
Prefeitura Municipal de Mirandiba - PE  
Concurso Público 2008 – http://www.asperhs.com.br                                                    

Grupo 01 - Cargo 02 – Contador 
Página 1 de 5 

Português 

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto seguinte:    

EDUCAÇÃO DOMÉSTICA PARA A DESONESTIDADE E 
O EGOÍSMO

 Certa vez presenciei uma discussão entre um 
proprietário de uma chácara e uma mãe de uma criança 
que acabara de furtar uma goiaba. O proprietário alegara a 
invasão de sua propriedade e o prejuízo do surripio da 
fruta, a mãe, por outro lado, apontava a mesquinhez do 
proprietário e invocava o valor irrisório do objeto do furto. 
Envergonhado com a argumentação da mãe, o proprietário 
da chácara deu-se por vencido e deixou de lado a questão.  
 Nunca me esquecerei do sorriso vitorioso da 
criança ao assistir a argumentação da mãe em sua defesa. 
A aparente comicidade que reveste tal fato, constitui-se, na 
verdade, numa tragédia: trata-se de uma flagrante defesa 
de atitudes egoísticas e de desrespeito ao próximo.  
 No momento em que alguém se apropria de coisa 
alheia, e que tem pleno conhecimento dessa circunstância, 
o valor do objeto está relacionado ao ato de apropriar-se 
dele e ao seu valor de uso: o valor monetário é secundário. 
Não interessa se se trata de uma goiaba, um aparelho de 
telefone celular, um carro ou qualquer outra coisa, o 
surripiador sabe que está se apropriando de algo que não 
é dele e pouco se importa se está prejudicando alguém ou 
não; quer apenas levar a vantagem de se apropriar. 
Portanto, seguindo essa linha de pensamento, quem se 
apropria de coisa alheia considerada de baixo valor 
monetário, dependendo da situação, é igualmente capaz 
de se apropriar de coisas com valor mais alto. Há um 
trocadilho expresso num ditado popular que evidencia isto: 
“Quem rouba um milho, rouba um milhão”. 
 Aquela mãe, ao assumir ostensivamente a defesa 
do filho que acabara de furtar uma goiaba contra o 
proprietário da chácara, transmitiu ao filho uma 
mensagem, de forma indireta, de que se pode apropriar de 
coisa alheia desde que a considere de pouco valor para 
quem detém a sua posse. Como considerar o valor do que 
algo represente para uma outra pessoa é uma operação 
inteiramente subjetiva, esse processo tende a se 
desenvolver, inconscientemente, a partir da introjeção de 
um argumento que é conveniente para minimizar ou excluir 
o sentimento de culpa de quem está fazendo a 
consideração. 
 Todo ato de desonestidade é, sobretudo, um ato 
de egoísmo. A gênese da prática desses atos, porém, 
quase sempre está em atitudes e situações vividas e/ou 
presenciadas na infância e/ou adolescência. A aparente 
inocuidade do ato camufla o efeito devastador que se 
produz na personalidade de tal criança ou adolescente e 
suas inevitáveis manifestações no comportamento do 
adulto que virá a ser. 
 Sem a compreensão de que pequenas atitudes, 
inclusive determinadas brincadeiras, podem ser decisivas 
na formação da personalidade da criança ou adolescente, 
muitos pais, transformam os seus filhos em pessoas 
egoístas e, por conseqüência, desonestas. Muitos desses 
pais agem bem intencionados, porém, a desinformação, ou 
negligência, os leva a agir errado. Quantos pais procuram 
levar alguma vantagem sobre alguém, na presença do 
próprio filho, sem se dar conta de que, com seu exemplo, 
está ensinando o filho a ser desonesto? Os exemplos 
sempre falam mais forte do que as palavras, todavia, na 

educação de filhos, é comum dar-se mais atenção à fala 
do que aos atos de quem educa. 

Retirado da Internet  (Postado por João Figueiredo.) 

01.O título do texto, sendo analisado fora do corpo textual, 
mostra-nos que: 

a) Há uma precisão quanto ao objetivo da 
mensagem expressa pelo próprio título. 

b) Há uma imprecisão quanto ao objetivo da 
mensagem expressa pelo próprio título. 

c) Não pretende transmitir opinião. 
d) É imparcial relativamente a alguma crítica. 
e) Não é dúbio. 

02.Podemos concluir que o texto é: 

a) Narrativo 
b) Essencialmente descritivo. 
c) Crítico, apenas. 
d) Crítico e informativo, apenas. 
e) Crítico e informativo e educativo. 

03.De acordo com a passagem “Os exemplos sempre 
falam mais forte do que as palavras, todavia, na educação 
de filhos, é comum dar-se mais atenção à fala do que aos 
atos de quem educa.” o autor: 

a) Insinua que é-se hipócrita ao se educar os filhos. 
b) Indica que a atenção referida é relativa a quem 

educa e não a quem é educado. 
c) Indica que a atenção referida não se dirige a 

ninguém. 
d) Mostra que o mais importante é esquecido: os 

exemplos. 
e) Em última análise, conclui que as palavras falam 

mais forte que as ações. 

04.O egoísmo de que tanto fala o autor está melhor 
exemplificado na seguinte passagem: 

a) “... uma criança que acabara de furtar uma 
goiaba.” 

b) “... pouco se importa se está prejudicando alguém 
ou não;” 

c) “Todo ato de desonestidade é, sobretudo, um ato 
de egoísmo.” 

d) “... muitos pais, transformam os seus filhos em 
pessoas egoístas ...” 

e) “... Os exemplos sempre falam mais forte do que 
as palavras,...”  

05.Indique a opção em que a expressão sublinhada não
tem a mesma função sintática de "Esses são os melhores 
autônomos!"  

a)  Era uma hora da tarde.
b)  Titubeei nervoso e pálido de susto.
c)  Estava junto de mim, tranqüilo, sem o menor 

cansaço.
d)  E se ela fosse um menino?
e)  O garoto o é, seu José!  
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06.Identifique a alternativa que traz silepse de gênero: 

a) A gente ficou abismado com aquilo. 
b) Um bando de larápios assaltou a loja. 
c) Todas as mulheres precisamos de carinho. 
d) O povo estava triste e não queria outro resultado 

senão aquele que desejavam. 
e) Aquele pessoal não gosta de falar em democracia; 

estão enjoados. 

07.Aponte o verbo impessoal unipessoal: 

a) Chove muito. 
b) Está quente hoje. 
c) Convém falarmos só amanhã. 
d) Faz forte calor. 
e) Há de haver perdão. 

08.Marque a proposta de pontuação incorreta: 

a) Todos falavam. Nós porém, nos calamos. 
b) Ficamos, assim, soltos na felicidade. 
c) Ele era humilde até demais, ou antes, gostava de 

se exaltar. 
d) Por isso que eles, então, não vieram? 
e) Por favor, Larissa, certifique-se de que tudo está 

certo.

09.Indique o item em que todas as palavras devem ser 
preenchidas com x: 

      a)    pran__a / en__er / __adrez.  
      b)    fei__e / pi__ar / bre__a.  
      c)    __utar / frou__o / mo__ila.  
      d)    fle__a / en__arcar / li__ar. 
      e)    me__erico / en__ame / bru__a. 

10.Qual a alternativa em que as formas dos verbos bater, 
consertar e haver nas frases abaixo, são usadas na 
concordância correta? 

- As aulas começam quando ... oito horas. 
- Nessa loja ... relógios de parede. 
- Ontem ... ótimos programas na televisão. 

a) batem – consertam-se – houve 
b) bate – consertam-se – havia 
c) bateram – conserta-se – houveram 
d) batiam – conserta-se-ão – haverá 
e) batem – consertarei – haviam 

Informática

11.No Word XP para selecionar com o mouse uma palavra 
fazemos:

a) Arraste sobre o texto a ser selecionado. 
b) Clique duplamente sobre a palavra. 
c) Clique à esquerda da linha. 
d) Clique duplamente à esquerda do parágrafo. 
e) Clique três vezes à esquerda de um parágrafo. 

12.A formatação de parágrafo poderá ser feita de forma 
mais detalhada, definida por medidas exatas e ainda 
contar com uma visualização prévia de como ficará o texto 
depois de formatado. Clicando no menu Formatar,
Parágrafo aparece seções onde uma das seções define as 
opções de parágrafo. Que seção é essa? 

a) Seção recuo 
b) Seção espaçamento 
c) Seção geral 
d) Seção entrelinhas 
e) Seção opção 

13.No Word XP para adicionar o numero de páginas tanto 
na parte superior ou na inferior da pagina clicamos no 
menu:

a) Exibir 
b) Inserir 
c) Formatar 
d) Ferramentas 
e) Tabela 

14.É um trecho de texto impresso no topo ou na parte 
inferior de todas as páginas de um documento. Um fica na 
parte superior e o outro na margem inferior. 

a) Cabeçalho e rodapé 
b) WordArt 
c) Clip-Art 
d) Bordas e sombreamento 
e) Tabela 

15.No Excel XP este comando não é considerado do menu 
Editar:

a) Limpar  
b) Excluir 
c) Substituir 
d) Localizar 
e) Zoom 

16.A guia com marcadores permite a escolha de um novo 
marcador, diferente do padrão. São apresentadas quantas 
opções de marcadores no Word XP? 

a) Um  
b) Dois 
c) Quatro 
d) Sete 
e) Dez 

17.A configuração de páginas no Excel é um comando do 
menu:

a) Ferramentas 
b) Formatar 
c) Arquivo 
d) Editar 
e) Configurar 

18.No Excel não é um comando do menu formatar: 

a) Células 
b) Linha 
c) Coluna 
d) Autoformatação 
e) Gráfico 
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19.  Este ícone no Excel serve para: 

a) Corretor ortográfico 
b) Visualizar impressão 
c) Abrir uma planilha em branco 
d) Salvar uma planilha  
e) Nenhuma das alternativas 

20.  Este ícone no Excel XP significa: 

a) Somatório 
b) Mesclar colunas 
c) Classificar em ordem crescente 
d) Classificar em ordem decrescente 
e) Gráfico 

Conhecimentos Específicos  

21. Segundo a Lei nº. 6404/76 que dispõe sobre as 
Sociedades por Ações, podemos afirmar que a 
Demonstração de Lucros Acumulados é: 

a) De ordem administrativa 
b) Gerencial 
c) Obrigatória 
d) Facultativa 
e) N.d.a.  

22. Pertencem ao Ativo as seguintes contas, com exceção
de:

a) Provisão para Imposto de Renda. 
b) Provisão para Perdas na Alienação de 

Investimentos. 
c) Provisão para Devedores Duvidosos. 
d) Provisão para desvalorização de inventários. 
e) N.d.a.  

23. O que se pode afirmar em relação a uma empresa cuja 
soma de seus Ativos ultrapassa 
a soma de seus Passivos? 

a) Sua situação patrimonial é nula.   
b) Sua situação patrimonial é negativa.  
c) Sua situação patrimonial é equilibrada.  
d) Sua situação patrimonial é superavitária.  
e) Sua situação patrimonial é deficitária.  

24. Uma vez sendo de responsabilidade do comprador o 
dispêndio com transporte de mercadoria consiste em:  

a) despesa eventual 
b) custo de aquisição  
c) gasto administrativo 
d) despesa comercial 
e) despesa administrativa 

25. Consistem em princípios do Orçamento:  

I. subjetividade 
II. anualidade 

III. periodicidade 
IV. mutabilidade 
V. formalidade 
VI. clareza 

VII. investimento 
VIII. equilíbrio  

IX. competência 

a) VI e VIII.  
b) V e VII.  
c) I e IX.  
d) III e IV.  
e) I e II.  

26. O pagamento de uma dívida com juros de mora:  

a) Representa um fato contábil permutativo. 
b) Representa um fato contábil misto aumentativo. 
c) Representa um fato contábil misto diminutivo. 
d) Representa um fato contábil modificativo 

aumentativo.
e) Representa um fato contábil modificativo 

diminutivo.

27. As contas patrimoniais no Ativo Circulante das 
Sociedades Anônimas são classificadas da seguinte 
maneira conforme a Lei nº. 6.404/76:  

a) Através de seu grau de liquidez.  
b) Através da capacidade de gerar receitas futuras. 
c) Através do valor de aquisição atualizado 

monetariamente. 
d) Através do valor presente líquido de liquidação. 
e) N.d.a. 

28. São Princípios Fundamentais de Contabilidade: 

I. equidade 
II. competência 

III. periodicidade 
IV. continuidade 
V. uniformidade 
VI. entidade 

VII. oportunidade 

a) I – II – III – VI  
b) II – III – IV – V  
c) II – IV – VI – VII  
d) I – IV – V – VII  
e) I – III – VI – VII  

29. No mês em referência e nos onze anteriores, a soma 
das receitas arrecadadas, exceto as duplicidades, consiste 
na organização da apuração da seguinte receita:  

a) Receita corrente líquida 
b) Receita de capital líquida 
c) Receita de capital bruta 
d) Receita corrente consolidada 
e) Receita corrente bruta 
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30. Em cumprimento à Lei Complementar 101/2000, o 
Relatório de Gestão Fiscal será: 

a) Emitido pelos titulares dos poderes e órgãos 
competentes ao final de cada semestre. 

b) Emitido pelos titulares dos poderes e órgãos 
competentes ao final de cada trimestre. 

c) Emitido pelos titulares dos poderes e órgãos 
competentes ao final de cada mês. 

d) Emitido pelos titulares dos poderes e órgãos 
competentes ao final de cada bimestre. 

e) Emitido pelos titulares dos poderes e órgãos 
competentes ao final de cada quadrimestre. 

31. Segundo a Lei de Orçamento, pode-se afirmar que:  

I. O produto estimado de operações de crédito e de 
alienação de bens imóveis apenas se incluirá na 
receita quando uma se outras forem 
especificamente autorizadas pelo Poder 
Legislativo em forma que juridicamente permita 
ao Poder Executivo realizá-las no exercício. 

II. As cotas de receitas que uma entidade pública 
deva transferir a outra se incluirão, como receita, 
no orçamento da entidade obrigada a 
transferência e, como despesa,no orçamento da 
que as deva receber. 

III. A Lei de Orçamentos compreenderá todas as 
receitas, com exceção das de operações de 
crédito autorizadas em lei.  

a) Apenas a afirmativa I está correta.  
b) Apenas a afirmativa II está correta.  
c) Apenas a afirmativa III está correta.  
d) As afirmativas I e II estão corretas.  
e) As três afirmativas estão corretas.  

32. Assinale a classificação das Receitas de Valores 
Mobiliários e Participações e Dividendos:  

a) de Capital Patrimoniais 
b) Correntes Tributárias 
c) de Capital Tributárias 
d) Correntes Industriais 
e) Correntes Patrimoniais 

Texto I:  

São as transferências destinadas a cobrir 
despesas de custeio das entidades beneficiadas. 

33. O texto I refere-se a: 

a) Inversões Financeiras 
b) Subvenções 
c) Investimentos 
d) Despesas de Custeio 
e) Transferências Correntes 

34. O princípio contábil que reconhece o Patrimônio como 
objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, 
a necessidade de diferenciar um patrimônio particular de 
uma pessoa física, independentemente dos patrimônios 
das pessoas jurídicas individuais, do conjunto de pessoas 
jurídicas, sem considerar se a finalidade é ou não a 
obtenção de lucro é o:  

a) da Prudência. 
b) das Partidas Dobradas. 
c) da Continuidade. 
d) da Entidade. 
e) da Oportunidade. 

35.  Quanto à Execução Orçamentária da Receita, assinale 
(V) para afirmativa verdadeira e (F) para falsa:  

(    ) A contabilização, no lançamento, acontece apenas no 
sistema orçamentário ao passo que na realização, a 
contabilização afeta tanto o orçamentário como o 
financeiro. 
(  ) O registro contábil da execução orçamentária da receita 
em nenhuma circunstância compromete o sistema 
patrimonial. 
(   ) O registro da fixação de receita é contabilizado no 
sistema financeiro e no sistema orçamentário. 
(  ) A contabilização ocorre somente no registro da 
realização da receita. 

A seqüência correta, de cima para baixo, é: 

a) V – F – F – F  
b) V – F – V – V  
c) V – V – F – F  
d) F – V – F – V  
e) F – F – V – F  

36. Conforme o que dispõe a Lei nº. 4.320/64 sobre 
inventários de bens móveis e imóveis é correto afirmar 
que:

a) A administração pública deverá manter registros 
analíticos de todos os bens de caráter 
permanente, sendo dispensada a indicação de 
elementos necessários a sua identificação. 

b) O registro contábil de bens móveis e imóveis será 
feito de forma analítica. 

c) O levantamento geral dos bens móveis e imóveis 
tem por base o inventário analítico de cada 
unidade administrativa e os elementos de 
escrituração sintética da contabilidade. 

d) O inventário deverá ser realizado anualmente por 
órgão e semestralmente por unidade 
administrativa. 

e) O inventário analítico deverá ser realizado pelo 
órgão de controle interno. 



Prefeitura Municipal de Mirandiba - PE  
Concurso Público 2008 – http://www.asperhs.com.br                                                    

Grupo 01 - Cargo 02 – Contador 
Página 5 de 5 

37. Sobre o Balanço Patrimonial de que trata o art. 105 da 
Lei nº. 4.320/64 é correto afirmar, exceto que:  

a) Demonstra o ativo financeiro, passivo financeiro, 
ativo permanente, passivo permanente, o saldo 
patrimonial e as contas de compensação. 

b) O passivo real a descoberto, quando negativo, 
deverá ser demonstrado do lado do ativo. 

c) O passivo financeiro representa os compromissos 
a pagar independentemente de autorização 
orçamentária. 

d) A realização do ativo permanente depende de 
autorização orçamentária. 

e) As contas de compensação que são 
demonstradas no Balanço Patrimonial são todas 
aquelas constantes do subgrupo Compensado do 
Plano de Contas Único da Administração Federal. 

38. Conforme a lei nº. 10.303/ 01 que altera e acrescenta 
dispositivos na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e na Lei no

6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de 
Valores Mobiliários assinale a alternativa INCORRETA:  

a) Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta 
ou fechada conforme os valores mobiliários de 
sua emissão estejam ou não admitidos à 
negociação no mercado de valores mobiliários. 

b) A instituição autorizada pela Comissão de Valores 
Mobiliários a prestar serviços de custódia de 
ações fungíveis pode contratar custódia em que 
as ações de cada espécie e classe da companhia 
sejam recebidas em depósito como valores 
fungíveis, adquirindo a instituição depositária, a 
propriedade fiduciária das ações. 

c) A instituição depositária não pode dispor das 
ações e fica obrigada a devolver ao depositante a 
quantidade de ações recebidas, com as 
modificações resultantes de alterações no capital 
social ou no número de ações da companhia 
emissora, independentemente do número de 
ordem das ações ou dos certificados recebidos 
em depósito. 

d) A companhia poderá emitir debêntures que 
conferirão aos seus titulares direito de crédito 
contra ela, nas condições constantes da escritura 
de emissão e, se houver, do certificado. 

e) N.d.a.  

39. Em acordo com o art. 8º da Lei nº 6.404/76,  pode-se 
afirmar que a avaliação dos bens será feita por _______ 
peritos ou por empresa especializada, nomeados em 
assembléia geral dos subscritores, convocada pela 
imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se 
em primeira convocação com a presença de subscritores 
que representem metade, pelo menos, do capital social, e 
em segunda convocação com qualquer número. 

a) dois 
b) três 
c) quatro 
d) cinco 
e) seis 

40. Conforme o art. 24 da Lei nº 6.404/76, os certificados 
das ações serão escritos em vernáculo e conterão as 
seguintes declarações, exceto:

a) O débito do acionista e a época e lugar de seu 
pagamento, se a ação estiver integralizada; 

b) O nome do acionista ou a cláusula ao portador; 
c) Os direitos conferidos às partes beneficiárias, se 

houver; 
d) O número de ações ordinárias e preferenciais das 

diversas classes, se houver, as vantagens ou 
preferências conferidas a cada classe e as 
limitações ou restrições a que as ações estiverem 
sujeitas; 

e) O valor do capital social, a data do ato que o tiver 
fixado, o número de ações em que se divide e o 
valor nominal das ações, ou a declaração de que 
não têm valor nominal; 

FIM DO CADERNO 




