
Quando autorizado pelo fiscal
de sala, transcreva a frase
ao lado, com sua caligrafia
usual, no espaço apropriado
na Folha de Respostas.

INSTRUÇÕES

PROVA
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Discursiva-Estudo de Caso

A C D E

- Verifique se este caderno:

- corresponde a sua opção de cargo.

- contém 50 questões, numeradas de 1 a 50.

- contém as propostas e os espaços para os rascunhos da Prova Discursiva-Estudo de Caso.

Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala a substituição do caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMAresposta certa.

- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.

- Procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.

- Marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo:

- Ler o que se pede na Prova Discursiva-Estudo de Caso e utilizar, se necessário, os espaços para rascunho.

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. Não será permitida a utilização de

lápis, lapiseira, marca texto, régua ou borracha durante a realização da prova.

- Marque apenas uma letra para cada questão. Será anulada a questão em que mais de uma letra estiver assinalada.

- Responda a todas as questões.

- Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos,
manuais, impressos ou qualquer anotações.

- Em hipótese alguma os rascunhos da Prova Discursiva-Estudo de Caso serão corrigidos.

- Você deverá transcrever sua Prova Discursiva-Estudo de Caso, a tinta, na folha apropriada.

- A duração da prova é de 4 horas para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova
Discursiva-Estudo de Caso (rascunho e transcrição) na folha correspondente.

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.

- É proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

VOCÊ DEVE

ATENÇÃO

Economia Verde implica uso racional dos recursos naturais
e inclusão social.
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Português 

 
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 9, considere o texto abaixo. 
   
1.  “Máquinas similares às hoje existentes serão construídas a custos mais baixos, mas com velocidades mais rápidas de pro-
cessamento.” Assim, em um artigo de 1965, o empreendedor Gordon Moore, hoje com 90 anos de idade, apresentou sua célebre 
ideia. Pela “Lei de Moore”, a cada dois anos, em média, o desempenho dos chips de computador dobra, sem que aumentem os 
custos de fabricação. A máxima, irretocável, à exceção de pequenos detalhes, funcionou tal qual intuíra Moore. É uma regra que 
pode, contudo, estar com os dias contados. 
2.  Vive-se, hoje, uma revolução tecnológica afeita a deixar no passado o raciocínio da duplicação de capacidade de cálculos à 
base de silício: é a computação quântica. Ela poderá nos levar a distâncias inimagináveis: tarefas que o computador mais poderoso 
do planeta demoraria 10.000 anos para completar seriam feitas em minutos. 
3.  A computação quântica, até o início desta década, não passava de teoria. Nos últimos anos, começou a ser testada, com 
sucesso parcial, até conseguir tração que parece se encaminhar para uma nova história. Um documento da NASA, vazado recen-
temente, mostra que uma empresa, ao criar o primeiro computador quântico funcional da história, pode estar próxima de romper com 
o paradigma imposto pela Lei de Moore. 
4.  A revelação foi resultado de uma distração. Algum funcionário da NASA, também envolvido com o projeto, acidentalmente 
publicou no site da agência espacial um estudo que mostra o feito, realizado por meio de uma máquina, ainda sob sigilo. O arquivo, já 
programado para ser divulgado oficialmente, permaneceu poucos segundos no ar, mas foi flagrado pelo jornal Financial Times.  
5.  O avanço ainda se restringe a âmbitos estritamente técnicos, sem utilidade cotidiana, mas já é apelidado de “o Santo Graal da 
computação”. Isso porque o feito, se comprovado, atingiu o que se conhece como “supremacia quântica”. A nomenclatura indica um 
momento da civilização em que os computadores talvez sejam tão (ou mais) competentes quanto os seres humanos.  
6.  O cientista da computação Scott Aaronson disse, em entrevista: “Isso não causará mudança imediata na vida das pessoas. 
Mas só por enquanto, pois se trata do início de um caminho que levará a transformações radicais em diversas áreas”. Vale lembrar 
que o computador que usamos hoje também começou com um passo singelo, em 1843, quando a matemática inglesa Ada Lovelace 
(1815-1852) publicou um diagrama numérico que veio a ser considerado o primeiro algoritmo computacional. 

(Adaptado de: Revista Veja, edição de 09/10/2019, p. 79) 
 
 
1. Considere as afirmações abaixo. 
 
 I. No primeiro parágrafo, a menção à Lei de Moore refere-se ao caráter premonitório do artigo publicado por Gordon Moore 

em 1965, que, salvo poucos pormenores, mostrou-se futuramente correto. 
 
 II. Como estratégia argumentativa, o autor descreve a chamada “Lei de Moore” logo no início do texto para embasar a ideia 

de que até mesmo uma máquina de computação quântica a comprova. 
 
 III. Ao longo do texto, o autor condena a atitude do funcionário da NASA que vazou, ainda que de modo acidental, 

informações confidenciais a respeito de avanços tecnológicos. 
 
 IV. Publicado sem a devida permissão, um artigo de jornal antecipou ao público as características de um supercomputador, 

apelidado de “o Santo Graal da computação”, a ser brevemente lançado, cujas funcionalidades trarão mudanças 
significativas à vida cotidiana do cidadão comum. 

 
 Está correto o que consta APENAS de: 
 

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

 
 
2. Isso porque o feito, se comprovado, atingiu o que se conhece como “supremacia quântica”. (5o parágrafo) 
 
 O elemento sublinhado acima introduz noção de 
 

(A) consequência.  
(B) condição.  
(C) oposição.  
(D) causa.  
(E) finalidade. 

 
 
3. O tempo verbal empregado indica o caráter hipotético do que se afirma no seguinte trecho: 
 

(A) tarefas que o computador mais poderoso do planeta demoraria 10.000 anos  
(B) A computação quântica, até o início desta década, não passava de teoria  
(C) com atributos que hoje se restringem à imaginação  
(D) o computador que usamos hoje  
(E) um caminho que levará a transformações radicais em diversas áreas 

000000−PG02 Caderno de Prova ’C25’, Tipo 001



  

ALEAP-Conhec.Gerais4 3 

4. Sem prejuízo para a correção e o sentido, o trecho sublinhado pode ser substituído pelo que se encontra entre parênteses em:  
 

(A) A máxima, irretocável, à exceção de (à despeito de) pequenos detalhes, funcionou tal qual intuíra Moore. 
 
(B) Máquinas similares às hoje existentes (as quais se fabrica atualmente) serão construídas a custos mais baixos. 
 
(C) Pela (De acordo com a) “Lei de Moore”, a cada dois anos, em média, o desempenho dos chips de computador dobra 
 
(D) Assim (Portanto), em um artigo de 1965, o empreendedor Gordon Moore, hoje com 90 anos de idade, apresentou sua 

célebre ideia. 
 
(E) Mas só por enquanto, pois (conquanto) se trata do início de um caminho que levará a transformações radicais em diversas 

áreas. 
 
 
5. o desempenho dos chips de computador dobra, sem que aumentem os custos de fabricação. 
 
 O segmento sublinhado acima exerce a mesma função sintática daquele sublinhado em: 
 

(A) Vale lembrar que o computador que usamos hoje também começou com um passo singelo 
(B) A revelação foi resultado de uma distração. 
(C) O arquivo, já programado para ser divulgado oficialmente, permaneceu poucos segundos no ar 
(D) O avanço ainda se restringe a âmbitos estritamente técnicos 
(E) Algum funcionário da NASA, também envolvido com o projeto 

 
 
6. mas já é apelidado de “o Santo Graal da computação”. (5o parágrafo) 
 
 Sem prejuízo para as relações de sentido estabelecidas no texto, uma redação correta para o segmento acima, transformando-o 

em um período independente, está em: 
 

(A) Com isso, é apelidado de “o Santo Graal da computação”. 
(B) No entanto, foi apelidado “o Santo Graal da computação”. 
(C) Assim, apelidaram-no de “o Santo Graal da computação”. 
(D) Conforme já se apelidou de “o Santo Graal da computação”. 
(E) Já é, porém, apelidado de “o Santo Graal da computação”. 

 
 
7. A nomenclatura indica aquele momento da civilização em que os computadores seriam tão (ou mais) competentes quanto os 

seres humanos. (5o parágrafo) 
 
 No contexto, o termo “nomenclatura” refere-se a  
 

(A) supremacia quântica. 
(B) seres humanos. 
(C) feito. 
(D) computadores. 
(E) momento da civilização. 

 
 
8. A pontuação se mantém correta no seguinte segmento adaptado do texto:  

(A) Hoje, a computação quântica, uma revolução tecnológica, deixa no passado, o raciocínio da duplicação de capacidade de 
cálculos, à base de silício.  

(B) Trata-se de um caminho que, levará a transformações radicais − não apenas em algumas, mas em diversas áreas.  
(C) Como se sabe, o computador que usamos hoje, também começou de forma inusitada, com um passo singelo.  
(D) O jornal Financial Times, flagrou o arquivo, confidencial, o qual permaneceu, apenas por poucos segundos, no ar.  
(E) Um diagrama numérico, publicado pela matemática inglesa Ada Lovelace (1815-1852), veio a ser considerado o primeiro 

algoritmo computacional. 
 
 
9. Está correta a redação deste livre comentário: 
 

(A) Os testes em computação quântica, que até pouco tempo não passava de teoria, apresentaram bons resultados, cujas 
consequências tem potencial para mudar a história da humanidade.  

(B) Vêm anunciando-se uma nova revolução tecnológica por meio da qual distâncias inimagináveis serão transpostas pela 
humanidade, onde a computação quântica ditará as regras do futuro.   

(C) Se os resultados dos testes em computação quântica fizerem jus à expectativa, serão realizadas em minutos tarefas que o 
computador mais poderoso da atualidade levaria anos para concluir.   

(D) Não se sabe até quando será garantido a fabricação de computadores cujo o desempenho seja maior, mas não exista 
repasse de custos para o consumidor.  

(E) O empreendedor Gordon Moore previu que surgiria máquinas mais eficazes com custos mais baixos, e nota-se que elas 
evoluíram no ritmo imaginado. 

 
 
10. Tem-se a expectativa de que 

I  futura revolução tecnológica culmine no desenvolvimento de inovações que abranjam de 

novos remédios 
II  criação de materiais artificiais que hoje se restringem apenas 

III  imaginação. 
 

 Preenchem corretamente as lacunas I, II e III da frase acima: 
 
(A) a  − à − à 
(B) à − a − a 
(C) à − à − à 
(D) a − a − a 
(E) à − a − à 
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Raciocínio Lógico-Matemático  

11. Marcelo viaja ao exterior uma vez a cada 15 meses. A última vez que Marcelo viajou ao exterior foi em agosto de 2019. A 
próxima vez em que Marcelo viajará ao exterior em agosto se dará no ano de 

 
(A) 2027  
(B) 2023  
(C) 2024  
(D) 2026  
(E) 2025 

 
 
12. Em um grupo de 50 amigos, todos os que gostam de macarrão, gostam, também de pizza; e nenhum dos que gosta de feijoada 

gosta, também, de macarrão; mas cada um dos amigos gosta de, pelo menos, um desses pratos. Dentre os amigos, 38 gostam de 
pizza e 19 gostam de feijoada. Sabendo que 10 gostam só de pizza, é correto concluir que os que gostam de macarrão são em 
número de  

 
(A) 18  
(B) 20  
(C) 19  
(D) 21  
(E) 17  

 
13. Foram produzidas camisetas brancas que estão sendo estampadas por Mateus. Mateus já estampou 40% do total de camisetas 

e sabe que se estampar mais 12, terá concluído 55% do trabalho. Assim, o número de camisetas brancas produzidas foi 
 

(A) 80  
(B) 60  
(C) 40  
(D) 100  
(E) 120 

  
14. Se a, b e c são números naturais que satisfazem 2a . 3b = 18 . 6c, então b − a é igual a  

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

  
Geografia e História do Amapá 

 
Atenção: As questões de números 15 a 17 referem-se à Geografia do Amapá. 
  
15. Considere o gráfico e as afirmações abaixo. 
 

Variação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no estado do Amapá 
 

  
(Fonte: IBGE) 

 
 I. O gráfico revela que de 1991 até 2010 o IDH do estado aumentou, o que pode ser explicado sobretudo pela melhoria na 

expectativa de vida e na educação.  
 II. Ao atingir 0,708 de IDH em 2010, o Amapá entrou no grupo dos dez melhores estados do Brasil, sendo o segundo da 

região Norte, principalmente devido ao aumento na renda per capita.  
 III. Os sucessivos aumentos do IDH revelam melhorias em diversos setores mas não garantiram melhor distribuição da renda 

entre a população. 
 
 A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre as condições de vida da população do Amapá permitem afirmar que está correto 

APENAS  
(A) I e III. 
(B) I e II. 
(C) II e III. 
(D) I. 
(E) III.  
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16. Caracteriza o domínio morfoclimático onde está localizado o estado do Amapá: 
 

(A) Predomínio de formas de relevo resultantes da erosão em terrenos cristalinos, presença do clima tropical com chuvas 
abundantes. 

 
(B) Considerado o maior em extensão territorial do Brasil, nele predominam altas temperaturas e pluviosidade, relevo de terras 

baixas e formação de uma vasta rede fluvial. 
 
(C) Área de relevo com depressões e chapadas, que são planaltos sedimentares residuais, de clima com longas estiagens, 

chuvas irregulares e rios intermitentes. 
 
(D) É o segundo maior em extensão territorial do país, de clima predominantemente tropical com inverno seco e verão 

chuvoso e chapadas com mais de 500 m de altitude. 
 
(E) Relevo caracterizado com destaque para serras e planaltos formados por rochas de arenito e basalto, e vegetação própria 

do clima subtropical. 
 
 
17. No Amapá, esta Unidade de Conservação foi criada em 1990 e tem mais de 5 mil km2 distribuídos pelos municípios de 

Mazagão, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, sendo o Peixe-boi-da-Amazônia a principal espécie, com risco de extinção, a ser nela 
protegida. 

 
 O texto descreve a Unidade de Conservação 
 

(A) Estação Ecológica do Jari. 

(B) Parque Nacional do Cabo Orange. 

(C) Reserva Biológica do Lago Piratuba. 

(D) Reserva Biológica do Parazinho. 

(E) Reserva Extrativista do Rio Cajari. 
 
 
Atenção: As questões de números 18 a 20 referem-se à História do Amapá. 
 

18. O Encontro dos Tambores, que ocorre anualmente em Macapá, é parte   
 

(A) do folclore amapaense, sendo esse Encontro a principal festa do estado, em dia considerado feriado devido à fundação da 
cidade. 

 
(B) da cultura indígena principalmente, uma vez que os tambores integram seus rituais, como se observa na festa do Boi 

Bumbá. 
 
(C) do patrimônio imaterial do Amapá reconhecido polo IPHAN, uma vez que a confecção artesanal de tambores ocorre 

exclusivamente nesse estado. 
 
(D) da tradição cultural legada pelos escravos que habitaram a região, presente nos batuques e no Marabaixo. 
 
(E) de práticas milenares típicas da Igreja católica, que remontam à Idade Média e aos instrumentos predominantemente 

usados nas festas religiosas. 
 
 
19. A criação do Estado do Amapá ocorreu quando  
 

(A) o governo Vargas promoveu a separação de sua área territorial do estado do Pará. 
 
(B) a última constituição brasileira oficializou este e outros territórios como estados. 
 
(C) o governo militar determinou a transformação dos territórios em estados, para garantir a soberania e a segurança na-

cionais. 
 
(D) o Grão Pará foi desmembrado, a fim de que mais recursos da União chegassem às distintas localidades da extensa região 

norte. 
 
(E) o plano desenvolvimentista de Eurico Gaspar Dutra estabeleceu medidas para incentivar o povoamento das regiões menos 

habitadas do país. 
 
 
20. A mineração, atividade econômica marcante na história do Amapá, teve um período próspero durante 
 

(A) os anos finais do século XX, quando houve a instalação de grandes multinacionais mineradoras para a extração do minério 
de ferro. 

 
(B) a fase colonial, quando jazidas de ouro foram descobertas e exploradas por bandeirantes paulistas. 
 
(C) a IV República (1945-1964), quando foram descobertas jazidas de manganês na região da Serra do Navio. 
 
(D) o Segundo Império, quando a exploração da borracha atraiu trabalhadores de outros setores, caso dos garimpeiros. 
 
(E) o Regime Militar, quando foi criada a empresa estatal ICOMI (Indústria e Comércio de Minérios de Ferro e Manganês) para 

a exploração mineradora no Amapá. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

 
21. As características qualitativas da informação contábil, conforme estabelece a Estrutura Conceitual Básica aplicada ao Setor 

Público, compreendem 
 

(A) verificabilidade e comparabilidade. 
 
(B) verificabilidade e universalidade. 
 
(C) compreensibilidade e anualidade. 
 
(D) compreensibilidade e totalidade. 
 
(E) representação fidedigna e ciclo orçamentário. 

 
 
22. Os ativos no setor público são mensurados, por exemplo, pelo 
 

(A) custo de cumprimento da obrigação e pelo preço líquido de venda. 
 
(B) custo de cumprimento da obrigação e pelo valor justo. 
 
(C) custo histórico e pelo valor em uso. 
 
(D) preço presumido e pelo valor justo. 
 
(E) custo de liberação e pelo preço presumido. 

 
 
23. O órgão arrecadador de um ente público recebeu, antecipadamente, R$ 35.000,00 referente a tributos. O registro contábil dessa 

transação econômica no sistema contábil patrimonial é, em reais, 
 

(A) D: Receita a Realizar − 35.000,00 
 C: Receita Realizada − 35.000,00 
 
(B) D: Caixa e Equivalentes de Caixa − 35.000,00 
 C: Receita sem contraprestação − 35.000,00 
 
(C) D: Caixa e Equivalentes de Caixa − 35.000,00 
 C: Receita Realizada − 35.000,00 
 
(D) D: Caixa e Equivalentes de Caixa − 35.000,00 
 C: Demais obrigações a Curto Prazo − 35.000,00 
 
(E) D: Controle da Disponibilidade de Recursos − 35.000,00 
 C: Disponibilidade por Destinação de Recursos − 35.000,00 

 
 
24. Um ente público pretende reconhecer um crédito a receber proveniente de repartição tributária no valor de R$ 1.500.000,00. 

Sabe-se que, historicamente, há perdas médias de 10% em relação aos recebimentos. Nesse caso, o ente deve 
 

(A) reconhecer um ativo contingente no valor de R$ 1.650.000,00. 
 
(B) registrar uma perda estimada no valor de R$ 150.000,00. 
 
(C) registrar uma provisão no valor de R$ 150.000,00. 
 
(D) evidenciar o passivo contingente de R$ 1.500.000,00 em notas explicativas. 
 
(E) reconhecer uma provisão no valor de R$ 1.350.000,00. 

 
 
25. Em uma concessão administrativa, tem-se, com ou sem obras públicas, a 
 

(A) prestação de serviços à Administração pública, com contraprestação pecuniária do público para o privado. 
 
(B) prestação de serviços à Administração pública, sem contraprestação pecuniária do público para o privado. 
 
(C) concessão de serviços, com contraprestação pecuniária do público para o privado. 
 
(D) concessão de serviços, sem contraprestação pecuniária do público para o privado. 
 
(E) concessão de serviços, sem contraprestação para coletividade.  
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26. Uma entidade do setor público contratou uma empresa para o desenvolvimento de um software no valor de R$ 970.000,00. 
Sabe-se que o software será entregue em 450 dias a partir da data da contratação. O registro contábil orçamentário desta 
transação, no dia da assinatura do contrato, será, em reais, 

 
(A) D: Softwares − 970.000,00 
 C: Crédito empenhado a liquidar − 970.000,00 
 
(B) D: Crédito disponível − 970.000,00 
 C: DDR Comprometida por Empenho − 970.000,00 
 
(C) D: Disponibilidade de Destinação de Recursos − 970.000,00 
 C: DDR Comprometida por Empenho − 970.000,00 
 
(D) D: Softwares em Desenvolvimento − 970.000,00 
 C: Fornecedores a pagar de longo prazo − 970.000,00 
 
(E) D: Crédito disponível − 970.000,00 
 C: Crédito empenhado a liquidar − 970.000,00 

 
 

Administração Financeira e Orçamentária 
 

27. O princípio orçamentário da Unidade ou Totalidade determina 
 

(A) que todas as receitas e todas as despesas devem ser apresentadas pelo valor total e líquido, vedadas quaisquer 
deduções. 

 
(B) a existência de orçamento único para todos os entes federados, com a finalidade de evitar a ocorrência de múltiplos 

orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. 
 
(C) que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa na lei que estabelece o orçamento. 
 
(D) que poderá haver dispositivo penal além da previsão da receita e da fixação da despesa na lei que estabelece o 

orçamento. 
 
(E) a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, com a finalidade de evitar a ocorrência de múltiplos 

orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. 
 
 
28. As Receitas Correntes Intraorçamentárias são 
 

(A) realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração direta que sejam integrantes do orçamento fiscal e do 
orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo e, por isso, não representam novas entradas de recursos nos 
cofres do ente. 

 
(B) realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração pública que sejam integrantes do orçamento fiscal e do 

orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo e, por isso, não representam novas entradas de recursos nos 
cofres do ente. 

 
(C) arrecadadas dentro do exercício financeiro e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, 

com o objetivo de atingir as finalidades públicas. 
 
(D) arrecadadas dentro do exercício financeiro e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e 

ações orçamentárias por meio da contratação de dívida. 
 
(E) arrecadadas dentro do ciclo operacional e são instrumentos de investimento dos programas e ações orçamentários, com o 

objetivo de atingir as finalidades públicas. 
 
 
29. A Lei no 4.320/1964 define e estabelece regras gerais aplicáveis ao regime de adiantamento. O suprimento de fundos deve ser 

concedido e utilizado segundo a referida lei 
 

(A) para atender as despesas eventuais, inclusive em viagem e com serviços especiais, que exijam pronto pagamento. 
 
(B) para atender as despesas correntes, inclusive em viagem e com serviços especiais, que exijam pagamento a prazo. 
 
(C) para atender as despesas vultuosas e sigilosas cujo valor ultrapassa limite estabelecido na lei orçamentária. 
 
(D) por servidor que não prestou contas no prazo regulamentar ou que teve prestação de contas impugnadas. 
 
(E) por servidor que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir, mesmo quando tiver outro servidor à 

disposição. 
 
 
30. A inexistência de registros em contas orçamentárias e de controle implica 
 

(A) fraudes comprovadas nas demonstrações das variações patrimoniais aplicadas ao setor público. 
 
(B) balanços patrimoniais com distorções relevantes e parecer com ressalva. 
 
(C) distorção de indicadores e resultados que, conforme metodologia de apuração, são levantados a partir desses registros. 
 
(D) falta de transparência das contas públicas do ente, o que propicia o controle social. 
 
(E) registro de ajuste em contas patrimoniais, uma vez que um sistema compensa o outro.  
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31. Os créditos suplementares 
 

(A) são destinados ao reforço de dotação orçamentária e são abertos por Lei Ordinária ou Decreto Executivo. 
 
(B) dependem da existência de recursos disponíveis para ocorrerem e serão precedidos de justificativa em medida provisória. 
 
(C) dependem da existência de recursos disponíveis para ocorrerem e serão justificados em lei complementar. 
 
(D) são abertos por meio de Decreto do Poder Executivo que dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo sobre a 

necessidade de criar uma dotação orçamentária específica. 
 
(E) são destinados a despesas urgentes, não dependem da existência prévia de recursos e são abertos por medida provisória. 

 
 
32. A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
 

(A) é discutida e votada pelo Legislativo e seu ciclo orçamentário é avaliado pelo Poder Judiciário. 
 
(B) deve ser estabelecida por região administrativa, por estado, por municípios, por biomas ou por critérios. 
 
(C) estabelece, por meio de lei complementar, de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração pública 

federal para as despesas de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 
 
(D) é um dos três instrumentos de planejamento da Constituição Federal que contém, entre outras coisas, as metas e 

prioridades da Administração pública federal. 
 
(E) foi desenvolvida para análise, revisão e avaliação das despesas propostas e para justificar solicitações que ultrapassem o 

gasto do orçamento anterior. 
 
 
33. São princípios orçamentários aplicáveis ao Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária: 
 

(A) Confrontação da receita com a despesa e Representação fidedigna. 
 
(B) Legalidade e Representação fidedigna. 
 
(C) Confrontação da receita com a despesa e Transparência. 
 
(D) Confrontação da receita com a despesa e Exatidão. 
 
(E) Legalidade e Transparência. 

 
 

Contabilidade Geral 
 

34. Considere os conceitos abaixo: 
 
 I. Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela 

ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob controle da entidade. 
 
 II. Passivos contingentes nunca podem ser reconhecidos em Balanço Patrimonial, visto que sua existência depende da 

ocorrência ou não ocorrência de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob controle da entidade, 
não é possível mensurar o desembolso futuro com confiabilidade e/ou o prazo de execução da obrigação é incerto. 

 
 III. Provisões, por serem caracterizadas como passivos contingentes, não são reconhecidas em Balanço Patrimonial. 
 
 IV. As provisões remotas são reconhecidas no passivo em contrapartida ao reconhecimento de despesa na Demonstração 

de Resultado do Exercício. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

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

 
 
35. São características qualitativas da informação contábil-financeira, segundo a Estrutura Conceitual (CPC 00): 
 

(A) prudência, tempestividade, verificabilidade e conservadorismo. 
 
(B) representação fidedigna, prudência, subjetividade e comparabilidade. 
 
(C) relevância, representação fidedigna, comparabilidade e compreensibilidade. 
 
(D) mensurabilidade, competência, caixa e verificabilidade. 
 
(E) tempestividade, materialidade, objetividade e usabilidade.  
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36. A empresa Só Fitness é uma franquia de revenda de materiais esportivos. Para o exercício fiscal de X0, ela reportou o seguinte 
Balancete de Verificação, com valores em reais: 

 
Aluguéis antecipados 1.800,00 

Amortização acumulada 756,00 

Caixa 14.400,00 

Capital social 360.000,00 

Contas a receber 45.000,00 

Custo das mercadorias vendidas 50.400,00 

Despesa com aluguel da loja 3.780,00 

Despesa com amortização de direito de uso de marca 252,00 

Despesas com comissões de vendedores 4.140,00 

Despesas com energia elétrica  54.000,00  

Despesas com propaganda 900,00 

Despesas de juros 828,00 

Estoques 403.200,00 

Fornecedores 54.000,00 

Imposto de renda a pagar 8.280,00 

Imposto de renda de X0 19.440,00 

Marcas e patentes 2.520,00 

Receitas antecipadas 3.600,00 

Receita de vendas 327.600,00 

Reserva de lucros 39.594,00 

Salário do gerente da loja 9.000,00 

Salários a pagar 720,00 

Salários dos vendedores 99.000,00 

 
 O resultado do exercício reconhecido em X0 pela SóFitness é, em reais, 
 

(A) 39.564,00. 
 
(B) 105.300,00. 
 
(C) 89.640,00. 
 
(D) 198.000,00. 
 
(E) 85.860,00. 

 
 
37. O supermercado Alimentos&Bebidas contabilizou as seguintes operações no mês de Abril/X2: 
 
 I. Vendas de Abril/X2 totalizando R$ 350.000,00. Desse valor, 60% foi recebido à vista e o restante será recebido no mês 

de Maio/X2. O custo dos estoques vendidos totalizou R$ 80.000,00. 
 
 II. Em 30/Abril/X2, houve o pagamento de salário dos funcionários referente a Abril/X2. O valor total desembolsado foi de 

R$ 60.000,00. 
 
 III. A depreciação do imobilizado da empresa foi de R$ 10.000,00. 
 
 IV. Em 01/Abril/X2, foi feita uma compra a prazo (vencimento em 15/Maio/X2) de lote de vinhos para reposição para o 

estoque do mês no valor de R$ 100.000,00. 
 
 Considerando as transações acima, os montantes líquidos reconhecidos de 01/Abril/X2 a 30/Abril/X2 em caixa e no resultado do 

exercício são, em reais, 
 

(A) Caixa: 50.000,00; Resultado do exercício: (10.000,00). 
 
(B) Caixa: 150.000,00; Resultado do exercício: 260.000,00. 
 
(C) Caixa: 140.000,00; Resultado do exercício: 200.000,00. 
 
(D) Caixa: 150.000,00; Resultado do exercício: 200.000,00. 
 
(E) Caixa: 290.000,00; Resultado do exercício: 260.000,00.  
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38. A empresa ABC apresentou os seguintes itens em seu Balancete de Verificação para o mês de Novembro/X1, com valores em 
reais: 

 
 Saldo em 01/Nov/X1 Saldo em 30/Nov/X1 

Contas a receber R$ 5.100,00 R$   7.200,00 

Fornecedores R$ 8.000,00 R$   4.500,00 

Estoques R$ 2.000,00 R$   2.100,00 

Outras contas de ativo circulante R$ 10.000,00 R$ 12.000,00 

Outras contas de passivo circulante R$ 15.000,00 R$ 17.000,00 
 
 Informações adicionais para o mês de Novembro/X1 da empresa ABC incluem: 

 
Ganho na venda de imobilizado (à vista): R$ 1.500,00 
Despesa de depreciação: R$ 2.600,00 
Lucro líquido: R$ 49.900,00 
 

 Com base nas informações apresentadas, o valor do fluxo de caixa gerado pelas operações da ABC em Novembro/X1 é 
 

(A) R$ 46.800,00. 
 
(B) R$ 45.300,00. 
 
(C) R$ 45.700,00. 
 
(D) R$ 44.200,00. 
 
(E) R$ 56.700,00. 

 
 
39. Em 10/Janeiro/X3, a Bolacha&Biscoito, uma distribuidora de alimentos, sofreu uma inundação em um dos seus centros de 

distribuição, por conta das fortes chuvas de verão. Na mesma data, os estoques estavam avaliados no Balanço Patrimonial da 
companhia no montante de R$ 200.000,00. 

 
 Entretanto, a partir da avaliação do estoque feita por engenheiros nos dias posteriores à calamidade, estimou-se que o valor 

máximo que esse estoque poderá ser vendido é de R$ 50.000,00. 
 
 A luz do CPC 16 (R1) − Estoques, o lançamento contábil a ser feito pela Bolacha&Biscoito referente aos estoques do centro de 

distribuição avariado é 
 

(A) Débito: Estoques (ativo) = R$ 150.000,00. 
 Crédito: Perdas por redução ao valor realizável líquido de estoques (resultado) = R$ 150.000,00 
 
(B) Débito: Perdas por redução ao valor realizável líquido de estoques (resultado) = R$ 150.000,00 
 Crédito: Estoques (ativo) = R$ 150.000,00 
 
(C) Débito: Estoques (ativo) = R$ 150.000,00. 
 Crédito: Perdas por redução ao valor realizável líquido de estoques (conta redutora de ativo) = R$ 150.000,00 
 
(D) Débito: Perdas por redução ao valor realizável líquido de estoques (conta redutora de ativo) = R$ 150.000,00 
 Crédito: Caixa (ativo) = R$ 150.000,00 
 
(E) Débito: Caixa (ativo) = R$ 150.000,00 
 Crédito: Estoques (ativo) = R$ 150.000,00 

 
 
40. São critérios de valoração de estoques, previstos no CPC 16 (R1) −– Estoques: 
 

(A) Valor de mercado atualizado contra resultado, PEPS e custo de reposição. 
 
(B) PEPS, UEPS e custo médio ponderado. 
 
(C) Identificação específica dos custos individuais, UEPS, custo médio ponderado. 
 
(D) PEPS, custo médio ponderado e identificação específica dos custos individuais. 
 
(E) Custo médio ponderado, custo de reposição e valor de mercado atualizado contra resultado. 

 
 
41. Uma empresa industrial comprou e começou a utilizar em 01/10/20X0 uma máquina para automatizar seu processo produtivo. O 

valor pago foi de R$ 30.000,00, e a empresa incorreu em R$ 2.500,00 para a instalação desse novo imobilizado em seu campo 
fabril. O método de depreciação identificado como o mais adequado é o linear, com estimativa de vida útil de 10 anos. A 
máquina tem R$ 5.000,00 estimados como valor residual. 

 
 O saldo de depreciação acumulada dessa máquina em 31/01/20X2 é, em reais, 
 

(A) 5.000,00. 
 
(B) 4.333,33. 
 
(C) 2.750,00. 
 
(D) 3.666,67. 
 
(E) 3.333,33.  
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42. A empresa CiênciaTech tem diversos projetos de aplicativos para o uso cotidiano. Alguns deles são apenas experimentais, 
geram aprendizado para seus programadores e não chegam a ser concluídos como aplicativos finais disponíveis ao público. 

 
 Já outros aplicativos, ao longo de seu desenvolvimento, apresentam um potencial de geração de receita alto quando finalizados. 

Nesse sentido, a equipe técnica de programação é alocada para finalizar esse tipo de aplicativo e disponibilizar ao público final. 
 
 A empresa deve reconhecer os gastos com os aplicativos experimentais e a expectativa de geração de benefício econômico 

futuro, respectivamente, como 
 

(A) perda em resultado e como provisão.  
(B) ativo intangível e ativo intangível.  
(C) despesa em resultado e despesa em resultado.  
(D) despesa antecipada e como ágio por expectativa de rentabilidade futura.  
(E) despesa em resultado e como ativo intangível. 

 
 
43. Uma certa empresa divulgou a seguinte Demonstração do Resultado do Exercício para o ano de 20X7, com valores em reais, 
 

Receita de Vendas 175.000,00 

(−) Custo da Mercadoria Vendida 105.000,00 

Lucro Bruto 70.000,00 

(−) Despesas de vendas 8.750,00 

(−) Despesas administrativas 28.000,00 

(−) Outras Despesas Operacionais 8.750,00 

Lucro antes do Imposto de Renda 24.500,00 

(−) Imposto de Renda 5.250,00 

Lucro Líquido 19.250,00 
 
 A empresa iniciou o ano de 20X7 com um saldo de estoque no valor de R$ 25.000,00. Durante o exercício fiscal, foram feitas 

compras no montante de R$ 125.000,00. O saldo final de estoque em 31/12/20X7 para essa empresa é, em reais, 
 

(A) 45.000,00. 
 
(B) 150.000,00. 
 
(C) 125.000,00. 
 
(D) 105.000,00. 
 
(E) 5.000,00. 

 
 
44. Considerando o CPC 26 (R1) − Apresentação das demonstrações contábeis e o disposto na Lei nº 6.404/1976, é correto afirmar: 
 

(A) No balanço patrimonial, o referido pronunciamento prescreve a ordem ou o formato em que as contas dessa demonstração 
contábil devem seguir, visto que a Lei no 6.404/1976 se isenta desse assunto. 

 
(B) As despesas na demonstração do resultado do exercício podem ser agregadas por ordem de exigibilidade, por natureza, 

ou por função. 
 
(C) O patrimônio líquido deve apresentar o capital social, as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reser- 

vas de lucros, as ações (ou quotas) em tesouraria, os prejuízos acumulados e as demais contas exigidas pelos Pro- 
nunciamentos Técnicos emitidos pelo CPC. 

 
(D) A entidade brasileira que for divulgar o seu resultado do exercício e o resultado abrangente pode escolher entre a divul- 

gação em demonstrações separadas (demonstração do resultado do exercício e demonstração do resultado abrangente) 
ou em demonstração única conjunta. 

 
(E) As únicas demonstrações de divulgação obrigatória a todas as empresas prevista na Lei no 6.404/1976 são: o Balanço 

Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração do Valor 
Adicionado, visto que essas são as demonstrações contábeis primárias definidas pelo CPC.  

 
 
45. O parque de diversões Só Alegria sofreu um estrago na montanha-russa por conta dos fortes ventos que assolaram a região. 

Foram pagos R$ 150.000,00 para substituir os reforços de aço da estrutura da montanha-russa, R$ 30.000,00 para consertar o 
telhado da plataforma de embarque e R$ 21.000,00 para refazer o piso danificado pelo vendaval.  

 A Só Alegria estima que os novos reforços de aço são de qualidade superior aos anteriores, e que eles agregaram 30% mais 
suporte de peso estrutural.  

 O lançamento contábil a ser feito pela Só Alegria em relação aos gastos de melhoria e reparo no imobilizado da montanha-russa 
é 

 
(A) Débito: Despesas de reparo (resultado) − R$ 201.000,00; Crédito: Caixa (ativo) − R$ 201.000,00. 
 
(B) Débito: Imobilizado (ativo) − R$ 150.000,00; Débito: Despesas de reparo (resultado) − R$ 51.000,00; Crédito: Caixa (ati- 

vo) − R$ 201.000,00. 
 
(C) Débito: Imobilizado (ativo) − R$ 171.000,00; Débito: Despesas de reparo (resultado) − R$ 30.000,00; Crédito: Caixa (ativo) 

− R$ 201.000,00. 
 
(D) Débito: Imobilizado (ativo) − R$ 201.000,00; Crédito: Caixa (ativo) − R$ 201.000,00. 
 
(E) Débito: Imobilizado (ativo) − R$ 180.000,00; Débito: Despesas de reparo (resultado) − R$ 11.000,00; Crédito: Caixa (ativo) 

− R$ 201.000,00.  
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Noções de Direito Administrativo e da Administração Pública 

 
46. Órgão público promoveu a publicação de edital de licitação, nos termos da Lei no 8.666/1993, pois pretende adquirir mobiliário 

para uso de seus servidores e dos usuários do serviço público prestado. Antes da sessão de abertura da licitação, constatou-se 
que a quantidade de mobiliário inicialmente estimada não estava correta, sendo necessário acréscimo que importará em 
aumento de 40% do valor estimado do contrato. Nesse caso, o órgão  
(A) deverá revogar a licitação e iniciar outra.  
 
(B) deverá anular a licitação, por vício de objeto.  
 
(C) deverá promover a retificação do edital, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido para que os licitantes ofereçam suas 

propostas. 
 
(D) não precisa fazer nada, pois será possível posteriormente promover a alteração unilateral quantitativa do contrato a ser 

firmado.   
 
(E) deverá realizar contratação do excedente mediante procedimento de dispensa de licitação.    

47. À luz do que dispõe a Constituição Federal de 1988, trata-se de característica comum a todo servidor público titular de cargo 
efetivo  
(A) gozar de estabilidade.  
(B) estar situado em carreira pública.  
(C) ser remunerado por subsídio.  
(D) fazer jus à integralidade dos proventos de aposentadoria.  
(E) ter sido aprovado em concurso público.   

48. Eduardo Lança é servidor público, titular de emprego público de enfermeiro em hospital estadual e, concomitantemente, exerce 
cargo público de agente fiscal de construções em Município. Sabe-se que há compatibilidade de horários em relação ao 
exercício das duas atividades. Tomando conhecimento de tal situação, até então não reportada pelo servidor, a Administração 
Estadual deve  
(A) abrir processo disciplinar e, caso comprovada a má-fé do servidor, demiti-lo do emprego público estadual.  
 
(B) convalidar a situação, dada a compatibilidade de horários e o fato de que o servidor atua em profissão regulamentada na 

área de saúde.  
 
(C) ignorar a situação, pois sendo os cargos ou empregos situados em entidades distintas, não se aplica a limitação à 

acumulação. 
 
(D) ignorar a situação, pois a regra que veda a acumulação diz respeito apenas a cargos e não a empregos públicos.  
 
(E) anular a posse do servidor no emprego público, determinando o ressarcimento de todos os vencimentos percebidos 

desde a investidura.    
49. Acerca da competência dos órgãos da estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, conforme 

disposições da Lei Estadual no 2.382, de 21/11/2018, considere:  
 I. A Ouvidoria Parlamentar é o órgão que atua no sentido da manutenção do decoro, da ordem e da disciplina parlamentar, 

respeitada a competência do Conselho de Ética.  
 II. À Diretoria de Administração compete, dentre outras atribuições, dirigir, coordenar, supervisionar e orientar a gestão 

administrativa da Assembleia Legislativa e o planejamento de suas ações.  
 III. Ao Gabinete Civil compete, dentre outras atribuições, dirigir, coordenar, supervisionar, orientar e exercer pleno controle 

sobre as atividades da Presidência da Assembleia Legislativa, organizando o expediente, as audiências e a repre-
sentação político-social do Poder Legislativo.  

 IV. À Diretoria Legislativa compete, dentre outras atribuições, dirigir, planejar, coordenar, orientar e controlar a execução das 
atividades inerentes ao orçamento e às finanças do Poder Legislativo em todos os seus aspectos.  

 Está correto o que se afirma APENAS em  
(A) I e II.  
(B) II e III.  
(C) III e IV. 
 
(D) I, III e IV.  
(E) I, II e IV.  

  
50. Faustino Antunes é dono de uma banca de jornal em determinada rua no Centro de Macapá, tendo recebido do Município uma 

permissão de uso objetivando a ocupação do espaço na calçada para instalação da referida banca. O Município notificou Faustino, 
avisando que, em razão da necessidade de ampliar o espaço para locomoção de pedestres, cessariam os efeitos de sua permissão 
de uso em 90 dias, arcando o Município com o deslocamento da banca para outro local e emitindo-se em seu favor uma nova 
permissão de uso. Uma semana após realizada a mudança de local, Faustino Antunes verificou que outra banca fora instalada 
exatamente onde ele exercia antes sua atividade comercial, sendo que o dono da banca lhe mostrou permissão de uso recém- 
-emitida pelo Município. Analisando-se o caso em questão, constata-se que o ato que fez cessar a sua permissão original é uma  
(A) cassação, sendo válida, por tratar-se de ato discricionário.   
(B) rescisão, sendo inválida, por tratar-se de ato arbitrário.   
(C) declaração de caducidade, podendo ser invalidada, por vício de objeto.   
(D) revogação, podendo ser invalidada, por vício de motivo.   
(E) anulação, sendo válida, por tratar-se de ato vinculado.  
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PROVA DISCURSIVA-ESTUDO DE CASO 

 
Instruções Gerais: 
Conforme Edital publicado, Capítulo 11: 11.4 Para todas as Categorias/Áreas/Especialidades, a Prova Discursiva-Estudo de Caso destinar-se-á a 
avaliar o domínio de conteúdo dos temas abordados, a experiência prévia do candidato e sua adequabilidade quanto às atribuições do cargo e 
especialidade, bem como o uso da Língua Portuguesa em sua modalidade escrita, considerando a capacidade de expor argumentos com clareza, 
concisão, precisão, coerência e objetividade a respeito do assunto abordado, avaliando inclusive a correção gramatical, em conformidade com a norma 
culta. 11.5 Para todas as Categorias/Áreas/Especialidades, a Prova Discursiva-Estudo de Caso constará de 02 (duas) questões práticas, para as 
quais o candidato deverá apresentar, por escrito, as soluções. Os temas versarão sobre conteúdo pertinente a Conhecimentos Específicos, conforme 
programa constante do Anexo II deste Edital, adequados às atribuições da Categoria/Área/Especialidade para o qual o candidato se inscreveu. 
11.5.1 Na Prova Discursiva-Estudo de Caso, para cada uma das questões, deverá ser rigorosamente observado o limite máximo de linhas, sob pena 
de perda de pontos a serem atribuídos ao Estudo de Caso. 11.5.2 A folha para rascunho no Caderno de Provas é de preenchimento facultativo. Em 
hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Discursiva-Estudo de Caso pela Banca Examinadora. 
11.5.3 Durante a realização da Prova Discursiva-Estudo de Caso para Analista Legislativo-Todas as Áreas/Especialidades e Assistente 
Legislativo-Todas as Áreas/Especialidades NÃO será permitida nenhuma espécie de consulta, nem a utilização de livros, códigos, manuais, 
impressos ou quaisquer anotações. 11.6 A Prova Discursiva-Estudo de Caso terá caráter habilitatório e classificatório. Cada uma das questões será 
avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando-se habilitado o candidato que tiver obtido, simultaneamente: 11.6.1 nota mínima, em 
cada uma das questões igual ou superior a 3 (três) e 11.6.2 no conjunto das duas questões, média igual ou superior a 5 (cinco). 11.7 Na aferição do 
critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do desempenho na Prova Discursiva-Estudo de Caso a que se refere este Capítulo, 
deverão os candidatos valer-se das normas ortográficas em vigor, implementadas pelo Decreto Presidencial no 6.583, de 29 de setembro de 2008, e al-
terado pelo Decreto no 7.875, de 27 de dezembro de 2012, que estabeleceu o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 11.8 Será atribuída nota 
ZERO à Prova Estudo de Caso nos seguintes casos: 11.8.1 fugir ao tema proposto; 11.8.2 apresentar textos sob forma não articulada verbalmente 
(apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; 11.8.3 for assinada 
fora do local apropriado; 11.8.4 apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; 11.8.5 estiver em branco; 
11.8.6 apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; 11.8.7 não atender aos requisitos definidos na grade de correção/máscara de critérios definidos 
pela Banca Examinadora. 
 
 
QUESTÃO 1 
A empresa XYZ apresentou em 31/12/20X0 os seguintes saldos para as contas patrimoniais: 
 
Reserva de lucros .................................................................................................................................................  R$    6.900,00 
Salários a pagar ....................................................................................................................................................   R$       500,00 
Caixa .....................................................................................................................................................................  R$  10.000,00 
Depreciação acumulada ........................................................................................................................................  R$    2.600,00 
Despesas antecipadas ..........................................................................................................................................  R$  24.000,00 
Contas a receber ...................................................................................................................................................  R$    8.500,00 
Capital social .........................................................................................................................................................  R$  40.500,00 
Máquinas ..............................................................................................................................................................  R$    7.000,00 
Fornecedores ........................................................................................................................................................  R$    4.000,00 
Estoques ...............................................................................................................................................................  R$    5.000,00 
 
Sabe-se que a renovação do contrato de aluguel foi realizada em 31/12/20X0 pelo valor de R$ 24.000,00, que foram pagos 
integralmente na data da renovação. As seguintes transações ocorreram entre 01/01/20X1 e 30/06/20X1: 
 

− Compra de estoque em 01/05/20X1 no valor de R$ 8.000,00. Desse montante, 20% foi pago à vista e 80% será pago em 
15/07/20X1. 

− O saldo de contas a receber em 31/12/20X0 são referentes a valores com expectativa de recebimento em 01/04/20X1. 

− O imobilizado tem vida útil estimada em 10 anos. O valor residual é de R$500,00. Não houve indício de redução do valor 
recuperável no período. 

− O saldo de fornecedores refere-se à parcela de compra de estoque feita em 15/11/20X0 e será paga em 01/02/20X1. 

− O salário do único funcionário da empresa (R$ 500,00) é sempre pago no segundo dia útil do mês seguinte à prestação do serviço. 

− A empresa vendeu no período R$ 11.000,00 em mercadorias pelo valor de R$ 35.000,00. As vendas são recebidas 50% à vista e 
50% a prazo (mês seguinte). 

− A alíquota de imposto de renda do período foi de 20%. Todas as despesas incorridas são dedutíveis e todas as receitas são 
tributáveis. O imposto é pago apenas em 15/07/20X1. 

 
Considerando os saldos apresentados em 31/12/20X0 e as transações acima: 
 
a. Informe os valores e os respectivos cálculos, em 30/06/20X1, em reais, para os itens a seguir: 

 
a1. Saldo final da conta Caixa.  
 
a2. Valor líquido do ativo imobilizado.  
 
a3. Saldo final da conta Fornecedores.  
 
a4. Valor do imposto de renda apurado no período (01/01/20X1 e 30/06/20X1).  

 
b. Elabore uma nota explicativa para a receita apurada na Demonstração de Resultado referente a 30/06/20X1.  

 
 
 
 
 

  

000000−PG13Caderno de Prova ’C25’, Tipo 001



 

14 ALEAP-Assist.Leg.-AOF-Assist.Contabilidade-C25 

 
(Utilize as linhas abaixo para rascunho) 
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QUESTÃO 2 
Uma entidade do setor público colocou em uso, no dia 02/01/2017, um equipamento que foi adquirido pelo valor de R$ 1.050.000,00. 
Sabe-se que, para que o equipamento estivesse disponível para uso, foram gastos adicionalmente R$ 7.500,00 em fretes e seguros. 
O equipamento tem vida útil definida de 10 anos, conforme especificação do fabricante, e valor residual de R$ 50.000,00. 
 
Em 31/12/2018, o contador da entidade verificou as seguintes informações: 
 
Valor em uso do equipamento: R$ 850.000,00 
Valor líquido de venda: R$ 700.000,00 
 
Considerando as informações acima, fundamentadamente, apresente: 
 
a. O reconhecimento e a mensuração inicial deste equipamento, em 02/01/2017, no sistema patrimonial. 
 
b. Os procedimentos contábeis patrimoniais que deverão ser realizados em 31/12/2018 a partir das informações coletadas pelo 

contador da entidade. 
 

(Utilize as linhas abaixo para rascunho) 
 

  1  

  2  

  3  
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