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CONTADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Tipo 1 – BRANCA
SUA PROVA

INFORMAÇÕES GERAIS

•

As questões objetivas têm cinco alternativas de
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas
está correta;

•

Além deste caderno de prova, contendo oitenta
questões objetivas, você receberá do fiscal de
sala:
• a folha de respostas das questões objetivas

•
TEMPO
•

Você dispõe de 4 horas para a realização da
prova, já incluído o tempo para a marcação da
folha de respostas;

•

2 horas após o início da prova é possível retirarse da sala, sem levar o caderno de prova;

• 60 minutos antes do término do período de

•

Verifique se seu caderno está completo, sem repetição
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam
tomadas as devidas providências;

•

Confira seus dados pessoais, especialmente nome,
número de inscrição e documento de identidade e leia
atentamente as instruções para preencher a folha de
respostas;

•

Use somente caneta esferográfica, fabricada em
material transparente, com tinta preta ou azul;

•

Assine
seu
reservado(s);

•

Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de provas.
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo
diferente do impresso em sua folha de respostas, o
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o
devido registro na ata da sala;

•

Reserve tempo suficiente para o preenchimento da
sua folha de respostas. O preenchimento é de sua
responsabilidade e não será permitida a troca da folha
de respostas em caso de erro;

•

Para fins de avaliação, serão levadas em consideração
apenas as marcações realizadas na folha de
respostas;

•

A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos
na lista de presença;

•

Os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e da saída de
sanitários durante a realização das provas;

•

Boa sorte!

prova é possível retirar-se da sala levando o
caderno de provas.

NÃO SERÁ PERMITIDO
•
•

Qualquer tipo de comunicação entre
candidatos durante a aplicação da prova;

os

Anotar informações relativas às respostas em
qualquer outro meio que não seja o caderno de
prova;

•

Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de
sala;

•

Usar o sanitário ao término da prova, após deixar
a sala.

nome

apenas

no(s)

espaço(s)
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Língua Portuguesa
TEXTO 1
OPORTUNISMO À DIREITA E À ESQUERDA
Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito
de reunião e de greve, entre outros, obedecidas leis e regras,
lastreadas na Constituição. Em um regime de liberdades, há
sempre o risco de excessos, a serem devidamente contidos e seus
responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação.
É o que precisa acontecer no rescaldo da greve dos
caminhoneiros, concluídas as investigações, por exemplo, da
ajuda ilegal de patrões ao movimento, interessados em se
beneficiar do barateamento do combustível.
Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para se
aproveitar da crise. Inclusive, neste ano de eleição, com o
objetivo de obter apoio a candidatos. Não faltam, também, os
arautos do quanto pior, melhor, para desgastar governantes e
reforçar seus projetos de poder, por mais delirantes que sejam.
Também aqui vale o que está delimitado pelo estado
democrático de direito, defendido pelos diversos instrumentos
institucionais de que conta o Estado – Polícia, Justiça, Ministério
Público, Forças Armadas etc.
A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de
suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando, do
qual depende a sobrevivência física da população. Isso não pode
ser esquecido e serve de alerta para que as autoridades
desenvolvam planos de contingência.
O Globo, 31/05/2018.

1
“Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o
direito de reunião e de greve, (2) entre outros, obedecidas leis e
regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um regime de
liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem
devidamente contidos e seus responsáveis, punidos, conforme
estabelecido na legislação”.
Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter
optativo é a indicada pelo número
(A) (1).
(B) (2).
(C) (3).
(D) (4).
(E) (5).

2
“Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito
de reunião e de greve, entre outros, / obedecidas leis e regras,
lastreadas na Constituição”.
No segmento acima, o conectivo que substituiria adequadamente
a barra inserida entre as duas orações é:
(A) apesar de.
(B) desde que.
(C) embora.
(D) além de.
(E) após.

Contador do Ministério Público

Assinale a opção que apresenta o tom presente no primeiro
parágrafo do texto.
(A) Anarquista.
(B) Libertário.
(C) Legalista.
(D) Socialista.
(E) Individualista.

4
O texto, em sua organização, deve ser caracterizado como
(A) narrativo, já que expõe uma série de fatos.
(B) argumentativo, pois defende uma tese.
(C) expositivo, já que informa fatos recentemente ocorridos.
(D) descritivo, porque fornece características e qualidades.
(E) poético, pois expõe uma realidade de forma sentimental.

5
Uma das maneiras de tornar mais clara a expressão escrita é
redigir as frases em ordem direta. A frase a seguir,
“Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito
de reunião e de greve.”
se colocada em ordem direta, seria redigida do seguinte modo:
(A) “Numa democracia, é livre a expressão, o direito de reunião e
de greve estão garantidos”.
(B) “É livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e
de greve numa democracia.”
(C) “A expressão é livre, o direito de reunião e de greve estão
garantidos, numa democracia.”
(D) “Numa democracia a expressão é livre e estão garantidos i
direito de reunião e de greve.”
(E) “A expressão é livre numa democracia e estão garantidos o
direito de reunião e de greve.”

6
“Numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos o direito
de reunião e de greve, entre outros, obedecidas leis e regras,
lastreadas na Constituição. / Em um regime de liberdades, há
sempre o risco de excessos, a serem devidamente contidos e seus
responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.
Entre os dois segmentos separados por uma barra inclinada há
uma relação lógica de
(A) explicação.
(B) concessão.
(C) conclusão.
(D) oposição.
(E) adição.
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“É o que precisa acontecer no rescaldo da greve dos
caminhoneiros, concluídas as investigações, por exemplo, da
ajuda ilegal de patrões ao movimento, interessados em se
beneficiar do barateamento do combustível.”
Segundo esse parágrafo do texto, o que “precisa acontecer” é
(A) manter-se o direito de livre expressão do pensamento.
(B) garantir-se o direito de reunião e de greve.
(C) lastrear leis e regras na Constituição.
(D) punirem-se os responsáveis por excessos.
(E) concluírem-se as investigações sobre a greve.

“Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para se
aproveitar da crise. Inclusive, neste ano de eleição, com o objetivo
de obter apoio a candidatos. Não faltam, também, os arautos do
quanto pior, melhor, para desgastar governantes e reforçar seus
projetos de poder, por mais delirantes que sejam. Também aqui
vale o que está delimitado pelo estado democrático de direito,
defendido pelos diversos instrumentos institucionais de que conta
o Estado – Polícia, Justiça, Ministério Público, Forças Armadas
etc.”
O emprego de etc ao final do segmento, indica que
(A) há outros instrumentos institucionais de menor importância.
(B) existem outros instrumentos não lembrados pelo enunciador.
(C) não há qualquer outro instrumento institucional a ser citado.
(D) existem outros instrumentos, mas não pertinentes ao texto.
(E) não há necessidade textual de citar outros instrumentos.

8
“É o que precisa acontecer no rescaldo da greve dos
caminhoneiros, / concluídas as investigações, por exemplo, da
ajuda ilegal de patrões ao movimento, / interessados em se
beneficiar do barateamento do combustível.”
As conjunções que poderiam ser empregadas, de forma
adequada ao contexto, em lugar das barras inclinadas, são,
respectivamente,
(A) depois de / quando.
(B) após / já que.
(C) assim que / caso.
(D) apesar de / visto que.
(E) caso / dado que.

9
“Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para se
aproveitar da crise”.
Explica-se o emprego de “também” nesse segmento, porque
(A) marca o acréscimo de aspectos negativos ligados à greve.
(B) indica a adição de punições que devem ser aplicadas.
(C) mostra um novo aspecto de aproveitamento positivo da crise.
(D) demonstra mais uma lembrança afetiva da recente crise.
(E) comprova a necessidade de retificar uma informação dada.

10
Em muitos casos, os infinitivos podem ser substituídos por
substantivos cognatos. Assinale a opção que apresenta, em
função do contexto, a substituição inadequada.
(A) “...interessados em se beneficiar do barateamento do
combustível” / interessados no benefício do barateamento do
combustível.
(B) “...para desgastar governantes” / para o desgaste dos
governantes.
(C) “...com o objetivo de obter apoio a candidatos” / com o
objetivo de obtenção de apoio a candidatos.
(D) “...para se aproveitar da crise” / para o proveito da crise.
(E) “...e reforçar seus projetos de poder” / e reforço de seus
projetos de poder.

Contador do Ministério Público

12
“A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de
suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando, do
qual depende a sobrevivência física da população.”
Ao dizer que “a greve atravessou vários sinais”, o autor do texto
quer dizer que a greve
(A) foi anunciada muitas vezes antes de ocorrer.
(B) foi preparada cuidadosamente antes de ser deflagrada.
(C) atravessou várias etapas antes de chegar ao clímax.
(D) preveniu as autoridades muitas vezes.
(E) cometeu várias irregularidades.

13
“A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de
suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando, do
qual depende a sobrevivência física da população.”
Assinale a opção em que a substituição de termos desse
segmento do texto é inadequada.
(A) “vários sinais” por “sinais vários”.
(B) “ao estrangular” por “quando estrangulou”.
(C) “que mantêm o” por “mantenedoras do”.
(D) “funcionando” por “em funcionamento”.
(E) “da população” por “populacional”.

14
A frase a seguir que apresenta uma forma de voz passiva é:
(A) “Numa democracia, é livre a expressão”.
(B) “A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de
suprimento...”.
(C) “Em um regime de liberdades, há sempre o risco de excessos,
a serem devidamente contidos”.
(D) “Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para
se aproveitar da crise”.
(E) “...que mantêm o sistema produtivo funcionando”.
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Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como
sujeito.
(A) “Em um regime de liberdades, há sempre o risco de
excessos”.
(B) “Sempre há, também, o oportunismo político-ideológico para
se aproveitar da crise”.
(C) “Não faltam, também, os arautos do quanto pior, melhor, ...”.
(D) “A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de
suprimento que mantêm o sistema produtivo funcionando”.
(E) “Numa democracia, é livre a expressão”.

Artur, ocupante de cargo de provimento efetivo na administração
pública federal, cujas atribuições eram direcionadas ao
desenvolvimento de projetos tecnológicos na área nuclear, foi
aprovado em outro concurso público. Seu objetivo era o de
permanecer em ambos os cargos, de modo a aumentar sua
renda.
À luz da sistemática constitucional, o segundo cargo passível de
ser ocupado por Artur é o de
(A) membro do Ministério Público.
(B) profissional da área de saúde.
(C) caráter técnico ou científico.
(D) magistrado.
(E) professor.

Noções de Direito Administrativo e
Constitucional
16
Pedro, servidor público estadual, formulou requerimento de gozo
de licença paternidade ao seu superior hierárquico, o qual foi
indeferido sem qualquer fundamentação.
A licença estava prevista no regime jurídico da categoria como
direito subjetivo do servidor, tendo sido o requerimento
formulado no prazo legal, devidamente instruído com a certidão
de nascimento do filho do requerente.
Assinale a opção que indica o instrumento constitucional mais
adequado para impugnar judicialmente a decisão de
indeferimento da licença.
(A) Mandado de revogação.
(B) Mandado de segurança.
(C) Mandado de injunção.
(D) Direito de petição.
(E) Habeas Data.

17
Considerando o processo legislativo previsto na Constituição da
República e a observância dos demais requisitos exigidos, sobre a
tramitação de um projeto de lei orgânica municipal, analise os
itens a seguir.
I. O projeto foi aprovado em dois turnos de votação.
II. O projeto foi aprovado pelo voto da maioria absoluta dos
membros da Câmara Municipal.
III. O projeto, ao final, foi sancionado pelo Prefeito Municipal.
Está correto o que se afirma em
(A) II e III, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II, apenas.
(D) I, apenas.
(E) I, II e III.

Contador do Ministério Público

19
Eraldo, estudante de direito, foi informado que as atribuições do
Ministério Público estadual seriam detalhadas em lei
complementar estadual.
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a
referida lei complementar está sujeita aos balizamentos
estabelecidos
(A) pela lei nacional, editada pela União sob a forma de lei
complementar.
(B) pela lei nacional, editada pela União sob a forma de lei
ordinária.
(C) pela lei nacional, editada pela União em conjunto com os
Estados.
(D) pela Constituição da República, somente.
(E) pela Constituição Estadual, somente.

20
Em ação ajuizada pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça,
ao apreciar o recurso de apelação, julgou improcedente o pedido
formulado. Após o exaurimento de todos os recursos nas
instâncias ordinárias, a Instituição constatou que o acórdão
violara frontalmente a Constituição da República de 1988.
À luz da sistemática constitucional e, uma vez preenchidos os
demais requisitos exigidos, o referido acórdão pode ser
impugnado via
(A) recurso extraordinário, endereçado ao Supremo Tribunal
Federal.
(B) recurso extraordinário, endereçado ao Superior Tribunal de
Justiça.
(C) recurso especial, endereçado ao Supremo Tribunal Federal.
(D) recurso extraordinário, endereçado ao Superior Tribunal de
Justiça.
(E) reclamação constitucional, endereçada ao Supremo Tribunal
Federal.
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João, servidor público estadual e que permanecia com as chaves
da repartição em que trabalhava, permitiu que André, que não
era servidor público, ali ingressasse e subtraísse diversos
computadores do local. Os bens subtraídos ficaram, em sua
integralidade, para André.
À luz da sistemática estabelecida na Lei nº 8.429/92, João e André
praticaram ato de improbidade que consubstancia
(A) violação aos princípios regentes da atividade estatal.
(B) dano ao patrimônio público.
(C) crime de responsabilidade.
(D) enriquecimento ilícito.
(E) excesso de exação.

Determinado edital de licitação, elaborado com base no Regime
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), dispôs que seria
observado, na execução indireta de obras de engenharia, o
regime de contratação integrada.
Considerando a sistemática prevista na Lei nº 12.462/11, o
referido regime de contratação
(A) compreende a elaboração do projeto básico, não do
executivo, bem como a execução da obra.
(B) compreende a elaboração dos projetos básico e executivo, a
execução da obra e outras operações.
(C) compreende a elaboração dos projetos básico e executivo,
mas não a execução da obra.
(D) não é compatível com o Regime Diferenciado de
Contratações Públicas.
(E) somente poderia ser utilizado na execução direta de obras de
engenharia.

22
O Secretário de Estado decidiu celebrar parceria com
organizações da sociedade civil, não qualificadas como
organizações sociais ou organizações da sociedade civil de
interesse público, com o objetivo de realizar finalidades de
interesse público e recíproco, sem repasse de recursos
financeiros. Para isso, solicitou à sua assessoria que informasse o
instrumento a ser utilizado.
Considerando a sistemática estabelecida pela Lei nº 13.019/14,
assinale a opção que indica o instrumento indicado.
(A) Acordo de cooperação.
(B) Termo de colaboração.
(C) Termo de fomento.
(D) Contrato de gestão.
(E) Termo de parceria.

23
A Administração Pública divulgou edital de licitação, na
modalidade de pregão, no qual pretendia adquirir componentes
eletrônicos de alta tecnologia, a serem confeccionados consoante
as especificidades indicadas no edital. Para evitar a participação
de sociedades empresárias que não preenchessem os requisitos
exigidos, foi estatuído que a habilitação dos pretendentes iria
anteceder à sessão de entrega dos envelopes contendo as
propostas.
À luz da sistemática estatuída pela Lei nº 10.520/02, assinale a
opção que indica a irregularidade da narrativa acima.
(A) A modalidade licitação é incompatível com o objeto indicado
e a habilitação deve ser posterior à fase competitiva.
(B) O pregão não é uma modalidade específica de licitação mas
uma forma de apresentação da concorrência.
(C) Os envelopes contendo as propostas não devem ser
entregues em sessão, mas pelo correio.
(D) A modalidade de licitação é incompatível com o objeto
indicado.
(E) A habilitação deve ser sempre posterior à fase competitiva do
pregão.

Contador do Ministério Público

25
A sociedade empresária XK pretendia participar de licitação
destinada ao fornecimento de serviços à Administração Pública.
Ao analisar a minuta de contrato anexada ao ato convocatório,
constatou a possibilidade de rescisão do contrato, ressalvadas
certas exceções, caso haja atraso superior a 90 dias dos
pagamentos devidos pela Administração Pública.
Segundo a sistemática da Lei nº 8.666/93, assinale a opção que
indica o motivo que permite a rescisão do contrato
administrativo.
(A) Fato da Administração.
(B) Alteração unilateral.
(C) Fato do príncipe.
(D) Álea econômica.
(E) Álea ordinária.

Legislação Específica
26
Determinado instituição do Estado abriu concurso público para
preenchimento de cargo em seu quadro de carreira. O edital
registra que o candidato que reside no Estado organizador do
certame há, pelo menos, dois anos e que comprove ser carente,
terá direito à isenção da taxa de inscrição.
A exigência de residência no Estado organizador do concurso é
(A) compatível com o princípio da legalidade, por se tratar de
cargo em quadro de carreira de instituição estadual.
(B) adequada em relação ao princípio da dignidade da pessoa
humana, considerando moradia como mínimo existencial.
(C) inconstitucional,
por
registrar
uma
discriminação
incompatível com o princípio da impessoalidade.
(D) inconstitucional, por não haver razoabilidade na exigência
formulada, a qual insere critério subjetivo de difícil
verificação, para aferição da carência, que é objetiva.
(E) compatível com o princípio da isonomia material, ao
estabelecer regra de proteção regional aos candidatos
carentes do Estado organizador do certame.
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Manuel de Souza, idoso e pobre, necessita de medicamento de
uso continuado e controlado para se tratar de doença diagnostica
por médico do SUS. A medicação não faz parte das Relações
Nacional e Municipal de Medicamentos Essenciais, mas Manuel
precisa ter o remédio para recuperar sua saúde. Desta forma
recorreu ao Poder Judiciário, acionando o Município de Maceió.
Sobre o caso narrado, conforme os princípios inseridos na Carta
Magna Estadual, assinale a afirmativa correta.
(A) O Município está obrigado a fornecer a medicação, conforme
orientação do médico, em virtude de seu dever de proteger a
vida e a saúde dos munícipes.
(B) O Município, ao favorecer Manuel, irá contra o princípio da
igualdade, já que não somente ele necessita de remédios fora
da lista.
(C) O Município só está obrigado a entregar os remédios se
houvesse disponibilidade orçamentária, ante o princípio da
preservação da ordem econômica.
(D) O Município não está obrigado a atender aos interesses locais
porque a entrega de medicação a carentes é um programa de
abrangência nacional.
(E) O Município, pelo princípio do controle da Administração
Pública, não está obrigado a fornecer a medicação fora da
relação municipal de medicamentos essenciais.

Leia o fragmento a seguir.
“Cada membro do MP representa o órgão todo, porque o
interesse do qual é titular é coletivo e não de uma individualidade
concreta. Sendo indisponível o interesse representado pelo
Ministério Público, a não fixação de membro (a não ser por
distribuição interna e vulnerável do serviço) significa a natureza
da totalidade homogênea do Órgão”.
O fragmento lido trata do princípio
(A) da autonomia funcional.
(B) da unidade de atuação.
(C) da representatividade.
(D) da indivisibilidade.
(E) do promotor natural.

28
Com relação à revisão de processo disciplinar, analise as
afirmativas a seguir.
I. Pode ser arguida a qualquer tempo, unicamente pelo servidor
que foi punido, apenas para justificar sua inocência ou
abrandar a pena que lhe foi aplicada.
II. O interessado questionará os mesmos fatos já examinados
quando da instauração do processo disciplinar, vedada a
inovação, com o intuito de rever a punição imposta.
III. O julgamento da revisão do processo disciplinar caberá à
comissão formada por agentes públicos de autoridade
hierárquica superior à daquele que aplicou a penalidade.
Está incorreto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.
(E) III, apenas.

29
A todas as infrações listadas a seguir cabe pena de advertência ao
membro do Ministério Público comprovadamente faltoso, à
exceção de uma. Assinale-a.
(A) Desobediência à determinação de caráter geral originada do
Conselho Superior do Ministério Público.
(B) Infração à ética funcional, tratando com grave descortesia
autoridade judiciária.
(C) Desatendimento a pedido de informação, que emane de
órgão do Ministério Público.
(D) Desobediência à ordem de caráter geral que tenha emanado
do Procurador Geral de Justiça.
(E) Eventual atuação de forma negligente no exercício de suas
funções.

Contador do Ministério Público

Conhecimentos Específicos
31
De acordo com o Pronunciamento Conceitual Básico (R1) Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro, assinale a opção que indica o objetivo do
relatório contábil-financeiro de propósito geral.
(A) Oferecer subsídio à alta administração e aos gestores da
entidade, de modo que estes pautem as suas decisões
relacionadas ao funcionamento regular da entidade.
(B) Influenciar o relacionamento de investidores, credores,
fornecedores e clientes com a entidade, garantindo a
segurança necessária para suas transações.
(C) Fazer a diferença nas decisões dos usuários, podendo ser
utilizados como dados de entrada em processos empregados
para predizer futuros resultados ou para confirmar as
decisões tomadas.
(D) Fornecer informações contábil-financeiras que sejam úteis
para os investidores, para os credores por empréstimos e
para os outros credores, quando da tomada de decisão ligada
ao fornecimento de recursos para a entidade.
(E) Garantir aos empregados e aos fornecedores da entidade que
suas obrigações serão cumpridas.

32
O Pronunciamento Conceitual Básico (R1)- Estrutura Conceitual
para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro
apresenta as características qualitativas da informação contábilfinanceira útil.
Assinale a opção que indica a característica qualitativa que
permite que os usuários identifiquem e compreendam as
similaridades dos itens e as diferenças entre eles.
(A) Representação fidedigna.
(B) Comparabilidade.
(C) Verificabilidade.
(D) Tempestividade.
(E) Compreensibilidade.
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36

Uma sociedade empresária que presta serviços de consultoria
apresentava em 31/12/2017 o seguinte balanço patrimonial:

Em 31/12/2017, uma entidade apresentava o seguinte balanço
patrimonial:

Ca i xa

100.000

Capi ta l s oci a l

100.000

Tota l do ati vo

100.000

Tota l do PL

100.000

No mês de janeiro, a sociedade empresária comprou, por
R$30.000, ações de empresas do ramo de petróleo com a
perspectiva de venda em doze meses. Além disso, um dos sócios
da sociedade empresária obteve um empréstimo da própria
sociedade empresária no valor de R$ 20.000, para pagamento em
dez meses.
Considerando apenas esses fatos, sobre o balanço patrimonial da
sociedade empresária, em 31/01/2018, assinale a opção correta.
(A) O ativo circulante era de R$ 50.000.
(B) O ativo circulante era de R$ 70.000.
(C) O ativo circulante era de R$ 100.000.
(D) O ativo realizável a longo prazo era de R$ 20.000.
(E) Os investimentos eram de R$ 30.000.

34
Assinale a opção que indica a existência de um passivo
contingente.
(A) Uma entidade é notificada na justiça por não ter pago férias a
um de seus empregados, e considera provável a chance de
perder.
(B) Uma entidade estima que serão utilizadas 20% das garantias
oferecidas sobre seus produtos.
(C) Uma entidade contabiliza mensalmente, a partir de janeiro, o
13º salário a ser pago para seus empregados no mês de
dezembro.
(D) Uma entidade inicia uma reestruturação, tendo um plano
formal para tal.
(E) Uma entidade é processada por uma pessoa pública por uso
indevido de imagem, e considera possível a chance de perder.

Ati vo Ci rcul ante
Ca i xa
20.000
Ati vo Imobi li za do
Veícul o
30.000
Ati vo Tota l
50.000

Pa tri mônio Líqui do
Ca pi tal Soci a l
Pa s s i vo + PL

50.000
50.000

O valor justo do veículo era de R$ 40.000. Em janeiro de 2018, a
entidade transferiu o veículo para o grupo Ativo não Circulante
mantido para venda.
Assinale a opção que indica o impacto da transferência do ativo
no balanço patrimonial da entidade.
(A) Aumento do ativo não circulante mantido para venda: R$
30.000; diminuição do ativo imobilizado: R$ 30.000.
(B) Aumento do ativo não circulante mantido para venda: R$
40.000; diminuição do ativo imobilizado: R$ 40.000.
(C) Aumento do ativo não circulante mantido para venda: R$
40.000; diminuição do ativo imobilizado: R$ 30.000; aumento
no passivo: R$ 10.000.
(D) Aumento do ativo não circulante mantido para venda: R$
40.000; diminuição do ativo imobilizado: R$ 30.000; aumento
no patrimônio líquido: R$ 10.000.
(E) Aumento do ativo não circulante mantido para venda: R$
40.000; aumento no patrimônio líquido: R$ 40.000.

37
Na elaboração da Demonstração do Resultado do Exercício de
uma entidade, as comissões e despesas bancárias cobradas pelos
bancos nas operações de desconto, de concessão de crédito e de
comissões em repasses, devem ser contabilizadas como
(A) despesas operacionais.
(B) outras despesas operacionais.
(C) despesas financeiras.
(D) retificadores da receita operacional.
(E) retificadores da receita financeira.

35
As ações de uma sociedade empresária devem ser apresentadas
em seu balanço patrimonial, na conta Capital Social, por seu valor
nominal.
A diferença entre o preço de subscrição que os acionistas
pagaram pelas ações e seu valor nominal, deve ser contabilizada
na conta
(A) receita operacional.
(B) receita financeira.
(C) reserva de capital.
(D) reserva legal.
(E) reserva de lucros a realizar.

Contador do Ministério Público

38
Uma sociedade empresária adquiriu ações próprias, com o
objetivo de mantê-las em tesouraria. No ano seguinte, parte das
ações foi vendida por um valor superior ao valor pago na compra
efetuada no ano anterior.
Assinale a opção que indica a conta em que deve ser creditada a
diferença entre o preço de venda e o valor da compra.
(A) Reserva de capital.
(B) Reserva de lucros.
(C) Ajuste de avaliação patrimonial.
(D) Receitas operacionais.
(E) Outras receitas operacionais.
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42

O contador de uma entidade incorreu em um erro e não
reconheceu a reversão do teste de impairment dos ativos
imobilizados dela.
Assinale a opção que indica o efeito que esse erro causou ao
patrimônio da entidade.
(A) Subavaliação do ativo e do passivo.
(B) Subavaliação do ativo e do patrimônio líquido.
(C) Superavaliação do ativo e do passivo.
(D) Superavaliação do ativo e do patrimônio líquido.
(E) Superavaliação do passivo e subavaliação do patrimônio
líquido.

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2) - Efeitos
das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de
Demonstrações Contábeis, a administração de uma entidade
deve se valer de julgamento para determinar a moeda funcional
que representa com maior fidedignidade os efeitos econômicos
das transações, eventos e condições subjacentes.
As opções a seguir listam os fatores que podem servir como
evidência para determinar a moeda funcional de uma entidade, à
exceção de uma. Assinale-a.
(A) A moeda que mais influencia os preços de venda de bens e
serviços.
(B) A moeda do país cujas forças competitivas e regulações mais
influenciam na determinação dos preços de venda para seus
bens e serviços.
(C) A moeda que mais influencia fatores, como mão de obra,
matéria prima e outros custos, para o fornecimento de bens
ou serviços.
(D) A moeda por meio da qual são originados recursos das
atividades de financiamento.
(E) A moeda do país de residência dos sócios da entidade.

40
Um empregado de determinada entidade entrou na justiça
cobrando horas extras não remuneradas, no total de R$ 50.000.
Os consultores jurídicos da entidade consideram que o risco de
perda é remoto.
Em relação ao fato, assinale a opção que indica o correto
procedimento da entidade.
(A) Reconhecimento de passivo circulante.
(B) Reconhecimento de passivo não circulante.
(C) Reconhecimento de despesa.
(D) Divulgação em nota explicativa.
(E) Não deve haver reconhecimento nem divulgação.

41
Em 01/10/2017, uma entidade vendeu mercadorias para o
exterior por um valor equivalente a US$ 100.000 a prazo. Na
data, a cotação do dólar era de R$ 3,50. Foi estabelecido no
contrato de venda que a entidade compradora era responsável
por eventuais danos às mercadorias no transporte.
A mercadoria foi embarcada em 10/10/2017, quando a cotação
do dólar era de R$ 3,60 e recebida em 10/11/2017, quando a
cotação do dólar era de R$ 3,70.
O pagamento foi feito em 15/12/2017. Na data, a cotação do
dólar era de R$ 3,80.
Em 31/12/2017, a cotação do dólar era de R$ 3,65.
Assinale a opção que indica o valor contabilizado como receita
por essa venda na Demonstração do Resultado do Exercício da
entidade, em 31/12/2017.
(A) R$ 350.000.
(B) R$ 360.000.
(C) R$ 365.000.
(D) R$ 370.000.
(E) R$ 380.000.

Contador do Ministério Público
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De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) Demonstração Intermediária, uma entidade pode ser requerida a
divulgar menos informações nos períodos intermediários do que
em suas demonstrações contábeis anuais.
Segundo o pronunciamento, assinale a opção que indica o
conteúdo mínimo da demonstração contábil intermediária.
(A) As demonstrações contábeis condensadas.
(B) As demonstrações contábeis condensadas e as notas
explicativas selecionadas.
(C) As demonstrações contábeis completas e as notas
explicativas selecionadas.
(D) As demonstrações contábeis condensadas, as notas
explicativas selecionadas e o relatório do auditor
independente.
(E) As demonstrações contábeis completas, as notas explicativas
selecionadas e o relatório do auditor independente.

44
A Cia. X encerrou o exercício contábil de 2017 com lucro líquido
de R$ 100.000. Em 10/01/2018, a sociedade empresária declarou
dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios, no
valor de R$ 20.000.
Em 01/03/2018, a sociedade empresária autorizou a emissão das
demonstrações contábeis.
Assinale a opção que indica o tratamento correto dos dividendos
adicionais nas demonstrações contábeis da Cia. X, referentes a
2017.
(A) Reconhecimento como dividendos a pagar, no passivo
circulante.
(B) Reconhecimento como dividendos a pagar, no passivo não
circulante.
(C) Divulgação em notas explicativas.
(D) Divulgação no relatório da administração.
(E) Não deve haver menção nas demonstrações contábeis.
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Uma sociedade empresária, em 31/12/2016, apresentou receitas
de serviços no valor de R$ 400.000 e despesas tributáveis no
valor de R$ 600.000. Ela possuía perspectivas de lucros futuros e,
em 31/12/2017, apresentou Receitas de R$ 700.000 e despesas
de R$ 500.000. As receitas reconhecidas, em 2016 e em 2017,
eram tributáveis e as despesas dedutíveis.
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 32 - Tributos
sobre o Lucro e considerando imposto sobre a renda e
contribuição social de 34%, o Lucro Líquido apresentado na
Demonstração do Resultado do Exercício da sociedade
empresária, em 31/12/2017, foi de
(A) R$ 132.000,00.
(B) R$ 134.720,00.
(C) R$ 152.400,00.
(D) R$ 172.800,00.
(E) R$ 179.600,00.

Uma entidade utilizava o método PEPS (primeiro que entra,
primeiro que sai) para avaliar os seus estoques. No exercício de
2017, os contadores da entidade julgaram que o método do custo
médio condizia mais com a realidade da entidade, modificando o
método de avaliação de estoque.
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 - Políticas
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, assinale
a opção que indica o procedimento contábil a ser efetuado pela
entidade e o efeito decorrente da aplicação.
(A) Mudança de Estimativa / deve-se refazer os balanços
patrimoniais dos anos anteriores.
(B) Mudança de Estimativa / deve-se utilizar a nova avaliação, a
partir de 2017.
(C) Mudança de Política Contábil / deve-se refazer os balanços
patrimoniais dos anos anteriores.
(D) Mudança de Política Contábil / deve-se utilizar a nova
avaliação, a partir de 2017.
(E) Retificação de Erro / deve-se refazer os balanços patrimoniais
dos anos anteriores.

46
Uma entidade captou um empréstimo bancário, em 02/01/2012,
com o prazo de cinco anos para construir uma planta industrial
para manufatura, já que não possuía caixa para tal. Os juros
mensais eram fixos, no valor de R$200.
A planta industrial ficou pronta e começou a ser utilizada em
02/01/2015.
Assinale a opção que indica a contabilização dos juros durante os
cinco anos de empréstimo, de acordo com o Pronunciamento
Técnico CPC 20 (R1) Custos de Empréstimos.
(A) Ativo imobilizado: R$ 12.000,00.
(B) Ativo realizável a longo prazo: R$12.000,00.
(C) Despesas financeiras: R$12.000,00.
(D) Ativo imobilizado: R$ 7.200 e despesas operacionais: R$
4.800,00.
(E) Ativo imobilizado: R$ 7.200,00 e despesas financeiras: R$
4.800,00.

47
Uma entidade comercial do setor de varejo efetua vendas a prazo
dentro da sua estratégia operacional.
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 12 - Ajuste a Valor
Presente, as reversões dos ajustes a valor presente dos ativos
monetários qualificáveis desta entidade devem ser apropriadas
como
(A) receitas operacionais.
(B) outras receitas operacionais.
(C) receitas financeiras.
(D) despesas operacionais.
(E) despesas financeiras.

Contador do Ministério Público

49
Na elaboração do Balanço Patrimonial de uma entidade, o
imposto sobre a renda diferido, quando ativo, deve ser
contabilizado
(A) sempre como ativo circulante.
(B) sempre como ativo realizável a longo prazo.
(C) sempre como investimento.
(D) como ativo circulante ou ativo realizável a longo prazo.
(E) sempre como ativo circulante ou investimento.

50
Assinale a opção que indica, de acordo com o Pronunciamento
Técnico CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis,
um componente dos outros resultados abrangentes.
(A) Os ganhos e as perdas atuariais em planos de pensão, com
benefício definido reconhecido.
(B) Os ganhos e as perdas decorrentes da alteração no valor justo
de um ativo classificado como propriedade para
investimento.
(C) Os ganhos e as perdas com equivalência patrimonial.
(D) O reconhecimento do valor de mercado dos instrumentos
financeiros mantidos para negociação.
(E) O efeito cambial sobre dívidas no exterior.
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Uma entidade emitiu uma debênture, em 2014, no valor de R$
500.000, com juros de 8% ao ano. O valor recebido foi utilizado
para a compra de máquinas, que foram utilizadas no negócio da
entidade.
Em 2017, a entidade liquidou integralmente o passivo.
Assinale a opção que indica a classificação do resgate da
debênture na Demonstração dos Fluxos de Caixa (método direto)
da entidade, em 31/12/2017.
(A) Fluxo de caixa consumido pela atividade operacional.
(B) Fluxo de caixa consumido pela atividade de investimento.
(C) Fluxo de caixa consumido pela atividade de financiamento.
(D) Fluxo de caixa gerado pela atividade de investimento.
(E) Fluxo de caixa gerado pela atividade de financiamento.

Em relação à contabilização dos juros sobre capital próprio a
pagar na Demonstração do Valor Adicionado, de acordo com o
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor
Adicionado, assinale a afirmativa correta.
(A) Valor Adicionado recebido em transferência, na composição
do valor adicionado a distribuir.
(B) Pessoal, na Distribuição do Valor Adicionado.
(C) Remuneração de Capitais de Terceiros, na Distribuição do
Valor Adicionado.
(D) Remuneração de Capitais Próprios, na Distribuição do Valor
Adicionado.
(E) Os juros devem ser contabilizados, apenas quando pagos.

55
52
Uma entidade apresentava, em 31/12/2016, o seguinte balanço
patrimonial:

Ati vo Ci rcul ante
Ca i xa
30.000
Es toques
10.000
Ati vo Imobi l i za do
Terrenos
15.000
Veícul os
40.000
Ati vo Tota l
95.000
Durante o ano de 2017, a
operações:

Pa tri môni o Líqui do
Ca pita l Soci a l

95.000

Pa s s i vo + PL
95.000
empresa efetuou as seguintes

•

Venda de todo o estoque por R$ 20.000, sendo metade à
vista e metade para recebimento em 2018. Os contadores da
empresa estimam risco de inadimplência de 5%.
• Reconhecimento de despesa de depreciação dos veículos no
valor de R$ 8.000.
• Venda dos terrenos por R$ 12.000, à vista.
Com base nas informações acima, assinale a opção que indica o
valor total dos ajustes dos itens que afetaram o lucro para
conciliação entre Lucro Líquido e Fluxo de Caixa operacional, em
31/12/2017, na elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa
pelo método indireto.
(A) - R$ 3.000,00.
(B) R$ 5.500,00.
(C) R$ 8.500,00.
(D) R$ 11.500,00.
(E) R$ 12.000,00.

Uma sociedade de ações de capital fechado apresentava, em
31/12/2017, os seguintes saldos em seu balanço patrimonial:

Ati vo

900.000

Ati vo Tota l

900.000

Pa s s i vo
PL
Pa s s i vo + PL

300.000
600.000
900.000

Assinale a opção que indica, de acordo com a Lei nº 6404/64 e
alterações, o conjunto de demonstrações contábeis obrigatório
para esta sociedade empresária.
(A) Balanço Patrimonial, demonstração do resultado do exercício,
demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados,
demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor
adicionado.
(B) Balanço Patrimonial, demonstração do resultado do exercício,
demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados e
demonstração dos fluxos de caixa.
(C) Balanço Patrimonial, demonstração do resultado do exercício,
demonstração das mutações do patrimônio líquido e
demonstração dos fluxos de caixa.
(D) Balanço Patrimonial, demonstração do resultado do exercício,
demonstração das mutações do patrimônio líquido e
demonstração do valor adicionado.
(E) Balanço Patrimonial, demonstração do resultado do exercício
e demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados.

53
Na elaboração da Demonstração do Valor Adicionado de uma
entidade, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado, deve ser evidenciado como
Valor Adicionado recebido em transferência,
(A) a receita com a prestação de serviços.
(B) a receita ou a despesa com equivalência patrimonial.
(C) a receita com a venda de mercadorias.
(D) a receita com a venda de ativo imobilizado.
(E) o lucro com a venda de ativo imobilizado.

Contador do Ministério Público
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58

As Cias. ABC e XYZ apresentavam os seguintes balanços
patrimoniais, em 31/12/2016.

Em 03/01/2015, um restaurante adquiriu uma moto para
entregas, por R$ 20.000, com a intenção de utilizá-la por quatro
anos e doá-la.
Em 31/12/2016, o contador do restaurante fez o teste de
recuperabilidade na moto. Na avaliação, constatou que o valor
presente dos fluxos de caixa futuros esperados pelo uso da moto
era de R$ 9.000. Já o valor líquido de venda na data era de R$
11.000, sendo que para vender a moto, era necessário pintá-la, o
que custaria R$ 1.500.
Assinale a opção que indica o valor contábil da moto, em
01/01/2017.
(A) R$ 9.000,00.
(B) R$ 9.500,00.
(C) R$ 10.000,00.
(D) R$ 11.000,00.
(E) R$ 15.000,00.

Ca i xa
Inves ti mentos
Terrenos
Tota l

Ci a ABC Ci a XYZ
15.000
9.000
10.000
19.000 15.000

Fi na nci amentos
5.000
Ca pi tal
19.000 10.000
Tota l
19.000 15.000
Em 2017, a Cia. ABC reconheceu receitas operacionais à vista no
valor de R$ 2.000 e a Cia. XYZ reconheceu receitas operacionais, à
vista, no valor de R$ 1.000. Além disso, a Cia. ABC vendeu o
terreno, à vista, para a Cia. XYZ, por R$ 14.000.
Assinale a opção que indica o lucro líquido do acionista
controlador, em 31/12/2017, sem considerar os efeitos fiscais.
(A) R$ 1.000,00.
(B) R$ 2.900,00.
(C) R$ 3.000,00.
(D) R$ 5.900,00.
(E) R$ 6.900,00.

57
A Cia. A tem participação de 40% na Cia. B e exerce influência
significativa nela.
Em 2017, os seguintes fatos ocorreram na Cia. B:

•
•
•
•

Receitas operacionais à vista: R$ 24.000;
Receitas operacionais a prazo: R$ 4.000;
Despesas operacionais à vista: R$ 8.000.
Reconhecimento e pagamento de imposto sobre a renda e
contribuição social: R$ 6.800;
• Declaração de dividendos: R$ 5.000.
Com base nas informações acima, assinale a opção que indica o
lucro líquido da Cia. A, em 31/12/2017.
(A) R$ 3.280,00.
(B) R$ 5.280,00.
(C) R$ 8.200,00.
(D) R$ 10.280,00.
(E) R$ 13.200,00.

Contador do Ministério Público
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Uma entidade adquiriu móveis planejados para sua sala de
reuniões. Os móveis custaram R$ 6.000 e o frete de R$ 200 foi
pago pelo fornecedor. Além disso, a instalação dos móveis teve
um custo de R$ 600. Na ocasião, estimou- se que a remoção dos
móveis no final do contrato de locação do imóvel será de R$ 900.
Em relação aos móveis adquiridos, assinale a opção que indica o
valor a ser contabilizado no Ativo Imobilizado da entidade.
(A) R$ 6.000,00
(B) R$ 6.200,00.
(C) R$ 6.600,00.
(D) R$ 7.500,00.
(E) R$ 7.700,00.

60
Em relação ao ativo intangível gerado internamente, de acordo
com o Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo Intangível,
assinale a afirmativa correta.
(A) Os gastos com a pesquisa são contabilizados como ativo ou
como despesa, dependendo da expectativa de rentabilidade
futura.
(B) Os gastos com desenvolvimento são sempre reconhecidos
como ativo.
(C) O custo deste ativo inclui os gastos diretamente atribuíveis,
necessários à criação, produção e preparação para ser capaz
de funcionar da forma pretendida pela administração.
(D) A amortização é iniciada a partir do momento em que a fase
de desenvolvimento estiver concluída.
(E) O valor residual deste ativo não pode ser modificado.
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64

Em relação ao controle do estoque pelos métodos PEPS, UEPS e
custo médio ponderado móvel, admitindo que os custos do
estoque aumentam de forma contínua, assinale a afirmativa
correta.
(A) O estoque final será maior quando utilizado o método do
custo médio ponderado móvel.
(B) O lucro líquido será menor quando utilizado o UEPS.
(C) A receita de vendas será maior quando utilizado o PEPS.
(D) O custo das mercadorias vendidas será maior, se utilizado o
PEPS.
(E) O lucro antes do imposto sobre a renda (LAIR) será menor, se
utilizado o custo médio ponderado móvel.

Uma entidade recebeu uma subvenção governamental por meio
de um terreno para uso em suas atividades.
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1) Subvenção e Assistência Governamentais, o terreno deve ser
reconhecido pelo
(A) custo.
(B) custo histórico corrigido.
(C) custo corrente de reposição.
(D) valor justo.
(E) valor realizável líquido.

65
62
Em 10/01/2018, uma entidade realizou uma venda por R$ 120,
para recebimento em 60 dias. Na data, a entidade efetuou a
operação de desconto bancário por R$ 100.
Assinale a opção que indica a correta contabilização da operação
na data do desconto.
(A) D – Caixa: 100;
D - Despesa operacional: 20;
C - Duplicatas descontadas: 120.
(B) D – Caixa: 100;
D - Despesa financeira: 20;
C - Duplicatas descontadas: 120.
(C) D – Caixa: 100;
D - Despesa financeira a apropriar: 20;
C - Duplicatas descontadas: 120.
(D) D – Clientes: 100;
D - Redutora da Receita: 20;
C – Receita: 120.
E) D – Clientes: 100;
C – Receita: 100.

63
Uma entidade efetuou um contrato de arrendamento mercantil
de uma sala comercial pelo prazo de 50 anos, sendo que a
propriedade da sala comercial será transferida ao arrendatário ao
final do contrato.
Assinale a opção que indica o tipo de arrendamento mercantil e a
contabilização para o arrendatário, no momento da assinatura do
contrato.
(A) Operacional / Ativo Realizável a Longo Prazo.
(B) Operacional / Investimento.
(C) Operacional / Ativo Imobilizado.
(D) Financeiro / Ativo Realizável a Longo Prazo.
(E) Financeiro / Ativo Imobilizado.

Contador do Ministério Público

Na decisão sobre a divulgação de determinada política contábil
em nota explicativa, de acordo com o Pronunciamento Técnico
CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, a
administração de uma entidade deve considerar
(A) se a divulgação irá proporcionar aos usuários melhor
compreensão da forma em que as transações estão refletidas
no desempenho e na posição financeira relatadas.
(B) se o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige a
divulgação em seus pronunciamentos técnicos, orientações e
interpretações.
(C) se os órgãos reguladores relacionados à entidade exigem a
divulgação.
(D) se os montantes associados a períodos anteriores e ao atual
estão atualizados monetariamente.
(E) se os concorrentes costumam divulgar a política contábil em
questão.

66
Em 01/06/2015, uma sociedade empresária comprou uma
máquina para produção de canetas por R$ 220.000. Na data, ela
estimativa utilizar a máquina por cinco anos e vende-la por R$
20.000.
A sociedade empresária estimava utilizar a máquina para
produzir um milhão de canetas, do seguinte modo:

•
•
•
•
•

2015: 70.000
2016: 100.000
2017: 250.000
2018: 250.000
2019: 300.000

• 2020: 30.000.
Assinale a opção que indica o valor da depreciação acumulada da
sociedade empresária, em 31/12/2017, admitindo que esta usa o
método do benefício gerado para depreciar os seus ativos
imobilizados e que as previsões se confirmaram.
(A) R$ 50.000,00.
(B) R$ 70.000,00.
(C) R$ 84.000,00.
(D) R$ 92.400,00.
(E) R$ 100.000,00.
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70

Uma entidade adquiriu, em 02/01/2013, um veículo para utilizar
em seus negócios por R$ 40.000. A entidade estimava que a vida
útil econômica do veículo era de dez anos, no entanto, só
pretendia utilizá-lo por seis anos e doá-lo. O veículo era utilizado
para transporte dos funcionários na cidade do Rio de Janeiro.
Em 02/01/2016, a entidade passou a oferecer serviços apenas em
alguns bairros da cidade, de modo que a entidade reavaliou a
vida útil econômica do veículo e estimou utilizá-lo por mais cinco
anos.
Assinale a opção que indica a depreciação acumulada do veículo,
em 31/12/2017, admitindo que a entidade utiliza o método das
quotas constantes e que não houve ajustes decorrentes do teste
de recuperabilidade.
(A) R$ 20.000,00.
(B) R$ 23.200,00.
(C) R$ 25.000,00.
(D) R$ 28.000,00.
(E) R$ 33.333,00.

Em 2017 os sócios de uma sociedade empresária aumentaram
seu capital social, por meio da integralização de R$ 100.000 em
terrenos, para serem utilizados nos negócios da sociedade
empresária.
Assinale a opção que indica o impacto gerado pelo aumento do
capital social nos indicadores da sociedade empresária, no
momento da integralização.
(A) Aumento no índice de liquidez corrente e diminuição no
índice de endividamento geral.
(B) Aumento no índice de liquidez geral e diminuição no índice
de rentabilidade do ativo.
(C) Aumento no índice de liquidez corrente e aumento no índice
de liquidez geral.
(D) Diminuição no índice de endividamento geral e diminuição no
índice de rentabilidade do patrimônio líquido.
(E) Diminuição no índice de composição do endividamento e
diminuição no índice de liquidez seca.

71
68
Assinale a opção que indica, na elaboração do Balanço
Patrimonial de uma sociedade empresária, o que deve ser
contabilizado como Disponibilidades.
(A) O numerário em trânsito decorrente de remessas para filiais.
(B) Os saldos de contas mantidas em bancos em liquidação.
(C) Os saldos de contas mantidas em bancos sob intervenção.
(D) Os depósitos vinculados à liquidação de empréstimos.
(E) Os depósitos com restrição de movimentação por força de
cláusula contratual de financiamento.

Uma sociedade empresária apresentou indicador de liquidez
imediata de 0,5, em 2016, e de 0,9, em 2017.
Assinale a opção que indica uma possível causa para o aumento.
(A) Contração de empréstimo bancário de longo prazo.
(B) Venda a prazo de ativo imobilizado.
(C) Compra à vista de estoque.
(D) Reconhecimento do teste de recuperabilidade de ativo
imobilizado.
(E) Reconhecimento de salários a pagar.

72
69
Em relação à análise das demonstrações contábeis com base em
indicadores, assinale a afirmativa correta.
(A) Os indicadores de liquidez avaliam o desempenho global da
entidade, em termos de capacidade de gerar lucros.
(B) Os indicadores de endividamento medem a posição
financeira da entidade, em termos de capacidade de
pagamento.
(C) Os indicadores de lucratividade avaliam o desempenho global
da entidade, em termos de capacidade de remunerar o
capital aplicado nela.
(D) Os indicadores de rentabilidade avaliam a segurança
oferecida pela entidade aos capitais alheios.
(E) Os indicadores de prazos médios medem o ciclo operacional
da entidade.

Contador do Ministério Público

Um consultor analisou as demonstrações contábeis de diferentes
sociedades empresárias, de modo a redigir um parecer sobre a
situação contábil. Na análise, o consultor não efetuou ajustes
relacionados ao impacto da inflação.
A falta do ajuste provocou erros, principalmente em relação à
análise
(A) horizontal.
(B) vertical.
(C) de liquidez.
(D) de endividamento.
(E) de lucratividade.

73
De acordo com NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e
Exaustão, as opções a seguir apresentam fatores que devem ser
considerados ao se estimar a vida útil econômica de um ativo do
setor público, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) A capacidade de geração de benefícios futuros.
(B) O desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não.
(C) A obsolescência tecnológica.
(D) Os limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração
do ativo.
(E) A utilidade para um setor específico da população.
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78

Uma entidade do setor público possui disponibilidades em moeda
estrangeira.
De acordo com a NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de
Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, assinale a opção
que indica a taxa de câmbio que deve ser utilizada para
converter, nas demonstrações contábeis, o saldo das
disponibilidades para reais.
(A) A cotação vigente na data em que ocorreram as principais
transações do período.
(B) A cotação vigente na data do início do exercício.
(C) A cotação vigente na data do Balanço Patrimonial.
(D) A menor cotação do ano.
(E) A maior cotação do ano.

Os Princípios Orçamentários visam a estabelecer diretrizes
norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e
transparência para os processos de elaboração, execução e
controle do orçamento público.
Nesse sentido, assinale a opção que indica o princípio
orçamentário, segundo o qual a Lei Orçamentária Anual de cada
ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de
todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público.
(A) da exclusividade.
(B) da universalidade.
(C) da legalidade.
(D) da unidade.
(E) do orçamento público.

75
Quando o fato gerador do passivo exigível ocorre antes do
empenho, é necessário o registro de uma etapa chamada de
(A) empenho em liquidação.
(B) empenho a pagar.
(C) empenho liquidado.
(D) crédito empenhado a liquidar.
(E) passivo a empenhar.

76
Uma entidade não pagou o IPTU no prazo de vencimento,
gerando inscrição do débito na dívida ativa do município.
Assinale a opção que indica o lançamento feito no momento em
que o município recebeu o valor da dívida ativa.
(A) D - Disponibilidades;
C - Receita.
(B) D - Disponibilidades;
C - Receita realizada.
(C) D - IPTU a pagar;
C - Disponibilidades.
(D) D - Despesa;
C - Disponibilidades.
(E) D - Receita a realizar;
C - Receita realizada.

79
Assinale a opção que indica a demonstração contábil aplicada ao
setor público que evidencia as receitas e as despesas
orçamentárias e os ingressos e dispêndios extra-orçamentários,
conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que
se transferem para o início do exercício seguinte.
(A) Balanço Orçamentário.
(B) Balanço Financeiro.
(C) Balanço Patrimonial.
(D) Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
(E) Demonstração dos Fluxos de Caixa.

80
As receitas públicas são classificadas em corrente e de capital.
Assinale a opção que apresenta receitas de capital.
(A) Receita tributária, receita de contribuições e receita
patrimonial.
(B) Receita agropecuária, receita industrial e receita de serviços.
(C) Alienação de bens, receita patrimonial e operações de
crédito.
(D) Amortização de empréstimos, receita tributária e receita de
serviços.
(E) Operações de crédito, alienação de bens e amortização de
empréstimos.

77
Uma entidade pública apresentava os seguintes saldos,
referentes ao exercício de 2017.

•
•
•

Recebimento de receitas tributárias: R$ 13.000;
Empenho de despesa: R$ 10.000;
Liquidação de despesa corrente: R$ 8.000;

•
•

Inscrição de restos a pagar processados: R$ 1.000;
Inscrição de restos a pagar não processados: R$ 500.

Assinale a opção que indica, respectivamente, o total
de restos a pagar inscrito e o valor do superávit
financeiro.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 500 e R$ 3.000.
R$ 500 e R$ 5.000.
R$ 1.000 e R$ 5.000.
R$ 1.500 e R$ 3.000.
R$ 1.500 e R$ 5.000.

Contador do Ministério Público
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