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 CARGO: CONTADOR 

 
                       
     

       
  

            Nº DE INSCRIÇÃO ________________ 
 

 
 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 
 
 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. O cartão resposta deve ser assinado no verso; 

3. A prova terá duração de 3 (três) horas; 

4. O candidato só poderá se retirar da sala de aplicação de prova, após 1 (uma) hora do início da 
mesma; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui uma resposta correta; 

7. Você poderá responder nas folhas de prova, utilizando-as como rascunho se necessário, mas, 
depois deverá assinalar no cartão resposta que acompanha a prova; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 
caso será anulada a questão; 

11. O candidato só poderá levar consigo o caderno de provas, caso permaneça até o horário de 
encerramento das provas; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 
 
 
 

     Boa Prova! 
 
01- Leia o texto a seguir: 
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No começo era o pé 

(Dinah Silveira de Queiroz) 
 

Sim, no começo era o pé. Se está provado, por descobertas arqueológicas, que há sete mil anos estes 
brasis já eram habitados, pensai nestas legiões e legiões de pés que palmilharam nosso território. E pensai nestes 
passos, primeiro sem destinos, machados de pedra abrindo as iniciais picadas na floresta. E nos pés dos que 
subiam às rochas distantes, já feitos pedra também; e nos que se enfeitaram de penas e receberam as primeiras 
botas dos conquistadores e as primeiras sandálias dos pregadores; pés barrentos, nus, ou enrolados de panos dos 
caminheiros, pés sobre humanos dos bandeirantes que alargaram um império, quase sempre arrastando passos e 
mais passos em chãos desconhecidos, dos marinheiros de barcos primitivos e dos que subiram aos mastros das 
grandes naus. Depois, o Brasil se fez sedentário numa parte de seu povo. Houve os pés descalços que carregaram 
os pés calçados, pelas estradas. A moleza das sinhazinhas de pequeninos pés redondos, quase dispensáveis pela 
falta de exercício. E depois das cadeirinhas, das carruagens, das redes carregadas por escravos, as primeiras 
grandes estradas já com postos de montaria organizados, o pedágio de vinténs estabelecido já no século XVIII. 
Mas além da abertura dos portos, depois da primeira etapa da industrialização, com os navios a vapor, as 
estradas de ferro, o pé de sete milênios de Terra do Brasil ainda faz seu caminho. Há pouco, numa das mais belas 
rodovias (a chamada “Circuito das Águas”), vi comovida, à beira dos largos caminhos cimentados por onde flui 
novo progresso, ainda legiões de pés caboclos: o marido, a mulher, seus baús, suas crianças, uma velha fechando 
a pequena caravana. Inundados pela fumaceira dos grandes caminhões pejados de mantimentos ou de objetos de 
consumo, esses brasileiros recordavam, no mundo do Desenvolvimento, sete mil anos de andanças a pé. Eram 
vários, que buscavam novos destinos; estavam marginalizados física e socialmente na era dos Transportes. Mas, 
um dia, e eu o creio bem próximo, na escalada dos transportes só os estudantes em férias, os escoteiros, 
conhecerão a aventura de se transportar a pé. As rodovias riscam o Brasil de um varejar de progresso que se 
ramifica e se entrecruza. As estradas de ferro, as rotas dos aviões conduzem mais e mais gente, mais e mais 
riquezas. Por enquanto, porém, ainda podeis dizer: No começo era o pé – e ainda hoje, para multidões obscuras 
de brasileiros não incorporados à realidade cada vez mais esmagadora do progresso nos transportes, ainda hoje, 
humilde, persistente, vadiando pelos confins do Brasil ou caminhando certo para o bem-estar de uma família, 
ainda hoje é o pé. 
Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto lido: 
a) A forma verbal “pensai” usada pela autora no texto refere-se aos leitores procurando melhor aceitação para suas 
palavras. 
b) A forma plural “brasis” que a autora usa refere-se a imensidade territorial, equivalente a um continente. 
c) Com a expressão “já feitos pedra também” a autora fala de pés calejados e insensíveis pelo excesso de caminhadas. 
d) “Depois, o Brasil se fez sedentário numa parte de seu povo”. Dessa frase a autora descarrega sua indignação dizendo 
que uma parte do povo brasileiro é forasteiro e preguiçoso. 
 
02- De acordo com o texto faça o relacionamento das colunas e assinale a seqüência correta: 
(1) pés descalços   (  ) nobres 
(2) pés calçados   (  ) bandeirantes 
(3) pés redondos   (  ) escravos 
(4) pés sobre humanos  (  ) portugueses 
a) 3, 2, 1, 4 
b) 3, 4, 1, 2 
c) 4, 3, 2, 1 
d) 1, 2, 3, 4 
 
03- Assinale a única oração em que há sujeito indeterminado: 
a) Ontem nevou bastante, afirmam os pesquisadores. 
b) Todos confirmam que houve só duas aulas. 
c) Escreveram certa vez que no Brasil ainda se morre por falta de vacinas. 
d) De pé, gritavam o seu nome. 
 
04- Considere as orações: 
I – Os terrenos são vendidos por aquele homem. 
II – O estádio foi tomado pelos torcedores. 
III – O bandido se enforcou. 
IV – Aquela senhora comprava roupa usada. 
Quais são as construções na voz passiva? 
a) Apenas I 
b) Apenas II, IV 
c) Apenas III 
d) Apenas I, II, III 
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05- Escolha, entre as alternativas, a concordância verbal correta: 
Assim que o grupo de atores _______, o grande número de fãs _______ em busca de autógrafos, o que o elenco 
_______ amavelmente. 
a) saiu, correu, fez. 
b) saíram, correu, fizeram. 
c) saiu, correram, fizeram. 
d) saíram, correram, fez. 
 
06- De acordo com a Constituição Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar, exceto: 
a) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolação do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
b) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de país estrangeiros, desde que estes 
não estejam a serviço de seu país. 
c) O Presidente e o Vice-Presidente da República poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por 
período superior a quinze dias, sem risco de perda do cargo. 
d) A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e livre iniciativa, têm por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, tendo como um dos princípios a soberania nacional. 
 
07- De acordo com o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº. 
1.171/94), são alguns dos seus principais deveres, exceto: 
a) Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver  
situações procrastinatórias, com o fim de evitar dano moral ao usuário. 
b) Se necessário retardar qualquer prestação de contas, se estiver diante de uma situação emergencial, escolhendo 
sempre uma opção vantajosa para o bem comum. 
c) Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos 
serviços públicos. 
d) Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito.  
 
08- Assinale a alternativa incorreta: 
a) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir como tributos: impostos, taxas e 
contribuição de melhoria, decorrentes de obras públicas. 
b) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o 
estabeleça. 
c) O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 
d) Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão somente o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias.  
 
09- De acordo com a Lei nº. 8112/90 – que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 
União, das autarquias e das fundações públicas federais – são alguns dos deveres do servidor. 
I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
II – ser leal às instituições a que servir. 
III – representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 
IV – cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e III 
b) II e III 
c) I, II, III e IV 
d) I, II e III 
 
10- Leia as seguintes afirmativas: 
I – O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. 
II – A moralidade de Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida 
da idéia de que o fim é sempre o bem comum. 
III – O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao 
seu bem estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como 
seu maior patrimônio. 
IV – Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço 
público, o que conduz à ordem nas relações humanas. 
De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº. 
1.171/94), sobre as regras deontológicas estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I, II e III 
b) I, III e IV 
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c) II, III e IV 
d) I e IV 
 
11 - A distribuição da riqueza criada pela entidade em determinado período é o que deve proporcionar a 
demonstração: 
a) Demonstração do Valor Adicionado 
b) Demonstração do Resultado do Exercício 
c) Demonstração do Fluxo de Caixa 
d) Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos 
 
12 - Representa a estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro, no curso normal da entidade: 
a) Valor Justo 
b) Valor presente 
c) Fluxo de Caixa Descontado 
d) Obrigações 
 
13 - Os pronunciamentos do CPC definem: as práticas contábeis adotadas no Brasil é uma terminologia que: 
a) abrange a legislação societária; os pronunciamentos e as orientações e as interpretações emitidas pelo CPC – Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis homologados pelos órgãos reguladores 
b) abrange a legislação societária e NBC´s - Normas Brasileiras de Contabilidade emanadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade 
c) abrange a legislação societária e fiscal do Brasil 
d) abrange somente as NBC’S do CFC 

 
14 - Os estoques devem ser mensurados: 
a) pelo  valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor 
b) pelo valor calculado pelo sistema de custo da empresa 
c) pelo critério Primeiro que Entra Primeiro que Sai 
d) pelo critério Custo Médio e valor de aquisição 
 
15 - Valor anormal de desperdício; gastos com armazenamento; despesas administrativas; despesas de 
comercialização. São exemplos de itens que: 
a) devem ser incluídos no custo dos estoques 
b) não devem ser incluídos no custo dos estoques 
c) devem ser desconsiderados tanto para custo como para despesa 
d) devem ser contabilizados como ativo 
 
16 - Custo de empréstimo que são diretamente atribuídos à aquisição, à construção ou a à produção de ativo 
qualificável (estoque, planta para-manufatura; unidade de geração de energia; ativo intangível e propriedade 
para investimento) formam parte: 
a) das despesas do período 
b) das despesas a apropriar 
c) do custo do empréstimo 
d) do custo do ativo 

 
17 - Como deve ser contabilizado a contratação de um seguro cujo prêmio seja no valor de R$ 30.000,00 com 
vigência de 48 meses, contratado dia 01/01/2009? 
a) Ativo Circulante/ Despesas a apropriar/Seguros: 15.000,00; Ativo Não Circulante/ Despesas a apropriar/Seguros: 
15.000,00 
b) Ativo Circulante/ Despesas a apropriar/Seguros: 7.500,00; Ativo Não Circulante/ Despesas a apropriar/Seguros: 
22.500,00 
c) Ativo Circulante/ Despesas a apropriar/Seguros: 22.000,00; Ativo Realizável a Longo Prazo/ Despesas a 
apropriar/Seguros: 7.500,00 
d) Ativo Circulante/ Despesas a apropriar/Seguros: 30.000,00 
 
18 - A Economia Orçamentária ocorre quando: 
a) A despesa realizada é menor que a receita arrecada 
b) A despesa realizada é maior que a receita arrecadada 
c) A despesa realizada é menor que a despesa fixada 
d) A receita arrecadada é maior que a receita estimada 
 
19 - O que ocorre quando a receita arrecadada é menor que a receita estimada: 
a) Economia da receita 
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b) Superávit da receita 
c) Déficit da receita 
d) Frustração da receita 
 
20 - O anexo 12 e 13 da Lei 4.320/1964 representam respectivamente quais demonstrações contábeis: 
a) Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro 
b) Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial 
c) Balanço orçamentário e Demonstração das Variações Patrimoniais 
d) Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais 
 
21 - Na Contabilidade Pública, o balanço patrimonial demonstra os componentes patrimoniais classificados nos 
seguintes grupos: 
a) Circulante, Não Circulante 
b) Financeiro, Permanente, Saldo Patrimonial 
c) Financeiro, Permanente, Saldo Patrimonial e Compensação 
d) Orçamentário, extra-orçamentário, da receita e da despesa 
 
22 - Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e 
indica o resultado patrimonial do exercício: 
a) Demonstração das Variações Patrimoniais 
b) Balanço Patrimonial 
c) Balanço Financeiro 
d) Balanço Orçamentário 
 
23 - Levantamento de inventário de bens maior que o registro contábil, registro da dívida ativa, qualquer espécie 
de doação, herança vacante, qualquer espécie de bonificação auferida nas aquisições e negociações, o nascimento 
de animais nas criações pecuárias do Estado, reavaliação de ativos, são exemplos: 
a) Superveniência passiva 
b) Superveniência ativa 
c) Insubsistência ativa 
d) Insubsistência passiva 
 
24 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal; Demonstrativo da Dívida Consolidada; Demonstrativo das 
Operações de Crédito, são exemplos de Relatórios estipulados por qual ordenamento legal: 
a) Constituição Federal 
b) Lei 4.320/1964 
c) Lei 8.666/1993 
d) LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal 
 
25 - Destina-se a atender despesa determinada e quantificada e a ser liquidada e paga parceladamente, em geral 
em cada mês, durante a fluência do exercício: 
a) Empenho por estimativa 
b) Empenho global 
c) Empenho ordinário 
d) Dotação 
 
26 - É destinado ao reforço de dotação já existente no orçamento em vigor. Deve ser autorizado por lei e aberto 
por decreto do Poder Executivo. Os créditos suplementares incorporam-se ao orçamento, adicionando-se a 
importância autorizada à dotação orçamentária. Caracteriza um crédito: 
a) Suplementar 
b) Especial 
c) Extraordinário 
d) Operação de crédito 
 
27 - Consumo genérico de bens e serviços ou, em outras palavras, dos fatores de produção é um: 
a) Custo 
b) Gasto 
c) Despesa 
d) Deduções 
 
28 - Qual é o valor de Custo por unidade em determinado mês: 

 
Custo fixo de um período Volume de produção Custo p/unidade 



 6

$150.000 15.750  
 

a) 9,52 
b) 5,95 
c) 0,95 
d) 10,00 
 
29 - Qual é a técnica de análise mais empregada nas organizações: 
a) Leitura do fluxo de caixa 
b) Análise de Índices 
c) Leitura do balanço 
d) Análise horizontal 
 
30 - São aqueles custos que, por não serem perfeitamente identificados nos produtos ou serviços, não podem ser 
apropriados de forma direta: 
a) Custo fixo 
b) Custo variável 
c) Custo indireto 
d) Custo direto 
 




