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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 Ridley Scott talvez só perca para o Woody Allen na 
quantidade de filmes que faz. Como no caso de Allen, 
a prolixidade afeta a qualidade, que varia entre 
grandes filmes, filmes mais ou menos e filmes que 
eles _________ esquecer. A diferença é que Scott se 
especializou em superproduções e, quando erra, erra 
espetacularmente, enquanto Allen, comparado com 
ele, é um miniaturista. Scott fez coisas fantásticas 
como Os Duelistas, Alien, Blade Runner, Thelma & 
Louise e aquele pouco valorizado filme sobre as 
Cruzadas, mas o seu O Conselheiro, por exemplo, já 
foi eleito um dos piores filmes de todos os tempos. 
 Perdido em Marte é um dos bons. Seu lançamento 
coincidiu com a notícia de que havia água líquida em 
Marte, o que serviu como uma promoção inesperada 
para o filme, mas ao mesmo tempo o datou. Se o 
astronauta abandonado soubesse, em 2035 (quando, 
li não me lembro onde, se passa a história), que tinha 
água à vontade sem ter que _________ artificialmente, 
seu desterro seria mais fácil. Mas o filme ficou pronto 
antes da notícia da água. 
 Em geral, a experiência do astronauta no filme é 
verossímil, de acordo com comentaristas científicos, 
mas há alguns enganos. Uma ventania como a que 
força a suspensão da missão seria impossível na 
atmosfera rarefeita de Marte. E, mesmo protegido 
pelo seu traje espacial, o abandonado não sobreviveria 
à radiação intensa e contínua do sol. No mais, dizem 
os cientistas, tudo o que se vê no filme é possível, até 
o improvável final, que eu não vou contar como é. 
 Parte do __________ de Perdido em Marte é o 
mesmo que nos atrai em todas as versões da mesma 
história, a de um ser sozinho, reduzido ao seu engenho 
para domar a natureza e sobreviver. No fim, um elogio 
à tenacidade humana. Robinson Crusoé de novo, desta 
vez em Marte. Irresistível. 
 E é bom saber que em 2035 o politicamente correto 
terá triunfado no espaço e na Terra. A comandante da 
missão abortada é uma mulher, um dos seus coman-
dados é hispânico, entre os técnicos e cientistas que 
guiam as missões a maioria é de negros e asiáticos – 
e até a China dá uma mão. 

 
Adaptado de: VERISSIMO, L. F. Robinson Crusoé em Marte. 
Zero Hora, no 18318, 08/10/2015. 

 
 

01. Assinale a alternativa que propõe o preenchimento 
correto das lacunas das linhas 05, 19 e 31, respecti-
vamente. 

 
(A) prefiririam – produzi-la – facínio 
(B) prefeririam – produzi-la – fascínio 
(C) prefiririam – produzí-la – fascínio 
(D) prefeririam – produzí-la – fascínio 
(E) prefiririam – produzí-la – facínio 

 

02. No contexto em que está, a afirmação de que Woody 
Allen é um miniaturista (l. 07-08), no primeiro pará-
grafo do texto, faz alusão ao fato de que seus filmes 
são 

 
(A) curtos. 
(B) inexpressivos. 
(C) desinteressantes. 
(D) produções de baixo custo. 
(E) filmados em locações muito pequenas. 

 

03. Assinale a alternativa que apresenta uma definição 
adequada para o adjetivo verossímil (l. 23). 

 
(A) Fantasioso.  
(B) Pretensioso. 
(C) Improvável. 
(D) Distante da verdade. 
(E) Semelhante à verdade. 

 

04. Assinale a alternativa que apresenta a classificação 
correta dos tempos e modos verbais das formas perca 
(l. 01), varia (l. 03) e seria (l. 20), respectivamente. 

 
(A) presente do subjuntivo – presente do indicativo – 

futuro do pretérito do indicativo 
(B) presente do subjuntivo – pretérito imperfeito do 

indicativo – futuro do pretérito do indicativo  
(C) pretérito imperfeito do subjuntivo – presente do 

indicativo – pretérito imperfeito do indicativo 
(D) futuro do subjuntivo – pretérito imperfeito do 

indicativo – pretérito imperfeito do indicativo 

(E) presente do subjuntivo – futuro do pretérito do 
indicativo – futuro do pretérito do indicativo  

 

05. Se a expressão Uma ventania (l. 24) fosse substituída 
por Ventanias, quantas outras palavras deveriam 
sofrer alterações na mesma frase para fins de concor-
dância? 

 
(A) Uma. 
(B) Duas. 
(C) Três. 
(D) Quatro. 
(E) Cinco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
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. 
41. 
42. 
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06. As Normas Internacionais de Contabilidade emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB) 
estão sendo implementadas no Brasil pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelos órgãos 
reguladores brasileiros, principalmente pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). 

 
Quanto a essas normas, considere as características 
abaixo. 

 
I - São baseadas muito mais em princípios do que em 

regras. 

II - São baseadas na Prevalência da Forma sobre a 
Essência. 

III - Atribuem mais importância aos conceitos de 
controle, obtenção de benefícios e incoerência em 
riscos do que à propriedade jurídica para registro de 
ativos, passivos, receitas e despesas. 

IV - A Contabilidade passa a ser de toda a empresa, 
não só do contador. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, II e IV. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – 
CFC nº 1.137, de 21 de novembro de 2008, aprova a 
Norma Brasileira de Contabilidade – NBCT 16.10, que 
estabelece critérios e procedimentos para a avaliação e 
a mensuração de ativos e passivos integrantes do 
patrimônio de entidades do setor público.  

 
No que se refere a essa norma, assinale as afirmações 
abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) Entende-se por Avaliação Patrimonial a atribuição 

de valor monetário a itens do ativo e do passivo 
decorrentes de julgamento fundamentado em 
consenso entre as partes e que traduza, com razoa-
bilidade, a evidenciação dos atos e dos fatos 
administrativos. 

(  ) As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas 
pelo valor original, sendo feita a conversão quando 
a disponibilidade estiver em moeda estrangeira à 
taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patri-
monial. 

(  ) Os riscos de recebimento de dívidas são reconhe-
cidos em conta de ajuste, que será reduzida ou 
anulada quando deixarem de existir os motivos que 
a originaram. 

(  ) Os estoques são mensurados ou avaliados com 
base no valor de aquisição ou no valor de produção 
ou de construção. 

(  ) As atualizações e os ajustes apurados não são 
contabilizados em contas de resultado. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – V – V – V. 
(B) V – V – V – V – F. 
(C) V – V – F – F – F. 
(D) F – V – F – F – V. 
(E) F – F – V – V – V. 
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08. O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) 
tem como objetivo geral estabelecer normas de proce-
dimentos para o registro das operações do setor 
público e permitir a consolidação das contas públicas 
nacionais.  

 
No que se refere ao PCASP, assinale as afirmações 
abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) A elaboração do PCASP teve como diretriz que a 

estrutura deveria ser padronizada nas três esferas 
de governo (União, Estados e Municípios), para fins 
de consolidação nacional e compatibilização com a 
elaboração de relatórios e demonstrativos previstos 
na legislação vigente e nas Normas de Contabili-
dade.  

(  ) As contas contábeis são classificadas conforme a 
natureza das informações em: Patrimonial; Orçamen-
tária; Custos e Controle.  

(  ) A natureza das informações tem grande importância 
na sistematização do PCASP, pois o registro contábil 
deve ser pelo método das partidas dobradas com 
os lançamentos a débito e a crédito de contas de 
mesma natureza de informação. Assim, poderão 
existir lançamentos que tenham a débito uma 
conta da classe 1 e a crédito uma conta da classe 6.  

(  ) Está dividido em oito classes: 1 – Ativo; 2 – Passivo 
e Patrimônio Líquido; 3 – Variação Patrimonial 
Diminutiva; 4 – Variação Patrimonial Aumentativa; 
5 – Controles da Aprovação do Planejamento e 
Orçamento; 6 – Controle da Execução do Planeja-
mento e Orçamento; 7 – Controles Devedores; e 8 
– Controles Credores.  

(  ) São classes de saldo credor: Passivo e Patrimônio 
Líquido; Variação Patrimonial Aumentativa; Controles 
da Aprovação do Planejamento e Orçamento; e 
Controles Credores.  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) F – V – V – V – V. 
(B) V – F – V – F – F. 
(C) F – V – F – F – V. 
(D) V – F – F – V – F. 
(E) V – V – F – V – F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. De acordo com o art. 36 da Lei nº 4.320/1964, conside-
ram-se restos a pagar (RP), as despesas empenhadas, 
mas não pagas dentro do exercício financeiro (até 31 
de dezembro do ano do respectivo empenho).  

 
Com relação a restos a pagar, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) Restos a pagar processados são despesas em que 

o credor, tendo já cumprido com as suas obriga-
ções, ou seja, tendo já entregue o material ou 
executado o serviço ou etapa de uma obra, dentro 
do exercício, tem, portanto, direito líquido e certo 
de receber pagamento imediato. 

(B) Os controles dos restos a pagar ocorrem primor-
dialmente nas classes 5 – Controles da Aprovação 
do Planejamento e Orçamento (CAPO) – e 6 – 
Controles de Execução do Planejamento e Orça-
mento (CEPO) do PCASP. 

(C) Restos a pagar não processados são as despesas 
que ainda dependem da prestação do serviço ou 
fornecimento do material, isto é, o direito do credor 
não foi apurado; são despesas não líquidas. 

(D) A inscrição de restos a pagar não processados 
compreende o somatório dos valores relativos a 
transferência, liquidação e pagamento das despesas 
não liquidadas no exercício financeiro de sua 
inscrição e não pagas. 

(E) Os restos a pagar processados se originam dos 
empenhos que estão liquidados, mas que ainda 
não atingiram o estágio de pagamento. Assim os 
valores a serem inscritos serão originários do saldo, 
no final do exercício, da conta 6.2.2.1.3.03.00 – 
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar.  
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10. Hospital de Caridade, empresa pública, assinou convênio 
com órgão do governo federal para aquisição de equi-
pamentos para a unidade de radiologia, recebendo em 
01/06/2014 repasse de natureza pecuniária no valor de 
R$ 500.000,00. Por conta desse recurso, o hospital 
adquiriu um equipamento de tomografia computadori-
zada e um equipamento de ressonância magnética 
nuclear no valor total de R$ 580.000,00, sendo que 
R$ 80.000,00 foram pagos com recursos próprios. O 
recebimento dos bens no serviço de patrimônio ocorreu 
em 10/06/2014, e os mesmos foram colocados em 
funcionamento sete (07) dias depois. Os engenheiros 
do hospital avaliaram a vida útil desses bens em dez 
(10) anos e o seu valor residual em R$ 60.000,00. O 
hospital efetua a depreciação pelo método linear. 

 

Com base nos dados acima e na Resolução CFC nº 
1.305, de 25 de novembro de 2010, que aprova a NBC 
TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e 
Normas Brasileiras de Contabilidade, qual o valor a ser 
registrado no resultado do exercício encerrado em 
31/12/2014, como receita e despesa de depreciação, 
respectivamente, referente a esses bens? 

 
(A) R$ 29.166,67 e R$ 30.333,33. 

(B) R$ 30.333,33 e R$ 30.333,33. 

(C) R$ 29.166,67 e R$ 29.166,67. 
(D) R$ 500.000,00 e R$ 29.166,67. 

(E) R$ 500.000,00 e R$ 30.333,33. 
 

11. Quanto ao Demonstrativo do Valor Adicionado – DVA 
que faz parte das demonstrações contábeis divulgadas 
no final do exercício de 2015, de uma companhia 
aberta, considere os valores abaixo. 

 
I - Saldo na conta caixa e equivalente de caixa em 31 

de dezembro de 2014 – R$ 3.000,00. 
II - Saldo na conta de fornecedores a pagar em 31 de 

dezembro de 2015 – R$ 1.000,00. 
III - Saldo na conta capital social integralizado em 31 

de dezembro de 2015 – R$ 5.000,00. 

IV - Saldo na conta lucros ou prejuízos do exercício de 
2015 – R$ 4.500,00.  

V - Saldo na conta custos dos serviços prestados em 
31 de dezembro de 2015 – R$ 2.500,00. 

 
Quais desses valores devem compor o DVA findo no 
exercício de 2015? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas IV e V. 
(E) Apenas II, III e V. 

 
 
 
 
 

12. Considere os dados abaixo. 
 

Caixa e equivalente de caixa em 31/12/2014 – R$ 5.000,00 
Caixa e equivalente de caixa em 31/12/2015 – R$ 8.000,00 
Imobilizado em 31/12/2014 – R$ 10.000,00 
Imobilizado em 31/12/2015 – R$ 14.000,00 
Receitas financeiras em 31/12/2014 – R$ 1.000,00 
Receitas financeiras em 31/12/2015 – R$ 500,00 
Resultado do exercício em 31/12/2015 – R$ 3.000,00 
Despesa com depreciação em 31/12/2015 – R$ 800,00  

 
No que se refere aos dados acima, assinale a alterna-
tiva cujos valores devem compor o Demonstrativo de 
Fluxo de Caixa (DFC) que faz parte das demonstrações 
contábeis divulgadas no final do exercício de 2015, de 
uma companhia aberta, utilizando-se o método indireto.  

 
(A) Aumento de caixa: R$ 3.000,00; aumento do 

imobilizado: R$ 4.000,00; resultado do exercício: 
R$ 3.000,00. 

(B) Redução de receitas financeiras: R$ 500,00; 
resultado do exercício: R$ 3.000,00. 

(C) Aumento de caixa: R$ 3.000,00; redução do 
imobilizado R$ 4.000,00; resultado do exercício: 
R$ 3.000,00. 

(D) Despesa com depreciação: R$ 800,00; resultado 
do exercício: R$ 3.000,00; receitas financeiras: 
R$ 500,00. 

(E) Aumento do imobilizado: R$ 14.000,00; aumento 
do caixa: R$ 3.000,00. 

 

13. Quanto à Instrução Normativa da Receita Federal do 
Brasil nº 1.252/2012, que trata do Sistema Público de Es-
crituração Digital (SPED), considere as afirmações abaixo. 

 
I - Pessoas jurídicas imunes e isentas de tributos são 

obrigadas a entregar, somente, a Escrituração Con-
tábil Digital (ECD), por tratar-se do SPED Contábil. 

II - Pessoas jurídicas imunes e isentas de tributos são 
dispensadas de entregar a Escrituração Contábil 
Digital (ECD), independentemente da obrigação de 
entregar a Escrituração Fiscal Digital – Contribuições. 

III - Pessoas jurídicas imunes e isentas de tributos são 
obrigadas a entregar todas as declarações previstas 
no SPED, incluindo a Escrituração Fiscal Digital – 
ICMS e IPI. 

IV - Empresas imunes são obrigadas a entregar a Escri-
turação Contábil Fiscal (ECF), desde que obrigadas a 
entregar a Escrituração Fiscal Digital – Contribuições.  

V - Empresas imunes estão desobrigadas a entregar 
declarações previstas no SPED. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas IV. 
(B) Apenas II e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas III, IV e V. 
(E) Apenas I, II, IV e V. 
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14. De acordo com o disposto no Manual de Contabili-
dade Societária – FIPECAFI, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) As Notas Explicativas que acompanham as Demons-

trações Contábeis, devem conter: as práticas 
contábeis aplicadas; descrição dos critérios de 
avaliação dos elementos patrimoniais; ônus sobre 
ativos dos ajustes de exercícios anteriores e eventos 
subsequentes importantes após a data do balanço. 

(B) O Balanço Social é componente não obrigatório das 
Demonstrações Contábeis. 

(C) O Resultado Abrangente é a mutação que ocorre 
no patrimônio líquido durante um período, que re-
sulta de transações em outros eventos que não 
são derivados de transações, como sócios na qua-
lidade de proprietários. 

(D) A Lei das Sociedades por Ações aceita a publicação 
das Demonstrações das Mutações do Patrimônio 
Líquido (DMPL) ou de Lucros ou Prejuízos Acumu-
lados. 

(E) A publicação da Demonstração das Origens e Apli-
cações de Recursos (DOAR) é obrigatória, assim 
como a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), 
por se tratarem de importantes fontes de infor-
mação gerencial. 

 

15. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre contratou a 
empresa ABC Consertos Ltda, com sede em Porto Alegre, 
não optante pelo Simples Nacional, para o serviço de 
manutenção de um automóvel, no valor de R$ 2.000,00. 
Observando o Decreto nº 15.416, de 20 de dezembro 
de 2006, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a 
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 
nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, o valor líquido a 
ser pago pela prestação do serviço será: 

 
(A) R$ 1.711,00.  
(B) R$ 1.777,00.  
(C) R$ 1.811,00.  
(D) R$ 1.850,00.  
(E) R$ 1.877,00.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. A empresa XYZ Fornecimentos Ltda forneceu para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre produtos conforme o quadro 
abaixo. 

 

Produto NCM Valor 

CALÇADOS COURO RECONST. SOLA D/BORR/PLÁST.  64051010  R$   1.000,00  

OUTS. SONDAS, CATETERES E CÂNULAS  90183929  R$      500,00  

BOLSAS P/USO MEDIC. (HEMODIÁLISE E SEMELH.) 39269030  R$      500,00  

SOROS POLIVALENTES 30021016  R$      500,00  

TELHAS DE CERÂMICA  69051000  R$      100,00  

PALETÓS (CASACOS) MALHA ALGODÃO, USO MASC. 61033200  R$      100,00  

OUTS. VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS D/BORRACHA 40159000  R$   1.000,00  

LIMAS E GROSAS DE METAL COMUNS 82031010  R$      100,00  
 

Sabendo que XYZ Fornecimentos Ltda não é optante do Simples Nacional, e considerando a Instrução Normativa da 
Receita Federal do Brasil nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, assinale o valor total de tributos a serem retidos no 
pagamento deste fornecimento. 

 
(A) R$ 83,60  
(B) R$ 94,55  
(C) R$ 131,05  
(D) R$ 167,55  
(E) R$ 222,30  
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17. Considerando o Decreto nº 15.416, de 20 de dezembro de 2006, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, assinale as 
afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) É fato gerador do ISS, a emissão de documento fiscal pela prestação dos serviços constantes da lista anexa ao 

Decreto. 
(  ) Em serviços cuja prestação se realize de forma contínua, por períodos superiores a 30 (trinta) dias, considera-se 

ocorrido o fato gerador ao final de cada competência. 

(  ) Considera-se o serviço prestado e o imposto devido no local do estabelecimento Tomador ou, na falta do estabe-
lecimento, no local de prestação. 

(  ) O contribuinte do imposto é o tomador dos serviços constantes da lista anexa ao decreto. 
(  ) As hipóteses de substituição tributária aplicam-se quando os serviços forem tributados em Porto Alegre e o 

tomador do serviço possuir estabelecimento nesse município. 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
 

(A) V – V – F – F – V. 
(B) V – F – V – V – F. 
(C) V – F – V – F – V. 
(D) F – V – F – F – V. 
(E) F – F – V – V – F. 

 

18. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre contratou a agência de turismo Você Viaja Ltda, com sede em Porto Alegre, 
optante pelo Simples Nacional, para intermediar a aquisição de passagens e hospedagens conforme quadro abaixo. 

 

 Valor 

Passagens aéreas nacionais.  R$    2.000,00  

Tarifa de embarque (aeroporto).  R$       200,00  

Transporte internacional de passageiros efetuado por empresas nacionais.  R$    3.000,00  

Hospedagens Nacionais em Hotéis Optantes pelo Simples Nacional.  R$    1.500,00  

Hospedagens Nacionais em Hotéis não Optantes pelo Simples Nacional  R$    5.000,00  

Total  R$   11.700,00  
 

Considerando a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, assinale o valor 
líquido a ser repassado à agência de turismo para pagamento da intermediação. 

 
(A) R$ 10.719,15 
(B) R$ 10.860,90 
(C) R$ 10.970,40 
(D) R$ 11.086,50 
(E) R$ 11.700,00 
 

19. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre apresentou as 
seguintes despesas: 
- seguro de automóveis com valor de prêmio R$ 
10.000,00; 
- conta de telefone no valor bruto de R$ 20.000,00. 
Observando a Instrução Normativa da Receita Federal 
do Brasil nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, assinale 
os respectivos valores líquidos das faturas de cada 
despesa. 

 
(A) R$ 9.055,00 e R$ 18.110,00 
(B) R$ 9.295,00 e R$ 18.110,00 
(C) R$ 9.295,00 e R$ 19.700,00 
(D) R$ 9.850,00 e R$ 19.700,00 
(E) R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00 
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20. Em relação ao Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 
2007, considere as afirmações abaixo. 

 
I - O acesso às informações armazenadas no Sistema 

Público de Escrituração Digital (SPED) deverá ser 
compartilhado com seus usuários, no limite de suas 
respectivas competências e sem prejuízo da obser-
vância à legislação referente aos sigilos comercial, 
fiscal e bancário.  

II - Compete à Secretaria da Receita Federal, entre 
outras prerrogativas, compatibilizar as necessida-
des dos usuários do SPED e estabelecer a política 
de segurança e de acesso às informações armaze-
nadas no SPED.  

III - O SPED é o instrumento que unifica as atividades 
de recepção, validação, armazenamento e autenti-
cação de livros e documentos que integram a 
escrituração contábil e fiscal dos empresários e 
das pessoas jurídicas, exceto imunes ou isentas, 
mediante fluxo único, computadorizado, de infor-
mações. 

IV - A Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Minis-
tério da Fazenda, poderá solicitar a participação de 
representantes dos empresários, das pessoas jurí-
dicas, inclusive imunes ou isentas, e de entidades 
de âmbito nacional representativas dos profissio-
nais da área contábil, nas atividades relacionadas 
ao SPED.    

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

21. Assinale a afirmação correta quanto à Lei nº 4.320, de 
17 de janeiro de 1964. 

 
(A) A Lei de Orçamentos compreenderá todas as 

receitas, exceto as de operações de crédito auto-
rizadas em lei. 

(B) A Lei de Orçamentos compreenderá todas as 
receitas, inclusive as de operações de crédito 
autorizadas em lei.  

(C) As receitas e despesas de capital serão objeto de 
um Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, 
aprovado por decreto do Poder Executivo, abran-
gendo, no mínimo, um quadriênio. 

(D) Os créditos adicionais classificam-se em suplemen-
tares e especiais. 

(E) A dívida fundada compreende os compromissos de 
exigibilidade superior a vinte e quatro meses, 
contraídos para atender a desequilíbrio orçamen-
tário ou financeiro de obras e serviços públicos. 

 
 
 

22. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, 
associando o conceito a sua respectiva definição. 

  
(1) Obra 
(2) Serviço 
(3) Compra 
(4) Alienação 

 
(  ) Transferência de domínio de bens a terceiros.  

(  ) Construção, reforma, fabricação, recuperação ou 
ampliação, realizada por execução direta ou indireta.  

(  ) Atividade destinada a obter determinada utilidade 
de interesse para a Administração, tais como: 
demolição, conserto, instalação, montagem, 
operação, conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de bens, publici-
dade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.  

(  ) Aquisição remunerada de bens para fornecimento 
de uma só vez ou parceladamente.  

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 3 – 2 – 4. 
(B) 2 – 1 – 3 – 4. 
(C) 4 – 1 – 3 – 2. 
(D) 3 – 2 – 4 – 1. 
(E) 4 – 1 – 2 – 3. 

 

23. No que se refere à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
assinale a afirmação INCORRETA. 

 
(A) É vedada a inclusão, no objeto da licitação, de 

fornecimento de materiais e serviços sem previsão 
de quantidades ou cujos quantitativos não corres-
pondam às previsões reais do projeto básico ou 
executivo.  

(B) Nenhuma compra será feita sem a adequada 
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 
orçamentários para seu pagamento, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe 
tiver dado causa.   

(C) Concorrência é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital para execução de seu objeto.  

(D) Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial, com antecedência mínima de 45 (quarenta 
e cinco) dias.   

(E) As normas de licitações e contratos devem privile-
giar o tratamento diferenciado e favorecido às 
microempresas e empresas de pequeno porte na 
forma da lei. 
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24. Quanto à Escrituração Fiscal Digital da Contribuição 
para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições), 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) O direito de o contribuinte pleitear a retificação da 

EFD-Contribuições extingue-se em 5 (cinco) anos 
contados do último dia do exercício seguinte 
àquele a que se refere a escrituração substituída.  

(B) A EFD-Contribuições poderá ser substituída mediante 
transmissão de novo arquivo digital validado e 
assinado, para inclusão, alteração ou exclusão de 
documentos ou operações da escrituração fiscal, 
ou para efetivação de alteração nos registros 
representativos de créditos, contribuições e outros 
valores apurados. 

(C) A EFD-Contribuições será transmitida mensalmente 
ao Sistema Público de Escrituração Digital/SPED 
até o 10º (décimo) dia útil do 2º (segundo) mês 
subsequente ao que se refira a escrituração. 

(D) São obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contri-
buições as pessoas jurídicas imunes e isentas do 
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas 
(IRPJ) cuja soma dos valores mensais das contri-
buições apuradas seja superior a R$ 10.000,00 
(dez mil reais). 

(E) A EFD-Contribuições emitida de forma eletrônica 
deverá ser assinada digitalmente pelo represen-
tante legal da empresa ou procurador constituído. 

 

25. No que se refere à Bioética, considere as afirmações 
abaixo. 

 
I - Segundo Durant, trata-se de uma abordagem 

original da realidade biomédica. 

II - Inclui os processos de tomada de decisão. 
III - Apresenta uma abordagem sistemática. 

IV - Estimula novos patamares de discussão e de 
reflexão. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Em relação à análise das demonstrações financeiras, 
assinale a afirmação INCORRETA. 

 
(A) A análise das demonstrações financeiras sempre 

estará associada a um processo decisório.  
(B) A padronização de critérios e procedimentos contá-

beis favorece a correta interpretação dos dados por 
parte daqueles que estejam tecnicamente prepa-
rados.  

(C) Na análise das demonstrações, o analista deve dar 
preferência às demonstrações financeiras auditadas; 
se elas não tiverem sido auditadas, os dados poderão 
não refletir a verdadeira condição financeira da 
empresa. 

(D) A análise de índices não se refere apenas ao cálculo 
de um determinado índice. Mais importante que 
isso é a interpretação do valor do índice.  

(E) Atuando sobre as mesmas demonstrações de uma 
empresa, bons analistas deveriam chegar a conclu-
sões iguais. 

 

27. Considerando a análise financeira através da aplicação 
de índices, assinale a afirmação correta. 

 
(A) Um índice fornece informações suficientes para se 

julgar o desempenho geral da empresa.  

(B) Com a finalidade de analisar e monitorar o desem-
penho da empresa, são considerados insumos 
fundamentais para a análise de índices a Demons-
tração do Resultado e o Fluxo de Caixa.  

(C) Na comparação de índices financeiros de diferentes 
empresas, é possível afirmar que a empresa será 
vista de modo favorável sempre que o seu índice 
apresentar um valor melhor do que a média setorial.  

(D) Os índices que estão sendo comparados devem ser 
calculados com demonstrações financeiras referentes 
a diferentes datas do ano, para minimizar os efeitos 
da sazonalidade. 

(E) O uso de tratamentos contábeis diferentes, especial-
mente os relacionados a estoques e depreciações, 
pode distorcer os resultados da análise de índices, 
seja ela em corte transversal ou em séries temporais.  
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28. Quanto à análise das demonstrações através da 
técnica denominada Análise Horizontal, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - Na Demonstração do Resultado, a Análise Horizontal 

possibilita avaliar a participação de cada elemento 
na formação do lucro ou prejuízo do período.  

II - No Balanço Patrimonial, a Análise Horizontal fornece 
indicadores que possibilitam a avaliação da estru-
tura do ativo e das suas fontes de financiamento.  

III - Sob condições inflacionárias, o deflacionamento da 
série para a data-base apresenta a vantagem de 
que toda a série não precisa ser recalculada cada 
vez que for introduzido um saldo mais atual.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 

29. Em relação à Análise Vertical das demonstrações finan-
ceiras, considere as afirmações abaixo. 

 
I - Permite avaliar tendências emergentes por meio de 

comparações de índices entre diversos anos.  

II - Fornece indicadores que podem ser comparados 
com os de outras empresas, no mesmo período de 
tempo, ou com os da própria empresa, em diferentes 
datas, para aferir alterações estruturais ocorridas 
na posição econômico-financeira da mesma.  

III - A Análise Vertical da Demonstração do Resultado 
apresentará distorções caso não sejam considerados 
os efeitos da inflação, pois as receitas e as despesas 
são acumuladas ao longo do exercício pelos seus 
valores nominais, somando valores com diferentes 
graus de poder aquisitivo.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Considere os dados apresentados a seguir. 
 

Ativo Circulante R$ 12.000.000,00 
Ativo Permanente R$   8.000.000,00 
Ativo Total R$ 20.000.000,00 
Passivo Circulante R$ 15.000.000,00 
Exigível a Longo Prazo R$   2.000.000,00 
Patrimônio Líquido R$   3.000.000,00 
Passivo + Patrimônio Líquido R$ 20.000.000,00 

 
Assinale a alternativa que apresenta o valor do índice 
de endividamento geral mais aproximado. 

 
(A) 0,75 
(B) 0,80 
(C) 0,85 
(D) 1,17 
(E) 1,25 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO: 

 
 

Considere o texto que segue. 
 

 
A Contabilidade, linguagem de negócios, por sua natureza legal, econômica e social, controla, 

mensura e informa os fatos das entidades. O contador, como repórter deste processo, deve entender, 
centralizar, traduzir e comunicar os fatos com eficácia a todos os seus usuários.  

Torna-se necessária a percepção dos fenômenos capazes de alterar a situação patrimonial da 
empresa, o que será conseguido pelo desenvolvimento e aprimoramento da capacidade contemplativa 
do profissional. Esta capacidade permite a distinção e a generalização dos atos e fatos observados, já 
que, entre a empresa e o mundo, existe um corpo social abrangente que pulsa diante das ações recebi-
das, provocando reações que implicam na alteração de seu patrimônio.  

Ao contextualizar-se a empresa na esfera cósmica, segundo sua motricidade, como entidade 
“holística”, deve-se fracioná-la no maior número de partes possíveis que serão objeto de análise indivi-
dual, quanto ao objetivo, custo, resultado e utilidade. Em seguida, será realizada a análise da interação 
entre as diversas partes, na formação do “todo” harmônico.  

O profissional abstrair-se-á e desnudar-se-á dos “pré-conceitos”, analisando e interpretando a 
missão e o objetivo da empresa, seus processos e suas interações, desde as fontes primárias aos seus 
consumidores finais. A análise deve valer-se da ciência contábil, com seus princípios e normas, e da 
interdisciplinaridade com outras ciências. 
 
Texto adaptado de CARVALHO, A.M.R; NAKAGAWA, M. Um Olhar Fenomenológico sobre a “res” da Logística Contábil na Iden-
tificação dos Custos. VIII Congresso Brasileiro de Custos – São Leopoldo, RS, Brasil, 3 a 5 de outubro de 2001. Disponível em 
http://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/issue/view/13. Acesso em 21 out. 2015. 

  

 

 
Instruções: 

 
1. O texto elaborado deve abordar o tema proposto. Deve ter caráter dissertativo com uma ideia principal 
e argumentos que a sustentem por meio de apresentação, desenvolvimento e desfecho. Além da abordagem 
do tema e do caráter dissertativo, estarão sob avaliação outros aspectos, como ponto de vista claramente 
explicitado e criativo; coesão e coerência textuais; frases complexas e vocabulário variado, bem como a 
expressão na língua padrão escrita do português brasileiro. 
 
2. Apresente um título para sua redação. 
 
3. A versão final do texto deve ter, no mínimo, 20 (vinte) linhas, excluindo-se o título, e, no máximo, 
60 (sessenta) linhas. O texto definitivo deve ser escrito, preferencialmente, com caneta esferográfica 
de tinta azul. A letra deve ser legível e de tamanho regular. 
 
4. Não insira assinatura, rubrica, marcas, sinais ou qualquer outra forma de identificação além da solicitada, 
fora do campo próprio, sob pena de eliminação. 
  

Você deverá elaborar uma redação sobre o tema: a observação de dados e informações 
para planejamento, acompanhamento e implementação de atos e fatos contábeis.  
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