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CADERNO DE PERGUNTAS PARA O SEGUINTE CARGO: 
 
 

ASSISTENTE CONTÁBIL 
 

Curso Técnico 
 
 

Importante: 
 

 O gabarito matriz será divulgado no dia 08/03/2010 na internet (página da empresa) e na Sede da 
Câmara Municipal; 

 
 O candidato só deve usar para preenchimento do gabarito, caneta esferográfica na cor azul ou preta; 

 
 NÃO será permitido o uso de calculadoras, celulares e similares; 

 
 Por razões de segurança, o(a) candidato(a) não poderá levar o Caderno de Perguntas; 

 
 Este caderno contém: 08 questões de Português (01 a 08), 20 questões Específicas (09 a 28) e 04 

questões de Conhecimentos Gerais (29 a 32); 
 

 Não será anulada nenhuma questão no decorrer da aplicação desta prova; portanto marque à 
alternativa que achar conveniente. 
 

Santo Antônio/RN, 07 de Março de 2010. 
 

Organização: 
 

 
Rua José de Alencar, 828 – Cidade Alta – 59025-140 – Natal/RN – 84 3201.0972 – www.solucoesconcursos.com.br 

SOLUÇÕES 
 

Métodos e Seleção de Pessoal Ltda. 






01. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta: 
I - A resposta que você deu ao chefe foi aceita – Oração Subordinada Adjetiva. 
II - Afinal, me convenci de que tudo aquilo eram tolices – Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal. 
a) I e II; b) Apenas a I; c) Apenas a II; d) N.D.A. 
 
02. Assinale a alternativa incorreta, quanto a classificação das orações: 
a) Havia apenas um meio de salvá-la: falar a verdade – Oração Subordinada Substantiva Apositiva; 
b) Como anoitecesse, recolhi-me pouco depois e deitei-me – Oração Subordinada Adverbial Causal; 
c) Sei que esperavas desde o início que eu te dissesse hoje o meu canto solene – Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta; 
d) O ideal seria que todos participassem – Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 
 
03. “– Do meu telescópio, eu via Deus caminhar! A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem 
segundo o plano de um Ser que tudo sabe e tudo pode. Isto fica sendo a minha última e mais elevada descoberta”. (Isaac Newton 
1642-1727) O termo destacado tem função de: 
a) Objeto direto; b) Predicativo do sujeito; c) Sujeito; d) N.D.A. 
  
04. Na frase: Vênus, uma bela mulher de bom gênio, era a deusa do amor; Juno, uma víbora, a deusa do casamento. E sempre 
foram inimigas mortais.... Os termos em destaque exercem a função de: 
a) Vocativo, ambos; b) Aposto, ambos; c) Adjunto adnominal, ambos; d) Adjunto adverbial, ambos. 
 
05. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta: 
I - Não eram tais palavras compatíveis com a sua posição – O termo destacado tem função sintática de Complemento Nominal. 
II - A aldeia era povoada de indígenas – O termo destacado tem função sintática de Agente da passiva. 
III - Não duvides das verdades divinas! – O termo destacado tem função sintática de Objeto indireto. 
a) I e III; b) II e III; c) I e II; d) I, II e III. 
 
06. Assinale a frase de concordância nominal correta: 
a) Feliz de vocês que trabalham pouco e ganham fortuna! 
b) Se vocês são instruídos, nós também os somos; 
c) Nesses encontros acontecem muitas coisas de bom; 
d) Dada as altas taxas de juros, não podemos fazer operações bancárias. 
 
07. Assinale a frase de concordância verbal incorreta: 
a) Mais de um bilhão e cem mil pessoas vivem na índia; b) Um milhão e meio de reais foi gasto à toa nessa obra; 
c) Uma tonelada e pouco de grãos foram perdidas; d) Foi um bando de cafajestes que depredou a casa. 
 
08. Assinale a alternativa cuja frase está com a concordância verbal incorreta: 
a) Não só a mãe, mas também a filha precisa de ajuda; b) Um ou outro acidente acontecia neste local; 
c) O preço dos combustíveis e dos alimentos aumentou; d) Solidão, angústia, tristeza, tudo isso e muito mais o afligia. 
 
09. Assinale a alternativa correta: 
a) A contabilidade pública difere da contabilidade governamental; 
b) A contabilidade pública aplica, apenas, técnicas de registros à Administração Pública; 
c) A contabilidade pública tem por objeto o patrimônio público; 
d) A contabilidade pública demonstra, exclusivamente, a execução do orçamento. 
 
10. Assinale a opção CORRETA: 
a) As faltas legais ou justificadas não influem no décimo terceiro salário; 
b) A folha de pagamento apenas representa as obrigações da empresa para com seus funcionários; 
c) No que diz respeito à escrituração contábil, as despesas com o pessoal devem ser contabilizadas no próprio mês a que se 
referem, exceto as que são pagas posteriormente; 
d) O número de dias de férias a que faz jus o empregado depende do número de faltas ao serviço durante o período concessório. 
 
11. Sobre “Gestão”, pode-se afirmar: 
a) Em algumas entidades a “Gestão” se divide em dois aspectos: caráter econômico e técnico ou administrativo; 
b) A “Gestão Econômica” está relacionada à aplicação de recursos colocados à disposição da sociedade, de forma a auferir lucro; 
c) A “GestãoTécnica” está relacionada com a produção de bens, na indústria, apenas; 
d) A “Gestão Administrativa” relaciona-se com a produção de serviços. 
 
 
 
 






12. Marque a alternativa CORRETA: 
a) O inventário deve abranger, obrigatoriamente, todas as mercadorias de propriedade da empresa, quer estejam em seu poder, 
quer sob custódia de terceiros, incluídas as mercadorias de propriedade de terceiros que estejam em poder da empresa; 
b) O inventário deve abranger, como regra geral, todas as mercadorias de propriedade da empresa, quer estejam em seu poder, 
quer sob custódia de terceiros; 
c) O inventário deve abranger, como regra geral, todas as mercadorias de propriedade da empresa, quer estejam em seu poder, 
quer sob custódia de terceiros, excluídas, porém, as mercadorias de propriedade de terceiros que estejam em poder da empresa; 
d) O inventário deve abranger, obrigatoriamente, todas as mercadorias de propriedade da empresa, quer estejam em seu poder, 
excluídas, porém, as mercadorias de propriedade de terceiros que estejam em poder da empresa. 
 
13. A contabilidade aplicada ao estudo e ao controle do patrimônio, com o objetivo de fornecer informações sobre composição e 
variação decorrente de atividade mercantil, é identificada como: 
a) Contabilidade básica; b) Contabilidade de custos; c) Contabilidade pública; d) Contabilidade comercial. 
 
14. A Dívida Pública Fundada ou Consolidada refere-se: 
a) Ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, 
apenas; 
b) Ao montante total, apurado com duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, 
apenas; 
c) Ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, 
convênios, dentre outras; 
d) Ao montante total, apurado com duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, 
contratos, dentre outras. 
 
15. Analise as afirmações e marque a seqüência correta. 
I – Segundo o Método do Custo Específico, o custo de uma mercadoria vendida não é exato ao custo de adquiri-la; 
II – De acordo com o Método do Custo Médio Ponderado Móvel, há separação das quantidades monetárias decorrentes de 
novas compras, com o custo total do que existia em estoque antes da compra; 
III – O Método do Preço Específico exige identificação do custo de cada unidade e de qual unidade é vendida; 
IV – A Média Ponderada Móvel supõe que as mercadorias entregues são compostas por lotes recentes e antigos. 
a) V, V, F, F; b) V, F, V, F; c) F, F, V, V; d) F, V, F, V. 
 
16. No que diz respeito à contabilização das operações comerciais realizadas com as mercadorias, aplicam-se os seguintes 
sistemas: 
a) De inventário permanente e de contagem física; b) De inventário periódico e de inventário permanente;  
c) De inventário periódico e de inventário informatizado; d) De inventário fechado e de inventário informatizado. 
 
17. Assinale a opção incorreta: 
a) A classificação que considera a relação entre os custos e o volume de atividade numa unidade de  tempo difere os custos em 
fixos e variáveis; 
b) O aluguel de uma fábrica, em um mês, caracteriza-se como custo fixo; 
c) Os custos fixos repetitivos não são do mesmo valor, eternamente; 
d) Os juros e encargos de empréstimos são exemplos de custos variáveis. 
 
18. Estão corretas, exceto: 
a) O Plano de contas constitui uma estrutura ordenada e sistematizada das contas utilizadas numa entidade; 
b) O conjunto de contas que compõe um plano de contas obedece, apenas, aos sistemas patrimonial e financeiro, no âmbito 
público; 
c) A função das contas é, dentre outras, a explicação sobre para que serve; 
d) O funcionamento das contas consiste na descrição das hipóteses em que é debitada ou creditada. 
 
19. Quanto à Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, é INCORRETO dizer: 
a) É mais importante que a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados; 
b) Contém a Demonstração do que ocorreu com as demais contas do Patrimônio Líquido; 
c) Informa detalhadamente toda a movimentação ocorrida com as contas integrantes do Patrimônio Líquido; 
d) Tem por base o saldo inicial do exercício até o final do mesmo. 
 
20. Quanto à Oportunidade do Balanço, pode-se dizer que: 
a) As liquidações, transformações e incorporações constituem casos especiais de levantamento de balanço; 
b) As empresas são obrigadas a levantar o balanço pelo menos uma vez, no período sempre coincidente ao ano civil; 
c) Para fins de gestão administrativa, econômica e financeira dos negócios, quanto maior número de balanços for levantado em 
um período, tanto pior para a empresa; 
d) Não se levanta balanço em caso de fusões, mas no caso de cisão é necessário. 






21. A seqüência dos procedimentos contábeis influenciam as etapas para elaboração do balanço. Essas ocorrem na seguinte 
ordem: 
a) Levantamento do Balanço de Verificação do Razão, ajustes de encerramento das Contas de Receitas, elaboração das 
Demonstrações Financeiras e das Notas Explicativas; 
b) Levantamento do Balanço de Verificação do Razão, ajustes de contas, encerramento das Contas de Despesas e elaboração das 
Demonstrações Financeiras; 
c) Levantamento do Balanço de Verificação do Razão, ajustes de contas, encerramento das Contas de Receita e de Despesas, 
elaboração das Demonstrações Financeiras e das Notas Explicativas; 
d) Levantamento do Balanço de Verificação do Razão, ajustes das Contas de Receitas e de Despesas e elaboração das 
Demonstrações Financeiras. 
 
22. Sobre a distribuição das contas pertencentes ao Patrimônio Líquido, está INCORRETO afirmar: 
a) As principais contas pertencentes ao grupo do Capital Social são: Capital e Capital a Integralizar; 
b) O produto da alienação de partes beneficiárias, alienação de bônus de subscrição e o prêmio recebido na emissão de 
debêntures são exemplos de contas a serem registradas campo: Reserva de Capital; 
c) A reavaliação de Imóveis é exemplo de: Reserva de Reavaliação; 
d) A Reserva de Lucros é representada pelas contas constituídas pela apropriação de lucros da empresa e somente por imposição 
legal são determinadas. 
 
23. Entende-se por “custo”: 
a) O sacrifício financeiro com que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço qualquer; 
b) O gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro(s) período(s); 
c) Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços; 
d) Bem ou serviço consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. 
 
24. Sobre a apresentação do Balanço, marque a opção cuja assertiva está incorreta: 
a) A classificação das contas depende da natureza da empresa e da função de cada uma no conjunto; 
b) A liquidez é utilizada como parâmetro na classificação das contas; 
c) A lei brasileira classifica os ativos dos mais líquidos aos menos líquidos; 
d) A adoção de agrupamentos padronizados e oficiais dificulta a preparação das demonstrações e análises. 
 
25. Quanto à escrituração dos fatos contábeis, está correto dizer: 
a) A dispensa das formalidades extrínsecas não invalida todo o Diário; 
b) Deve-se utilizar a moeda corrente no país, vedada a inexistência de numeração tipográfica, no Diário; 
c) Após o registro no livro Razão, faz-se a escrituração, no Diário; 
d) Os fatos são registrados em ordem alfabética, no Diário. 
 
26. Está INCORRETO dizer: 
a) Denomina-se Partida de Diário, o registro de uma operação no livro Diário; 
b) O método das Partidas Dobradas é universalmente usado em todos os sistemas contábeis; 
c) As Partidas de Diário que contêm uma única conta a débito e uma única conta a crédito são chamadas de Partidas de 2ª. 
Fórmula; 
d) A expressão Partidas Dobradas, não indica duplicidade ou repetição de um mesmo registro. 
 
27. Segundo a legislação aplicável à contabilidade pública, pode-se afirmar: 
a) No caso das demonstrações conjuntas excluir-se-ão operações intragovernamentais; 
b) Que ao exercício financeiro não pertence as despesas empenhadas legalmente; 
c) Que é dispensável o controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que Administração Pública 
for parte; 
d) O balanço patrimonial não demonstrará o saldo patrimonial. 
 
28. Sobre o balanço patrimonial, está CORRETO dizer que: 
a) É uma ferramenta secundária de demonstração contábil; 
b) Através do mesmo é possível atestar apenas a situação financeira da entidade; 
c) Por esta demonstração, o Ativo, o Passivo e o Patrimônio Líquido, determinam a situação patrimonial e financeira de uma 
entidade, em certo momento; 
d) Constitui contábil que não evidencia o Patrimônio Líquido da entidade. 
 
29. Em que ano e quem organizou o povoado original de Santo Antônio? 
a) 1860 – Ana Joaquina Borges;  b) 1890 – Padre Manoel Ferreira Borges; 
c) 1850 – Ana Joaquina de Pontes; d) 1890 – Padre Manoel Ferreira Pontes. 
 






30. Celebrante da primeira missa no até então povoado e que modificou o nome para Santo Antônio. Estamos nos referindo a: 
a) Padre Manoel Ferreira Fontes; b) Padre Manoel Ferreira Borges; 
c) Padre Manoel Joaquim Pontes; d) Padre Manoel Joaquim Borges. 
 
31. Santo Antônio limita-se com os seguintes municípios: 
a) Somente com Serrinha, Lagoa de Pedras e Nova Cruz; 
b) Com Serrinha, Lagoa de Pedras, Lagoa D’Antas, Várzea, Passagem, Brejinho e São José do Campestre; 
c) Somente com Serrinha, Lagoa D’Antas e Lagoa de Pedras; 
d) Somente com Serrinha, São José do Campestre e Passagem. 
 
32. A formação vegetal no município de Santo Antônio destaca-se pelo: 
a) Juazeiro e Aroeira;  b) Angico e Umbuzeiro; 
c) Mandacaru e Marmeleiro;  d) Todas alternativas acima estão corretas. 







