
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CONCURSO PARA O CARGO DE 

ASSESSOR – ÁREA CONTABILIDADE 

 

28 de junho de 2015 – Turno da manhã 
 

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA 

  
 

- Este caderno contém 60 questões objetivas. Verifique se ele está completo e se não apresenta 

problemas de impressão. Se for o caso, solicite ao fiscal de sala a substituição deste caderno. 

- Preencha agora os campos destacados acima. No primeiro, escreva seu nome com letra legível; no 

segundo, aponha sua assinatura. 

- Confira a correção de seus dados pessoais constantes na folha de respostas; em caso de erro, consulte 

um fiscal de sala. 

- Preencha as elipses da folha de respostas com caneta esferográfica preta, sem rasurar. 

- Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

- Não utilize qualquer espécie de material para consulta. 

- Abstenha-se de fazer perguntas relacionadas ao conteúdo das questões. 

- O candidato NÃO PODERÁ LEVAR ESTE CADERNO DE QUESTÕES; o caderno será disponibilizado para 

consulta no site www.mprs.mp.br. 

- Não deixe de assinar a folha de respostas e a lista de presenças. 

- Para resolver as 60 questões objetivas deste caderno, você disporá, no máximo, de 4 horas. 

 
 

A partir do dia 01 de julho de 2015, o gabarito das 60 questões objetivas será publicado no Diário Eletrônico do 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e também estará disponível para consulta no site 

www.mprs.mp.br/concursos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
1. Dentre os usuários da contabilidade, os provedores 

de capital de risco e seus analistas, que se 
preocupam com o risco inerente ao investimento e o 
retorno que ele produz, são caracterizados como 

(A) empregados. 
(B) credores por empréstimos. 
(C) fornecedores e outros credores comerciais. 
(D) clientes. 
(E) investidores.  

 
2. As informações, quando podem influenciar as 

decisões econômicas dos usuários, ajudando-os a 
avaliar o impacto de eventos passados, presentes ou 
futuros ou confirmando ou corrigindo as suas 
avaliações anteriores, são consideradas  

(A) confiáveis. 
(B) íntegras. 
(C) relevantes. 
(D) tempestivas. 
(E) materiais. 

 
3. Considere os itens abaixo. 

1. Despesas Antecipadas 
2. Impostos a Recuperar 
3. Salários e Férias a Pagar 
4. Receita Líquida de Venda de Mercadorias 
5. Resultado de Equivalência Patrimonial 

 
Com base nestas informações, é correto afirmar que 
as contas contábeis especificadas nos itens 

(A) 1, 2 e 3 são patrimoniais e  4 e 5 são de 
resultado. 

(B) 2 e 3 são patrimoniais e 1, 4 e 5 são de 
resultado. 

(C) 1, 3 e 5 são patrimoniais e 2 e 4 são de 
resultado. 

(D) 3, 4 e 5 são patrimoniais e 1 e 2 são de 
resultado. 

(E) 4 e 5 são patrimoniais e 1, 2 e 3 são de 
resultado. 

 
4. A mensuração do valor justo destina-se  

(A) a todos os ativos e passivos da empresa. 
(B) somente a um ativo em particular. 
(C) somente a um passivo em particular. 
(D) a uma receita ou despesa em particular. 
(E) a um ativo ou passivo em particular. 

 
5. O custo da manutenção periódica de um item do 

imobilizado é reconhecido no 

(A) resultado. 
(B) valor residual do bem. 
(C) valor justo do bem. 
(D) valor depreciável do bem. 
(E) valor de mercado do bem. 

Instrução: As questões 6 a 8 estão relacionadas ao 
Balancete abaixo. 

 

 
6. Após a elaboração da Demonstração do Resultado 

do Exercício e do Balanço Patrimonial, teremos o 
total do Ativo de  

(A) 11.500 
(B) 12.190 
(C) 12.300 
(D) 12.700 
(E) 13.100 

 

7. Após a elaboração da Demonstração do Resultado 
do Exercício e do Balanço Patrimonial, teremos o 
somatório do Passivo Circulante com o Passivo não 
Circulante no montante de 

(A) 3.100 
(B) 3.550 
(C) 7.190 
(D) 11.500 
(E) 12.190 

 

8. Após a elaboração da Demonstração do Resultado 
do Exercício, o Resultado antes do Imposto de 
Renda e da Contribuição Social foi de 

(A) 3.390 
(B) 4.190 
(C) 5.390 
(D) 6.390 
(E) 7.190 

 

9. A redução no lucro por ação ou o aumento no 
prejuízo por ação resultante do pressuposto de que 
os instrumentos conversíveis sejam convertidos, de 
que as opções ou os bônus de subscrição sejam 
exercidos, ou de que sejam emitidas ações após 
satisfação das condições especificadas são 
conhecidos como 

BALANCETE (Em R$ 1.000.000,00) 
Ajustes de Avaliação Patrimonial (positivo) 300 
Caixa ou equivalentes de Caixa 200 
Capital social 5.400 
Clientes (vencimento após 12 meses) 2.800 
Clientes (vencimento até 12 meses) 3.500 
Custo das Vendas 5.000 
Debêntures a Pagar (vencimento após 12 meses) 400 
Despesas administrativas 1.100 
Despesas antecipadas (vencimento exercício 
seguinte) 110 
Despesas com vendas 800 
Despesas Financeiras 110 
Estoques 1.300 
Fornecedores (Vencimento em até 12 meses) 3.100 
Imóveis de Uso 3.900 
Impostos a Recuperar (vencimento após 12 meses) 280 
Impostos e Contribuições a Recolher (Vencimento 
após 12 meses) 50 
Participações societárias em coligadas 210 
Prejuízos Acumulados 490 
Reservas de Lucro 150 
Resultado de Equivalência Patrimonial 400 
Vendas Líquidas 10.000 
SOMA 39.600 
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(A) ações emissíveis sob condição.  
(B) ação ordinária potencial. 
(C) resultado básico por ação. 
(D) antidiluição. 
(E) diluição.  

 
Instrução: As questões 10 a 14 estão relacionadas aos 
dados abaixo. 

 

 
 

 
 
 

10. Em relação à participação do capital de terceiros, 
após o cálculo dos índices, temos que 

(A) 2012 foi melhor que 2013 e pior que 2014. 
(B) 2013 foi melhor que 2014 e que 2012. 
(C) 2014 foi pior que 2013 e melhor que 2012. 
(D) 2012 foi melhor que 2013 e melhor que 2014. 
(E) 2014 foi melhor que 2013 e igual a 2012. 

 
 

11. Já com relação à rentabilidade do ativo, após o 
cálculo dos índices, temos que 

(A) 2014 foi melhor que 2013 e pior que 2012. 
(B) 2014 foi pior que 2013 e melhor que 2012. 
(C) 2013 foi melhor que 2014 e melhor que 2012. 
(D) 2014 foi melhor que 2012 e igual a 2013. 
(E) 2012 foi melhor que 2013 e melhor que 2014. 

 
 

12. Considerando a imobilização dos recursos não 
correntes, após o cálculo dos índices, temos que 

(A) 2014 foi pior que 2013 e que 2012. 
(B) 2014 foi melhor que 2012 e igual a 2013. 
(C) 2013 foi melhor que 2014 e melhor que 2012. 
(D) 2012 foi igual a 2014 e pior que 2013. 
(E) 2012 foi melhor que 2012 e melhor que 2014. 

 
 

13. Após o cálculo dos índices, com relação à liquidez 
corrente, temos que ela  

(A) em 2014 foi pior que em 2013 e pior que em 
2012. 

(B) em 2013 foi melhor que em 2014 e melhor que 
em 2012. 

(C) em 2014 foi melhor que em 2012 e igual a 
2013. 

(D) em 2012 foi igual a 2014 e pior que em 2013. 
(E) em 2014 foi melhor que em 2013 e melhor que 

em 2012. 
 

14. Analisando o giro do ativo, após o cálculo dos 
índices, verificamos que 

(A) 2014 foi pior que 2013 e pior que 2012. 
(B) 2014 foi melhor que 2013 e que 2012. 
(C) 2013 foi melhor que 2014 e que 2012. 
(D) 2014 foi melhor que 2012 e igual a 2013. 
(E) 2012 foi igual a 2014 e pior que 2013. 

 
15. Uma receita orçamentária efetiva gera 

(A) um fato contábil permutativo aumentativo. 
(B) uma variação patrimonial qualitativa 

aumentativa. 
(C) um fato contábil modificativo aumentativo. 
(D) uma variação patrimonial quantitativa 

diminutiva. 
(E) um fato contábil de exação.  

 
 
 

 

BALANÇO PATRIMONIAL (Em R$ 1.000.000,00) 
ATIVO 2014  2013  2012  
CIRCULANTE 230  202  185  
Caixa e Equivalentes de Caixa 12  10  9 
Contas a Receber de Clientes 120  100  90 
Estoques 90  85  80 
Despesas Antecipadas 8  7  6 
NÃO CIRCULANTE 2.502 2.330  2.400  
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 970  940   950  
Contas a Receber de Clientes 460  490  500 
Depósitos Judiciais 390  400  420 
Impostos a Recuperar 120  50  30 
INVESTIMENTOS 300  200  200 
IMOBILIZADO 1.202  1.150  1.200 
INTANGÍVEL 30  40  50 
TOTAL DO ATIVO 2.732  2.532  2.585  

    
    PASSIVO 2014  2013  2012 
CIRCULANTE 460  412  727  
Empréstimos, financiamentos e 
debêntures 100  80  409 
Fornecedores  300  280  270 
Impostos e Contribuições a Recolher 46  39  36 
Salários e Férias a Pagar 14  13  12 
NÃO CIRCULANTE 920  810  580  
Empréstimos, financiamentos e 
debêntures 460  375  170 
Fornecedores  420  400  380 
Impostos e Contribuições a Recolher 40  35  30 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.352  1.310  1.278  
Capital Social 1.000  1.000  1.000 
Reservas de Capital 200  170  160 
Reservas de Lucro 140  130  110 
Ajustes de Avaliação Patrimonial 12  10  8 
TOTAL DO PASSIVO E 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.732  2.532 2.585  

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Em R$ 
1.000.000,00) 
  2014  2013  2012 
VENDAS LÍQUIDAS 7.200  7.900  9.800 
Custo das Vendas 5.900  5.800  6.800 
LUCRO BRUTO 1.300  2.100  3.000  
Despesas Administrativas 310  210  130 
Despesas com Vendas 210  200  230 
Despesas com Perdas em Créditos 20  15  28 
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE 
RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 760  1.675  2.612  
Imposto de Renda e Contribuição 
Social 190  419  653  
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 570  1.256  1.959  
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16. Ativos que surgem de eventos não planejados ou 
não esperados que não estejam totalmente sob o 
controle da entidade e que acarretem a possibilidade 
de um ingresso de recursos sob a forma de 
benefícios econômicos ou potencial prestação de 
serviços à entidade são reconhecidos como  

 

(A) especiais. 
(B) vinculados. 
(C) de valor justo. 
(D) de imparidade.  
(E) contingentes. 

 
 

17. A existência de uma obrigação presente resultante 
de eventos passados, que seja possível fazer uma 
estimativa confiável do valor da obrigação e que 
seja provável uma saída de recursos que incorporam 
benefícios econômicos ou potencial de serviços para 
a extinção da obrigação, define 

 

(A) uma provisão. 
(B) um passivo contingente. 
(C) um fato contábil permutativo. 
(D) um passivo especial. 
(E) um passivo de valor justo. 

 

18. A elaboração do Balanço Orçamentário será feita 
utilizando-se as seguintes classes e grupos do Plano 
de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): 

  

(A) Classes 4 e 5, Grupo 2. 
(B) Classes 3 e 4, Grupo 3. 
(C) Classes 5 e 6, Grupo 1. 
(D) Classes 5 e 6, Grupo 2. 
(E) Classes 7 e 8, Grupo 2. 

 
 

19. Considere o seguinte lançamento contábil. 

D 7.1.1.1.x.xx.xx Responsabilidades de Terceiros por 
Valores, Títulos e Bens 
C 8.1.1.1.x.xx.xx Execução de Responsabilidades de 
Terceiros por Valores, Títulos e Bens  
 

Este lançamento contábil é relativo 
 
(A) ao empenho da despesa para concessão de 

Suprimento de Fundos. 
(B) ao registro da responsabilidade do agente 

suprido por Suprimento de Fundos. 
(C) à baixa da responsabilidade do agente suprido 

por Suprimento de Fundos. 
(D) ao pagamento do Suprimento de Fundos ao 

suprido. 
(E) à prestação de contas do agente suprido por 

Suprimento de Fundos. 
 
 
 

20. No Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial de 
uma entidade de direito público, o subgrupo que 
pode aparecer tanto aumentando como reduzindo o 
montante do mesmo denomina-se 

 

(A) Adiantamento para futuro aumento de capital. 
(B) Reservas de lucro. 
(C) Ações / cotas em tesouraria. 
(D) Ajustes de Avaliação Patrimonial. 
(E) Reservas de capital. 

 
 

21. Considere os seguintes dados (em R$ 
1.000.000,00). 

 

 

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 29  
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação 
de Passivos  39  
Valorização e Ganhos com Ativos e 
Desincorporação de Passivos 46  

Transferências e Delegações Concedidas 87  

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 120 

Transferências e Delegações Recebidas 120  

Contribuições 132 

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 580  

Exploração e Venda de Bens, serviços e Direitos 781  
 
 
 

Após a elaboração da Demonstração das Variações 
Patrimoniais, teremos um Resultado Patrimonial do 
Período no valor de 
 
 

(A) 464 
(B) 522 
(C) 735 
(D) 1.029 
(E) 1.199 

 
 

22. Ajustes de Exercícios Anteriores é uma 

 

 

(A) despesa Orçamentária. 
(B) conta retificadora de Ativo Circulante. 
(C) conta contábil de Patrimônio Líquido. 
(D) conta contábil de Passivo Circulante. 
(E) conta contábil de Passivo não Circulante. 
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Instrução: Como o cálculo para a resolução das questões de 23 a 30 será realizado manualmente, você deverá 
assinalar a alternativa que apresenta o valor mais próximo do resultado obtido. Para os cálculos manuais, as tabelas 
fornecidas abaixo podem ser utilizadas. Estas tabelas apresentam resultados de cálculos de algumas fórmulas da 
Matemática Financeira, em especial referente  a juros  compostos para pagamento único e  para  séries  de pagamentos 
iguais (rendas certas) ou anuidades. Quando for necessário converter unidades de tempo, considere que um ano tem 12 
meses e 360 dias, e um mês tem 30 dias. 
 
 

 
 

n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00%
1 1,0100   1,0200   1,0300 1,0400 1,0500 1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 

2 1,0201   1,0404   1,0609 1,0816 1,1025 2 0,9803 0,9612 0,9426 0,9246 0,9070 

3 1,0303   1,0612   1,0927 1,1249 1,1576 3 0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 

4 1,0406   1,0824   1,1255 1,1699 1,2155 4 0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 

5 1,0510   1,1041   1,1593 1,2167 1,2763 5 0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 

6 1,0615   1,1262   1,1941 1,2653 1,3401 6 0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 

7 1,0721   1,1487   1,2299 1,3159 1,4071 7 0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 

8 1,0829   1,1717   1,2668 1,3686 1,4775 8 0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 

9 1,0937   1,1951   1,3048 1,4233 1,5513 9 0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 

10 1,1046   1,2190   1,3439 1,4802 1,6289 10 0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 

11 1,1157   1,2434   1,3842 1,5395 1,7103 11 0,8963 0,8043 0,7224 0,6496 0,5847 

12 1,1268   1,2682   1,4258 1,6010 1,7959 12 0,8874 0,7885 0,7014 0,6246 0,5568 

Fator de valor futuro ou de capitalização Fator de valor presente ou de atualização

Quantia individual ou pagamento único

Taxa de juros no período Taxa de juros no período

 n
i1

1

 n
i1

 
 

Taxa de juros no período

n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00%
1 0,9901   0,9804   0,9709 0,9615 0,9524 1 1,0100 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 

2 1,9704   1,9416   1,9135 1,8861 1,8594 2 0,5075 0,5150 0,5226 0,5302 0,5378 

3 2,9410   2,8839   2,8286 2,7751 2,7232 3 0,3400 0,3468 0,3535 0,3603 0,3672 

4 3,9020   3,8077   3,7171 3,6299 3,5460 4 0,2563 0,2626 0,2690 0,2755 0,2820 

5 4,8534   4,7135   4,5797 4,4518 4,3295 5 0,2060 0,2122 0,2184 0,2246 0,2310 

6 5,7955   5,6014   5,4172 5,2421 5,0757 6 0,1725 0,1785 0,1846 0,1908 0,1970 

7 6,7282   6,4720   6,2303 6,0021 5,7864 7 0,1486 0,1545 0,1605 0,1666 0,1728 

8 7,6517   7,3255   7,0197 6,7327 6,4632 8 0,1307 0,1365 0,1425 0,1485 0,1547 

9 8,5660   8,1622   7,7861 7,4353 7,1078 9 0,1167 0,1225 0,1284 0,1345 0,1407 

10 9,4713   8,9826   8,5302 8,1109 7,7217 10 0,1056 0,1113 0,1172 0,1233 0,1295 

11 10,3676 9,7868   9,2526 8,7605 8,3064 11 0,0965 0,1022 0,1081 0,1141 0,1204 

12 11,2551 10,5753 9,9540 9,3851 8,8633 12 0,0888 0,0946 0,1005 0,1066 0,1128 

Taxa de juros no período

Série de pagamentos iguais (anuidades ordinárias ou postecipadas)
Fator de valor presente de uma anuidade ordinária Fator de recuperação de capital

 
   

 




 n
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23. Um título com um valor nominal de R$ 10.000,00 foi liquidado 60 dias após o vencimento. Sabendo-se que foi cobrada 
multa por atraso a taxa de juros simples de 2% ao mês, o montante pago foi de 

(A) R$ 9.416,00 
(B) R$ 9.615,00 
(C) R$ 10.400,00 
(D) R$ 10.404,00 
(E) R$ 19.416,00 

 

24. Uma aplicação única de R$ 100.000,00 é feita em um fundo de investimento com rentabilidade efetiva de 5% ao ano. Os 
rendimentos auferidos transcorridos 24 meses após a data do depósito inicial são de 

(A) R$ 10.000,00 
(B) R$ 10.250,00 
(C) R$ 105.000,00 
(D) R$ 110.000,00 
(E) R$ 110.250,00 
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25. A taxa equivalente anual, em juros compostos, de 2% ao mês é de 

(A) 10,58% 
(B) 24,00% 
(C) 26,82% 
(D) 55,68% 
(E) 155,68% 

 
26. Uma dívida é quitada 315 dias após o vencimento, pelo montante de R$ 12.190,00. Este montante foi calculado 

utilizando-se a convenção linear para períodos não inteiros. Sabendo-se que a taxa de juros composta aplicada é de 
2% ao mês, o valor original da dívida é de 

(A) R$ 10.074,38 
(B) R$ 10.000,00 
(C) R$ 9.999,46 
(D) R$ 9.901,00 
(E) R$ 9.804,42 

 

27. Em uma operação de desconto bancário simples, duplicatas no valor nominal de R$ 100.000,00 foram descontadas 
60 dias antes do vencimento das mesmas, pelo valor presente de R$ 95.240,00. Neste caso, a taxa mensal de 
desconto aplicada foi de 

(A) 0,5% 
(B) 1% 
(C) 1,5% 
(D) 2% 
(E) 2,5% 

 

28. Um carro no valor à vista de R$ 100.000,00 é vendido em 10 prestações iguais, a primeira vencendo 60 dias após a 
compra. Sabendo-se que o custo efetivo do financiamento é de 1% ao mês, o valor da prestação será de 

(A) R$ 10.560,00 
(B) R$ 10.665,60 
(C) R$ 10.772,26 
(D) R$ 11.000,00 
(E) R$ 11.046,00 

 

29. Um imóvel no valor de R$ 1.100.000,00 é financiado pelo Sistema de Amortizações Constantes (SAC) em 11 
prestações mensais com taxa de juros de 1% ao mês. O valor da segunda prestação é de 

(A) R$ 101.000,00 
(B) R$ 102.200,00 
(C) R$ 106.150,00 
(D) R$ 110.000,00 
(E) R$ 111.570,00 

 

30. Uma dívida de condomínio é avaliada em 31/01/2014 em R$ 2.000,00. A taxa de inflação acumulada no período de 
31/01/2014 a 31/10/2014 foi de 1,8%. Assinale a alternativa que apresenta o valor atualizado da dívida em 
31/10/2014. 

(A) R$ 2.036,00 
(B) R$ 2.040,00 
(C) R$ 2.324,00 
(D) R$ 2.360,00 
(E) R$ 2.400,00  
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Instrução: As questões 31 a 43 estão relacionadas ao texto abaixo. 
 

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 
42 
43 
 

   A expansão da economia brasileira e a necessidade de investimentos no país têm trazido para o 
Brasil dezenas de empresas de várias partes do mundo. Entre as companhias europeias que aportam 
por aqui, interessadas em atuar como fornecedoras em áreas como infraestrutura e serviços, por 
exemplo, as de pequeno e médio porte começam a enfrentar um problema: a falta de pessoal 
qualificado para atender a norma contábil internacional. 
   O Brasil aderiu e adotou rapidamente a norma IFRS (International Financial Reporting Standards), 
que fixa padrões para as informações financeiras das empresas, mas não se preparou para 
universalizar seu uso. A norma entrou em vigor em 2010. As empresas tiveram apenas dois anos 
para se familiarizar com ela. Na Europa, por exemplo, a adoção foi gradual. Países como Canadá, que 
está adotando agora, Estados Unidos e Japão retardaram a entrada da IFRS em vigor. 
   “São dois os problemas das empresas de médio porte que chegam ao Brasil neste momento: 
entender a legislação fiscal e encontrar pessoas capacitadas para atender as normas internacionais”, 
aponta Marcello Lopes, diretor da LCC Auditores e Consultores. Nos últimos seis meses, Lopes conta 
ter atendido a 13 solicitações de empresas das áreas de health care,  hotelaria, embalagens  e  
alimentos ________ procura de soluções para suas demonstrações financeiras. O problema é que, 
apesar da adoção rápida, o conhecimento das novas normas IFRS no Brasil está limitado a grandes 
empresas e a grandes escritórios de contabilidade. Nem os escritórios menores nem as empresas de 
pequeno porte se prepararam. 
   O que as empresas têm feito para sanar as dificuldades, em especial as de pequeno e médio porte, 
é procurar, no primeiro momento, um escritório de contabilidade para atender ________ suas 
necessidades mais urgentes. Essa terceirização deve levar no mínimo um ano – “para pôr a casa em 
ordem” – e no máximo três, diz Lopes. É o tempo necessário para preparar um departamento de 
contabilidade interno apto a atender a todas as normas. A contabilidade interna torna o acesso às 
informações mais ________ e permite que a empresa formule estratégias mais rapidamente, o que 
seria uma das vantagens da norma IFRS, comenta o diretor da LCC Auditores e Consultores. 
   “As empresas ganham com uma contabilidade voltada para os grandes números, como a proposta 
pela IFRS. Podem administrar melhor seus custos, contas a pagar e a receber, e fluxo de caixa, entre 
outras informações importantes para a gestão”, diz Lopes. 
   A complexidade das normas fiscais é apontada por consultores e executivos como o problema mais 
sério para as demonstrações financeiras no país. Se a falta de conhecimento sobre as normas IFRS 
representa dificuldade hoje, pode deixar de ser dificuldade em pouco tempo, na medida em que o 
mercado adotar as regras e a elas se adaptar. Notem que, para a complexidade fiscal, não se vê 
solução fácil no horizonte. 
   Quando adotou a IFRS, o Brasil criou o RTT (Regime Tributário de Transição), pelo qual as 
demonstrações passaram a ser adaptadas às novas regras. Se, por um lado, o RTT facilitou as coisas, 
por outro, criou um problema. “Na prática, ficaram três contabilidades: a local, caminhando para a 
norma IFRS; a fiscal, com ajustes pelo RTT; e a global, que é usada nos reportes à matriz.” 
    Para quem chega ao país, o cipoal fiscal é incompreensível. “Nós fazemos muitas aberturas de 
empresas que estão chegando ao Brasil. Praticamente todas já têm noção de IFRS, mas 
desconhecem a legislação brasileira”, revela Kátia Abade, diretora de outsourcing da Baker Tilly 
Brasil. “O problema, então, é conciliar a IFRS com as normas locais, que  são complexas e exigem 
que façamos um esforço para familiarizar as empresas com ela. Explicar essas diferenças ________ 
horas adicionais de dedicação.  
 

Adaptado de: BELO, E.  Disponível em:<http://www.portalcfc.org.br/noticia.php?new=7982>. Acesso em: 24 mar. 2015. 
 

31. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 15, 20, 24 e 42, nesta ordem. 

(A) a  –  à – ágeis  – demanda  
(B) à  –  a – ágeis  – demandam 
(C) à  –  a – ágil    – demanda 
(D) à  –  à – ágil    – demandam 
(E) a  –  a – ágeis  – demandam 

 

32. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as afirmações abaixo, conforme estejam, ou não, de acordo com o texto. 

(    ) As normas IFRS estabelecem parâmetros para a legislação fiscal nacional e internacional. 
(   ) Empresas estrangeiras aguardam a regulamentação da norma IFRS no Brasil para iniciar a exportação de produtos 
para hotelaria. 
(    ) Todas as empresas necessitam criar um departamento de contabilidade para agilizar o acesso às informações. 
(    ) O desconhecimento da legislação fiscal brasileira é um dos problemas enfrentados pelas empresas estrangeiras que 
querem investir no Brasil. 

http://www.portalcfc.org.br/noticia.php?new=7982
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A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 
 

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

33. Considere as seguintes afirmações sobre segmentos 
do texto. 

I. Do segmento não se vê solução fácil no 
horizonte (l. 32-33), infere-se que é difícil para as 
empresas adequar-se no curto prazo às normas fiscais. 
II. Do segmento criou um problema (l. 36), 
infere-se que a criação do Regime Tributário de 
Transição não foi suficiente para que a adoção da IFRS 
fosse efetiva no Brasil. 
III. Do segmento o cipoal fiscal é 
incompreensível (l. 38), infere-se que, devido à sua 
complexidade, a legislação fiscal brasileira é de difícil 
compreensão para as empresas estrangeiras que 
querem investir no Brasil. 

 

Quais estão corretas?  

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

 
34. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 

divisão silábica da respectiva palavra. 

(A) necessidade (l. 1)    → ne – ce – ssi – da – de  
(B) europeias (l. 2)        → eu – ro – pe – ias  
(C) terceirização (l. 21) → ter – ce – i – ri – za – ção  
(D) adaptadas (l. 35)      → a – da – pta – das  
(E) incompreensível (l. 38) → in – com – pre – en – sí – vel    
 

35. Assinale a alternativa que indica o significado que a 
palavra tem no texto. 

(A) aportam (l. 2)        – trazem 
(B) aderiu (l. 6)           – subscreveu 
(C) retardaram (l. 10) – obstaram 
(D) conta (l. 13)          –  relata 
(E) apontada (l. 29)    – denunciada  

 

36. Na coluna da esquerda, abaixo, estão listadas quatro 
palavras retiradas do texto; na da direita, são 
apresentados quatro tipos de formação de palavras. 

Associe adequadamente a coluna da direita à da 
esquerda. 

1. interessadas (l. 3) (  ) adjetivo formado a partir de substantivo 
2. embalagens (l. 14) (  ) adjetivo formado a partir de verbo 
3. financeiras (l. 15) (  ) substantivo formado a partir de verbo 
4. contabilidade (l. 17) (  ) substantivo formado a partir de adjetivo 

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

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

37. Considere as seguintes propostas de alteração na 
ordem de expressões do texto, sem levar em conta 
possíveis alterações nos sinais de pontuação e no 
uso de iniciais maiúsculas e minúsculas. 

 

1. Deslocar por exemplo (l. 3-4) para 
imediatamente antes de infraestrutura (l. 3). 

2. Deslocar no primeiro momento (l. 20) para 
imediatamente depois de têm feito (l. 19). 

3. Deslocar o Brasil (l. 34) para imediatamente 
antes de adotou (l. 34).  

 

Quais propostas manteriam a correção do período? 

(A) Apenas 1. 
(B) Apenas 2. 
(C) Apenas 3. 
(D) Apenas 1 e 3. 
(E) 1, 2 e 3.  

  
38. Considere as seguintes afirmações sobre pronomes 

do texto e os segmentos a que eles se referem. 

I. O pronome as (l. 4) refere-se à palavra áreas (l. 3). 
II. O pronome seu (l. 8) refere-se ao segmento [o 
uso dos] padrões para as informações financeiras 
das empresas (l. 7). 
III. O pronome ela (l. 42) refere-se ao segmento a 
IFRS (l. 41).  

 

Quais estão corretas? 

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

 

39. Considere as seguintes afirmações sobre ocorrências 
da palavra se no texto. 

I. Na linha 7, a palavra se integra um verbo 
pronominal. 
II. Na linha 30, a palavra Se introduz uma oração 
interrogativa indireta. 
III. Na linha 32, no segmento se vê, o se exerce a 
função de índice de indeterminação do sujeito. 

 

Quais estão corretas? 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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40. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as 
afirmações abaixo, referentes a funções sintáticas 
de palavras e segmentos do texto. 

(  ) O segmento gradual (l. 9) exerce função de 
predicativo do sujeito. 

(    ) O segmento um  escritório  de  contabilidade  
(l. 20) exerce a função de objeto direto. 

(   ) O segmento à matriz (l. 37) exerce função de 
objeto indireto. 

(   ) O segmento Kátia Abate (l. 40) desempenha a 
função de sujeito da oração em que se encontra. 

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

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

 
41. Considere as seguintes formas verbais extraídas do 

texto. 

1. retardaram (l. 10) 
2. têm feito (l. 19) 
3. seria (l. 25) 
4. Notem (l. 32) 
5. façamos (l. 42) 

Dessas formas, estão no modo indicativo apenas 

(A) 1 e 2. 
(B) 1, 2 e 3. 
(C) 1, 3 e 4. 
(D) 3, 4 e 5. 
(E) 2, 3, 4 e 5. 

 

42. O verbo levar, que aparece em sua forma infinitiva 
na linha 21, tem o mesmo sentido no texto e na 
frase 

(A) As empresas levarão tempo para conseguir 
entender a norma IFRS. 

(B) As empresas apresentaram soluções que levam 
a diferentes fins. 

(C) Os investidores levavam tudo na brincadeira. 
(D) Ele levou por muitos anos vida fácil. 
(E) A doença o levou aos 30 anos. 

 

43. Considere as seguintes afirmações sobre o uso de 
sinais de pontuação no texto. 

I. Os travessões colocados antes e depois da 
sequência “para pôr a casa em ordem” (l. 21-22) 
poderiam ser substituídos por vírgulas, sem prejuízo do 
significado e da correção do período. 
II. A vírgula colocada  depois  de  rapidamente  (l. 
24) poderia ser substituída por ponto final, iniciando-se 
o período seguinte com letra maiúscula, sem prejuízo 
do significado e da correção do período. 
III. A vírgula colocada depois de país (l. 38) poderia 
ser suprimida, sem prejuízo do significado e da 
correção do período. 

 

Quais estão corretas? 
 

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

 
 

Instrução: Considerando que a correção gramatical é um 
dos requisitos fundamentais da redação oficial, assinale nas 
questões 44 e 45 a alternativa em que o enunciado está 
inteiramente de acordo com as normas do padrão culto da 
Língua Portuguesa. 
 

44.  

(A) Nunca preocupei-me com os estudos. 
(B) Pouco importa-me o que você disse a meu 

respeito. 
(C) Quem pediu-lhe ajuda? 
(D) Vou buscá-la na repartição às 12 horas para o 

almoço. 
(E) Em tratando-se de fofoca, é sempre bom averiguar 

os fatos.  
 
45.  

(A) A realização de um concurso serve para aferir o 
conhecimento dos candidatos. 

(B) Transmita meus comprimentos ao seu colega 
pela aprovação no concurso. 

(C) Nas demonstrações contábeis, deve-se ratificar 
todo e qualquer documento mal redigido. 

(D) O acusado teve que pagar uma multa pela 
norma que ele infligiu. 

(E) O candidato expiou discretamente para 
encontrar a resposta em suas apostilas. 

 
 
 

NOÇÕES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO 
 

46. Considerando o que dispõe a Constituição Federal 
acerca dos “Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos”, assinale com  V (verdadeiro) ou com F 
(falso) as seguintes afirmações.  

(  ) Todos podem reunir-se pacificamente, sem 
armas, em locais abertos ao público, desde que 
comuniquem e tenham autorização da autoridade 
competente.  
(  ) Aos autores pertence o direito exclusivo de 
utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei 
fixar.  
(  ) São a todos assegurados, independentemente 
do pagamento de taxas, o direito de petição aos 
Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder.  
(  ) A lei penal sempre retroagirá para melhor 
julgamento da lide, conforme interpretação do 
julgador.  
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A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é 

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

 
47. Considerando o disposto no Capítulo II do Título II da 

Constituição Federal, pode-se afirmar que NÃO faz 
parte do rol dos “Direitos Sociais” 

(A) a saúde. 
(B) a liberdade.  
(C) o trabalho. 
(D) a assistência aos desamparados. 
(E) a moradia. 

 
48. Dentre os cargos abaixo arrolados, assinale aquele que 

NÃO é privativo de brasileiro nato.  

(A) Ministro do Supremo Tribunal Federal 
(B) Carreira diplomática 
(C) Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
(D) Oficial das Forças Armadas 
(E) Vice-Presidente da República 

 
49. Assinale a afirmação correta. 

(A) O Colégio de Procuradores de Justiça é composto 
por todos os Procuradores de Justiça.  

(B) O único membro nato do Conselho Superior do 
Ministério Público é o Procurador-Geral de Justiça.  

(C) O Corregedor-Geral do Ministério Público será 
eleito pelo Colégio de Procuradores, dentre todos os 
membros da carreira.  

(D) Os Centros de Apoio Operacional são órgãos da 
Administração Superior do Ministério Público.  

(E) Aos membros do Ministério Público é permitido o 
exercício da advocacia.  
 

50. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 
aparecem. 

O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo 
_______, para um mandato de ________ anos, dentre 
os ________com mais de ________ anos de efetivo 
exercício na carreira e, no mínimo, 35 (trinta e cinco) 
anos de idade implementados até a data da posse, 
indicados em lista tríplice. 

(A) Presidente do Tribunal de Justiça – dois – 
Procuradores de Justiça – quinze 

(B) Governador do Estado – três – Procuradores de 
Justiça – dez 

(C) Presidente da Assembleia Legislativa – quatro – 
Membros do Ministério Público – quinze 

(D) Governador do Estado – dois – Membros do 
Ministério Público – dez  

(E) Presidente do Tribunal de Justiça – três – 
Promotores de Justiça – dez 
 

51. Nos termos da Constituição do Estado do Rio Grande 
do Sul, é correto afirmar relativamente ao Ministério 
Público que lhe incumbe 

(A) promover a unificação da jurisprudência 
administrativa do Estado.  

(B) prestar assistência jurídica e administrativa aos 
Municípios, a título complementar ou supletivo.  

(C) exercer o controle externo das atividades 
desenvolvidas nos estabelecimentos prisionais.  

(D) representar os interesses da administração pública 
estadual perante os Tribunais de Contas do Estado 
e da União.  

(E) emitir parecer nos processos administrativos 
disciplinares que forem encaminhados à decisão 
final do Governador.  

 

52. Relativamente aos servidores públicos civis, nos termos 
da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, 
assinale a alternativa que apresenta uma afirmação 
INCORRETA. 

(A) Os cargos em comissão são de livre nomeação e 
exoneração, observados os requisitos gerais de 
provimento em cargos estaduais. 

(B) A lei poderá estabelecer, a par dos gerais, 
requisitos específicos de escolaridade, habilitação 
profissional, saúde e outros para investidura em 
cargos em comissão. 

(C) As carreiras, em qualquer dos Poderes, serão 
organizadas de modo a favorecer o acesso 
generalizado aos cargos públicos. 

(D) É vedada a participação dos servidores públicos no 
produto da arrecadação de multas, inclusive da 
dívida ativa. 

(E) O servidor público será aposentado 
compulsoriamente aos setenta anos de idade, com 
proventos integrais.  

 

53. Considerando o que dispõe a Lei Complementar 
Estadual n.º 10.098/94 – Estatuto e Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande 
do Sul,  NÃO é forma de provimento de cargo público 

(A) a Recondução. 
(B) o Aproveitamento. 
(C) a Reversão. 
(D) a Posse.  
(E) a Nomeação. 

 

54. Nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 
10.098/94 – Estatuto e Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, é 
correto afirmar que 

(A) o estágio probatório é o período de três anos em 
que o servidor, nomeado em caráter efetivo, ficará 
em observação e durante o qual será verificada a 
conveniência ou não de sua confirmação no cargo. 

(B) o servidor preso para perquirição de sua 
responsabilidade em crime comum ou funcional 
será considerado afastado do exercício do cargo e, 
se absolvido, terá considerado este tempo como de 
efetivo exercício.  

(C) o servidor público estável somente perderá o cargo 
em virtude de sentença judicial, ainda que não 
transitada em julgado. 

(D) readaptação é a passagem do servidor de um grau 
para o imediatamente superior, dentro da 
respectiva categoria funcional.  

(E) o servidor reintegrado será submetido à inspeção 
médica e, verificada a incapacidade para o serviço 
público, será posto em disponibilidade.  
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55. Relativamente ao que dispõe a Lei n.º 8.429/92 – Lei 
de Improbidade Administrativa, assinale a afirmação 
correta. 

(A) O integral ressarcimento do dano dar-se-á tão 
somente quando ocorrer lesão ao patrimônio 
público por ação ou omissão dolosa do agente ou 
de terceiro. 

(B) Consideram-se atos de improbidade administrativa 
tão somente aqueles que implicam enriquecimento 
ilícito do agente público. 

(C) As penas previstas na Lei n.º 8.429/92 são as 
únicas possíveis de serem aplicadas aos agentes 
públicos que cometerem atos de improbidade 
administrativa. 

(D) Na fixação das penas previstas na Lei n.º 8.429/92 
o juiz levará em consta a extensão do dano 
causado, assim como o proveito patrimonial obtido 
pelo agente.  

(E) A perda da função pública e a suspensão dos 
direitos políticos se efetivam tão logo proferida a 
decisão judicial de primeiro grau, 
independentemente do trânsito em julgado da 
sentença condenatória. 
 

INFORMÁTICA 
 
56. A respeito do sistema operacional Windows, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

(A) O aplicativo padrão utilizado para atualização 
automática do sistema operacional é o Windows 
Update. 

(B) O recurso chamado “biblioteca” é uma coleção de 
itens, como arquivos e pastas, reunidos de vários 
locais, que podem estar no seu computador, em um 
disco rígido externo ou no computador de outra 
pessoa.  

(C) A barra de tarefas da área de trabalho que, por 
padrão, está localizada na extremidade inferior da 
tela, pode ser movida para qualquer uma das 
outras extremidades da tela. 

(D) Não existe uma maneira de se excluir um arquivo 
permanentemente, sem que este arquivo seja 
enviado para a “Lixeira do Windows”. 

(E) Utilitários como “Calculadora” e “Bloco de Notas” 
fazem parte da instalação padrão do sistema 
operacional. 

 

57. Considere as seguintes afirmações a respeito do 
Microsoft Word. 

I. Para localizar um texto, abre-se a caixa de pesquisa 
pressionando-se as teclas de atalho CTRL+L. 
II. O Word não permite o uso de tabelas aninhadas. 
III. As teclas de atalho CTRL+S possuem a função de 
“salvar arquivo”. 
 

Quais estão corretas? 

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

 

58. Sobre redes de computadores e segurança, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Quando se navega na internet, sabe-se que os 
dados estão trafegando criptografados quando o 
protocolo HTTPS está sendo utilizado. 

(B) A intranet é uma rede privada, enquanto a internet 
é uma rede pública. 

(C) Os navegadores Internet Explorer e Mozilla Firefox  
podem utilizar não só os protocolos HTTP e HTTPS, 
mas também o FTP. 

(D) Todos os dispositivos conectados diretamente à 
internet possuem uma identificação única, 
conhecida como “endereço IP”. 

(E) Computadores que não estão ligados a nenhuma 
rede, pública ou privada, estão imunes à infecção 
por vírus e outros malwares, pois estes se 
disseminam exclusivamente pelas redes. 

 

59. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do enunciado abaixo. 

________ são protocolos utilizados por clientes de e-
mail, como o Mozilla Thunderbird, para a obtenção de 
mensagens de e-mail. 

(A) FTP e HTTP 
(B) IMAP e POP3 
(C) SMTP e PPTP 
(D) HTTPS e SNMP 
(E) WWW e MIME 

 

60. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do enunciado abaixo. 

Em um arquivo do Microsoft Excel que contém duas 
planilhas, „Plan1‟ e „Plan2‟, ________ deve ser inserido 
como conteúdo da célula A1 da planilha „Plan1‟, para 
que esta mostre o conteúdo atualizado da célula C3 da 
planilha „Plan2‟. 

(A) =Plan2!C3 
(B) =Plan2$C3 
(C) =$Plan2$C3 
(D) =Plan2.C3 
(E) =C3@Plan2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GABARITO PROVISÓRIO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

1 E 16 E 31 C 46 A 

2 C 17 A 32 B 47 B 

3 A 18 D 33 D 48 C 

4 E 19 B 34 E 49 A 

5 A 20 D 35 D 50 D 

6 C 21 A 36 E 51 C 

7 B 22 C 37 D 52 E 

8 A 23 C 38 C 53 D 

9 E 24 B 39 D 54 B 

10 B 25 C 40 B 55 B 

11 E 26 D 41 B 56 D 

12 C 27 E 42 A 57 A 

13 E 28 B 43 D 58 E 

14 A 29 D 44 D 59 B 

15 C 30 A 45 A 60 A 

 


