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Caderno
de Prova

abril

10 10 de abril
das 15 às 18 h
3 h de duração*
30 questões

M03 Técnico em Contabilidade
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(10 questões)
2. Assinale a alternativa correta.

Texto

a. (

A humanidade mantém laços afetivos mais fortes com
os cães do que com qualquer outro bicho. A ciência
vem desvendando as razões dessa história de amor
que já dura 12 000 anos.

b.

Para os homens, o convívio com os cães gera benefícios
hoje mais que comprovados à saúde e à mente. Nos
últimos anos, os cientistas trouxeram à tona fartas evidências disso. Já se mostrou que as crianças que interagem com eles desenvolvem a coordenação motora e as
habilidades socioemocionais mais rapidamente. Os idosos também tiram proveito desse relacionamento. Uma
pesquisa americana revelou que, para as pessoas entre
65 e 78 anos, a companhia de um cão contribui decisivamente para evitar a depressão e o isolamento. E, por
fim, essa amizade pode ser útil para os doentes. Um
exemplo: a pesquisadora Karen Allen, da Universidade
do Estado de Nova York em Buffalo, verificou que
pessoas com hipertensão que têm cachorros sofrem
menos crises em situações de estresse.
Adapt. de Jerônimo Teixeira: Amigos até que a morte os separe.
http://veja.abril.com.br/240107/p_068.html.

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Em “contribui decisivamente” a palavra sublinhada é aposto.
b. ( ) Em “E, por fim,” as vírgulas desaparecerão, se
a expressão sublinhada for substituída por
finalmente.
c. ( X ) Em “as crianças que interagem com eles” a
expressão sublinhada corresponde a uma
oração subordinada adjetiva restritiva.
d. ( ) Os dois pontos, no final do texto, podem ser
substituídos por um ponto, sem prejuízo para
a estrutura da frase em que eles se encontram.
e. ( ) Em “Os idosos também tiram proveito desse
relacionamento.” A expressão sublinhada é
um objeto direto.

c.

d.

e.

) A regra de acentuação da palavra também é a
mesma de cão.
( ) Gramaticalmente, o pronome oblíquo, em
“Já se mostrou” pode ficar posposto ao verbo
(Já mostrou-se).
( ) Na expressão “à saúde e à mente” as palavras sublinhadas podem ser substituídas
por na, sem prejuízo para a frase em que se
encontram.
( ) Substituindo-se a expressão sublinhada, em
“A humanidade mantém laços afetivos”, por
Os homens, o mesmo acento gráfico da forma
verbal se mantém.
( X ) Substituindo a expressão sublinhada, em
“desenvolvem a coordenação motora e as
habilidades socioemocionais”, por um pronome oblíquo, obtém-se desenvolvem-nas.

3. A palavra sublinhada, em “desse relacionamento”,
refere-se ao relacionamento do cão com:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

os idosos.
os cientistas.
os homens em geral.
os homens e os cientistas.
as pessoas entre 65 e 78 anos.

4. Assinale a alternativa perfeitamente correta,
segundo a norma culta da língua.
a. ( ) Aonde caíste de skate?
b. ( X ) Andei à procura do famoso Parque Estadual
da Serra do Tabuleiro.
c. ( ) O grupo de turistas, na Enseada do Brito,
maravilharam-se com a beleza do lugar.
d. ( ) Cumprida oficialmente as formalidades,
os deputados se retiraram.
e. ( ) Em minha loja vendo muitas roupas
azul-turquezas.
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5. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( ) Os Estados Unidos já foi uma nação economicamente mais forte.
b. ( ) Na Pinheira e na Praia do Sono aluga-se ótimas casas de veraneio.
c. ( ) Visando ao pagamento correto, pedi o chefe
para conferir as contas.
d. ( ) A amizade que mais preciso e a quem mais
prezo é a dos cães viralatas.
e. ( X ) Quando veio a Palhoça, Sua Excelência, o
Governador, trouxe consigo o livro que lhe
havíamos oferecido.

Estudos Sociais

5 questões

6. A República da Moldávia,também conhecida como
Moldova ou Maldávia, é um país do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

América Latina.
Europa Ibérica.
Oriente Médio.
Europa Oriental.
África Ocidental.

7. Assinale a alternativa que relaciona corretamente
os limites do Estado de Santa Catarina.
a. ( X ) Sul (Rio Grande do Sul) ; Norte (Paraná) ;
Leste (Oceano Atlântico) ; Oeste (Argentina)
b. ( ) Sul (Rio Grande do Sul) ; Norte (São Paulo) ;
Leste (Oceano Atlântico) ; Oeste (Argentina)
c. ( ) Sul (Rio Grande do Sul) ; Norte (Paraná) ;
Leste (Argentina) ; Oeste (Oceano Atlântico)
d. ( ) Sul (Rio Grande do Sul) ; Norte (Argentina) ;
Leste (Oceano Atlântico) ; Oeste (Argentina)
e. ( ) Sul (Rio Grande do Sul) ; Norte (Paraguai) ;
Leste (Oceano Atlântico) ; Oeste (Argentina)
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8. Belíssimo parque situado no município de Palhoça
onde podem ser encontradas numerosas espécies da
fauna e da flora catarinenses.
Trata-se do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Parque Beto Carreiro.
Parque da Serra do Tabuleiro.
Parque da Serra do Rio do Rastro.
Reserva Florestal da Cananeia.
Zoológico de Pomerode.

9. Muitas das grandes indústrias catarinenses nasceram com a vinda dos imigrantes europeus, notadamente dos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Árabes.
Gregos.
Alemães.
Açorianos.
Portugueses.

10. Entre as fortificações construídas na região da
atual grande Florianópolis, para a defesa de um eventual ataque estrangeiro, estava a de Nossa Senhora da
Conceição de Araçatuba.
Assinale a alternativa que indica o local em que foi
construída.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Aririú
Brejaru
Cova Funda
Enseada do Brito
Praia dos Amores
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Conhecimentos Específicos
11. Assinale a alternativa que transgride o preceito do
Código de Ética, quanto a infração ética, sancionada,
segundo a gravidade, com a aplicação de uma das
seguintes penalidades, conforme art 12.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Advertência pública
Advertência por escrito
Advertência e censura por escrito
Censura dos direitos de exercer a profissão
Censura pública

12. Assinale a alternativa que descreve o objeto de
contabilidade pública.
a. (
b. (

) Registrar os atos do poder executivo.
) A contabilidade pública está interessada em
registrar o patrimônio e suas variações.
c. ( ) Registrar os atos dos poderes executivo, legislativo e judiciário.
d. ( ) Registrar e evidenciar os atos do executivo e
do legislativo.
e. ( X ) A contabilidade pública não está interessada
somente no patrimônio e suas variações, mas,
também, no orçamento e sua execução (previsão e arrecadação da receita e a fixação e a
execução da despesa).

14. Assinale a alternativa que não representa os princípios básicos que devem ser seguidos na elaboração
e execução do orçamento, que estão definidos na
Constituição Federal, na Lei no 4.320, de 17 de março
de 1964, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
a. ( ) Unidade e Universalidade.
b. ( X ) Competência e materialidade.
c. ( ) Anualidade/Periodicidade e Programação,
tipicidade e atipicidade.
d. ( ) Orçamento-Bruto e Não-afetação ou
não-vinculação.
e. ( ) Legalidade e Exclusividade; Especificação
ou discriminação ou especialização e
Publicidade.

15. Assinale a alternativa que apresenta um dos
elementos essenciais de um lançamento na contabilidade pública.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (
13. Assinale a alternativa que descreve quais os percentuais da despesa total com pessoal, em cada período de apuração para cada ente da Federação, que
não poderão exceder em relação à receita corrente
líquida, a seguir discriminados, no artigo 19 na LRF.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

União: 40%, Estados: 30%, Municípios: 20%.
União: 50%, Estados: 50%, Municípios: 50%.
União: 50%, Estados: 60%, Municípios: 60%.
União: 60%, Estados: 50%, Municípios: 50%.
União: 60%, Estados: 60%, Municípios: 60%.

(20 questões)

A(s) conta(s) saídas(s).
A(s) conta(s) entradas(s).
A(s) conta(s) apuração(s).
O número de controle para identificar, de
forma unívoca, os registros eletrônicos que
integram um mesmo lançamento contábil.
) O memorando de autorização de compra de
um bem.

16. Assinale a alternativa que apresenta uma das
demonstrações contábeis a serem elaboradas e divulgadas pelas entidades do setor público, conforme o
NBC T 16.6.
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

Demonstração das Variações Patrimoniais
Demonstração de Sobras e Perdas.
Demonstração de Restos a Pagar.
Demonstração de Lucros e Prejuízos
Acumulados.
) Demonstração do Valor Adicionado.
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17. Assinale a alternativa que define a classificação
das contas contábeis quanto à natureza do saldo:
a. (

20. Assinale a alternativa que define o Princípio da
Competência como um dos princípios Fundamentais de
Contabilidade, conforme Resolução 1282 do Conselho
Federal de Contabilidade, de 17 de setembro de 2010.

b.

a. (

c.
d.
e.

) Conta Estática: pouca movimentação no
período.
( ) Conta Dinâmica: frequente movimentação no
período.
( X ) Conta Híbrida ou Mista – aquela que possuí
saldo devedor ou credor.
( ) Conta Estável – aquela que só possui um tipo
de saldo.
( ) Conta Instável – aquela que possui saldo
devedor ou credor a exemplo da conta resultado do exercício.

18. Assinale a alternativa que não apresenta forma de
habilitação nas licitações quanto às exigências aos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Notório Saber.
Regularidade fiscal.
Qualificação econômica-financeira.
Habilitação Jurídica e qualificação técnica.
Cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do Artigo 7o da Constituição Federal.
(Regularidade Trabalhista).

19. Em 1o de abril de 2011, o consultório pediátrico do
Dr. Criança fez um contrato de seguro por um período
de um ano, no valor de R$ 1.200,00 a serem pagos em
4 parcelas iguais, vencíveis no último dia de cada mês.
A consequência dessa operação, por ocasião do encerramento do exercício (em 31.12.2011), pelo regime de
competência, em termos de resultado, será:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Despesa de R$ 0,00.
Despesa de R$ 300,00.
Despesa de R$ 900,00.
Despesa antecipada de R$ 900,00.
Despesa antecipada de R$ 1.200,00.
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b.

c.

d.

e.

) Determina que os componentes do patrimônio devam ser inicialmente registrados pelos
valores originais das transações, expressos em
moeda nacional.
( ) Pressupõe que a Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a
apresentação dos componentes do patrimônio devem levar em conta esta circunstância.
( ) Determina que os efeitos das transações
e outros eventos sejam reconhecidos nos
períodos a que se referem, unicamente do
recebimento.
( X ) Determina que os efeitos das transações e
outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do
recebimento ou pagamento.
( ) Pressupõe o emprego de certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas condições de
incerteza, de forma que ativos e receitas não
sejam superestimados e que passivos e despesas não sejam subestimados, atribuindo maior
confiabilidade ao processo de mensuração e
apresentação dos componentes patrimoniais.

21. Assinale a alternativa que não está presente na
estrutura das Normas Brasileiras de Contabilidade
Técnica, conforme Resolução 1298 do Conselho
Federal de Contabilidade, de 28 de maio de 2010.
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

e. (

Geral (NBC TG)
Especial (NBC TE)
Serviço Correlato (NBC TSC)
Revisão de Informação Contábil Histórica
(NBC TR)
) Asseguração de Informação Não Histórica
(NBC TO)
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22. Assinale a alternativa que não apresenta itens da
receita pública.

27. Assinale a alternativa que não apresenta uma das
naturezas do plano de contas.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Taxas
Impostos
Contribuições sociais
Contribuições paraestatais
Contribuições de melhorias

23. Assinale a alternativa que apresenta o objeto da
contabilidade.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Ativo de uma entidade
Passivo de uma entidade
Receitas de uma entidade
Despesas de uma entidade
Patrimônio de uma entidade

24. Assinale a alternativa que não é uma atuação
profissional da contabilidade.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Empresas
Autônomo
Analista de financeiro
Órgãos Públicos
Ensino

25. Assinale a alternativa que identifica um lançamento de segunda forma.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Débito para um Crédito
Diversos Créditos para um Débito
Diversos Débitos para um Crédito
Diversos Débitos para diversos Créditos
Créditos da folha de pagamento

26. Assinale a alternativa que define os grupos de
contas do ativo não circulante.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Circulante
Intangível
Imobilizado
Investimentos
Realizável a longo prazo

( )
( )
( )
( )
(X)

Ativas
Passivas
Resultados
Compensação
Patrimônio Ambiental

28. Assinale a alternativa que define as contribuições
que a União institui, tendo em vista intervenção no
domínio econômico e o interesse da Previdência.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

taxas
contribuições sociais
contribuições econômicas
contribuições assistenciais
contribuições empresariais

29. Assinale a alternativa que indica corretamente o
princípio ao qual o enunciado “é defeso cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do
início da vigência da lei” se refere.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

isonomia
legalidade
anterioridade
irretroatividade
imunidade tributária

30. Assinale a alternativa que apresenta o montante
de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) devido
pela empresa sobre um Lucro Líquido Ajustado de
R$ 300.000,00.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

0.00
78.000,00
81.000,00
88.000,00
102.000,00
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