mas ele não está. 

E isso vai muito além de tesouras e abridores de lata. Um dos meus grandes 
medos de infância era escrever no quadro em sala de aula. Havia grande chance 
de eu apagar tudo com o canto da mão. Isso sem falar que cumprimentar alguém 
com a mão esquerda é sinal de má educação. Por etiqueta, os garçons não 
colocam nada nas mesas pelo lado esquerdo.  

Existem ainda bancos, lotéricas e bibliotecas que têm aquelas canetas amarradas 
a uma correntinha. Adivinhem de qual lado que a caneta é amarrada? É 
necessário fazer verdadeiros contorcionismos para conseguir escrever. Há 
também as canecas com desenhos que, para nós, canhotos, se não forem feitas 
sob encomenda ou compradas em algum site, o desenho ficará virado para a 
gente, o que lhes tira totalmente a graça. Talvez seja por coisas assim que nós, 
canhotos, costumamos ter grande habilidade manual. Para piorar, existem 
estatísticas mostrando que canhotos vivem em média nove anos a menos que os 
destros – o que, sinceramente, acho que é balela. 

Um verdadeiro canhoto costuma citar uma lista enorme de celebridades que 
também o são ou foram, na tentativa de mostrar que servimos para alguma coisa. 
Pois bem, aí vai a minha: Charles Chaplin, Leonardo Da Vinci, Machado de Assis, 
Ludwig van Beethoven, Pablo Picasso, Angelina Jolie, Barack Obama, Julia 
Roberts, Lady Gaga, Bruce Willis. É uma lista de dar inveja. É claro que ninguém 
se lembra de Adolf Hitler e Georg W. Bush. Até que se prove o contrário, Donald 
Trump é destro, destríssimo! 

Não existe nenhuma evidência de que o próprio Jesus Cristo não fosse canhoto. É 
até provável que o fosse, se realmente está à direita do Pai. Cheguei a uma 
descoberta que, afinal, me tranquilizou: se Deus escreve certo por linhas tortas, 
não é difícil imaginar qual é a mão que ele usa para escrever. 

 
Crédito: Larissa de Oliveira 
(Disponível em: <https://www.mediacaouninter.com.br/single-post/2017/09/13/vida-de-canhoto>. 
Acesso em: 10 fev. 2022). 
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1ª QUESTÃO. Sobre o texto, é CORRETO afirmar que ele 

A) apresenta a perspectiva de uma pessoa canhota sobre suas próprias experiências e as 
dificuldades que enfrenta.  

B) consiste na comprovação de fatos corriqueiros ligados a alguns indivíduos que 
escrevem com a mão errada.  

C) salienta a natureza incomum e maléfica das piadas que são direcionadas às pessoas 
canhotas frequentemente.  

D) lista e caracteriza as celebridades que são canhotas a fim de demonstrar a valoração 
desses indivíduos.  

E) desqualifica a pessoa por ser canhota na medida em que expõe os problemas com que 
se convive diariamente. 

 

2ª QUESTÃO. Considerando os elementos referenciais utilizados no texto, analise as 

afirmativas a seguir: 

I. A expressão “em que” (linha 5) retoma a palavra “aconteceu” (linha 4), estabelecendo 

uma relação temporal. 

II. O termo “que” (linhas 21; 27; 36; 37) funciona como um elemento referencial, 

retomando os nomes que lhe antecedem.  

III. O excerto “de que o próprio Jesus Cristo não fosse canhoto” (linha 34) trata-se de uma 

estrutura complexa e completa o sentido do termo “evidência” (linha 34). 

IV. O termo “nós” (linha 21) e o nome “canhotos” (linha 21) mantém entre si uma relação de 

identidade. 

V. O termo “totalmente” (linha 23) incide sobre o termo “graça” (linha 23), indicando uma 

circunstância de finalidade. 

VI. A expressão “É claro” (linha 31), no excerto “É claro que ninguém se lembra de Adolf 

Hitler e Georg W. Bush” (linhas 31-32), introduz uma advertência. 

É CORRETO o que se afirma em  

A) I e V, apenas.  

B) II e VI, apenas.  

C) II, III e IV, apenas.  

D) II, IV e V, apenas. 

E) I, III, IV e VI, apenas.  

 

3ª QUESTÃO. Considerando os enunciados (1) “Ainda na creche eu usava a mão 

esquerda para tudo.” (linhas 2-3) e (2) “Existem ainda bancos, lotéricas e bibliotecas que 

têm aquelas canetas amarradas a uma correntinha.” (linha 18-19), é CORRETO afirmar: 

A) No enunciado (1), o termo “ainda” veicula uma ideia de passado e, no (2), de presente.  

B) Nos enunciados (1) e (2), o uso do termo “ainda” denota um conteúdo temporal.  

C) Nos enunciados (1) e (2), o termo “ainda” conota, respectivamente, lugar e condição. 

D) No enunciado (1), o termo “ainda” tem o sentido de “além disso” e, no (2), de “até lá”. 

E) No enunciado (1), o termo “ainda” introduz uma noção de tempo e, no (2), de inclusão. 
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4ª QUESTÃO. Considerando o enunciado “Há também as canecas com desenhos que, 

para nós, canhotos, se não forem feitas ou compradas em algum site, o desenho ficará 

virado para a gente, o que lhes tira totalmente a graça.” (linhas 20-23), analise as afirmativas 

a seguir: 

I. O uso da expressão “para a gente” marca um linguajar incomum e pouco eficiente no 

processo de interação. 

II. O excerto “forem feitas ou compradas” pressupõe um agente capaz de realizar as ações 

de fazer ou comprar.  

III. O termo “que”, após “desenhos”, retoma a expressão “as canecas com desenhos”, e 

introduz uma restrição. 

IV. O termo “lhes” e a expressão “a graça” exercem funções que completam o sentido do 

termo “tira”. 

V. O “o” em “o que [...]” refere-se ao sentido global do excerto “o desenho ficará virado 

para a gente”. 

É CORRETO o que se afirma em  

A) II e III, apenas. 

B) III e IV, apenas. 

C) I, II e V, apenas. 

D) II, III, IV e V, apenas.  

E) I, II, III, IV e V.  

 

5ª QUESTÃO. Considerando o excerto “Um verdadeiro canhoto costuma citar uma lista 

enorme de celebridades que também o são ou foram, na tentativa de mostrar que servimos 

para alguma coisa.” (linhas 27-28), é CORRETO afirmar: 

A) O termo “que”, em ambas as ocorrências, funciona como uma referência ao retomar os 
termos antecedentes.  

B) A expressão “que servimos para alguma coisa” é uma estrutura complexa que completa 
o sentido de “mostrar”.  

C) O uso do termo “verdadeiro”, por sua posição anterior ao nome “canhoto”, produz um 
efeito de sentido autêntico. 

D) O uso do termo “também” inclui o autor da lista de celebridades canhotas entre aqueles 
que são úteis. 

E) O elemento “o” aponta para a expressão “verdadeiro canhoto”, estabelecendo uma 
relação de igualdade. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO - 05 QUESTÕES  

 

6ª QUESTÃO. A figura abaixo mostra, no plano cartesiano, uma parábola com eixo 

paralelo ao eixo y. A parábola passa pelo ponto        e o ponto       é o seu vértice.  

 

 
 
A soma dos quadrados das abscissas dos pontos de interseção da parábola com o eixo x é 

igual a 

A) 2,2 

B) 2,4 

C) 2,6 

D) 2,8 

E) 3,0 

 

 

7ª QUESTÃO. Uma mistura de volume igual a    é composta de álcool e água, sendo que 

o volume de álcool é igual a 10% de   . Após acrescentar álcool à mistura, ela passou a ter 

volume   , sendo que o volume de álcool nessa nova mistura passou a ser igual a 55% de 

  . A razão 
  

  
 é igual a 

A) 1,5 

B) 2,0 

C) 2,5 

D) 3,0 

E) 3,5 
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8ª QUESTÃO. Pedro, Luísa, Lara, Maria, Ricardo e Alex formam um grupo de pessoas. 

Pedro é amigo de uma única pessoa do grupo, Luíza é amiga de exatamente 3 pessoas do 

grupo, Lara é amiga de exatamente 4 pessoas do grupo, Maria é amiga de exatamente 4 

pessoas do grupo, e Ricardo é amigo de exatamente 5 pessoas do grupo. Admita que se a 

pessoa A é amiga da pessoa B, então a pessoa B é amiga da pessoa A, e que nenhuma 

pessoa é amiga de si mesma. O número de amigos de Alex no grupo é igual a 

A) 0 

B) 1 

C) 2 

D) 3 

E) 4 

 

 

9ª QUESTÃO. Uma certa quantia de dinheiro, em reais, foi dividida entre João, Marcos e 

Mateus, em partes inversamente proporcionais a 3, 2 e 5, respectivamente. Marcos recebeu 

10000 reais a mais do que João. O valor total da quantia, em reais, que foi dividida é igual a 

A) 62000 

B) 62250 

C) 62500 

D) 63000 

E) 63500 

 

 

 

10ª QUESTÃO. A quantidade de números inteiros positivos de 4 algarismos distintos, 

sendo que os 4 algarismos não são todos pares e nem são todos ímpares, é igual a 

A) 3840 

B) 4130 

C) 4320 

D) 4410 

E) 4480 
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INFORMÁTICA - 05 QUESTÕES 

11ª QUESTÃO. Ao adquirir-se um computador, uma das características a se observar é a 

quantidade de memória RAM (Random Access Memory). Sobre esse assunto, analise as 

afirmativas a seguir: 

I. A memória RAM é considerada a memória secundária de um computador. 

II. A memória RAM é volátil: perde as informações quando sua fonte de energia é 

desligada. 

III. Quanto mais memória RAM um computador possuir, mais rápido ele será. 

IV. Programas executados no computador são armazenados na memória RAM. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) II, III e IV, apenas. 

B) I, III e IV, apenas. 

C) I, II e IV, apenas. 

D) I, II e III, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
 

12ª QUESTÃO. Na tela inicial do Ubuntu 20.04.4 LTS, versão Desktop, após o usuário ter 

se identificado com nome de usuário e senha, ao clicar a palavra Atividades, no canto 

superior esquerdo, abre-se o Panorama de Atividades. Sobre esse Panorama de 

Atividades, é INCORRETO afirmar que ele  

 

A) permite pesquisar por aplicativos instalados no sistema e executá-los. 

B) permite pesquisar na Web, utilizando-se mecanismos de busca, como o Google. 

C) permite pesquisar por pastas e arquivos existentes no sistema e abri-los. 

D) mostra os programas que estão abertos e visíveis e permite alternar-se entre eles. 

E) mostra as áreas de trabalho visíveis e permite alternar-se entre elas. 

 

13ª QUESTÃO. No LibreOffice Writer, tendo um documento aberto para edição, ao clicar-

se o menu Formatar e, em seguida, Página, abre-se a caixa de diálogo Estilo de Página, 

na qual é possível configurar diversos aspectos do documento em edição. NÃO é um 

desses aspectos: 

A) o tamanho das páginas. 

B) o tamanho das margens. 

C) o tipo do documento. 

D) a orientação das páginas. 

E) as bordas das páginas. 
 

  



 

7 

14ª QUESTÃO. A figura a seguir apresenta uma planilha de vendas com algumas de suas 

colunas ocultas: 

 

Fonte: arquivo da banca. 

Ao digitar-se a fórmula =PROCV(D2;K3:L7;2;0) na célula G2, o valor obtido é: 

A) 38,90 

B) 77,80 

C) 598,60 

D) 2493,90 

E) 12326,60 
 

 

15ª QUESTÃO. Segundo Machado (2014), o princípio fundamental de segurança da 

informação que é definido como a garantia de rigor e confiabilidade das informações e 

sistemas e da não ocorrência de modificações não autorizadas de dados é a  

A) confidencialidade. 

B) disponibilidade. 

C) resiliência. 

D) integridade. 

E) estabilidade. 
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LEGISLAÇÃO - 05 QUESTÕES 

16ª QUESTÃO. Em relação ao provimento dos cargos públicos, nos termos da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, é INCORRETO afirmar: 

A) A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em inspeção médica. 

B) A reversão é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no 
cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão 
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 

C) O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento 
obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o cargo 
anteriormente ocupado. 

D) A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e 
decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou de reintegração 
do anterior ocupante. 

E) A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de 
prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a 
ordem de classificação e o prazo de sua validade. 

 

17ª QUESTÃO. Segundo os conceitos apresentados pela Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, que regulamenta o acesso a informações, é INCORRETO afirmar: 

A) Documento é a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou o 
formato. 

B) Informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público 
em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. 

C) Integridade é a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de 
detalhamento possível, sem modificações. 

D) Disponibilidade é a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por 
indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. 

E) Tratamento da informação é o conjunto de ações referentes à produção, à recepção, à 
classificação, à utilização, ao acesso, à reprodução, ao transporte, à transmissão, à 
distribuição, ao arquivamento, ao armazenamento, à eliminação, à avaliação, à 
destinação ou ao controle da informação. 

 

18ª QUESTÃO. No que diz respeito à modalidade de licitação pregão, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, é INCORRETO afirmar: 

A) A licitação na modalidade pregão poderá ser adotada para aquisição de bens e serviços 
comuns. 

B) A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou da entidade 
promotora da licitação, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio. 

C) A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do 
certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as 
sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos 
prazos para fornecimento. 

D)  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 
observará as regras estabelecidas na lei. 

E) A equipe de apoio deverá ser integrada exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro 
permanente do órgão ou da entidade promotora do evento. 
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19ª QUESTÃO. Em relação ao processo administrativo no âmbito da Administração Pública 

Federal, regido pela Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, é CORRETO afirmar: 

A) O processo administrativo pode iniciar-se apenas a pedido do interessado. 

B) A avocação definitiva de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior será 
permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados. 

C) O ato de delegação de competência é revogável a qualquer tempo pela autoridade 
delegante. 

D) O processo administrativo deverá, em qualquer hipótese, ser iniciado perante a 
autoridade de menor grau hierárquico para decidir. 

E) A competência para decisão de recursos administrativos pode ser objeto de delegação, 
quando for conveniente para a Administração  Pública. 

 

 

20ª QUESTÃO. Em relação ao exercício de mandato eletivo pelos servidores públicos da 

administração direta, autárquica e fundacional, analise as afirmativas a seguir: 

I. Na hipótese de o servidor ser segurado de regime próprio de previdência social, deverá 

apresentar requerimento para suspensão da filiação a esse regime durante o exercício 

do mandato eletivo. 

 

II. Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor para o exercício de mandato 

eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para 

promoção por merecimento. 

 

III. O servidor investido no mandato de prefeito poderá ser afastado do cargo, emprego ou 

função, se não houver compatibilidade de horários, sendo-lhe facultado optar pela 

remuneração. 

 

IV. O servidor investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, 

perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 

remuneração do cargo eletivo. 

 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, II, III e IV. 

B) I, II e III, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

E) I e IV, apenas. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 20 QUESTÕES 

21ª QUESTÃO. Considerando a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, analise as 

afirmativas a seguir: 

 
I. Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele 

legalmente empenhadas. 

II. São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou 

insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.  

III. Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, 

considerando as deduções dessas receitas e despesas. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
 
 
 
22ª QUESTÃO. Considerando a Categoria Econômica, a Origem e a Espécie da receita, 

oriundas da classificação da receita orçamentária por natureza, os três primeiros números 

do código da receita a ser contabilizada por um órgão público para o recebimento de taxas 

são 

A) 1.1.1. 

B) 1.1.2. 

C) 2.1.2. 

D)  2.3.1. 

E)  8.1.1. 

 
23ª QUESTÃO. No processo de aquisição de bens ou serviços, por parte do ente da 
Federação, é necessário observar alguns passos para que se possa proceder à adequada 
classificação quanto à natureza de despesa orçamentária e garantir que a informação 
contábil seja fidedigna. Um desses passos é identificar se o registro do fato é de caráter 
orçamentário ou extraorçamentário. Um fato orçamentário é 

 

A) o recolhimento de valores à Previdência Social anteriormente retidos na folha de 
salários de pessoal. 

B) o pagamento das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. 

C) a devolução dos valores de terceiros referente a depósito de caução como garantia 
fornecida pelo contratado para assegurar a execução do contrato celebrado com o 
poder público. 

D) os pagamentos de despesas empenhadas em exercícios anteriores.  

E) a contratação de serviços de terceiros para realização de determinada ação que 
possibilite o alcance aos fins dos programas governamentais. 
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24ª QUESTÃO. Supondo que uma entidade pública efetua o registro da previsão da receita 

no momento da aprovação da Lei Orçamentária, o lançamento de natureza orçamentária a 

ser feito pela entidade, sob a ótica do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), 

é: 

 

A) D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos 

 C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR) 

 

B) D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar 

 C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada 

 

C) D 5.2.1.1.x.xx.xx Previsão Inicial da Receita 

 C 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar 

 

D) D 5.2.2.1.x.xx.xx Dotação inicial 

 C 6.2.2.1.x.xx.xx Disponibilidades de crédito 

 

E) D 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P) 

 C 4.1.1.2.x.xx.xx Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda 

 
 
 
 
25ª QUESTÃO. Supondo que uma entidade pública efetua a liquidação da despesa 

orçamentária concomitantemente com a prestação do serviço, o lançamento de natureza 

patrimonial a ser feito pela entidade é: 

A) D 3.x.x.x.x.xx.xx Variação Patrimonial Diminutiva 

 C 2.1.8.x.x.xx.xx Demais Obrigações a Curto Prazo (F) 

 

B) D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar 

 C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 

 

C) D 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho 

 C 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias 

 

D) D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível 

 C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar 

 

E) D 4.x.x.x.x.xx.xx Variação Patrimonial Aumentativa 

 C 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F) 
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26ª QUESTÃO. Considerando a NBC TSP 09 – Redução ao Valor Recuperável de Ativo 

Não Gerador de Caixa –, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. Define-se como valor recuperável de serviço o maior valor entre o valor justo líquido de 

despesas de venda do ativo e o seu valor em uso. 

II. Valor em uso de ativo não gerador de caixa é o valor futuro do potencial de serviços 

remanescente do ativo. 

III. Se não houver contrato de compra e venda ou mercado ativo, o valor justo líquido de 

despesas pode ser determinado pela consideração do resultado de transações recentes 

para ativos semelhantes, mesmo em outros setores ou em outros órgãos públicos. 

IV. A abordagem do custo de reposição depreciado determina o valor em uso como o custo 

para repor seu potencial de serviço bruto, porém, depreciado, para refletir o ativo na sua 

condição de uso. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I e II, apenas. 

B) I e IV, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e IV, apenas. 
 
 
27ª QUESTÃO. Supondo que a prefeitura de um município construiu um aterro sanitário de 

pequeno porte, com a capacidade de receber 10 toneladas de lixo por dia.  A construção do 

aterro incorreu nos seguintes gastos. 

 

Gastos com estudos de impactos ambientais e projeto R$ 400.000 

Gastos com licenças para instalação do aterro. R$ 600.000 

Gastos com materiais diretos atrelados à construção do aterro R$ 3.000.000 

Gastos com fretes dos materiais diretos R$ 300.000 

Gastos com material para testes de impermeabilização e drenagem R$ 50.000 

Gastos com mão de obra diretamente atrelada à construção do aterro R$ 1.000.000 

Gastos com treinamento e capacitação de funcionários  R$ 100.000 

 
O aterro tem vida útil estimada de 10 anos e, após tal período, a prefeitura deverá fechá-lo e 
providenciar medidas que diminuam seus impactos ambientais. A estimativa inicial dos 
custos de desmontagem e remoção de itens do aterro, bem como o de restauração do local 
onde o aterro está localizado é de R$ 1.000.000. 
 
Considerando somente essas informações, o valor do ativo imobilizado a ser registrado pela 
prefeitura para o aterro, com base na NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado é  
 

A) R$ 4.350.000  

B) R$ 5.350.000 

C) R$ 5.400.000 

D) R$ 6.350.000 

E) R$ 6.450.000 
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28ª QUESTÃO. Um órgão público adquiriu a prazo uma máquina para uso em suas 

atividades por R$ 120.000, para pagamento em quatro parcelas mensais iguais de R$ 

30.000. Se essa máquina fosse adquirida à vista custaria R$ 95.000. O lançamento de 

natureza patrimonial a ser feito pela entidade é: 

A) D 1.2.3.1.1.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas R$ 120.000 

 C 2.1.3.1.1.00.00 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto 
Prazo 

R$ 120.000 

 

B) D 1.2.3.1.1.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas R$ 95.000 

 D 1.1.2.4.1.01.00 Empréstimos e financiamentos concedidos R$ 25.000 

 C 2.1.3.1.1.00.00 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a  
Curto Prazo 

R$  20.000 

 

C) D 1.2.3.1.1.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas R$ 95.000 

 C 2.1.3.1.1.00.00 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a 
Curto Prazo 

R$ 95.000 

 

D) D 1.2.3.1.1.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas R$ 120.000 

 C 6.2.2.1.3.01.00 Crédito empenhado a liquidar R$ 120.000 

 

E) D 1.2.3.1.1.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas R$ 95.000 

 D 2.1.2.8.1.00.00 (-) Encargos Financeiros a Apropriar – Interno R$ 25.000 

 C 2.1.3.1.1.00.00 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a 
Curto Prazo 

R$ 120.000 

 
 
29ª QUESTÃO.  Uma entidade pública adquiriu dois transformadores, com vida útil de 10 

anos, para serem utilizados em uma subestação de energia. O transformador principal é 

utilizado 24 horas por dia na distribuição de energia para a região, enquanto o outro é 

considerado como sobressalente (backup) no caso de o primeiro transformador falhar ou 

ficar fora de serviço temporariamente. Mesmo que a probabilidade de tal ocorrência seja 

baixa, é necessário garantir a distribuição de energia elétrica. Considerando a NBC TG 27 

(R4), o procedimento que a entidade pública deve seguir em relação ao reconhecimento e à 

mensuração dos transformadores é: 

A) Ambos os transformadores serão registrados no Ativo Imobilizado e sofrerão 
depreciação.  

B) Ambos os transformadores serão registrados no Ativo Imobilizado. O transformador 
principal será depreciado normalmente, mas o sobressalente somente será depreciado 
se e quando for utilizado. 

C) Ambos os transformadores serão registrados no Ativo Imobilizado, mas só o 
transformador principal será depreciado. 

D) Somente o transformador principal será registrado no Ativo Imobilizado, enquanto o 
sobressalente será considerado como estoque. 

E) Somente o transformador principal será registrado no Ativo Imobilizado, enquanto o 
sobressalente será considerado como despesa do período. 
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30ª QUESTÃO. O Manual de Informações de Custos do Governo Federal, com base na 

NBC T 16.11, enumera uma série de atributos da informação de custos.  NÃO é um desses 

atributos 

A) a comparabilidade. 

B) o valor social. 

C) a prudência. 

D) a adaptabilidade. 

E) a granularidade. 

 

31ª QUESTÃO. Uma pessoa produz e comercializa salgados. Os custos fixos mensais são 

de R$ 2.500 e as despesas fixas mensais são de R$ 500. Os salgados são vendidos por R$ 

7 e tem custos e despesas variáveis totais de R$ 2 por salgado. Considerando essas 

informações, o ponto de equilíbrio em quantidade de salgados vendidos é 

A) 333 salgados. 

B) 429 salgados. 

C) 500 salgados. 

D) 600 salgados. 

E) 358 salgados. 

 

32ª QUESTÃO. Considerando a NBC TG 05 (R4) – Ativo Intangível –, em relação aos 

ativos intangíveis gerados internamente, é CORRETO afirmar que: 

A) Os custos da fase de pesquisa devem ser reconhecidos como parte do valor do ativo 
intangível, atendendo às exigências gerais de reconhecimento e mensuração inicial de 
ativos intangíveis. 

B) O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente 
deve ser reconhecido como ativo. 

C) Marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares, gerados 
internamente, devem ser reconhecidos como ativos intangíveis. 

D) Gastos com um item intangível, reconhecidos inicialmente como despesa, devem ser 
reconhecidos como parte do custo de ativo intangível em data subsequente, quando 
houver mercado ativo para a mensuração, ou quando a expectativa de rentabilidade 
futura puder ser trazida a valor presente a taxas de mercado.  

E) Custos incorridos na fase de desenvolvimento devem ser reconhecidos como ativo 
somente se a entidade puder demonstrar viabilidade técnica e financeira e intenção de 
concluir o ativo, bem como a capacidade de usar ou vendê-lo e mensurar 
confiavelmente seu valor.  

 

33ª QUESTÃO. Uma entidade possui uma unidade geradora de caixa (UGC) composta 

pelos seguintes ativos: goodwill, R$ 20 milhões; e, Máquinas e Equipamentos, R$ 80 

milhões. No final do ano, após a realização dos testes do valor recuperabilidade, foi 

constatado que a UGC tinha valor recuperável estimado em R$ 70 milhões. A alocação da 

perda por não recuperabilidade dos ativos à UGC deve ser: 

A) R$ 20 milhões para o goodwill e R$ 10 milhões para Máquinas e Equipamentos. 

B) R$ 15 milhões para o goodwill e R$ 15 milhões para Máquinas e Equipamentos. 

C) R$ 6 milhões para o goodwill e R$ 24 milhões para Máquinas e Equipamentos 

D) R$ 20 milhões para o goodwill e R$ 10 milhões como despesas diversas do período. 

E) R$ 30 milhões para Máquinas e Equipamentos, somente. 
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34ª QUESTÃO. Uma empresa adquiriu um ativo pelo valor de R$ 300.000 no final de junho 

de 2021 e colocou em funcionamento, em julho de 2021. Ao final de 2021, foi feito o teste de 

redução ao valor recuperável do ativo, em que o valor em uso estimado foi de R$ 260.000 e 

o valor justo líquido de despesas com venda foi de R$ 250.000. Sabendo que a vida útil do 

ativo é de 5 anos, que o percentual anual de depreciação é de 20% e que não há valor 

residual, o valor contábil do ativo no final de 2022 é:  

A) R$ 270.000 

B) R$ 260.000 

C) R$ 208.000 

D) R$ 200.000 

E) R$ 180.000 

 
 
35ª QUESTÃO. Uma empresa foi processada judicialmente por quatro pessoas. A 

assessoria jurídica da mesma avaliou cuidadosamente os processos e explicitou que é 

provável que a empresa perca o Processo 1 e o Processo 4, pois há provas contundentes 

das falhas da empresa. Explicitou ainda que é possível que a empresa perca o Processo 2 e 

é remota a chance de perder o Processo 3. Após a análise jurídica, o contador da empresa 

estimou os gastos caso a empresa perca os processos. A conclusão foi a de que os 

Processos 1, 2 e 3 teriam os gastos estimados em R$ 20.000, R$ 30.000 e R$ 40.000, 

respectivamente. Porém, não foi possível estimar com confiabilidade o gasto com o 

Processo 4. 

 
Com bases somente nessas informações e considerando o exposto na NBC TG 25 (R2), os 
processo(s) para o(s) qual(is) a empresa deverá reconhecer provisão(ões) no passivo é/são  
 

A) 1, apenas. 

B) 2, apenas. 

C) 1 e 2, apenas. 

D) 1 e 4, apenas. 

E) 2 e 3, apenas. 
 
 
 
36ª QUESTÃO. Considerando a NBC TG – Estrutura Conceitual –, de 21 de novembro de 

2019, no que tange às características qualitativas de informações financeiras úteis, são 

características qualitativas fundamentais: 

A) comparabilidade e capacidade de verificação. 

B) tempestividade e compreensibilidade. 

C) relevância e compreensibilidade. 

D) relevância e representação fidedigna.  

E) comparabilidade e tempestividade. 
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37ª QUESTÃO. Uma pequena indústria produz e comercializa violões especializados para 
estudo musical de crianças. Sua carteira de clientes é formada apenas por escolas de 
música em todas as regiões do Brasil. Os custos de produção e outras informações da 
entidade podem ser observados na tabela a seguir. 
 

Unidades produzidas no mês 3.000 

Unidades vendidas no mês 2.500 

Preço de venda unitário R$ 500 

Custos fixos totais de produção no mês R$ 30.000 

Despesas fixas totais de administração e vendas no mês R$ 5.000 

Custos variáveis de produção  R$ 200 por unidade 

Despesas variáveis de administração e venda R$ 50 por unidade 

 
Dados adicionais: 

 Não havia estoques iniciais de matéria prima, produtos em processo, ou produtos 
acabados para comercialização.  

 Toda a produção iniciada no mês foi concluída no próprio mês. 
 
Considerando o custeio por absorção e o custeio variável, os valores do Resultado de 
Exercício são, respectivamente: 
 

A) R$ 495.000 e R$ 490.000. 

B) R$ 565.500 e R$ 594.000. 

C) R$ 595.000 e R$ 590.000. 

D) R$ 590.000 e R$ 595.000. 

E) R$ 594.000 e R$ 565.000. 
 

38ª QUESTÃO. Uma empresa comercial possui participação societária em duas 

controladas, avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial, conforme observado no 

quadro a seguir.  

Controlada Participação da Controladora Lucro Líquido em 31/12/2021 

Cia X 
Cia Y 

70% 
90% 

R$ 500.000 
R$ 700.000 

 
No quadro também são apresentados o Lucro Líquido do exercício das duas controladas. 

Sabe-se, porém, que, em 2021, a Cia X vendeu um lote de mercadoria para sua 

Controladora, por R$ 400.000, auferindo um lucro de R$ 100.000 na transação. Durante o 

mesmo exercício, a Controladora vendeu um lote de outro tipo de mercadoria para a Cia Y, 

por R$ 300.000, auferindo um lucro de R$ 70.000 na transação.  Sabe-se ainda que, em 

31/12/2021, tanto a Controladora como a Cia. Y mantinham integralmente os supracitados 

lotes de mercadorias em seus estoques. A Controladora deve registrar como Resultado de 

Equivalência Patrimonial referente aos investimentos na Cia X e na Cia Y, respectivamente,   

A) R$ 350.000 da Cia X e R$ 630.000 da Cia Y.  

B) R$ 250.000 da Cia X e R$ 560.000 da Cia Y. 

C) R$ 280.000 da Cia X e R$ 567.000 da Cia Y. 

D) R$ 250.000 da Cia X e R$ 630.000 da Cia Y.  

E) R$ 280.000 da Cia X e R$ 560.000 da Cia Y. 
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39ª QUESTÃO. Uma empresa de Informática firmou, em janeiro, 300 novos contratos com 

clientes distintos. Cada contrato consiste na venda de um celular por R$ 1.500, à vista, 

sendo que cada celular custou R$ 500 à empresa. A entidade transferiu aos clientes, na 

data dos contratos, ainda no mês de janeiro, o controle de cada celular vendido. O contrato 

estabelece a possibilidade de o cliente devolver o celular não utilizado no prazo de 30 dias 

e, se assim for, a empresa reembolsa ao cliente a totalidade do valor pago. Ao realizar uma 

avaliação do perfil de cada cliente, a empresa estimou ser provável que, no total, 10 

celulares sejam devolvidos e os respectivos clientes exijam reembolso.  

Considerando essas informações e sabendo que a empresa adota a NBC TG 47 – Receita 

de contrato com cliente –, o valor da Receita Total que a empresa deve reconhecer, no mês 

de janeiro, é 
 

A) R$ 285.000. 

B) R$ 435.000. 

C) R$ 465.000. 

D) R$ 300.000. 

E) R$ 450.000. 

 

40ª QUESTÃO. Considerando a NBC TG 03 (R3) – Demonstração dos Fluxos de Caixa –, 

analise as afirmativas a seguir: 

I. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que 

são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a 

um insignificante risco de mudança de valor. 

II. Atividades operacionais são aquelas que envolvem atividades de produção, entrega de 

bens e eventos que não se definam como atividades de financiamento e de 

investimento. 

III. Atividades de investimento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na 

composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade. 

IV. Atividades de financiamento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo 

prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I e II, apenas. 

B) III e IV, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
 


