
 

                       
 
 
      CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A – CEASA/PR                                                                         
                               CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021     
 

                                                

CONTADOR  

 

Nome:  
 

 
Este caderno de questões contém 60 questões, sendo: 

Língua Portuguesa: 10 
Informática: 10 

Conhecimentos Específicos: 40 
 

LEIA ATENTAMENTE 

1. Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).  
 

 

2. Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal.  
 

 

3. Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão.  
 

 

4. O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem rasuras e 
apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não 
apenas “x”. 
 

5. Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de respostas 
decorrente de erro cometido por candidato. 
 

6. Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
 

7. O tempo de duração da prova será de até 04 (quatro) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente 
do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 
 

8. O candidato poderá levar o caderno de questões após 2h (duas) horas, contada do seu efetivo início. 
 

9. Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e assinado. 
 

10. Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído.  
 

 

11. O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não podendo 
permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 
 

12. O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 
 

13. O gabarito preliminar será divulgado no prazo previsto no Edital de Abertura. 
 

14. Caso necessite ingressar com recurso contra o gabarito preliminar, deverá acessar a área do candidato e realizar o 
protocolo no prazo determinado no Edital de Abertura. 
 

 
 

  



 

RASCUNHO RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto a seguir para responder às questões 
de 1 a 6. 
 

Salvar a Amazônia está ao alcance de todos 
*Janaína Dallan 

10/06/2021  
Todos os anos a Organização das Nações Unidas 
(ONU) elege um problema ambiental com o qual o 
planeta precisa lidar para ser o tema do Mês do Meio 
Ambiente. É uma forma de chamar a atenção para 
questões essenciais que nem sempre recebem a 
atenção devida. Em 2021, é a restauração de 
ecossistemas. 
Para um país como o Brasil, que tem 60% da maior 
floresta tropical do mundo, esse é um assunto que não 
deveria sair nunca da pauta. Mas sabemos que, na 
prática, apesar das questões ambientais estarem 
ganhando cada vez mais visibilidade e relevância, 
especialmente com os pilares ESG, ainda está muito 
longe do ideal e do necessário. A começar pelo pouco 
conhecimento que temos sobre a Amazônia e, 
principalmente, a respeito do que cada um pode fazer 
para preservá-la. Vale lembrar que em torno de 50% 
das emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil são 
provenientes do desmatamento da Amazônia. 
Sim, a preservação da Amazônia está ao alcance de 
todos nós, especialmente das empresas. Não dá mais 
para esperar que políticos façam o que deveriam 
fazer. Temos, claro, que votar com consciência e 
cobrar que façam o que é preciso, mas passou da 
hora de envolver o mercado nesse propósito de forma 
prática e intensiva. Só assim conseguiremos dar o 
salto necessário para interromper o processo de 
destruição da floresta. Ela é muito mais que um 
conjunto esplêndido de árvores milenares. É a maior 
biodiversidade do globo terrestre, com cerca de 60 mil 
espécies de plantas e animais — um ecossistema 
riquíssimo que está clamando por socorro. 
E é possível que pessoas físicas e jurídicas ajudem a 
reverter a situação dramática de destruição que temos 
acompanhado nos últimos anos. O caminho é investir 
em projetos de REDD+ (Redução de Emissões 
Provenientes de Desmatamento e Degradação 
Florestal — com o objetivo de preservar áreas 
imensas na Amazônia Legal que sofrem grandes 
pressões de desmatamento) para que avancem além 
dos 2 milhões de hectares atuais para a meta 
necessária de 50 milhões em toda a Floresta 
Amazônica até 2030. 
Para isso, basta que cada companhia e todos os 
cidadãos que puderem adicionar mais uma conta de 
consumo a seu rol de boletos mensais decidam 
compensar suas emissões de CO², por meio de 
projetos de geração de crédito de carbono na 
Amazônia. Sim, é simples desse jeito, mas depende 
da vontade e do comprometimento de cada um. Afinal, 
o mercado de crédito de carbono no Brasil ainda é 
voluntário. 
Isso quer dizer que o governo não estabelece um teto 
de emissão de CO², não taxa as indústrias que 
ultrapassarem a cota, nem controla quanto cada 
companhia deveria compensar. Tampouco regula 
esse mercado, a fim de garantir que tenha condições 
de se desenvolver e gerar riquezas para o país, como 

já fizeram Chile, Colômbia e Canadá para citar apenas 
três exemplos. 
Portanto, temos que nos mobilizar para cada um fazer 
a sua parte, mas, também, para exigir que o governo 
federal faça a dele, que é proteger a floresta e 
regulamentar o mercado de créditos de carbono para 
aumentar os projetos de REED+. É preciso preservar 
a natureza e integrar as comunidades locais; e, ao 
mesmo tempo, promover o desenvolvimento 
sustentável da região. 
A compensação de emissões de carbono com a 
política de créditos é apenas o início de um ciclo de 
projetos. Com a mata em pé, é possível explorar, de 
forma responsável, toda a potencialidade de suas 
riquezas naturais e culturais para diversos mercados, 
como saúde, cosmética e alimentação, integrando as 
comunidades e floresta à sociedade moderna. Os 
projetos de REDD+ são essenciais para conservarmos 
a biodiversidade, estabilidade climática e assim 
chegarmos a uma economia de baixo carbono. 
Proteger a floresta, apesar de parecer algo distante, é 
muito mais barato e eficiente que qualquer projeto de 
reflorestamento adotado por tantas empresas. Com 
R$ 100 é possível preservar um hectare da Amazônia 
por meio de projetos de créditos de carbono 
voluntários. Enquanto recuperar um hectare de área 
desmatada custa cerca de R$ 10 mil a R$ 25 mil, 
dependendo da técnica utilizada. O cálculo considera 
apenas árvores e não contabiliza todo o ecossistema 
que é preservado e que, infelizmente, não se recupera 
com a velocidade de um replantio. 
Há muitas empresas bem intencionadas que colocam 
grande volume de recursos em projetos sustentáveis, 
mas com baixo retorno para o meio ambiente. É 
possível aumentar exponencialmente a taxa de 
retorno e salvar a Amazônia. Por isso, proponho que 
usemos a provocação da ONU para assumir a parte 
que nos cabe na preservação de um dos 
ecossistemas mais importantes do mundo. 

*Janaína Dallan 
Engenheira florestal, membro do time de 

especialistas da ONU para Mudanças Climáticas 
(RIT) e CEO da Carbonext 

https://www.correiobraziliense.com.br 
  
1) De acordo com os gêneros textuais, a intenção 
da autora foi: 
a) narrar uma situação ambiental com a qual o planeta 
precisa lidar. 
b) dissertar sobre a necessidade de preservação de 
um dos maiores ecossistemas do mundo.  
c) descrever aspectos da maior biodiversidade do 
globo terrestre. 
d) relatar sobre projetos de REDD+ para preservação 
das áreas na Amazônia Legal. 
e) prescrever um fato ambiental, chamando o 
interlocutor à participação. 
 
2) Marque a alternativa que apresenta oração com 
função explicativa: 
a) “Só assim conseguiremos dar o salto necessário 
[...].” 3º§ 
b) “O cálculo considera apenas árvores [...].” 7º§ 
c) “Afinal, o mercado de crédito de carbono no Brasil 
ainda é voluntário.” 5º§ 



 

d) “[...] como o Brasil, que tem 60% da maior floresta 
tropical do mundo, [...].” 2º§ 
e) “O caminho é investir em projetos de REDD+ [...].” 
4º§  
 
3) “Sim, é simples desse jeito, mas depende da 
vontade e do comprometimento de cada um.” 5º§  
O sentido desse período foi modificado em: 
a) Sim, é simples desse jeito, contudo depende da 
vontade e do comprometimento de cada um. 
b) Sim, é simples desse jeito, entretanto depende da 
vontade e do comprometimento de cada um. 
c) Sim, é simples desse jeito, todavia depende da 
vontade e do comprometimento de cada um. 
d) Sim, é simples desse jeito, no entanto depende da 
vontade e do comprometimento de cada um. 
e) Sim, é simples desse jeito, porquanto depende da 
vontade e do comprometimento de cada um. 
 
4) Entre os vocábulos abaixo, extraídos do texto, 
um apresenta o processo de formação por 
derivação sufixal, formando um adjetivo com ideia 
de relação. Assinale-o: 
a) Ecossistema. 
b) Riqueza. 
c) Terrestre. 
d) Infelizmente. 
e) Carbono. 
 
5) “Vale lembrar que em torno de 50% das 
emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil são 
provenientes do desmatamento da Amazônia.” 2º§ 
É incorreto afirmar sobre o verbo correspondente 
à palavra destacada nesse período:  
a) verbo irregular. 
b) verbo de segunda conjugação. 
c) verbo transitivo indireto. 
d) forma no gerúndio – provindo. 
e) 1ª pessoa do singular do presente do indicativo – 
provenho. 
 
6)“Para um país como o Brasil, que tem 60% da 
maior floresta tropical do mundo [...].” 2º§  
A palavra destacada é acentuada porque: 
a) toda palavra oxítona terminada em –is recebe 
acento. 
b) toda palavra paroxítona terminada em –s recebe 
acento. 
c) toda palavra proparoxítona é acentuada. 
d) o acento na palavra é classificado como diferencial. 
e) a segunda vogal do hiato é “i” tônico acompanhado 
de “s”. 
 
Analise a charge abaixo para responder às 
questões 07 e 08. 
 

 

Charge do Lute - https://www.google.com 
 
7) A expressão “o pulmão do mundo” exerce a 
seguinte função sintática: 
a) complemento nominal. 
b) objeto direto. 
c) objeto indireto. 
d) predicativo do sujeito. 
e) predicativo do objeto. 
 
8) Ao dizer “o pulmão do mundo”, a autora 
empregou um tipo de figura de linguagem 
caracterizada pela:  
a) utilização de um todo significando uma parte. 
b) presença de termos de significação oposta. 
c) atenuação intencional de uma expressão. 
d) comparação entre termos por efeito de analogia. 
e) sequência de ideias dispostas em sentido 
ascendente ou descendente. 
 
9) Indique a opção em que o uso do sinal 
indicativo de crase está correto: 
a) Devemos aliar a teoria à prática. 
b) O ministro está propenso à deixar o cargo.  
c) Essa proposta convém à todos. 
d) Assisti à congressos de gestão ambiental.  
e) É um assunto relativo à mudanças climáticas.  
 
10) Assinale a alternativa que apresenta frase em 
desacordo com a norma culta. 
a) Aonde querem chegar com tanto desmatamento?  
b) O governo quis mudar as regras de proteção 
ambiental.  
c) A cerca de um mês, aquela prefeitura plantou 50 mil 
árvores.  
d) Deve haver leis mais rígidas de proteção ambiental.  
e) Não se sabe por que tomaram tal decisão.  
 
INFORMÁTICA 

 
11) Tendo como base o conceito de dispositivos 
de entrada e saída, quais dos dispositivos abaixo é 
ao mesmo tempo um dispositivo de entrada e 
saída? 
a) Teclado 
b) Pen-drive 
c) Monitor 
d) Scanner 
e) Caixa de som 
 
12) “Sistema operativo ou operacional é um 
programa ou um conjunto de programas cuja 
função é gerenciar os recursos do sistema, 
fornecendo uma interface entre o computador e o 
usuário ou utilizador.” Com base na definição 
citada, qual das alternativas abaixo NÃO 
corresponde a um sistema operacional. 
a) Windows  
b) Linux 
c) Microsoft Word 
d) MacOS 
e) Unix 
 
13) “SGBD é a sigla para Sistema Gerenciador de 
Banco de Dados – em inglês, Data Base 
Management System. Por meio desse recurso, 



 

operacionalizado na forma de software, sua 
empresa se habilita a realizar uma série de tarefas 
e atividades, tomando seus dados como 
referência.” Dentre as alternativas abaixo qual 
representa um SGBD? 
a) Google Drive 
b) MySQL Server 
c) Dropbox 
d) Microsoft Excel 
e) Microsoft OneDrive 
 
14) “O ____________ é um equipamento básico de 
segurança que tem como principal função 
controlar todos os dados que são enviados e 
recebidos em uma rede de computadores. Ele 
efetua o bloqueio de uma conexão, caso nela seja 
detectada algum tipo de ameaça. Desse modo ele 
impede que um usuário tenha acesso à páginas ou 
conteúdo de baixa segurança.” Qual dispositivo de 
redes que preenche de forma correta o campo 
vazio? 
a) Splitter 
b) Hub 
c) Switch 
d) Repetidor 
e) Firewall 
 
15) A evolução na arquitetura de computadores é 
inegável, e nessa mudança os conectores de vídeo 
foram evoluindo, alguns se tornaram raros e 
outros atualmente são quase um padrão. Dentre as 
alternativas abaixo qual NÃO representa um 
conector de vídeo? 
a) SATA 
b) HDMI 
c) VGA 
d) DVI 
e) DisplayPort 
 
16) “Um navegador de rede, navegador web, 
navegador da internet ou simplesmente 
navegador, é um programa que habilita seus 
usuários a interagirem com documentos HTML 
hospedados em um servidor da rede.” Marque a 
alternativa abaixo que NÃO representa um 
navegador. 
a) Firefox 
b) Opera 
c) Chrome 
d) Microsoft Edge 
e) Microsoft Bing 
 
17) Um computador para estar em pleno 
funcionamento necessita de várias componentes, 
mas um tem o destaque por ser chamado no 
senso comum como o “cérebro” do computador, 
qual o nome do Hardware que representa essa 
ideia? 
a) Memoria RAM 
b) Processador 
c) Hard Disk(HD) 
d) Gabinete 
e) Placa mãe 
 
18)   “A Memoria ________é responsável pelo 
armazenamento de informações necessárias para 

a execução de aplicativos em uso e para o 
funcionamento do próprio sistema operacional. 
Essa peça, inclusive, facilita o trabalho do 
processador que pode acessar os dados 
essenciais mais rapidamente.” Qual das 
alternativas abaixo completa o texto? 
a) ROM 
b) Cache 
c) SSD 
d) HD 
e) RAM 
 
19)    Fazendo a conversão de 1GB(gigabyte) para 
a medida kB(kilobyte) qual é o valor aproximado 
obtido? 
a) 1000000 
b) 100000 
c) 1000 
d) 10000 
e) 100 
 
20) “...é uma rede de computadores privada que 
assenta sobre a suíte de protocolos da Internet, 
porém, de uso exclusivo de um determinado local, 
como, por exemplo, a rede de uma empresa, que 
só pode ser acessada pelos seus utilizadores ou 
colaboradores internos.” O texto proposto define o 
conceito da rede: 
a) Extranet 
b) Banco de dados 
c) Publica 
d) Intranet 
e) Internet 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21)Em relação à receita pública, marque a 
alternativa INCORRETA: 
a) A receita agropecuária é espécie da receita 
corrente. 
b) A receita pública é classificada nas categorias 
econômicas: Receitas Correntes e Receitas de 
Capital. 
c) Não será admitida a compensação da obrigação de 
recolher rendas ou receitas com direito creditório 
contra a Fazenda Pública. 
d) O superávit do Orçamento Corrente é espécie da 
receita de capital. 
e) O superávit do Orçamento Corrente resultante do 
balanceamento dos totais das receitas e despesas 
correntes constitui item de receita orçamentária.  
 
22)Em relação às receitas e despesas públicas, 
analise os itens: 
I. Somente à instituição cujas condições de 
funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos 
órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas 
subvenções. 
II. Nenhum tributo será cobrado em cada exercício 
sem prévia autorização orçamentária, ressalvados o 
imposto sobre produtos industrializados e o imposto 
lançado por motivo de guerra. 
III. O empenho da despesa cujo montante não se 
possa determinar será feito por estimativa. 
IV. Os impostos indiretos e quaisquer outras rendas 
com vencimento determinado em lei, regulamento ou 
contrato são objeto de lançamento. 



 

Estão corretos os itens: 
a) I e III, apenas. 
b) I e IV, apenas. 
c) I, II, III e IV. 
d) I, III e IV, apenas. 
e) II, III e IV, apenas. 
 
23)Em consonância disposto na Lei Complementar 
nº 101 de 2000, em que pese a dívida pública 
fundada, sendo esta definida como o montante 
total, apurado sem duplicidade, das obrigações 
financeiras do ente da Federação, assumidas em 
virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e 
da realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo que não seja igual ou 
inferior a: 
a) dois meses. 
b) doze meses. 
c) seis meses. 
d) três meses. 
e) um mês. 
 
24)Em consonância com demonstração de lucros 
ou prejuizos acumulados, analise os itens. 
I - O saldo do final do período, os ajustes de 
exercícios anteriores e a correção monetária do saldo 
final. 
II - As reversões de reservas e o lucro líquido do 
exercício. 
III - As transferências para reservas, os dividendos, a 
parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao 
fim do período. 
É CORRETO afirmar que a demonstração de lucros 
ou prejuízos acumulados discriminará o apresentado 
nos itens: 
a) I e II, apenas. 
b) I, apenas. 
c) I, II e III. 
d) II e III, apenas. 
e) III e I, apenas. 
 
25)Complete a lacuna  a seguir:A companhia 
fechada com patrimônio líquido, na data do 
balanço, inferior a __________________não será 
obrigada à elaboração e publicação da 
demonstração dos fluxos de caixa.  
a) R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais.) 
b) R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 
reais.) 
c) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 
d) R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil 
reais.) 
e) R$ 1.000.000,00( um milhão de reais.) 
 
26)Analise os itens e responda. 
I – Empregados. 
II – Financiadores. 
III – Acionistas. 
IV – Governo. 
A demonstração do valor adicionado, é entendida 
como o valor da riqueza gerada pela companhia, a 
sua distribuição entre os elementos que contribuíram 
para a geração dessa riqueza, dentre eles, podemos 
citar os indicados nos itens:  
a) I e III, apenas. 
b) I e II, apenas. 

c) II e III, apenas. 
d) III e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV. 
 
27)Nas sociedades por ações, a Lei 6.404 de 76 
define que, as contas serão classificadas segundo 
os elementos do patrimônio que registrem, e 
agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a 
análise da situação financeira da companhia. 
Nesse sentido, analise os itens. 
I – passivo circulante. 
II – passivo não circulante. 
III – patrimônio líquido. 
É CORRETO afirmar que, no passivo, as contas serão 
classificadas nos grupos indicados pelos itens: 
a) I, apenas. 
b) I, II e III. 
c) II, apenas. 
d) III, apenas. 
e) I e II, apenas. 
 
28)Operações de crédito e alienação de bens, são 
classificadas como:  
a) Receita de Capital. 
b) Receita de Contribuições. 
c) Receita Patrimonial. 
d) Receita de Serviços. 
e) Transferências Correntes.  
 
29)A despesas correntes, trata dos gastos de 
manutenção e funcionamento dos serviços 
públicos em geral. Nesse sentido, é CORRETO 
afirmar que pertencem a categoria econômica, 
despesas correntes: 
a) Despesas de custeio e investimentos. 
b) Transferência correntes e inversões financeiras. 
c) Transferências de capital e investimentos. 
d) Inversões financeiras e transferências de capital. 
e) Despesas de custeio e transferência correntes. 
 
30)É denominado exercício financeiro o período 
temporal em que ocorrem as operações 
contáveis/financeiras. Nesse sentido, analise os 
itens. 
I – O exercício financeiro coincidirá com o ano 
civil. 
II – Pertencem ao exercício financeiro as receitas 
nele arrecadadas. 
III – Pertencem ao exercício financeiro as 
despesas nele legalmente empenhadas. 
Em consonância com a Lei 4.320 de 64, que 
estabelece normas gerais de direito financeiro, 
estão CORRETOS os itens: 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I, II e III. 
d) I e III, apenas. 
e) II e III, apenas. 
 
31)Distinguindo-se, as processadas, das não 
processadas, consideram-se Restos a Pagar as 
despesas empenhadas, mas não pagas até o dia: 
a) 1 de fevereiro. 
b) 1 de janeiro. 
c) 28 de fevereiro. 
d) 31 de dezembro. 



 

e) 31 de outubro. 
 
32)Analise os itens. 
I - Suplementares, os destinados a despesas para 
as quais não haja dotação orçamentária 
específica. 
II - Especiais, os destinados a reforço de dotação 
orçamentária. 
III - Extraordinários, os destinados a despesas 
urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 
comoção intestina ou calamidade pública. 
O(s) iten(s) que indica(m) corretamente a 
classificação de créditos adicionais é (são): 
a) I, II e III. 
b) I, apenas. 
c) II, apenas. 
d) III, apenas. 
e) I e III, apenas. 
 
33)Em consonância com a Lei 4.320 de 64 que 
estabelece normas gerais de direito financeiro, é 
INCORRETO afirmar que o balanço patrimonial 
demonstrará: 
a) Ativo financeiro. 
b) Saldo permanente. 
c) Passivo financeiro.  
d) Contas de compensação. 
e) Passivo financeiro. 
 
34)De acordo com a Lei nº 4.320 de 1964, o registro 
contábil da receita e da despesa será feito de 
acordo com as especificações da Lei de 
Orçamento e dos créditos adicionais. Nesse 
sentido, a dívida flutuante compreende, EXCETO: 
a) débitos de tesouraria. 
b) depósitos. 
c) restos a pagar, incluindo os serviços da dívida. 
d) serviços da dívida a pagar. 
e) débitos e créditos. 
 
35)Sobre as regras do balanço patrimonial,analise 
os itens.  
I. Os direitos que tenham por objeto bens 
corpóreos destinados à manutenção das 
atividades da companhia ou da empresa ou 
exercidos com essa finalidade, inclusive os 
decorrentes de operações que transfiram à 
companhia os benefícios, riscos e controle desses 
bens são classificados no ativo imobilizado.  
II. Os direitos que tiverem por objeto mercadorias 
e produtos do comércio da companhia, assim 
como matérias-primas, produtos em fabricação e 
bens em almoxarifado serão avaliados pelo valor 
justo. 
III. A conta do capital social discriminará o 
montante subscrito e, por dedução, a parcela 
ainda não realizada. 
IV. Os estoques de mercadorias fungíveis 
destinadas à venda poderão ser avaliados pelo 
valor de mercado, quando esse for o costume 
mercantil aceito pela técnica contábil. 
Está(ão) correto(s) o(s) iten(s): 
a) I e III, apenas. 
b) I, II, III e IV. 
c) I, III e IV, apenas. 
d) II, III e IV, apenas. 

e) III e IV, apenas. 
 
36)Sobre as regras sobre a documentação de 
auditoria, marque a alternativa INCORRETA. 
a) Documentação de auditoria refere-se aos papéis 
de trabalho com registro dos procedimentos de 
auditoria executados, da evidência de auditoria 
relevante obtida e conclusões alcançadas pelo auditor. 
b) Explicações verbais do auditor não representam 
documentação adequada para o trabalho executado 
pelo auditor ou para as conclusões obtidas, mas 
podem ser usadas para explicar ou esclarecer 
informações contidas na documentação de auditoria. 
c) Após a montagem do arquivo final de auditoria ter 
sido completada, o auditor não apaga nem descarta 
documentação de auditoria de qualquer natureza 
antes de completar seis anos. 
d) O objetivo do auditor é preparar documentação que 
forneça registro suficiente e apropriado do 
embasamento do relatório do auditor e evidências de 
que a auditoria foi planejada e executada em 
conformidade com as normas e as exigências legais e 
regulamentares aplicáveis.   
e) Se o auditor julgar necessário não atender um 
requisito relevante de uma norma, ele deve 
documentar como os procedimentos alternativos de 
auditoria executados cumprem a finalidade desse 
requisito, e as razões para o não atendimento 
 
37)As receitas provenientes da realização de 
recursos financeiros oriundos de constituição de 
dívidas; da conversão, em espécie, de bens e 
direitos; os recursos recebidos de outras pessoas 
de direito público ou privado, destinados a atender 
despesas classificáveis em Despesas de Capital e, 
ainda, o superávit do Orçamento Corrente são 
chamadas de receita: 
a) corrente. 
b) de contribuições. 
c) de capital. 
d) patrimonial. 
e) industrial. 
 
38)Em relação aos balanços, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) A demonstração das variações patrimoniais 
evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, 
resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do 
exercício. 
b) O ativo financeiro compreenderá os bens, créditos 
e valores, cuja mobilização ou alienação  dependa de 
autorização legislativa. 
c) O balanço financeiro demonstrará as receitas e 
despesas previstas em confronto com as realizadas. 
d) O passivo permanente compreenderá as dívidas 
fundadas e outras pagamento independa de 
autorização orçamentária. 
e) Os restos a pagar do exercício serão computados 
na despesa extraorçamentária para compensar sua 
inclusão na receita orçamentária. 
 
39)Em consonância com o Código de Ética do 
Contador, são deveres do contador, EXCETO: 
a) Renunciar às funções que exerce, logo que se 
positive falta de confiança por parte do cliente ou 



 

empregador e vice-versa, a quem deve notificar por 
escrito, respeitando os prazos estabelecidos em 
contrato. 
b)Quando substituído em suas funções, informar ao 
substituto sobre fatos que devam chegar ao 
conhecimento desse, a fim de contribuir para o bom 
desempenho das funções a serem exercidas+ 
c)Manifestar, imediatamente, em qualquer tempo, a 
existência de impedimento para o exercício da 
profissão. 
d)Adotar interpretações tendenciosas sobre a matéria 
que constitui objeto do trabalho, mantendo a 
independência profissional. 
e)Atender à fiscalização do exercício profissional e 
disponibilizar papéis de trabalho, relatórios e outros 
documentos solicitados. 
 
40)No desempenho de suas funções, é vedado ao 
contador, EXCETO: 
a) Assinar documentos ou peças contábeis, 
elaborados por outrem alheio à sua orientação, 
supervisão ou revisão. 
b) Concorrer, no exercício da profissão, para a 
realização de ato contrário à legislação ou destinado a 
fraudá-la, quando da execução dos serviços para os 
quais foi expressamente contratado. 
c) Renunciar à liberdade profissional, devendo evitar 
quaisquer restrições ou imposições que possam 
prejudicar a eficácia e a correção de seu trabalho. 
d) Revelar negociação confidenciada pelo cliente ou 
empregador para acordo ou transação que, 
comprovadamente, tenha tido conhecimento, 
ressalvados os casos previstos em lei ou quando 
solicitado por autoridades competentes, entre estas os 
Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade. 
e) Transferir, parcialmente, a execução dos serviços a 
seu cargo a outro profissional, mantendo como sua a 
responsabilidade técnica. 
 
41)Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará 
elaborar, com base na escrituração mercantil da 
companhia, as seguintes demonstrações 
financeiras, que deverão exprimir com clareza a 
situação do patrimônio da companhia e as 
mutações ocorridas no exercício, EXCETO: 
a) Balanço patrimonial. 
b) Demonstração do resultado do exercício. 
c) Demonstração do valor adicionado, para 
companhias abertas e fechadas. 
d) Demonstração dos fluxos de caixa. 
e) Demonstração dos lucros ou prejuízos 
acumulados. 
 
42)A demonstração do resultado do exercício 
discriminará, EXCETO: 
a) O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas 
e as outras despesas. 
b) As participações de debêntures, empregados, 
administradores e partes beneficiárias, mesmo na 
forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou 
fundos de assistência ou previdência de empregados, 
que não se caracterizem como despesa. 
c) As reversões de reservas e o lucro líquido do 
exercício. 
d) A receita líquida das vendas e serviços, o custo 
das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. 

e) O resultado do exercício antes do Imposto sobre a 
Renda e a provisão para o imposto. 
 
43)Em relação às Demonstrações Contábeis, 
analise os itens.  
I. O balanço Orçamentário demonstrará o ativo 
financeiro, o ativo permanente, o passivo 
financeiro, o passivo permanente, o saldo 
patrimonial e as contas de compensação. 
II. As variações resultantes da conversão dos 
débitos, créditos e valores em espécie serão 
levadas à conta patrimonial. 
III. O passivo financeiro compreenderá as dívidas 
fundadas e outras que dependam de autorização 
legislativa para amortização ou resgate. 
Está(ão) correto(s) o(s) iten(s): 
a) I e II, apenas. 
b) I, II e III. 
c) II e III, apenas. 
d) II, apenas. 
e) III, apenas. 
 
44)Em relação à Demonstração do Resultado do 
Exercício abaixo, marque a assertiva que 
corresponda à letra X: 

Receitas 

(-) deduções da receita 

= Receita líquida 

X 

= Resultado operacional bruto 

 
a) Custo da mercadoria vendida. 
b) Depreciação. 
c) Devoluções de vendas. 
d) ICMS sobre vendas. 
e) Outras despesas. 
 
45)Analise os itens: 
I – Classificam-se como Despesas de Custeio as 
dotações para despesas as quais não corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços, 
inclusive para contribuições e subvenções 
destinadas a atender à manutenção de outras 
entidades de direito público ou privado. 
II- Classificam-se como Transferências Correntes 
as dotações para investimentos ou inversões 
financeiras que outras pessoas de direito público 
ou privado devam realizar, independentemente de 
contraprestação direta em bens ou serviços, 
constituindo essas transferências auxílios ou 
contribuições, segundo derivem diretamente da 
Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, 
bem como as dotações para amortização da dívida 
pública. 
III - Para efeito de classificação da despesa, 
considera-se material permanente o de duração 
superior a dois anos. 
Está(ão) correto(s) o(s) iten(s): 
a) I e II, apenas. 
b) I, II e III. 
c) II e III, apenas. 
d) II, apenas. 
e) III, apenas. 
 



 

46)Em eventual fiscalização sobre as despesas de 
capital, marque a alternativa que se refire a 
despesa de investimento: 
a) Aquisições de imóveis. 
b) Concessão de empréstimos. 
c) Equipamentos e instalações. 
d) Pessoal militar. 
e) Subvenções econômicas. 
 
47)Pertencem às transferências correntes, 
EXCETO: 
a) Auxílios para Inversões Financeiras. 
b) Contribuições de Previdência Social. 
c) Juros da dívida pública.  
d) Pensionistas. 
e) Subvenções sociais. 
 
48)Conforme o Código de Ética CEASA/PR Art. 34. 
O registro contábil da CEASA/PR é: 
a)  todo e qualquer pagamento, através do qual uma 
ação, serviço ou ato governamental possa ser 
agilizado ou que vise assegurar a execução de uma 
ação ou serviço em relação as suas condições 
normais. 
b) registro que permite um monitoramento constante 
das despesas e receitas, através de lançamentos no 
“Portal de Transparência” do Estado do Paraná. 
c) um procedimento rígido e que não tolera a inserção 
de pagamentos, para disfarçar práticas ilícitas (como o 
suborno), de comissões, consultorias, gastos com 
viagens, bolsas de estudo, entretenimento, entre 
outros. 
d) a conclusão de apuração realizado no âmbito de 
cada processo, resguardado o direito de acesso de 
cada um, no sistema informatizado do Governo do 
Estado do Paraná. 
e)o cumprimento das normas legais e regulamentares, 
as políticas e as diretrizes estabelecidas para o 
negócio e para as atividades da organização nos 
pagamentos. 
 
49)Marque a alternativa CORRETA: 
a) Ativo – Passivo = PL + Receitas + Despesas. 
b) Ativo + Despesas = Passivo + PL + Receitas. 
c) Ativo + Passivo = Receitas – Despesas. 
d) Ativo + PL + Receitas = Passivo + Despesas.  
e) Ativo = Passivo + PL + Despesas + Despesas – 
Receitas. 
 
50)As contas que se referem às participações 
permanentes em outras sociedades e os direitos 
de qualquer natureza, não classificáveis no ativo 
circulante, e que não se destinem à manutenção 
da atividade da companhia ou da empresa são 
classificadas como sendo: 
a) Ativo imobilizado. 
b) Ativo realizável a longo prazo. 
c) Depreciação acumulada. 
d) Intangível. 
e) Investimentos. 
 
51)O valor do bem registrado na contabilidade, em 
determinada data, deduzido da correspondente 
depreciação, amortização ou exaustão acumulada 
é chamado de valor: 
a) residual. 

b) bruto contábil. 
c) líquido contábil. 
d) depreciável. 
e) exaurível. 
 
52)Uma empresa adquiriu uma máquina no valor 
de R$100.000,00 e precisa efetuar os cálculos da 
depreciação mensal, cuja vida útil é de 10 anos. 
Neste sentido, o valor da depreciação é de: 
a) R$833,33. 
b) R$10.000,00. 
c) R$8.333,33. 
d) R$1.000,00.  
e) R$100,00. 
 
53)Marque V(verdadeiro) ou F(falso). 
Ao fim de cada período de incidência do imposto, 
o contribuinte deverá apurar o lucro líquido 
mediante a elaboração, com observância: 
(   )das disposições da lei comercial. 
(   )do balanço patrimonial. 
(  )da demonstração do resultado do período de 
apuração. 
( )da demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados. 
A sequência correta: 
a) V, F, V, V 
b) V, V, V, V 
c) F, F, F, F 
d) V, V, F, F 
e) V, V, F, V 
 
54)São ativos classificados como circulantes, 
EXCETO: 
a) Ativos que correspondam ao caixa ou equivalente 
de caixa. 
b) Ativos que, no decurso normal do ciclo operacional 
da entidade, espera-se sejam realizados ou pretende-
se sejam vendidos ou consumidos. 
c) Ativos realizáveis a longo prazo, imobilizados, 
intangíveis ou investimentos.  
d) Ativos cuja expectativa é de serem realizados até 
doze meses após a data do balanço. 
e) Ativos mantidos essencialmente com o propósito 
de serem negociados. 
 
55)NÃO se refere a renúncia de receita: 
a) Alteração da alíquota de IPI. 
b) Concessão de isenção de PIS. 
c) Crédito presumido. 
d) Redução da base de cálculo do ICMS. 
e) Subsídio. 
 
56)É um tipo de transferência corrente: 
a) Auxílios para obras públicas. 
b) Concessão de empréstimos. 
c) Contribuições de Previdência Social. 
d) Encargos diversos. 
e) Obras. 
 
57)Em relação ao Balanço Patrimonial, assinale a 
alternativa INCORRETA:  
a) Na conta do ativo intangível serão informados os 
direitos que tenham por objeto bens incorpóreos 
destinados à manutenção da companhia ou exercidos 



 

com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio 
adquirido. 
b) Será registrado como reserva de capital o 
resultado da correção monetária do capital realizado, 
enquanto capitalizado. 
c) As ações em tesouraria deverão ser destacadas no 
balanço como dedução da conta do patrimônio líquido 
que registrar a origem dos recursos aplicados na sua 
aquisição. 
d) Os estoques de mercadorias fungíveis destinadas 
à venda poderão ser avaliados pelo valor de mercado, 
quando esse for o costume mercantil aceito pela 
técnica contábil. 
e) A diminuição do valor dos elementos dos ativos 
imobilizado e intangível será registrada 
periodicamente nas contas de amortização, quando 
corresponder à perda do valor do capital aplicado na 
aquisição de direitos da propriedade industrial ou 
comercial e quaisquer outros com existência ou 
exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam 
bens de utilização por prazo legal ou contratualmente 
limitado. 
 
58)O tributo instituído para fazer face ao custo de 
obras públicas de que decorra valorização 
imobiliária é chamado de: 
a) Imposto Extraordinário. 
b) Taxa. 
c) Imposto especial. 
d) Contribuição de melhoria. 
e) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e 
sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza. 
 
59)São bens tangíveis:  

I.Caixa 
II.Terrenos 
III.Estoques 
IV.Marcas 
V.Ferramentas 

VI.Patentes 
Marque a alternativa CORRETA: 
a) I, II, III, IV, V, VI 
b) I, II, III, V, apenas. 
c) I, II, IV e V, apenas. 
d) I, III, V, apenas. 
e) III e VI, apenas. 
 
60)Uma montadora de carro detém R$6.000.000,00 
como valor total do ativo e o patrimônio líquido 
representa 2/3 do valor das exigibilidades. Qual o 
valor do patrimônio líquido da montadora? 
a) R$ 1.500.000,00. 
b) R$ 2.000.000,00. 
c) R$ 2.400.000,00. 
d) R$ 3.400.000,00. 
e) R$ 4.400.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


