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T

ÉCNICO EM CONTABILIDADE
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Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas:
-

Português ......................................................................................... 5 questões
Matemática ..................................................................................... 5 questões
Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo................ 16 questões
Legislação ........................................................................................ 4 questões

ATENÇÃO
1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de
iniciar a prova.
2. O cartão contém duas partes:
1. Uma é para assinalar as respostas, devidamente desidentificada.
2. A outra com a identificação do candidato. Nesta parte, confira seus dados (nº de
inscrição, nome e cargo) e assine no local indicado.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser
entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna
correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na
quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato
estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.

BOA PROVA!
Nº DE INSCRIÇÃO
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P

ortuguês

(Texto Adaptado)

Desenvolver um contrato de prestação de serviços de contabilidade no meio digital
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A prestação de serviços contábeis _____ passado por muitas modificações ao longo dos
últimos anos. Uma delas é que é cada vez maior o número de empresas que negociam e fazem
transações com escritórios contábeis de forma 100% on-line. Mas como construir um contrato
de prestação de serviços de contabilidade que contemple _____ tipo de serviço?
Antes de mais nada é preciso ficar muito atento aos detalhes. A prestação de serviços online envolve algumas características que não são contempladas pelos serviços tradicionais e,
por essa razão, é preciso estar respaldado por tudo aquilo que a legislação prevê. Além disso,
é fundamental contar com o auxílio de profissionais experientes na elaboração deste
documento.
O que difere uma empresa que trabalha na informalidade de uma que recolhe
corretamente os seus impostos é o fato de ela prestar contas ao Governo Federal de suas
entradas e saídas. ____ o ponto de vista de consumidor, uma nota fiscal pode até ser suficiente
para o _________ de valores ou para a resolução de pendências jurídicas. Entretanto, é o
contrato de prestação de serviços que deixa claro para ambas as partes quais são os direitos e
deveres de cada um.
Embora a prestação de serviços contábeis on-line siga exatamente o mesmo código de
ética pressuposto para os serviços off-line, existem alguns pequenos detalhes que podem fazer
toda a diferença. Por exemplo, um contrato padrão pode prever reuniões presenciais entre o
escritório e o cliente com uma certa frequência, algo que a prestação de serviços on-line
dispensa por completo.
Contudo, em caso de ______, um cliente pode se valer de uma cláusula como essa para
indicar o não cumprimento de um contrato em sua totalidade – e ele terá razão, uma vez que o
item em questão não foi mesmo oferecido. Sendo assim, estar precavido de infortúnios como
esse é o primeiro passo para estabelecer uma relação de confiança e credibilidade com os
clientes.
Vale lembrar ainda que, de acordo com a Resolução CFC 1.457, de 11 de dezembro de
2013, os escritórios de contabilidade são obrigados a fornecer para os seus clientes a chamada
Carta de Responsabilidade de Administração. É por meio desse documento que se comprova a
fiscalização que os serviços contábeis foram prestados.
https://www.jornalcontabil.com.br/desenvolver-um-contrato-de-prestacao-de-servicos-de-contabilidade-no-meiodigital/#.XBuPIlxKgdU

1. Marque a alternativa que completa, correta e respectivamente, os espaços em destaque no texto.
A.( ) tem – esse – Sob – ressarcimento – litígio
B.( ) têm – este – Sobre – ressarcimento – letígio
C.( ) tem – este – Sobre – reçarssimento – litígeo
D.( ) têm – esse – Sob – reçarcimento – litígio
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2. Para responder as assertivas da coluna da direita, considere a legenda da coluna da esquerda.

 50 pontos => para cada
assertiva correta.
 30 pontos => para cada
assertiva incorreta.

( ) De acordo com o texto, desde dezembro de 2013, e em
consonância com a Resolução CFC 1.457, há a obrigatoriedade
de os escritórios de contabilidade fornecerem aos seus
respectivos clientes a Carta de Responsabilidade de
Administração.
( ) Nos últimos anos, além das diversas modificações que ocorrem
sob o prisma contábil, impressiona o número de empresas que
negociam com os escritórios contábeis somente por meio da
internet.
( ) Conforme o texto, os serviços contábeis on-line e off-line seguem
o mesmo código de ética; entretanto, há alguns itens que diferem
de um para o outro como, por exemplo, as reuniões presenciais
as quais são descartadas por quem adota os serviços on-line.
( ) O acesso ao contrato de prestação de serviços de contabilidade
on-line, na atualidade, é fácil, pois pode ser encontrado na
internet, além dos aplicativos que auxiliam na elaboração do
respectivo contrato com total fidedignidade.
( ) Ao elaborar o contrato de prestação de serviços contábeis é
importante esclarecer a ambas as partes quais são os direitos e
os deveres de cada uma.

Assinale a alternativa que apresenta a soma total das assertivas.
A.( ) 150
B.( ) 190
C.( ) 210
D.( ) 250
3. Leia as afirmativas e, após, assinale a alternativa correta.
I. O primeiro parágrafo do texto está formado por três períodos. Nos dois primeiros, as frases
expressam declarações afirmativas e o último se organiza em torno de uma interrogação.
II. O conector argumentativo “Contudo”, no início do quinto parágrafo, pode ser substituído pela
conjunção “No entanto” por ter a mesma ideia de oposição do referido conector.
III. Os verbos “seguir” (linha 16) e contemplar (linha 4), por expressarem um sentido de
obrigatoriedade, estão empregados no modo imperativo.
IV. O texto “Desenvolver um contrato de prestação de serviços de contabilidade no meio digital”,
quanto ao gênero, não corresponde a de um editorial porque tanto a estrutura como a
intenção comunicativa diferem do respectivo gênero.
A.( ) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
B.( ) Somente as afirmativas II, III e IV são falsas.
C.( ) Somente as afirmativas III e IV são falsas.
D.( ) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
4. Assinale a alternativa correta.
A.( ) A expressão “desse documento” (linha 28) faz referência à “Resolução CFC 1.457”, citada
no início do último parágrafo.
B.( ) Ao substituir a letra “i” pela letra “e”, na sílaba em destaque da palavra “difere” (linha 10),
ocorre não só alteração ortográfica, mas também semântica, promovendo, inclusive,
alteração de sentido no contexto da oração.
C.( ) As palavras “características” (linha 6) e “código” (linha 16) recebem acento gráfico por
serem, respectivamente, palavras paroxítonas e proparoxítonas.
D.( ) O sujeito do verbo envolver, na oração “A prestação de serviços on-line envolve algumas
características” (linhas 5 e 6), é o mesmo sujeito do verbo deixar, presente no terceiro
parágrafo (linha 14).
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5. Marque a alternativa incorreta.
A.( ) De acordo com o texto, para a prestação de serviços contábeis tanto o contrato padrão
quanto a prestação de serviços on-line permitem agendar reuniões presenciais entre o
escritório e o cliente frequentemente.
B.( ) Para a elaboração de um contrato de prestação de serviços de contabilidade on-line, é
primordial estar sob a orientação de profissionais experientes para o referido documento.
C.( ) Conforme o texto, desde 2013 há a obrigatoriedade de os escritórios de contabilidade
emitirem a Carta de Responsabilidade de Administração, com o intuito de comprovar a
realização dos serviços contábeis prestados pelos escritórios de contabilidade aos seus
respectivos clientes.
D.( ) Segundo o texto, mesmo que para o consumidor uma nota fiscal seja o suficiente para o
reembolso de valores ou para a solução de pendências sob a óptica jurídica, é o contrato
de prestação de serviços que irá esclarecer os direitos e os deveres das partes envolvidas.

M atemática
6. A tabela abaixo apresenta a duração de cada uma das 6 ligações feitas por uma pessoa no
celular:
Ligação
Duração
1ª
2 minutos e 20 segundos
2ª
1 minuto e 45 segundos
3ª
1 minuto e 15 segundos
4ª
3 minutos e 35 segundos
5ª
2 minutos e 30 segundos
6ª
4 minutos e 05 segundos
Considerando-se o tempo total de duração das 6 ligações, na média, cada ligação durou:
A.( ) 1 minuto e 55 segundos.
B.( ) 2 minutos e 30 segundos.
C.( ) 2 minutos e 35 segundos.
D.( ) 2 minutos e 50 segundos.
7. Em um restaurante, 3 cozinheiros fazem 100 pratos em 4 dias. Para atender a uma demanda
maior de pessoas, o gerente desse estabelecimento contratou mais 2 cozinheiros. Quantos
pratos serão feitos em 9 dias de funcionamento do restaurante?
A.( ) 150
B.( ) 350
C.( ) 360
D.( ) 375
8. A salmonella é um tipo de bactéria encontrada em alimentos contaminados que, após ingerida
pelo hospedeiro, passa pelo estômago e se multiplica, causando diarreia, dor abdominal e febre.
Em uma pesquisa, constatou-se que a população P desse tipo de bactéria cresce segundo a
função P(t)= 8 .3t, em que t representa o tempo em horas. Para atingir uma população de 648
bactérias, será necessário um tempo de:
A.( ) 3 horas
B.( ) 4 horas
C.( ) 5 horas
D.( ) 6 horas
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9. Em uma corrida de táxi é cobrado um valor inicial fixo, chamado de bandeirada, mais uma
quantia proporcional aos quilômetros percorridos. Se por uma corrida de 3 km paga-se R$ 19,25
e por uma corrida de 4,5 km paga-se R$ 27,50, então o valor da bandeirada é:
A.( ) R$ 2,75
B.( ) R$ 3,00
C.( ) R$ 3,50
D.( ) R$ 4,00
10. Um cano está furado, e a altura alcançada pelo jato d’água f(x), em metros, é descrita pelo
gráfico da função f(x) = – 3x2 + 6x, sendo que x representa o alcance, em metros, desse jato
d’água. A altura máxima atingida por essa água, em metros, é:
A.( ) 1
B.( ) 2
C.( ) 3
D.( ) 4

C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo
11. Os Princípios de Contabilidade devem ser observados e cumpridos para que o profissional
contábil desempenhe suas funções com ética e responsabilidade. Nesse sentido, analise as
assertivas a seguir:
I. De acordo com o Princípio da Competência, os efeitos das transações e outros eventos
devem ser reconhecidos tempestivamente nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento, permitindo o confronto entre as receitas e
as despesas.
II. Pelo Princípio da Prudência, o profissional contábil deve agir com cautela quando efetuar a
avaliação de estimativas de natureza incerta com relação à mensuração de Ativos e
Passivos, para que estes não sejam subestimados, e aqueles não sejam superestimados.
III. Segundo o Princípio da Oportunidade, os elementos patrimoniais devem ser evidenciados de
forma tempestiva contribuindo para a geração de informações relevantes, mesmo não
levando em consideração a confiabilidade das informações.
Marque a alternativa correta:
A.( ) Apenas I e II estão corretas.
B.( ) Apenas I e III estão corretas.
C.( ) Apenas II e III estão corretas.
D.( ) I, II e III estão corretas.
12. No que se refere às despesas públicas, segundo a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, são
classificadas em Despesas Correntes e Despesas de Capital. As despesas abaixo são
classificadas como Despesas de Capital, exceto:
A.( ) Aquisição de imóveis.
B.( ) Concessão de empréstimos.
C.( ) Subvenções econômicas.
D.( ) Auxílios para obras públicas.
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13. O artigo 101 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, estabelece que: “os resultados gerais do
exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço
Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais [...]”. Dessa forma, analise as
assertivas a seguir:
I. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os
recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos
em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício
seguinte.
II. O Balanço Patrimonial demonstrará o Ativo e Passivo Financeiro, Ativo e Passivo
Permanente, o Saldo Patrimonial, e as Contas de Compensação.
III. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as
realizadas.
Assinale a alternativa correta:
A.( ) Apenas a I e II estão corretas.
B.( ) Apenas a I e III estão corretas.
C.( ) Apenas a II e III estão corretas.
D.( ) As alternativas I, II e III estão corretas.
14. Tratando-se do exercício financeiro público, referenciado na Lei 4.320, de 17 de março de 1964,
pode-se afirmar, EXCETO:
A.( ) O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.
B.( ) Restos a Pagar Processados são despesas cujo empenho foi entregue ao credor, ou seja,
este já forneceu a mercadoria ou prestou o serviço. Dessa forma, a despesa foi liquidada,
faltando somente o pagamento.
C.( ) Pertencem ao exercício financeiro as Receitas nele arrecadadas e as Despesas
legalmente liquidadas.
D.( ) As despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, são chamadas de
Restos a Pagar, distinguindo-se as processadas das não processadas.
15. Os créditos adicionais, segundo a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, “são as autorizações de
despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento”. Com base nessa
definição, analise as afirmativas a seguir:
I. Os créditos adicionais classificam-se em Especiais, Suplementares e Extraordinários.
II. A abertura dos créditos adicionais - suplementares, especiais e extraordinários, depende da
existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição
justificativa.
III. Os créditos adicionais especiais autorizados incorporam-se ao orçamento e são abertos em
casos de necessidade de reforço na dotação orçamentária; por exemplo, para suprir
Despesas com Pessoal.
IV. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos,
salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários.
Marque a alternativa correta:
A.( ) Apenas I e II estão corretas.
B.( ) Apenas II e III estão corretas.
C.( ) Apenas III e IV estão corretas.
D.( ) Apenas I e IV estão corretas.
16. São princípios orçamentários, conforme a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, exceto:
A.( ) Unidade.
B.( ) Impessoalidade.
C.( ) Universalidade.
D.( ) Anualidade.
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17. Dentre os Demonstrativos Contábeis aplicáveis ao setor público, explicitados na Lei 4.320, de 17 de
março de 1964, o balanço que deve demonstrar “a receita e a despesa orçamentárias bem como os
recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie
provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte”, é:
A.( ) Balanço Patrimonial.
B.( ) Balanço Orçamentário.
C.( ) Demonstração das Variações Patrimoniais.
D.( ) Balanço Financeiro.
18. A LOA - Lei Orçamentária Anual estabelece o orçamento por intermédio do qual são estimadas
as receitas e fixadas as despesas para o período de um ano. Dessa forma, o poder executivo fica
autorizado a gastar os valores fixados para as despesas. Assim, o crédito autorizado ao
executivo é denominado:
A.( ) Dotação orçamentária.
B.( ) Créditos adicionais.
C.( ) Créditos suplementares.
D.( ) Créditos especiais.
19. De acordo com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve incluir:
A.( ) Anexo do resultado da avaliação de desempenho dos servidores e Anexo de Riscos
Fiscais.
B.( ) Anexo de Metas Fiscais e Anexo do Resultado Operacional.
C.( ) Anexo dos Indicadores de Efetividade e Anexo de Riscos Fiscais.
D.( ) Anexo de Metas Fiscais e Anexo de Riscos Fiscais.
20. A Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em seu artigo 178, § 1º, estabelece que no grupo do
Ativo do Balanço Patrimonial “as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de
liquidez dos elementos nelas registrados”, nos grupos: Ativo Circulante e Ativo Não Circulante.
No que concerne ao Ativo Circulante, analise as afirmativas a seguir.
I. A empresa espera que o Ativo Circulante seja vendido durante seu ciclo operacional.
II. O Ativo Circulante é mantido pela empresa com o objetivo de ser negociado.
III. A empresa espera que o Ativo Circulante seja liquidado durante seu ciclo operacional.
Marque a alternativa correta:
A.( ) Apenas I e II estão corretas.
B.( ) Apensa I e III estão corretas.
C.( ) Apenas II e III estão corretas.
D.( ) As alternativas I, II e III estão corretas.
21. Para a constituição de uma empresa os sócios se reúnem e definem um valor para o Capital
Social de R$ 800.000,00. Nesta mesma reunião, decidem subscrever cem por cento (100%)
desse valor, integralizando R$ 480.000,00 em dinheiro. Na Contabilidade deverão ser efetuados
os seguintes lançamentos.
A.( ) D - Caixa
800.000,00
C - Capital Integralizado
480.000,00
C - Capital a Integralizar
320.000,00
B.( ) D - Caixa
480.000,00
D - Capital a Integralizar
320.000,00
C - Capital Social
800.000,00
C.( ) D - Caixa
320.000,00
D - Capital a Integralizar
480.000,00
C - Capital Social
800.000,00
D.( ) D - Caixa
320.000,00
D - Capital Integralizado
480.000,00
C - Capital Social
800.000,00
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22. O Inciso II, § 1º, do artigo 178 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, determina a subdivisão
do Ativo Não Circulante, sendo:
A.( ) Investimentos, Imobilizado, Intangível e Diferido.
B.( ) Imobilizado, Investimentos e Diferido.
C.( ) Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.
D.( ) Realizável a Longo Prazo, Investimentos e Intangível.
23. Para elaboração da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), o contador responsável
pela contabilidade da empresa Exemplo S/A solicitou ao seu funcionário, técnico em
contabilidade, que efetuasse o levantamento dos dados. No extrato constavam as seguintes
contas e seus respectivos saldos:
Outras Receitas
4.000,00
Despesas de Vendas
9.000,00
Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)
35.000,00
ICMS sobre Vendas
12.000,00
Devolução de Vendas
20.000,00
Receita Bruta de Vendas
100.000,00
Descontos Incondicionais Concedidos
8.000,00
Após estruturação da DRE, o Resultado Operacional Bruto encontrado foi de:
A.( ) R$ 65.000,00.
B.( ) R$ 20.000,00.
C.( ) R$ 25.000,00.
D.( ) R$ 60.000,00.
24. A Contabilidade tem como objetivo disponibilizar informações úteis, relevantes, confiáveis e precisas,
aos seus diversos usuários para que possam ser utilizadas nas tomadas de decisões. No que se refere
à evidenciação de informações relativas à evolução do patrimônio de uma empresa, analise as
assertivas a seguir, e marque a alternativa que se correlaciona ao patrimônio:
A.( ) Composto apenas pelos bens tangíveis da empresa, tais como: terrenos, veículos,
máquinas e equipamentos, materiais de escritório.
B.( ) Composto apenas pelos bens intangíveis da empresa, tais como: carteira de clientes,
marcas e patentes, softwares.
C.( ) São todos os elementos relevantes e necessários para que a empresa possa operacionalizar
suas atividades, composto pelos bens e direitos, subtraindo-se as suas obrigações.
D.( ) São todos os elementos relevantes e necessários para que a empresa possa
operacionalizar suas atividades, composto pelos bens, direitos e obrigações.
25. As “Despesas do Exercício Seguinte” também chamadas de “Despesas Antecipadas”
constituem-se em gastos realizados no período atual, porém serão usufruídos de seus benefícios
apenas no próximo exercício, tal como os aluguéis pagos antecipadamente.
Marque a alternativa que demonstra em qual grupo tais despesas devem ser classificadas:
A.( ) Despesas Gerais.
B.( ) Ativo Circulante.
C.( ) Passivo Circulante.
D.( ) Ativo Não Circulante.
26. Despesa pública é o montante de desembolsos financeiros realizados pelas entidades públicas
para que possam prestar serviços à sociedade (despesas correntes) ou para a realização de
investimentos (despesas de capital). Diante disso, analise as proposições a seguir:
I. A liquidação é o ultimo estágio da despesa.
II. A despesa orçamentária é reconhecida no exercício financeiro da emissão do empenho.
III. É facultativa a realização da despesa sem o prévio empenho.
Marque a alternativa correta:
A.( ) Apenas I está correta.
B.( ) Apenas II está correta.
C.( ) Apensas III está correta.
D.( ) I, II e III estão corretas.
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L

egislação

27. Ao contrário do que dispõe o artigo 6º da Lei Orgânica de Santo Ângelo, não é objetivo
fundamental do município o disposto na alternativa:
A.( ) Contribuir para a constituição de uma sociedade livre, justa, democrática e solidária.
B.( ) Contribuir para o estabelecimento no município de novos cultos religiosos ou igrejas.
C.( ) Contribuir para erradicação do analfabetismo, a pobreza e a marginalização.
D.( ) Contribuir para o combate da desigualdade social.
28. Sobre a autonomia do município, conforme o artigo 5º da Lei Orgânica de Santo Ângelo,
considere as proposições abaixo:
I. A autonomia financeira se expressa pela instituição, arrecadação e aplicação de seus recursos.
II. A autonomia política se expressa pela instituição, arrecadação e aplicação de seus recursos.
III. A autonomia administrativa se expressa pela eleição direta do Prefeito, do Vice-Prefeito e
Vereadores, que compõem o Poder Executivo e Legislativo Municipal, respectivamente.
IV. A autonomia administrativa se expressa pela administração própria, no que respeita seu
interesse local.
De acordo com as proposições dadas, estão corretas:
A.( ) Somente as afirmações II e IV.
B.( ) Somente as afirmações II e III.
C.( ) Somente as afirmações I e IV.
D.( ) Somente as afirmações I e III.
29. O Regime Jurídico do Município de Santo Ângelo, em seu artigo 102, prevê um auxílio para
diferença de caixa do servidor que, por força das atribuições próprias do cargo, paga e recebe
recursos monetários.
O montante do auxílio previsto foi fixado em:
A.( ) Dez por cento (10%) do vencimento do servidor.
B.( ) Quinze por cento (15%) do vencimento do servidor.
C.( ) Vinte por cento (20%) do vencimento do servidor.
D.( ) Vinte e cinco por cento (25%) do vencimento dos servidores.
30. Sobre o horário e o ponto do servidor municipal, conforme previsão do artigo 55 e seguintes da
Lei Municipal 1.256, de 5 de junho de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos do município de Santo Ângelo, considere as proposições abaixo, assinalando somente a
alternativa incorreta.
A.( ) O Prefeito determinará, quando não estabelecido em lei ou regulamento, o horário de
expediente das repartições.
B.( ) Não será permitida, sob hipótese alguma, a chamada compensação de horário.
C.( ) Nos casos dos servidores não sujeitos ao ponto, a frequência será controlada por outra
forma determinada em regulamento.
D.( ) Atendendo à conveniência ou à necessidade de serviço, e mediante acordo por escrito,
poderá ser instituído sistema de compensação de horário.
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