Caderno de Questões

CONCURSO PÚBLICO
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES

DATA: 06/01/2008 - DOMINGO / TARDE
CARGO:

S16 - Contador
AT E N Ç Ã O
O Caderno de Questões contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo.

Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
2. A prova objetiva terá duração de 3 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e
a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de Cartão de Respostas, por
erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço
correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as
emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
sem levar o Caderno de Questões.
7. O candidato só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme
Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça o documento de identidade e seus demais
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será afixado no mural da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e
disponibilizado no site www.concursofec.uff.br, na data estabelecida no Cronograma Previsto.
BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
São Bernardo
Graciliano Ramos

As janelas estão fechadas. Meia-noite. Nenhum rumor na
casa deserta.
Levanto-me, procuro uma vela, que a luz vai apagar-se.
Não tenho sono. Deitar-me, rolar no colchão até a
madrugada, é uma tortura. Prefiro ficar sentado, concluindo
isto. Amanhã não terei com que me entreter.
Ponho a vela no castiçal, risco um fósforo e acendo-a.
Sinto um arrepio. A lembrança de Madalena persegue-me.
Diligencio afastá-la e caminho em redor da mesa. Aperto as
mãos de tal forma que me firo com as unhas, e quando caio
em mim estou mordendo os beiços a ponto de tirar sangue.
De longe em longe sento-me fatigado e escrevo uma
linha. Digo em voz baixa:
- Estraguei a minha vida, estraguei-a estupidamente.
A agitação diminui.
- Estraguei a minha vida estupidamente.
Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível
recomeçarmos... Para que enganar-me? Se fosse possível
recomeçarmos, aconteceria exatamente o que aconteceu.
Não consigo modificar-me, é o que mais me aflige.
A molecoreba¹ de Mestre Caetano arrasta-se por aí,
lambuzada, faminta. A Rosa, com a barriga quebrada de tanto
parir, trabalha em casa, trabalha no campo e trabalha na
cama. O marido é cada vez mais molambo. E os moradores
que me restam são uns cambembes como ele.
Para ser franco, declaro que esses infelizes não me
inspiram simpatia. Lastimo a situação em que se acham,
reconheço ter contribuído para isso, mas não vou além.
Estamos tão separados! A princípio estávamos juntos, mas
esta desgraçada profissão nos distanciou.
Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons
propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram
com a minha brutalidade e o meu egoísmo.
Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é
que me deu qualidades tão ruins.
E a desconfiança terrível, que me aponta inimigos em
toda a parte!
A desconfiança é também conseqüência da profissão. Foi
este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo
ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes
dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme, uma boca
enorme, dedos enormes.
Se Madalena me via assim, com certeza me achava
extraordinariamente feio.
Fecho os olhos, agito a cabeça para repelir a visão que me
exibe essas deformidades monstruosas.
A vela está quase a extinguir-se.
São Bernardo. 15ª edição. São Paulo: Martins

¹ Bras.N.E. GO — molecada.

1. O trecho analisado revela que a preocupação principal do
Autor foi destacar:
A) O conflito social existente entre o patrão e os empregados
da fazenda.
B) Os problemas econômicos do protagonista, provocados
pela decadência da fazenda.
C) O drama existencial do protagonista que vê sua vida
afetiva arruinada.
D) O orgulho e a insensibilidade do protagonista que sente
prazer em ver a infelicidade dos outros.
E) A insatisfação dos moradores da fazenda, por serem
muito mal remunerados.

2. Em: “As janelas estão fechadas.” (1º§), encontramos o
mesmo tipo de predicado que aquele presente na seguinte
alternativa:
A)
B)
C)
D)

O terremoto abalou terrivelmente os prédios.
O telefone tocava insistente.
Os reféns foram libertados pelos seqüestradores.
Os funcionários permaneceram descontentes com todas
as decisões.
E) A notícia chegou muito cedo.

3. No trecho: “Não tenho sono.” (2º§), a concordância verbal
está perfeita, o mesmo NÃO se podendo afirmar, entretanto,
no item:
A)
B)
C)
D)
E)

Qual de nós faremos o exercício?
Reclamaram bastante o aluno e o professor.
Procederam-se aos exames.
Embarcou o pai e o filho.
Noventa por cento da turma acertaram a questão.

4. A concordância nominal está correta no trecho: “Nenhum
rumor na casa deserta”. (1º§), a concordância nominal FERE
as regras gramaticais vigentes na seguinte opção:
A)
B)
C)
D)
E)

Estavam desertos a vila, a casa e o templo.
É necessário a organização de todos.
Eu estou quite com meus credores.
Essas são as sós exigências que eu fiz.
Interpretou textos o mais objetivos possível.

5. Em: “...procuro uma vela,...” (2º§), a regência verbal está
correta, porém está em DESACORDO com a nossa
gramática na seguinte opção:
A)
B)
C)
D)
E)

Linda era a cidade a que cheguei.
Aquele era o emprego a que visava.
Foram muitos os pedidos a que atendeu.
São deles os livros de que mais gosto.
Foi concorrida a reunião em que compareci.

6. Na passagem: “...cheia de bons sentimentos...”(11º§),
observa-se a correção da regência nominal, o que NÃO se
pode afirmar, entretanto, da alternativa;
A)
B)
C)
D)
E)

Ele foi negligente em não fazer o trabalho.
Foi uma decisão incompatível à realidade dos fatos.
Pedro é cobiçoso de prêmios.
Estavam todos faltos de tranqüilidade.
Era uma pessoa incansável em seus afazeres.

7. No trecho: “Levanto-me...” (2º§), o pronome átono foi
devidamente empregado, mas a colocação do pronome átono
FERE a norma culta da língua na opção:
A)
B)
C)
D)
E)

Tratar-se-ia de problemas sérios.
Preciso ver-te o mais breve possível.
Tenho esforçado-me muito ultimamente.
Não me fales mais assim.
Chegou queixando-se do frio.

8. A alternativa em que o acento indicativo da crase NÃO foi
INCORRETAMENTE empregado é:
A)
B)
C)
D)
E)

Referiram-se à alunas desta escola.
Defrontaram-se face à face.
Transitavam à cavalo pelas cidades.
Deu o prêmio à que melhor se comportou.
Viajou à Santa Catarina.

9. Enquanto em: “Aperto as mãos..” (3º§), o substantivo está
corretamente flexionado em número, o mesmo NÃO ocorre,
entretanto, no item:
A)
B)
C)
D)
E)

guarda-livros / licenças-prêmio;
ítalo-brasileiros / quartas-feiras;
públicas-formas / bem-te-vis;
mulas-sem- cabeça / vestidos cinza;
questões médicas-cirúrgicas / verdes-claro.

10. Se passarmos a forma verbal ponho em:“ Ponho a vela no
castiçal...” (3º§), para o pretérito mais-que-perfeito composto
do subjuntivo, obteremos a seguinte forma:
A)
B)
C)
D)
E)

tenha posto;
tivesse posto;
tenho posto;
tiver posto;
tinha posto.

14. Na passagem: “Foi este modo de vida que me inutilizou.”
(14º§), a expressão em negrito apresenta, respectivamente, a
classe gramatical e a função sintática de:
A)
B)
C)
D)
E)

locução adjetiva / complemento nominal;
locução adverbial / adjunto adverbial de modo;
locução prepositiva / adjunto adnominal;
locução prepositiva / complemento nominal;
locução adjetiva / adjunto adnominal.

15. A opção que apresenta, pelo menos, um ERRO de grafia
é:
A)
B)
C)
D)
E)

enxaqueca / caxumba;
enchente / mexer;
richa / lixa;
graxa / mixórdia;
fachada / enxugar.

16. No período: “Fecho os olhos...” (16º§), as palavras em
negrito desempenham uma função sintática representada
pela oração:
A)
B)
C)
D)
E)

Solicitou-nos que não nos manifestássemos muito.
Urge que converses com o diretor.
Gostaríamos de que nos emprestassem o material.
Nosso desejo é que logo se recupere.
Tinha necessidade de que chegasse mais cedo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. A alternativa em que se verifica ERRO no significado dos
elementos mórficos destacados é:
A)
B)
C)
D)
E)

anemo (vento) em anemômetro;
aristo (grande) em aristocracia;
caco (mau) em cacofonia;
criso (ouro) em crisólito;
demo (povo) em demagogo.

12. A pontuação está correta no trecho: “Ponho a vela no
castiçal, risco um fósforo...” (3º§), o que NÃO se pode afirmar
da opção:
A) Eu pratico natação; você, ioga.
B) Para irmos à praia, levaremos: comidas, bebidas, toalhas.
C) O Superintendente do Setor de Obras Públicas, avisounos do incidente.
D) “ — Não corram, meninas!” — gritou a empregada.
E) Pais, amigos, professores, funcionários se abraçaram.

17. Com relação à conta Duplicatas a Receber, é correto
afirmar que:
A) as duplicatas estão diretamente relacionadas com as
receitas da empresa, devendo ser contabilmente
reconhecidas somente por mercadorias vendidas ou por
serviços executados até a data do balanço;
B) as duplicatas referentes a vendas de mercadorias são
geradas pelo ato de pagamento das mesmas;
C) a incerteza quanto ao recebimento de determinada venda
cria a possibilidade de postergar o registro contábil da
receita;
D) registrar contabilmente as vendas e as contas a receber
delas decorrentes na ocasião da emissão das notas
fiscais de venda é considerado um erro contábil;
E) os faturamentos antecipados, que não correspondem a
recursos recebidos por conta de futuros fornecimentos,
devem ser registrados contabilmente porque geram um
direito imediato.

18. Em relação às empresas que possuem contas a receber
em moeda estrangeira ou com cláusula de correção
monetária ou juros, pode-se afirmar que os:
13. Em: “Diligencio afastá-la...” (3º§), constatamos que a
oração apresenta sujeito, o que NÃO ocorre, entretanto, no
item:
A)
B)
C)
D)

Existiram terrenos baldios ali.
Riscaram o céu relâmpagos formidáveis.
Poderá haver sérias desavenças naquele setor.
As autoridades houveram por bem suspender o
espetáculo.
E) Deverão existir crianças abandonadas.

A) valores a receber em moeda estrangeira devem ser
mantidos inalterados, em obediência ao princípio
monetário nacional;
B) juros deverão ser apurados à época da quitação;
C) valores a receber em moeda estrangeira devem ser
atualizados às taxas de câmbio até a data do balanço;
D) juros transcorridos deverão ser reconhecidos,
mensalmente, a crédito de Juros a Pagar;
E) valores a receber em moeda estrangeira devem ser
mantidos inalterados até o efetivo pagamento, quando
será apurada a variação cambial.

19. Os cheques recebidos até a data do balanço, mas não
disponibilizados imediatamente, por serem pagáveis em
outras praças ou por outras restrições de seu recebimento à
vista, devem ser lançados na conta específica:
A)
B)
C)
D)
E)

cheques em cobrança;
cheques a depositar;
cheques compensados;
cheques descontados;
cheques pré-datados.

20. Ao tributo pago na aquisição de bens, embutido no preço,
que poderá ser deduzido do tributo devido sobre vendas é
identificado pela conta:
A)
B)
C)
D)
E)

tributos a compensar;
tributos diferidos;
tributos a restituir;
tributos compulsórios;
tributos a recuperar.

21. NÃO devem ser classificadas como Estoques:
A) materiais de manutenção e ferramentas de pouca
duração;
B) as mercadorias recebidas de terceiros, sendo a empresa
depositária;
C) produtos terminados, oriundos da própria produção da
empresa e estocados ainda na fábrica;
D) produtos terminados, oriundos da própria produção da
empresa e estocados em depósitos;
E) matérias primas requisitadas que estão em processo de
transformação.

22. As perdas em estoques, resultantes de estragos,
deterioração ou obsoletismo devem ser reconhecidas nos
resultados do exercício em que:
A)
B)
C)
D)
E)

tais perdas ocorreram;
a mercadoria foi vendida;
a mercadoria foi reposta;
a mercadoria foi transformada em sucata;
a mercadoria excluída fisicamente.

24. O método de sistema de custeio indicado quando o
processo de produção é contínuo e são fabricados produtos
homogêneos é denominado método por:
A)
B)
C)
D)
E)

processo;
loteamento;
absorção;
agrupamento;
ordem.

25. As aplicações de recursos em despesas do exercício
seguinte são, normalmente, classificadas no:
A)
B)
C)
D)
E)

Exigível a Longo Prazo;
Ativo Circulante;
Realizável a Longo Prazo;
Ativo Diferido;
Resultado de Exercícios Futuros.

26. São investimentos permanentes avaliados pelo custo de
aquisição:
A) o investimento relevante em cada coligada, quando a
investidora tenha influência na administração;
B) os investimentos em controladas, cujo valor contábil seja,
em conjunto, igual ou superior a 15% (quinze por cento)
do patrimônio líquido da investidora;
C) os investimentos em cada controlada;
D) os investimentos em coligadas, cujo valor contábil seja,
em conjunto, igual ou superior a 10% (quinze por cento)
do patrimônio líquido da investidora;
E) o investimento relevante em cada coligada, quando a
porcentagem de participação da investidora representar
20% (vinte por cento) ou mais do capital social da
coligada.

27. De acordo com as Normas Técnicas Contábeis, a
documentação quando revestida das características
intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na
legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e
costumes", é denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

relevante;
competente;
legal;
hábil;
comprobatória.

23. O custo dos estoques de produtos em processo e
acabados na data do balanço deve ser feito pelo custeio:
A)
B)
C)
D)
E)

direto;
indireto;
variável;
padrão;
real por absorção.

28. Os atos relevantes cujos efeitos possam se traduzir em
modificações no patrimônio da entidade serão registrados no
(nas):
A)
B)
C)
D)
E)

Ativo Circulante.
Contas de Resultado.
Ativo Permanente.
Contas de Compensação.
Passivo Circulante.

29. O preço à vista praticado, deduzido das despesas de
realização e da margem de lucro, de acordo com as Normas
Técnicas Contábeis é denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

Valor de Mercado.
Preço Líquido.
Valor Referencial.
Preço Bruto.
Valor Presente.

30. As aplicações em ouro, como ativo financeiro, são
avaliadas pelo:
A)
B)
C)
D)
E)

Preço Bruto.
Valor Presente.
Valor Referencial.
Valor de Mercado.
Preço Líquido.

35. O montante total das obrigações financeiras do ente da
Federação, assumidas em virtude de leis, contratos,
convênios ou tratados para amortização em prazo superior a
12 meses, é denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

operação de crédito por antecipação de receita;
operação de crédito por postergação de despesa;
reserva de contingências;
empréstimos fundados em lei;
dívida pública fundada.

36. Os movimentos de recursos de um elemento de despesa
entre categorias econômicas diferentes de uma mesma
unidade, quando consideradas necessárias pela
administração, são denominados:
A)
B)
C)
D)
E)

realocações;
transposições;
recolocações;
substituições;
transferências.

31. O ato de colocar as demonstrações contábeis da
Entidade à disposição de seus usuários é denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

publicação;
evidenciação;
divulgação;
disponibilização;
transparência.

32. As opções e decisões para elaboração do orçamento
podem ser classificadas segundo o processo decisório.
Aquele, cujos objetivos são estabelecidos pelos órgãos
inferiores da hierarquia e são aprovados pela cúpula, é
denominado processo:
A)
B)
C)
D)
E)

intermediário;
ascendente;
objetivo;
descendente;
misto.

33. Dentre as principais etapas da elaboração dos
instrumentos orçamentários, é correto afirmar que a fixação
de diretrizes, o preparo das normas e instruções, e o
encaminhamento ao Legislativo pertencem,
respectivamente, às etapas:
A)
B)
C)
D)
E)

inicial / intermediária / final;
final / inicial / intermediária;
preliminar / inicial / final;
intermediária / preliminar / incial;
intermediáia / final / preliminar.

34. Os créditos adicionais que se destinam a reforçar a
dotação orçamentária que se tornou insuficiente durante a
execução do orçamento são denominados:
A)
B)
C)
D)
E)

complementares;
especiais;
suplementares;
extraordinários;
extras.

37. Dentre os conceitos utilizados pelos órgãos de
planejamento e orçamento, na classificação funcionalprogramática, ao instrumento de programação para alcançar
o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de
operações que se realizam de modo contínuo e permanente,
das quais resulta um produto necessário à manutenção da
ação do governo, dá-se o nome de:
A)
B)
C)
D)
E)

programa;
projeto;
operações especiais;
ementa;
atividade.

38. A obrigação tributária que decorre da legislação tributária
e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela
previstas no interesse do lançamento, da cobrança,
fiscalização e da arrecadação dos tributos, é denominada
obrigação:
A)
B)
C)
D)
E)

de crédito tributário;
tributária acessória;
tributária arrecadatória;
tributária principal;
de lançamento tributário.

39. De acordo com o Código Tributário Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, a suspensão do crédito tributário se
dá através:
A)
B)
C)
D)
E)

do pagamento;
do depósito do seu montante integral;
da compensação;
da remissão;
da transação.

40. Conforme determina o Código Tributário Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, o imposto sobre transmissão de
bens imóveis NÃO incidirá sobre:
A) a arrematação, a adjudicação e a remição;
B) a enfiteuse e a subenfiteuse;
C) o excesso em bens imóveis partilhados ou adjudicados,
na dissolução da sociedade conjugal, a um dos cônjuges;
D) a transmissão ou a cessão de bens imóveis, quando
efetuada para a incorporação ao patrimônio de pessoa
jurídica em realização de capital;
E) a dação em pagamento.

