ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO : CONTADOR (109)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a
prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta)
minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (1ª ETAPA)
24 de fevereiro de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término
da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

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
41

Em um mundo globalizado, dominado pelo capitalismo, o consumo está diretamente interligado ao
desenvolvimento da sociedade. Quanto mais se consome, maior seria o desenvolvimento e a estabilidade econômica
de cada estado e região.
Para os pesquisadores, o consumo desenfreado é reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já
enfrentou e vem enfrentando. Estudos apontam que a sociedade atual reconhece que o consumo é sinônimo de
felicidade e bem-estar, e até mesmo de prestígio e de status.
O problema é que há uma relação estreita e forte entre o consumismo, a sociedade e o meio-ambiente. Isso
porque para atender a demanda da produção e do consumo é necessário retirar matérias primas da natureza, fabricar e
transportar materiais, fazer grande uso de energia elétrica e de água, entre outros. Tudo isso gera emissão de gases
poluentes, degradação e devastação ambiental, poluição geral e, consequentemente, a destruição de ecossistemas.
As pessoas, devido ao sistema em que vivem, onde o importante é o que você tem e não que você é,
tendem a desenvolver distúrbios caracterizados pela compulsão em comprar coisas desnecessárias que talvez nunca
usarão. Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores difusores do consumismo: a mídia. Todos os dias
somos “bombardeados” com milhares de propagandas. São milhões e milhões de gastos para tentar nos fazer
comprar os produtos.
O consumismo também causa consequências à sociedade, já que contribui para o processo de degradação
das relações sociais. Muitas vezes, excluímos pessoas, as quais julgamos pelo simples fato de elas não possuírem tal
coisa ou não estarem com “roupas da moda”. É surpreendente como uma pessoa é “crucificada” pelo simples fato de
não se submeter ao sistema que privilegia poucos, faz você valer o que possui, e que paga centavos a uma criança
chinesa para produzir produtos que são vendidos do outro lado do mundo, por preços absurdamente altos. Além de
consequências ruins ao consumista, que sofre processos de alienação, multiplicação de supérfluos (que contribuem
para o processo de degradação das relações sociais e entre sociedades) e a oneomania (que é um distúrbio
caracterizado pela compulsão de gastar dinheiro que é mais comum nas mulheres tomando uma proporção de quatro
por um).
Mas a parte mais desastrosa é a do meio ambiente. Como é possível um planeta suportar um sistema em
que a lei vigente é: “use, descarte, compre sempre o novo”? Estamos destruindo a Terra para satisfazermos nossos
prazeres supérfluos, que incentivam o desperdício e geram uma enorme quantidade de lixo. Estamos caminhando
para um colapso ambiental e prova disso são as mudanças climáticas que vem ocorrendo no Planeta Terra.
Essa relação entre consumo e sustentabilidade, no entanto, vai além da etapa de produção. Com a grande
quantidade de opções e a alta tecnologia, cada vez mais os produtos têm menor tempo de vida útil e maior
dificuldade de conserto, o que gera um enorme número de resíduo eletrônico.
Atualmente, o desenvolvimento sustentável é a principal solução contra a crise ambiental que o planeta
enfrenta, já que é considerado o equilíbrio entre sociedade, natureza e economia.
Nesse sentido, com o aumento dos problemas ambientais, muitas empresas e organizações se unem para
procurar maneiras de fazer com que o país se desenvolva de forma sustentável, a fim de garantir seu progresso sem
comprometer o futuro. Algumas estratégias e políticas foram instituídas para possibilitar mudanças nos padrões de
consumo. A educação ambiental é um importante passo para o desenvolvimento sustentável. Isso porque é preciso
conscientizar todos os setores da sociedade para que haja um movimento completo e eficiente em prol do meio
ambiente.
Nossa relação de consumo atual está nos levando a uma séria crise ambiental. Por isso, a urgência em
trabalhar políticas mais eficientes e concretas sobre esse tema. Já estamos atrasados, mas ainda há tempo.
FONTE: https://ecotelhado.com/consumismo-voce-sabe-as-consequencias-que-geram-na-sua-vida/
CARGO: CONTADOR
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 01

1

Constitui um ponto de vista do autor expresso no texto:
A)

O ato de comprar sem necessidade, numa sociedade
capitalista, faz parte de uma cultura em declínio.

B)

A)

O consumo exacerbado, fomentado pelo ciclo produtivo
do mercado, torna o consumista mais uma mercadoria a
ser consumida pela engrenagem industrial.

C)

Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é CORRETO
afirmar:

B)

O modelo de produção em série adotado pelo
capitalismo colabora, de forma vital, para a satisfação

C)

duradoura e significativa do cidadão consumidor.
D)

O poder de criar necessidades de uso de novos

D)

produtos, próprio da sociedade de consumo, faz o

Os conectores “que” e “que”, em “Estudos apontam que
a sociedade atual” (L.5), e, em “o importante é o que
você tem” (L.11), são iguais do ponto de vista
morfológico.
Os vocábulos “o” e “o”, em “onde o importante é o que
você tem e não que você é,” (L.11) possuem o mesmo
valor morfológico.
A expressão “relação” (L.7) mudará de função sintática
caso haja a substituição do verbo “haver” pela forma
verbal correlata “existir”.
A expressão “da natureza” (L.8) complementa o sentido
de um verbo, na função de objeto indireto.

consumidor racionalizar as suas opções de compra.
QUESTÃO 05
QUESTÃO 02
A ação verbal que está devidamente explicada é:
Depreende-se do texto:
A)

B)

C)

D)

O sistema de produção, ao criar novos produtos para
satisfazer a novas necessidades fomentadas pelo
mercado, proporciona o aumento de agressão ao meioambiente e provoca impactos negativos nas relações
pessoais.
A sociedade capitalista cria maior abundância de
produtos para satisfazer às necessidades reais dos
cidadãos, e isso tende a promover uma transformação
positiva da realidade social contemporânea e do meio
ambiente.
Os meios de produção, nas sociedades capitalistas,
estão baseados na acumulação de armazenamento de
produtos para atender à satisfação do detentor do
capital e à do consumidor deles.
A ideologia do capitalismo está voltada para a produção
de mercadorias supérfluas comercializáveis, em
seguida, substituídas por outras, com a finalidade de
distribuir os resultados do trabalho humano.

A)
B)
C)
D)

“vem enfrentando” (L.5) – presente momentâneo.
“haja” (L.38) – ação incerta no presente.
“seria” (L.2) - ação passada que expressa incerteza.
“enfrentou” (L.5) – ação passada concluída anterior a
uma outra ação passada.

QUESTÃO 06
Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:
A)
B)
C)
D)

O termos “até” (L.6) é marcador de limite.
“tendem” (L.12) é forma verbal anunciadora de
indeterminação do sujeito.
“nos” (L.40) exerce função sintática de objeto indireto.
Na oração “Todos os dias somos “bombardeados” com
milhares de propagandas.” (L.13/14), o predicado é
verbal.

QUESTÃO 07

QUESTÃO 03
Há uma relação de proporcionalidade em:
O enunciador na construção de seu discurso:
A)

Vale-se tão somente da linguagem literal.

B)

Mostra-se impassível na análise da realidade enfocada.

C)

Estrutura os parágrafos a partir de posicionamentos
filosóficos nem sempre abonados integralmente.

D)

Apresenta, em certos trechos, pontuação emotiva e
aproveitamento do nível coloquial da linguagem.

CARGO: CONTADOR

A)

B)

C)
D)

“Quanto mais se consome, maior seria o
desenvolvimento e a estabilidade econômica de cada
estado e região.” (L.2/3).
“Para os pesquisadores, o consumo desenfreado é
reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já
enfrentou e vem enfrentando.” (L.4/5).
“Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores
difusores do consumismo: a mídia.” (L.13).
“O consumismo também causa consequências à
sociedade, já que contribui para o processo de
degradação das relações sociais.” (L.16/17).
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QUESTÃO 08
O verbo é o elemento central da informação em:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 13
Leia os itens abaixo.

“o consumo desenfreado é reflexo das diversas crises

I. “excluímos pessoas” (L.17).

econômicas” (L.4).

II. “elas não possuírem tal coisa” (L.17/18).

B)

“o consumo é sinônimo de felicidade” (L.5/6).

III. “paga centavos a uma criança chinesa” (L.19/20).

C)

“elas são influenciadas por um dos maiores difusores do

A)

consumismo: a mídia.” (L.13).
D)

“Mas a parte mais desastrosa é a do meio ambiente. ”
(L.25).

QUESTÃO 09
No texto, a palavra “altos” (L.21) exerce a mesma função
sintática que a expressão:

Nos fragmentos transcritos, os termos em negrito podem ser
substituídos, respectivamente, por:
A)

I = nas, II = na, III = lhe.

B)

I = lhes, II = lhe, III = lhe.

C)

I = las, II = na, III = lhe.

D)

I = as, II = a, III = a.

QUESTÃO 14
A)

“das relações sociais” (L.22).

B)

“de cada estado” (L.3).

C)

“de energia elétrica” (L.9).

D)

“de gases poluentes” (L.9/10).

QUESTÃO 10

Há ditongo e dígrafo, respectivamente, na alternativa:
A)

“energia” (L.9) e “mulheres” (L.23).

B)

“lei” (L.26) e “vem” (L.28).

C)

“sociedade” (L.5) e “isso” (L.9).

D)

“vivem” (L.11) e “mundo” (L.1).

Introduz uma ideia de causa:
QUESTÃO 15
A)
B)
C)
D)

“Para” (L.8).
“onde” (L.11).
“pelo” (L.19).
“com” (L.35).

A forma verbal transcrita à esquerda que pode ser
substituída, mantendo-se o seu sentido original, pela
expressão indicada à direita é:

QUESTÃO 11
No texto:
A)
B)
C)
D)

“como” (L.18) indica comparação.
“já que” (L.16) expressa causa.
“já que” (L.33) introduz uma explicação.
“a fim de” (L.35) indica direção.

A)

“contribuem” (L.16) – tínhamos contribuído.

B)

“vivem” (L.11) – estavam vivendo.

C)

“haja” (L.38) – possa haver.

D)

“gera” (L.9) – teria gerado.

QUESTÃO 12
A base primitiva de formação das palavras “empresas” (L.34)
e “conscientizar” (L.38) é um:
A)
B)
C)
D)

verbo e substantivo
substantivo e adjetivo.
verbo e adjetivo
substantivo e verbo.

CARGO: CONTADOR
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

QUESTÃO 16

QUESTÃO 19

Em sistemas operacionais da família Windows que utilizam o
sistema de arquivos NTFS, é CORRETO afirmar:
I.

Fornece menos segurança que o sistema de arquivo

Sobre conceitos de proteção e segurança, julgue os itens
seguintes:
I.

FAT16.
II.

Cria partições maiores que o sistema de arquivo FAT32.

III.

Usa

compactação

de

sistema

de arquivos

para

maximizar a quantidade de dados que podem ser

II.

armazenados.
Está CORRETO o que se afirma em:
A)

I e II, apenas.

B)

II, apenas.

C)

II e III, apenas.

D)

I, II e III

III.

A)
B)
C)
D)

Vírus de macro é um tipo específico de vírus, escrito em
linguagem de macro, que tenta infectar arquivos
manipulados por aplicativos que utilizam essa
linguagem como, por exemplo, os que compõem o
Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint, entre
outros).
Hijackers é um programa capaz de armazenar a posição
do cursor e a tela apresentada no monitor, nos
momentos em que o mouse é clicado, ou a região que
circunda a posição onde o mouse é clicado.
Firewall pessoal é um tipo específico de firewall que é
utilizado para proteger um computador contra acessos
não autorizados vindos da Internet.
Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos
Apenas os itens I e III estão corretos.

QUESTÃO 17
QUESTÃO 20
Sobre a janela Configurações que compõem o sistema
Windows 10, analise as afirmativas a seguir:
I.
II.
III.

Um usuário criou a planilha abaixo no programa Microsoft
Excel:

É
possível
desinstalar
programas
utilizando
funcionalidade do item “Aplicativos”.
No item “Hora e idioma”, é possível alterar a Data do
sistema.
No item “Privacidade”, é possível configurar que os
aplicativos acessem seu microfone.

A)

Todos os itens estão corretos.

B)

Apenas os itens I e II estão corretos.

C)

Apenas os itens I e III estão corretos.

D)

Apenas os itens II e III estão corretos

QUESTÃO 18
No Microsoft Word 2016, em português, NÃO é possível:
A)
B)
C)
D)

Copiar uma tabela do Word e colá-la em uma planilha
do Excel.
Salvar o documento no OneDrive, para que outras
pessoas possam trabalhar nele.
Utilizar a tecla de atalho CTRL + C para copiar somente
a formatação de um texto.
Salvar o documento no formato PDF

CARGO: CONTADOR

Após ter criado a planilha, ele selecionou a célula D4 e
digitou a seguinte fórmula:
=MÉDIA(B3:C4)
Qual valor exibido na célula D4 após o usuário digitar a
fórmula e teclar ENTER?
A)
B)
C)
D)

5
4,5
6
3
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Os Princípios de Contabilidade representam a essência das
doutrinas e teorias relativas à Ciência da Contabilidade,
usados para obter-se consonância de entendimento, dando à
Contabilidade o mais amplo status de ciência. Acerca desses
princípios, qual enumera que “a soma ou agregação contábil
de patrimônios autônomos não resulta em uma nova
entidade, mas numa unidade de natureza econômicocontábil”?
A)
B)
C)
D)

Competência.
Entidade.
Oportunidade.
Prudência.

QUESTÃO 22
Segundo a norma de Estrutura Conceitual para a Elaboração
e Apresentação das Demonstrações Contábeis a liquidação
de uma obrigação ocorre, geralmente, na implicância da
utilização, pela entidade, de recursos incorporados a
benefícios econômicos a fim de satisfazer a demanda da
outra parte. A liquidação de uma obrigação presente pode
ocorrer de diversas maneiras, como, por exemplo, por meio
de, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Transferência de outros ativos.
Prestação de serviços.
Pagamento em caixa.
Adiantamento a Clientes.

QUESTÃO 23
A respeito das fases da licitação, aplicáveis às modalidades
comuns, em especial, são duas, basicamente: a interna e a
externa. Quanto às fases da licitação, assinale a alternativa
CORRETA:
A)

B)

A adjudicação é um típico ato de controle da fase
interna, ou seja, encerrada a participação da comissão,
o processo licitatório será remetido e submetido ao crivo
da autoridade competente, que pode ou não reconhecer
a legitimidade de todo o processo. Logo após, segue-se
para a homologação, que pode ser definida a mera
entrega simbólica do objeto da licitação ao vencedor,
gerando apenas expectativa de direito à contratação.
A fase interna é composta de dois momentos
igualmente importantes: o primeiro, destinado ao exame
da documentação apresentada pelos interessados (fase
subjetiva) – HABILITAÇÃO; o segundo referente ao
exame das propostas (fase objetiva) – JULGAMENTO,
com a particularidade de que a fase de habilitação
antecede o julgamento das ofertas.

CARGO: CONTADOR

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 21 A 50
C)

D)

Durante a fase externa são escolhidos a modalidade e o
tipo de licitação e, logo após, a elaboração do edital com
descrição do objeto, prazo e condições de pagamento;
requisitos de habilitação exigíveis e também o ato de
designação da comissão de licitação, do leiloeiro
administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite.
Na fase interna, o procedimento da licitação será
iniciado com a abertura de processo administrativo,
devidamente autuado, protocolado e numerado,
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta
de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao
qual serão anexados oportunamente.

QUESTÃO 24
Segundo as normas contábeis, Valor em uso é o valor
presente de fluxos de caixa futuros esperados que devem
advir de um ativo ou de unidade geradora de caixa. Sabendo
disso, não devem ser refletidos no cálculo de Valor em uso
do ativo:
A)
B)
C)
D)

O valor do dinheiro no tempo, representado pela atual
taxa de juros livre de risco.
O preço decorrente da incerteza inerente ao ativo.
O número de unidades de produção ou de unidades
semelhantes que a entidade espera obter do ativo.
Estimativa dos fluxos de caixa futuros que a entidade
espera obter com esse ativo.

QUESTÃO 25
O Patrimônio Líquido de uma CIA B, que é considerada a
investida, está representado por:
Capital Social
Reservas
Prejuízos Acumulados
Total

R$ 6.000.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ (2.000.000,00)
R$ 8.000.000,00

Assim, a CIA A, que é a controladora, possui 70% do capital
da empresa controlada e teve o investimento registrado na
contabilidade da investidora por R$ 6.000.000,00. Assim, pelo
Método de Equivalência, o lançamento contábil feito na
investidora no final do exercício financeiro será de:
A) RESULTADO Positivo na Equivalência Patrimonial
a
Investimento
em
Coligadas
e
Controladas
........................ R$ 1.400.000,00.
B) Investimento em Coligadas e Controladas
a Perdas de Investimentos ........................ R$
1.400.000,00.
C) Investimento em Coligadas e Controladas
a Resultado Positivo na Equivalência Patrimonial
........................ R$ 600.000,00.
D) Receitas Financeiras
a Ganhos de Investimentos ........................ R$
600.000,00.
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QUESTÃO 26
O código de ética do servidor público é constituído por
normas de conduta que norteiam o comportamento dos
servidores. Assim, é missão deles serem leais aos princípios
éticos e às leis, acima das vantagens financeiras do cargo e
ou qualquer outro interesse particular. Sobre a temática "Ética
no Serviço Público", assinale a alternativa CORRETA:
A)

B)

C)
D)

QUESTÃO 29
O recebimento de duplicatas no valor de R$ 22.000,00, com
concessão

de

descontos

de

10%,

A)

Caixa R$ 22.000,00

B)

Diversos
a Duplicatas a Receber R$ 22.000,00
Caixa R$ 19.800,00
Descontos Concedidos R$ 2.200,00

C)

Diversos
a Duplicatas a Receber R$ 22.000,00
Caixa R$ 19.800,00
a Descontos Ativos R$ 2.200,00
Duplicatas a Pagar R$ 22.000,00

Indique a assertiva que contém somente contas classificadas
no patrimônio líquido:

a Diversos

A)
B)
C)

a Descontos Ativos R$ 2.200,00

Reserva Legal, Capital Social e Debêntures a Resgatar.
Veículos, Caixa e Capital a Integralizar.
Ações em Tesouraria, Ajuste de Avaliação Patrimonial e
Lucros Acumulados.
Investimentos, Capital Social e Reserva Legal.

QUESTÃO 28
A partir do artigo 3º, diversos dispositivos da Lei Federal nº
8.666/1993 tiveram, ao longo dos anos, seus textos originais
modificados e revogados, além de inclusões de dispositivos.
Porém, a legislação faz questão de enumerar os princípios
norteadores das licitações e contratos administrativos que,
além de estar clara a aplicação dos consagrados princípios
constitucionais mencionados no caput do art. 37 da
Constituição Federal de 1988, o artigo traz ainda outros
princípios muito importantes para a obtenção de sua
finalidade principal. Dentre as alternativas abaixo, assinale a
que apresenta os outros princípios norteadores das licitações
e contratos administrativos, além dos previstos no art. 37 da
CF/88:

B)
C)
D)

seguinte

a Duplicatas a Receber R$ 22.000,00
Os servidores não poderão confessar fraudes,
corrupção, desperdícios e abusos às autoridades
responsáveis, a fim de garantir a imagem da instituição.
Os servidores deverão evitar toda a ação que crie a
aparência de que estão violando as leis ou normas
éticas.
Os servidores poderão usar seu cargo para ganhos
privados.
Os servidores poderão aceitar presente ou item de
valor de qualquer pessoa ou instituição em busca de
benefícios.

D)

A)

a

contabilização no livro diário:

QUESTÃO 27

D)

tem

Tangibilidade; Presteza; Razoabilidade; Aplicabilidade e
Eficácia.
Conveniência;
Originalidade;
Conteudismo;
Generalidade e Efetividade.
Isonomia; Probidade Administrativa; Vinculação ao
Instrumento Convocatório; Julgamento Objetivo e
Correlatos.
Legitimidade;
Pessoalidade;
Normatividade;
Condicionalidade e Integridade.

CARGO: CONTADOR

a Caixa R$ 19.800,00

QUESTÃO 30
A Sociedade Jacundá Ltda. registrou, durante o ano de 2018,
R$ 2.000.000,00 em vendas realizadas. Durante 2018,
reconheceu ainda as seguintes operações:

- Abatimento sobre vendas de R$ 20.000,00;
- Devoluções de vendas de R$ 30.000,00;
- Comissões sobre as vendas realizadas de R$ 50.000,00;
- Impostos sobre vendas de R$ 360.000,00;
- Frete sobre as vendas no valor de R$ 70.000,00;
- Receita Financeira de R$ 100.000,00;
- Desconto Condicional Concedido de R$ 90.000,00;
- Salário dos funcionários de R$ 60.000,00.
Sabendo que o custo das mercadorias vendidas foi de R$
840.000,00, é CORRETO afirmar que o lucro bruto apurado
pela Sociedade Jacundá Ltda., no ano de 2018, foi de:
A)

R$ 660.000,00.

B)

R$ 670.000,00.

C)

R$ 680.000,00.

D)

R$ 750.000,00.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 33

Em relação aos critérios de avaliação do ativo e do passivo,
avalie as afirmações e assinale a alternativa CORRETA:
I.

II.

III.

A)
B)
C)
D)

As aplicações em instrumentos financeiros, inclusive
derivativos, e em direitos e títulos de créditos,
classificados no ativo circulante ou no realizável a longo
prazo, pelo custo de aquisição, quando se tratar de
aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para
venda.
Os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de
aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de
depreciação, amortização ou exaustão.
As obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de
paridade cambial, serão convertidas em moeda nacional
à taxa de câmbio em vigor na data do balanço.

C)
D)

Analise as características de uma das exceções à regra geral
apresentadas abaixo:
Tem como principal característica a inviabilidade de
competição, o que torna inviável a realização de
certame licitatório.
É usada para aquisição de materiais, equipamentos, ou
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada
a preferência de marca; devendo a comprovação de
exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal; ou,
ainda, pelas entidades equivalentes.
Utilizada para a contratação de serviços técnicos
enumerados de natureza singular, com profissionais ou
empresas de notória especialização, vedada para
serviços de publicidade e divulgação.
Servindo para contratação de profissional de qualquer
setor artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública.





Decorrentes de decisão judicial e da competência de
período anterior ao da apuração.
Derivadas da convocação extraordinária do Congresso
Nacional.
Despesa total com pessoal.
Relativas a Incentivos à demissão voluntária.

QUESTÃO 34

As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o
princípio do dever de licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI
da Constituição. Porém, o comando constitucional já enuncia
que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a
expressão “ressalvados os casos especificados na
legislação”.



A)
B)

Todos os itens estão corretos.
Somente o item II está correto.
Somente o item I está incorreto.
Somente o item III está correto.

QUESTÃO 32



A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101,
de 04/05/2000) estabelece, em regime nacional, parâmetros
a serem seguidos relativos ao gasto público de cada ente
federativo (estados e municípios) brasileiro. As
restrições
orçamentárias visam preservar a situação fiscal dos entes
federativos, de acordo com seus balanços anuais, com o
objetivo de garantir a saúde financeira de estados e
municípios, a aplicação de recursos nas esferas adequadas e
uma boa herança administrativa para os futuros gestores.
Assinale a alternativa que contempla a limitação dos gastos
que são impostos junto à União: 50%, Estados: 60% e
Municípios: 60%.

Ganhos representam outros itens que se enquadram na
definição de receita e podem ou não surgir no curso das
atividades usuais da entidade, representando aumentos nos
benefícios econômicos e, como tais, não diferem, em
natureza, das receitas. Consequentemente, não são
considerados como elemento separado no processo de
Estrutura Conceitual das demonstrações contábeis. A
definição de receita também inclui ganhos não realizados.
Não se enquadram como ganhos não realizados:
A)

Os que resultam de aumentos no valor contábil de
ativos de longo prazo.

B)

O fornecimento de mercadorias e serviços ao credor por
empréstimo.

C)

Os que resultam da reavaliação de títulos.

D)

Os Royalties.

_________________________________________________
Enunciado para as próximas 3 questões
A empresa XJ6 teve em seu Resultado do Exercício, após o
Imposto de Renda, um valor de R$ 3.978. Não tendo
prejuízos contábeis registrados no Balanço do exercício
anterior e sabendo-se que para o cálculo de Participações

Dentre as exceções, assinale a alternativa
contempla as características acima descritas:

que

temos: 10% para Debêntures, 10% para Empregados, 10%
para Administradores, 10% para Partes Beneficiárias, 10%

A)
B)
C)
D)

Adesão à Ata de Registro de Preços.
Dispensa de Licitação.
Inexigibilidade de Licitação.
Licitação Fracassada.

CARGO: CONTADOR

para

Contribuições

para

Instituições,

respectivamente.

Portanto, com base nesses dados responda as 3 questões a
seguir:
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QUESTÃO 35
O valor da base de cálculo para a Participação de
Administradores é:
A)
B)
C)
D)

R$2.611
R$2.901
R$3.223
R$3.581

QUESTÃO 36
Sabendo-se ainda que o Lucro Líquido do Exercício é o
resultado do exercício que remanescer, após deduzidas as
participações, marque a alternativa em que se encontra o
respectivo valor:
A)
B)
C)
D)

R$2.350
R$2.611
R$2.901
R$3.223

QUESTÃO 37
As Reservas de lucros são retenções de lucros que possuem
uma finalidade específica e se dividem em reserva legal,
estatutária, de lucros a realizar, para contingências, e
especial de dividendo obrigatório. Assinale a alternativa
contendo o valor da Constituição da reserva legal, como
prenuncia a lei de sociedade por ações:

QUESTÃO 39
Os contratos administrativos, em comparação com os
contratos privados, apresentam várias distinções que
permitem que a Administração Pública fique em certa posição
de superioridade frente à outra parte do contrato firmado.
Assinale a alternativa que apresenta a característica que
diferencia os contratos administrativos dos contratos
privados:
A)
B)
C)
D)

Supremacia do interesse privado.
Cláusulas imutáveis.
Igualdade e horizontalidade.
Direito público.

QUESTÃO 40
A escrituração é uma técnica contábil que consiste no registro
de todos os fatos que afetam o patrimônio, e esta se faz por
lançamentos que registram esses fatos. Quando ocorrem
erros, são as principais formas de retificação dos
lançamentos, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Estorno.
Posicionamento.
Ressalva.
Transferência.

QUESTÃO 41
Assinale a alternativa que apresenta uma equação que
configure uma situação de passivo a descoberto: (Legenda A
= Ativo, PE = Passivo exigível, SL = Situação Líquida):

A)

100

B)

117

C)

223

A)

A + PE.

D)

235

B)

PE = A – SL.

C)

A = PE - SL.

D)

SL = PE – A.

QUESTÃO 38
A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº
101, de 04/05/2000) estabelece, em regime nacional,
parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de
cada ente federativo (estados e municípios) brasileiro.
Baseado na LRF, assinale a alternativa que apresenta os
limites de despesa total com pessoal, em percentual da
receita corrente líquida:

QUESTÃO 42
Os empenhos são um dos estágios das Despesas Públicas e
são classificados em três modalidades. Qual dentre essas
modalidades

seriam

a

atender

despesas

contratuais, sujeitas a parcelamento e que cujo montante
exato possa ser determinado?

A)

União: 30%, Estados: 80% e Municípios: 80%.

A)

Global.

B)

União: 40%, Estados: 70% e Municípios: 70%.

B)

Ordinário.

C)

União: 50%, Estados: 60% e Municípios: 60%.

C)

Presumido.

D)

União: 60%, Estados: 50% e Municípios: 50%.

D)

Total.

CARGO: CONTADOR

destinadas
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QUESTÃO 43
Quanto às classificações das despesas públicas, marque:
uma despesa Extra-orçamentária, Não-Efetiva e Ordinária,
respectivamente.
A)
B)
C)
D)

Salários Reclamados, Aquisição de Material de
Consumo, Serviços de Terceiros.
Aquisição de Material de Consumo, Salários
Reclamados, Gastos com Pessoal.
Salários Reclamados, Juros da Dívida Pública, Serviços
de Terceiros.
Retenções Recolhidas, Juros da Dívida, Gastos com
Pessoal.

QUESTÃO 46
Entende-se por transferências voluntárias, para a Lei
complementar Nº101/2000, a entrega de recursos correntes
ou de capital a outro ente da Federação, a título de
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não
decorra de determinação constitucional, legal ou os
destinados ao Sistema Único de Saúde. Assim, são
exigências para a realização de transferência voluntária, além
das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, quanto a
comprovação por parte do beneficiário de, EXCETO:
A)
B)

QUESTÃO 44
A respeito dos princípios e normas contábeis brasileiras
emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, julgue os
seguintes itens e assinale a alternativa CORRETA:
I.

II.

III.

A)
B)
C)
D)

O Princípio Fundamental de Contabilidade que
reconhece o patrimônio como objeto da Contabilidade e
afirma a autonomia patrimonial é o princípio entidade.
O objeto da contabilidade aplicada ao setor público é o
orçamento público e o seu objetivo é fornecer
informações sobre os resultados alcançados pela
gestão orçamentária.
As transações no setor público de natureza
administrativa são aquelas originadas de fatos que
afetam o patrimônio público, em decorrência ou não, da
execução do orçamento.
Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Nenhum item está correto.

QUESTÃO 45
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia à seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional; será processada e julgada em
estrita conformidade com princípios básicos. Assinale a
alternativa que apresente em sua totalidade os princípios
básicos do processo licitatório:
A)

B)

C)

D)

Princípios básicos da legalidade, da celeridade, da
moralidade, da eficiência, da publicidade, da probidade
administrativa, da indistinção, do julgamento objetivo e
padronização.
Princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa,
da
vinculação
ao
instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.
Princípios básicos do formalismo procedimental, da
impessoalidade, da padronização, da igualdade, da
competitividade, da improbidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e adjudicação compulsória.
Princípios básicos do sigilo das propostas, da
pessoalidade, da
imoralidade, da adjudicação
compulsória,
da
publicidade,
da
improbidade
administrativa, não alteração do edital, do julgamento
objetivo e morosidade.

CARGO: CONTADOR

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

C)
D)

Previsão orçamentária de contrapartida.
Observância dos limites das dívidas consolidada e
mobiliária, de operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar
e de despesa total com pessoal.
Formalização por meio de convênio.
Cumprimento dos limites constitucionais relativos à
educação e à saúde;

QUESTÃO 47
Segundo o art. 29, III, da Lei Complementar Nº 101/2000,
Operação de crédito é compromisso financeiro assumido em
razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de
título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado
de valores provenientes da venda a termo de bens e
serviços, arrendamento mercantil e outras operações
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos
financeiros. Portanto, o ente federativo interessado em uma
Operação de crédito formalizará seu pleito fundamentando-o
em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos,
demonstrando a relação custo-benefício, o interesse
econômico social da operação e o atendimento das seguintes
condições, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Autorização específica do Senado Federal, quando se
tratar de operação de crédito externo.
Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos
recursos provenientes da operação, exceto no caso de
operações por antecipação de receita.
Observância dos limites e condições fixados pelo
Senado Federal.
Saldos das dívidas consolidadas, das operações de
créditos anteriores e concessão de garantias.

QUESTÃO 48
Observe o lançamento contábil abaixo e responda ao fato
contábil que ele representa:
Caixa ............................ R$ 22.000,00
a Juros Ativos ................ R$ 2.000,00
a Duplicatas a Receber .... R$ 20.000,00
A)
B)
C)
D)

Pagamento de duplicatas no valor de R$ 20.000
desconto de 10%.
Pagamento de duplicatas no valor de R$20.000
juros de 10%.
Recebimento de duplicatas no valor de R$ 20.000
desconto de 10%.
Recebimento de duplicatas no valor de R$ 20.000
juros de 10%.

com
com
com
com
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QUESTÃO 49
Levando-se em consideração que TIPO, na lei de licitações, não é sinônimo de MODALIDADE; sendo TIPO considerado como
critério básico de julgamento, ou seja, julga-se com base no TIPO. Assinale a alternativa que registra os tipos de licitação, de
acordo com a Lei nº 8.666 de 1993:
A)
B)
C)
D)

Menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta.
Concorrência, tomada de preços, convite, técnica e preço e maior lance ou oferta.
Menor preço, concorrência, técnica e preço, convite e maior lance ou oferta.
Menor preço, melhor técnica, concurso, leilão, pregão.

QUESTÃO 50
Os Balanços Patrimoniais da Empresa Maranhão S.A. em 31/12/2017 e 31/12/2018 e a Demonstração do Resultado para o ano
de 2018 são apresentados a seguir (valores em reais):
BALANÇO PATRIMONIAL
2018
PASSIVO
72.500
Passivo Circulante
10.000
Notas Promissórias a Pagar
58.500
Fornecedores
(500)
Dividendos a Pagar
4.500
IR/CSLL a Pagar

ATIVO
Ativo Circulante
Disponibilidades
Clientes
(-) PECLD
Estoques

2017
38.000
4.000
32.200
(200)
2.000

Ativo Não Circulante
Participações Societárias
Equipamentos
Veículos
(-) Depreciação Acumulada
Intangível

29.000
5.000
15.000
20.000
(12.000)
1.000

68.000
3.000
15.000
65.000
(16.000)
1.000

TOTAL

67.000

140.500

Demonstração de Resultados
01/01/2018 a 31/12/2018 (em reais)
Receita de vendas
(-) Impostos sobre Vendas
(=) Receita Líquida de Vendas
(-) Custo dos Produtos Vendidos
(=) Lucro Bruto
(-) Despesas gerais e administrativas
(-) Despesa de depreciação
(-) Resultado de Equivalência Patrimonial
(=) Lucro antes do resultado financeiro
(-) Despesa financeira (juros)
(=) Resultado antes do IR e CSLL
(-) Despesa com Imposto de Renda e CSLL
(=) Lucro do Período

2017
22.000
9.000
8.000
5.000
0

2018
48.500
0
16.500
17.000
15.000

Passivo Não Circulante
Empréstimos a Pagar

0
0

30.000
30.000

PL
Capital Social
Reservas de Lucros

45.000
40.000
5.000

62.000
40.000
22.000

TOTAL

67.000

140.500

700.000
(160.000)
540.000
(380.000)
160.000
(90.000)
(4.000)
(2.000)
64.000
(15.000)
49.000
(15.000)
34.000

Informações adicionais:
Empréstimo contratado no ano de 2018 no valor de R$ 25.000,00.
A empresa não vendeu bens do imobilizado em 2018 e adquiriu alguns veículos em 31/12/2018.
Com base nas demonstrações acima, sabendo-se que não foram pagos R$ 5.000,00 das despesas financeiras e que a empresa
classifica o total das despesas financeiras no fluxo de financiamento, o fluxo de caixa decorrente das Atividades Operacionais no
ano de 2018 foi, em reais:
A)

31.000,00 (negativos).

B)

31.000,00 (positivos).

C)

41.000,00 (negativos).

D)

41.000,00 (positivos).

CARGO: CONTADOR
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