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TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR

CONTADOR
Duração: 2h
Leia atentamente as instruções abaixo:
01 Você recebeu do ﬁscal o seguinte material:
a) Este caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme
distribuição abaixo:
LÍNGUA
PORTUGUESA

RACIOCÍNIO
LÓGICO

LEGISLAÇÃO

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

01 a 04

05 a 08

09 a 10

11 a 20

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
02 Veriﬁque se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que
aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notiﬁque imediatamente o ﬁscal.
03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com
caneta esferográﬁca de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra
correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta
esferográﬁca de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
Exemplo:

A

C D

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classiﬁcadas com as
letras (A, B, C e 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.
06 Somente depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova, o candidato poderá entregar seu
Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir
em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência
declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES faltando no máximo 30 (trinta)
minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o
candidato entregará, obrigatoriamente, a ﬁscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu
CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.
09 Reserve os 30 (trinta) minutos ﬁnais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as
marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine
o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I
A tabela 'antinutricional' de legumes e verduras
que vale a pena conhecer
Fazer bem as compras domésticas tem seus
segredos, e entre os mais importantes está o de saber
ler o rótulo nutricional dos produtos. Quanta gordura
tem este queijo? Aquele tomate refogado leva muito
açúcar? Quantas vitaminas há nos iogurtes? Mas a
maioria dos compostos químicos presentes nos
alimentos não aparece na lista, embora alguns
inﬂuenciem diretamente a qualidade nutricional do
que levamos para casa. Não há um “rótulo
antinutricional”, mas os antinutrientes existem, e
esses compostos químicos diﬁcultam que o
organismo assimile os nutrientes da dieta. Eles estão
nas frutas e hortaliças em geral, nos cereais de grão
integral (os que são realmente integrais), nos ovos,
nas sementes, no cacau puro e até o chá preto – nos
dois últimos, na forma de taninos.
A maioria dos antinutrientes é o resultado de uma
guerra silenciosa que as plantas travam contra o
mundo. São parte das dezenas de milhares de
compostos que esses seres vivos desenvolveram,
aparentemente apenas para se defenderem dos seus
inimigos naturais, que só querem saber de comê-los.
“São ﬁtoquímicos, substâncias que exercem funções
de proteção da planta contra fatores ambientais
externos”, explica Iva Marques, professora da
Universidade de Zaragoza.
Nossa comida tem diversas formas de sabotar
sua própria qualidade nutricional. A avidina da clara
do ovo e o niacina do milho se unem a outras
substâncias dos alimentos com um resultado
indesejável: inativam as vitaminas; os bociogênicos
presentes em muitas frutas e hortaliças bloqueiam o
iodo, que faz parte da estrutura da tiroide; os ácidos
oxálico e fítico, presentes em alimentos como os
espinafres, a beterraba e a acelgas, se juntam no
intestino a minerais como o ferro, o zinco e o cálcio e
impedem sua absorção. Também há antinutrientes
que inibem as proteases e as amilases, que são
enzimas que catalisam as reações necessárias para
digerir as proteínas e os carboidratos. As enzimas
aceleram processos bioquímicos necessários para a
digestão e, se desaparecessem, esse processos
seriam tão lentos que se tornariam ineﬁcazes.
(Extraído e adaptado de: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/
10/03/ciencia/1570102074_391394.html)

1. No segundo parágrafo, a primeira frase
estabelece com a segunda uma relação que pode ser
sintetizada pelo seguinte par de palavras:
A)
B)
C)
D)

2. “Também há antinutrientes que inibem as
proteases e as amilases, que são enzimas que
catalisam as reações necessárias para digerir as
proteínas e os carboidratos” (3º parágrafo).
Considerando a estrutura do período, é possível
aﬁrmar que o trecho destacado tem o papel de:
A)
B)
C)
D)

propor uma alternativa
especiﬁcar uma ideia
indicar uma consequência
apresentar uma comparação

3.

O preﬁxo “anti-”, presente em “antinutricional”,
reforça a existência de elementos com a seguinte
ação sobre o organismo:
A)
B)
C)
D)

bloquear a absorção de nutrientes
promover o ganho de peso desmedido
impedir o excesso de hidratação normal
fundamentar uma alimentação industrializada

4. No terceiro parágrafo, o emprego dos dois-pontos
assume a função de:
A)
B)
C)
D)

retiﬁcar uma ideia proposta
indicar uma solução provisória
contrapor uma sugestão genérica
apresentar um processo anunciado
RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Considere as 3 proposições abaixo:




2 + 7 = 9 e 4 + 8 = 12
3  3 ou 5  5
Se...........então......é um número irracional

O número de proposições que possui o valor lógico
verdade é igual a:
A)
B)
C)
D)

2

tese/antítese
generalização/explicação
particularização/indução
aﬁrmação/correlação

0
1
2
3
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6. Admita que n(X) represente o número de
elementos de um conjunto X. Dados os conjuntos A e
B é verdade que:




n(A  B) = 42
n(A – B) = 2.n(A  B)
n(B) = 4.n(A  B)

O valor de n(A) é:
A)
B)
C)
D)

10. Déborah foi aprovada em concurso para a
carreira do magistério do município de Cuiabá e, após
o período legal, veio a ser conﬁrmada no cargo e
requereu promoção. Nos termos da Lei municipal, a
promoção dar-se-á em virtude da nova habilitação ou
titulação, imediatamente superior ao que ocupa na
carreira, devidamente comprovada. Trata-se da
promoção de:
A) desempenho
B) nível
C) cargo
D) posto

7
14
21
28

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

7. Numa sacola há 10 bolas numeradas de 1 a 10.
Retira-se ao acaso uma das bolas e a probabilidade
de o número desta bola ser um múltiplo de k é igual a
1/5. A soma dos possíveis valores de k é igual a:
A)
B)
C)
D)

11. Durante o exercício ﬁnanceiro de 2018, foram
realizadas as seguintes transações por uma
determinada prefeitura: (valores em Reais)

11
9
7
5

8. Um mercado vende água somente em garrafas
que contém 2 ou 5 litros e no estoque há um total de
80 dessas garrafas que totalizam 250 litros de água.
Se n representa a quantidade de litros de água
armazenada apenas nas garrafas de 5 litros, o valor
de n é igual a:
A)
B)
C)
D)

Na elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa,
em 31 de dezembro, o valor do ﬂuxo de caixa líquido
das atividades operacionais foi:

200
180
160
150
LEGISLAÇÃO

A)
B)
C)
D)

positivo de R$ 153.000,00
positivo de R$ 162.000,00
negativo de R$ 188.000,00
negativo de R$ 73.000,00

9.

Diego foi eleito vereador do município de Cuiabá
e não pôde comparecer à sessão solene de posse,
por motivos familiares. De acordo com a Lei Orgânica
do Município de Cuiabá, caso não haja posse do
vereador no prazo legal ocorrerá a perda do mandato,
salvo justo motivo aceito:
A)
B)
C)
D)

pela maioria absoluta dos membros da Câmara
pelos integrantes da Mesa Diretora da Câmara
pela maioria simples dos membros da Câmara
pelos integrantes do partido político do vereador
com assento na Câmara

3
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12. O valor total das fontes de recursos no Quadro
de Superávit/Déﬁcit Financeiro, constante da
composição do balanço patrimonial, deve ser igual ao
valor obtido pela diferença entre o ativo ﬁnanceiro e
passivo ﬁnanceiro do Quadro do Ativos e Passivos
Financeiros e Permanentes. Para a apresentação do
quadro do superávit/déﬁcit ﬁnanceiro, serão
utilizados os registros efetuados na seguinte conta
contábil:
A) Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional
B) Disponibilidade por Destinação de Recursos
Utilizados
C) Disponibilidade por Destinação de Recursos
D) Controle da Disponibilidade de Recursos

13.

Com base no balanço orçamentário de uma
determinada prefeitura, elaborado em 31/12/2018,
foram extraídas as seguintes informações:
Economia de gastos............R$ 3.300,00
Superávit.............................R$ 9.900,00
Excesso de arrecadação......R$ 2.640,00
Dotação atualizada.............R$ 52.800,00
Sabendo-se que, no exercício, a LOA não foi
retiﬁcada, não houve reﬁnanciamento de dívidas e
nem reabertura de saldo remanescente de créditos
adicionais do exercício anterior, o montante das
receitas realizadas no exercício foi igual a:
A)
B)
C)
D)

R$ 49.500,00
R$ 56.100,00
R$ 46.200,00
R$ 59.400,00

14. Em 30/09, a Empresa Comercial Ltda adquiriu à
vista mercadorias para revenda por R$ 20.000,00. No
dia seguinte, vendeu a prazo todo o lote adquirido por
R$ 26.000,00, com emissão de duplicata para
recebimento em 60 dias. Nas operações com
mercadorias, o ICMS incidente era de 10%. Após a
realização dessas operações, as variações do índice
de liquidez corrente (LC), liquidez seca (LS) e
liquidez imediata (LI) estão indicadas na seguinte
alternativa:
A)
B)
C)
D)

4

LC e LI aumentaram e LS diminuiu
LC e LI diminuíram e LS aumentou
LC e LS aumentaram e LI diminui
LC, LS e LI aumentaram

15. No ﬁnal do exercício, após todos os ajustes
efetuados e apurado o resultado do exercício, a Cia.
ABC elaborou o balancete de veriﬁcação reunindo
somente as contas patrimoniais. Foram feitas as
seguintes observações:
I.

o somatório dos saldos de todas as contas
indicadas no balancete era de R$ 120.000,00;
II. o montante dos saldos das contas retiﬁcadoras do
ativo era igual a R$ 10.000,00;
III. os saldos das contas retiﬁcadoras do patrimônio
líquido somados apresentavam o valor de
R$ 9.200,00
IV. não constava no balancete nenhuma conta
retiﬁcadora referente às exigibilidades.

Com base nessas informações, quando da
elaboração do balanço patrimonial o montante do
ativo total evidenciado era de:
A)
B)
C)
D)

R$ 50.800,00
R$ 50.000,00
R$ 42.800,00
R$ 40.800,00

16.

Na lei orçamentária do Município ABC, as
dotações para realizações das ações dos programas
de trabalho são consignadas diretamente a cada uma
das suas secretarias, assumindo-se, assim, a função
de uma unidade orçamentária. No mês de abril, a
Secretaria Municipal de Educação efetuou a
transferência de uma parcela da sua dotação para a
Secretaria Municipal de Obras Públicas, a ﬁm de
realizar adaptações e reparos no prédio de um grupo
escolar como também a construção de um ginásio
poliesportivo no terreno da escola. Para registro
dessa transação, a secretaria recebedora do crédito
efetuou, sob o enfoque da informação de natureza
orçamentária, o seguinte lançamento:
A) D: Outras Descentralizações de Créditos
Recebidos
C: Crédito Disponível
B) D: Movimentação de Créditos Recebidos Destaque
C: Crédito Disponível
C) D: Movimentação de Créditos Recebidos –
Provisão
C: Crédito Disponível
D) D: Crédito Adicional Suplementar
C: Crédito Disponível
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17. A Cia. XYZ, no exercício de 2018, apurou um
lucro líquido de R$ 100.000,00 e providenciou a
seguinte destinação: 5% para a Reserva Legal, 8%
para a Reserva de Contingência e 10% para a
Reserva Estatutária. Sabendo-se que o balanço
patrimonial de 2017 informava um prejuízo
acumulado de R$ R$ 40.000,00 e que, no exercício
de 2018, foi efetuada a reversão da reserva de
contingência apropriada em 2017, que não foi
utilizada no valor de R$ 4.000,00, e que o estatuto da
companhia é omisso, o montante dos dividendos
obrigatórios a serem distribuídos aos acionistas
deveria ter sido igual a:
A)
B)
C)
D)

R$ 28.100,00
R$ 25.100,00
R$ 40.500,00
R$ 25.500,00

18. Uma empresa revendedora de mercadorias no
mês de setembro realizou as seguintes operações:
02/set - aquisição de 10 unidades no total de R$ 20.000,00
10/set - aquisição de 30 unidades no total de R$ 72.000,00
17/set - venda de 20 unidades no total de R$ 45.000,00
20/set - aquisição de 30 unidades no total de R$ 90.000,00
24/set - aquisição de 25 unidades no total de R$ 80.000,00
29/set - venda de 60 unidades no total de R$ 180.000,00

Sabendo-se que, no início do mês, não havia
mercadorias em estoque, nas operações realizadas a
alíquota de imposto era de 10% e que a empresa
adota o método do custo médio ponderado para
avaliar seu estoque, pode-se aﬁrmar que o montante
do estoque no ﬁnal do mês era igual a:
A)
B)
C)
D)

R$ 38.800,00
R$ 37.230,40
R$ 41.821,60
R$ 43.200,00

19. Do balanço patrimonial elaborado em
31/12/2018 pela Companhia Alvorada, foram
observados os seguintes dados e informações:
I.

os montantes do Ativo Circulante e do Ativo Não
Circulante eram, respectivamente, iguais a
R$ 10.250,00 e R$ 27.250,00;
II. o montante do Passivo Circulante era de
R$ 10,000,00;
III. o Passivo Não Circulante e o Patrimônio Líquido
correspondiam, respectivamente, a 150% e
120% do Passivo Circulante.

Com esses dados e informações, pode-se aﬁrmar
que o quociente de endividamento da companhia,
nesse exercício, era igual a:
(OBS.: o resultado deverá ser obtido com duas
decimais e utilizando a regra de aproximação)
A) 0,67
B) 0,58
C) 0,43
D) 0,33

20. No exercício ﬁnanceiro vigente, uma
determinada prefeitura efetuou o comprometimento
da dotação orçamentária constante na LOA,
referente à prestação de serviço de terceiro de
pessoa jurídica. Independentemente da natureza de
informação, realizou o seguinte lançamento contábil:
A) D: Crédito Empenhado a Liquidar
C: Crédito Disponível
B) D: Disponibilidade por Destinação de Recurso –
Comprometido por Empenho
C: Controle da Disponibilidade por Destinação de
Recurso
C) D: Disponibilidade por Destinação de Recurso
C: Disponibilidade por Destinação de Recurso –
Comprometida por Empenho
D) D: VPD – Serviços de Terceiros
C: Fornecedores a Curto Prazo (F)
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