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CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBARÁ 
PROVA: CARGO TÉCNICO EM CONTABILIDADE  - 29/05/2011 

Texto I: para as questões 01 e 02. 
 
Agora, andou 
 
Depois de quase quatro meses dormindo em sono profundo, finalmente foi enviado à Justiça Federal, 
conforme decisão de outubro passado, o processo penal em que Edir Macedo e outros dirigentes da 
Igreja Universal são acusados de lavagem de dinheiro transnacional e organização criminosa.                         

Veja, 23 fev. 2011. 

01. Qual o sujeito paciente da locução verbal foi enviado? 
 a) Sono profundo. 
 b) Quatro meses. 
 c) Justiça federal. 
 d) Edir Macedo. 
 e) Processo penal. 
 
02. Assinale a alternativa FALSA. 
 a) “Depois de quase quatro meses” é um adjunto adverbial de tempo. 
 b) “... em que Edir Macedo...” a palavra que é um pronome relativo e dá início a uma oração 

subordinada adjetiva. 
 c) Em “... acusados de lavagem de dinheiro”, o termo acusados é predicativo do objeto, pois é 

antecedido por verbo de ligação. 
 d) O termo dormindo é a flexão nominal do verbo dormir classificada como gerúndio. 
 e) O advérbio finalmente foi formado pelo processo de derivação sufixal. 
 
03. Analise as mensagens abaixo quanto às normas da concordância nominal e assinale a alternativa 

que relaciona as que estão de acordo com a língua culta. 
 I. Proibido entrar nesta sala. 
 II. É proibido entrar nesta sala. 
 III. Proibida a entrada nesta sala. 
 IV. É proibida a entrada nesta sala. 

  
 a) Apenas I e III. 
 b) Apenas II e IV. 
 c) Apenas III e IV. 
 d) Todas. 
 e) Nenhuma. 
 
04.  Qual alternativa preenche, respectivamente, de acordo com a reforma ortográfica, as lacunas da 

seguinte frase? 
“O céu estava salpicado de ________, que pareciam _________  __________. 
 

 a) paraquedas – papeizinhos – azul-marinho 
 b) paras quedas – papelzinhos – azuis-marinhos 
 c) para quedas – papeisinhos – azul-marinhos 
 d) paraquedas – papelzinhos – azul-marinhos 
 e) paráquedas – papelinhos – azuis-marinhos 
 
05. Considerando o Access 2007, versão em português, assinale a alternativa correta. 
 a) O Access usa campos do tipo “Sim/Não” para associar rapidamente os dados de várias 

tabelas e combiná-las de uma maneira que faça sentido. 
 b) A alteração do tipo de dados de um campo, após a inserção de registros em uma tabela, pode 

causar conflito, proporcionando a perda de alguns dados. 
 c) Uma chave primária é um campo ou um conjunto de campos na tabela, que fornece um 

contador provisório para cada registro, permitindo, dessa forma, que possam existir dois ou 
mais registros com o mesmo valor.  

 d) Um campo do tipo “AutoNumeração” não pode ser utilizado como chave primária, nem como 
chave estrangeira em uma tabela. 

 e) Os campos do tipo “Memorando”, “Hiperlink” e “Objeto Ole” podem ser indexados na tabela. 
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Tabela_1  e  Tabela_2: para a questão 6. 
 

Tabela_1 

 A B C 

1 Funcionário  Salário em R$ Contribuição INSS 

2 Ana Paula Ramos  2.343,00   

3 Bruna Sampaio   650,00   

4 Carolina Cordeiro Nunes   4.500,00   

5 Denise Barbosa   1.400,00   

6 Mário de Souza Oliveira   3700,00   

7 Pedro Mariano Borges   320,00   

 
Tabela_2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06. Com base nas informações apresentadas na Tabela_1 e na Tabela_2 assinale a alternativa que contém  a 

fórmula correta para calcular o valor de contribuição do INSS, na célula C6, para o funcionário Mário de 
Souza Oliveira. 

 a) =SE(C6<=1106,9;C6*8%;SE(C6<=1844,83;C6*9%;SE(C6<=3689,66;C6*11%; 405,86))) 

 b) =SE(C6>=1106,9;C6*8%;SE(C6>=1844,83;C6*9%;SE(C6>=3689,66;C6*11%; 405,86))) 

 c) =SE(C6<=1106,9;C6*8%;SE(C6<=1844,83;C6*9%;SE(C6<=3689,66;C6*11%;C6*12%))) 

 d) =CALC(C6<=1106,9;C6*8%;SE(C6<=1844,83;C6*9%;SE(C6<=3689,66;C6*11%))) 

 e) = CALC(C6<=1106,9;C6*8%;SE(C6<=1844,83;C6*9%;SE(C6<=3689,66;C6*11%; 405,86))) 

 
07. Uma professora resolveu saber a média, a mediana e a moda das notas dos seus alunos da prova 

realizada. As notas dos 20 alunos da turma foram: 

3,5 8,0 7,5 7,5 

4,5 8,0 7,5 7,0 

6,5 8,0 6,5 8,5 

7,0 9,0 8,5 9,0 

8,0 10,0 8,0 9,0 
 

 a) 7,5  -  8,0  -  8,0 
 b) 7,8  -  8,0  -  8,5 
 c) 7,9  -  8,1  -  8,0 
 d) 7,5  -  8,0  -  8,5 
 e) 8,0  -  8,0  -  8,0 
 
08. Um time de futebol resolveu saber a altura média dos seus 25 jogadores. A Tabela_3 mostra a 

distribuição de frequência das alturas dos jogadores, em centímetros. Qual será a média? 
Tabela_3 

Classes (altura em centímetros) Frequência (número de jogadores) 

[160; 170[ 04 

[170; 180[ 13 

[180; 190[ 05 

[190; 200] 03 
 
 

 a) 175 cm 
 b) 176,20 cm 
 c) 177,80 cm 
 d) 178,60 cm 
 e) 180,20 cm 

Salário de Contribuição 
(R$) 

Alíquota para fins de recolhimento ao INSS 
(%) 

até 1106,90 8% 

de 1106,91 a 1844,83 9% 

de 1844,84 até 3689,66 11% 

O valor do desconto máximo de Previdência é de R$ 405,86 
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Tabela_4 e Gráfico_1: para a questão 09. 

Tabela _4:  População residente, absoluta e relativa, segundo as classes de rendimento total e a 

variação patrimonial mensal familiar per capita – Brasil – período 2008 / 2009 

Classes de rendimento total e variação 
patrimonial mensal familiar per capita Absoluta % 

Até 1/4 salário mínimo 12328412 6,47 

Mais de 1/4 a 1/2 salários mínimos 27573375 14,47 

Mais de 1/2 a 1 salários mínimos 47461874 24,91 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 50727731 26,63 

Mais de 2 a 5 salários mínimos 37771022 19,83 

Mais de 5 salários mínimos 14656884 7,69 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009. 

 

Gráfico_1 População residente, absoluta, segundo as classes de rendimento total e a variação 

patrimonial mensal familiar per capita – Brasil – período 2008 / 2009 

 
 
09. Analise as afirmativas relacionadas à Tabela_4  e  ao  Gráfico _1 .  

I- Os valores apresentados no Gráfico_1 não correspondem aos dados apresentados na 
Tabela_4 com relação a população absoluta. 

II- Os valores apresentados na Tabela_4 e no Gráfico_1 demonstram que a maioria da 
população brasileira tem salário inferior a três salários mínimos.  

III- Os valores apresentados na Tabela_4 e no Gráfico 1 demonstram que a maioria da 
população brasileira tem salário superior a dois salários mínimos.  

 
Quais afirmativas estão corretas? 
 

 a) Apenas a I. 
 b) Apenas a II. 
 c) Apenas I e II. 
 d) Apenas II e III. 
 e) Todas 
 
 
 

 

 

 

14656884

37771022

50727731
47461874

27573375

12328412

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

Mais de 5 
salários 
mínimos

Mais de 2 a 5 
salários 
mínimos

Mais de 1 a 2 
salários 
mínimos

Mais de 1/2 a 
1 salários 
mínimos

Mais de 1/4 a 
1/2 salários 

mínimos

Até 1/4 salário 
mínimo

Classes de rendimento total e variação patrimonial  mensal familiar per 
capita - Brasil - (2008/2009)



4 

CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBARÁ 
PROVA: CARGO TÉCNICO EM CONTABILIDADE  - 29/05/2011 

10. Analise a Tabela_5 (Excel 2007, versão em português) e assinale a alternativa que contenha a 
fórmula utilizada para calcular o total comprado pelo Cliente Carlos Barbosa. 

 

Tabela_5 

 A B C 

1 Pedido Cliente Valor da 
Compra 

2 101 José da Silva  R$ 5.000,00  

3 102 Carlos Barbosa  R$ 4.500,00  

4 103 Paulo de Souza Borges  R$ 3.400,00  

5 104 Pedro Sampaio Almeida  R$ 2.200,00  

6 105 Paulo de Souza Borges  R$ 4.600,00  

7 106 Carlos Barbosa  R$ 1.560,00  

8 107 José da Silva  R$ 2.450,00  

9 108 Carlos Barbosa  R$ 3.240,00  
 
 

 a) =CONTASE(C2:C9;Carlos Barbosa;B2:B9) 
 b) =CONTASE(C1:C9;"Carlos Barbosa") 
 c) =SOMASE(B1:B9;Carlos Barbosa;C1:C9) 
 d) =SOMASE(B2:B9;"Carlos Barbosa";C2:C9) 
 e) =TOTAL(B2:B9;"Carlos Barbosa";C2:C9) 
 
11. Analise as afirmativas relacionadas ao processo de mala direta do Word 2007. 

 

I. O processo de mala direta inclui as seguintes etapas gerais: definir o documento principal, 
conectar o documento a uma fonte de dados, refinar a lista de destinatários ou os itens, 
adicionar campos de mala direta ao documento e, por fim, visualizar e completar a 
mesclagem. 

II. O documento principal contém o texto e os gráficos, que são os mesmos para cada versão 
do documento mesclado. Por exemplo, a saudação em uma carta modelo. 

III. É possível visualizar somente o primeiro registro mesclado ao documento principal da 
mala direta antes de imprimir todo o conjunto de mala direta. 

IV. É possível usar a mala direta quando se deseja criar um conjunto de documentos, como 
uma carta modelo, que é enviada a muitos clientes ou uma folha de etiquetas de 
endereço. 
 

Quais afirmativas estão corretas? 

 a) Todas. 
 b) Apenas I, II e III.  
 c) Apenas I, II e IV. 
 d) Apenas I, III e IV.  
 e) Apenas II e III e IV. 
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12. Realizou-se uma pesquisa de opinião para um novo referendo sobre desarmamento. A tabela a 
seguir mostra os resultados obtidos. 
 

Posição Número de pessoas Legenda 

A favor 300 Área 1 

Contra 600 Área 2 

Indecisa 100 Área 3 

 

 
Figura_1 

 
Esses dados estão representados por meio do gráfico de setores, na Figura_1. Qual o valor do 
ângulo central da área 1? 

 a) 98º
 

 b) 102º 
 c) 108º 
 d) 216º 
 e) 300º 
 
13. Qual será o valor do Capital Próprio de uma Empresa quando o Passivo Exigível for             R$ 

19.650,00 e o Patrimônio Líquido de R$ 9.850,00 ? 
 a) R$ zero 
 b) R$ 9.800,00 
 c) R$ 9.850,00 
 d) R$ 19.650,00 
 e) R$ 29.500,00 
 
14. Assinale a alternativa onde as contas apresentam saldos devedores no Balanço Patrimonial. 
 a) Fornecedores e Honorários a Pagar. 
 b) Capital Social Subscrito e ICMS a Recolher. 
 c) Lucros Acumulados e Contas a Pagar. 
 d) Duplicatas a Receber e Móveis e Utensílios. 
 e) Duplicatas a Pagar e Aluguéis a Pagar. 
 
15. A Empresa adquire R$ 160,00 de mercadorias, pagando 50% em dinheiro com desconto de 20% e 

aceitando, pelo restante, uma duplicata. O Ativo da empresa aumentou em: 
 a) R$ 80,00 
 b) R$ 96,00 
 c) R$ 160,00 
 d) R$ 250,00 
 e) R$ 300,00 
 

16. A venda à vista, por R$ 2.000,00, de mercadorias adquiridas a prazo por R$ 1.600,00, representa 
que fato? 

 a) Modificativo, porque modificou tanto o ativo quanto o passivo. 
 b) Permutativo, porque permutou mercadorias adquiridas a prazo por dinheiro. 
 c) Modificativo, porque as mercadorias foram convertidas em dinheiro. 
 d) Permutativo, porque houve diminuição do saldo da conta mercadoria e aumento do passivo. 
 e) Misto, porque modificou o ativo (com permuta de caixa e mercadorias) e a situação líquida. 
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17. Considere o lançamento contábil abaixo. 
 
 Contas a receber 
 a Receita de juros 
 
Assinale a alternativa que caracteriza esse tipo de operação. 
 

 a) Afeta a situação líquida da empresa, porque há apropriação de novas receitas. 
 b) Não afeta a situação líquida da empresa, porque não há o efetivo recebimento dos juros. 
 c) Não afeta a situação líquida da empresa, porque há o surgimento de novos direitos. 
 d) Não afeta o patrimônio da empresa, porque o fato é apenas permutativo. 
 e) Afeta o patrimônio da empresa, porque há aumento do valor do ativo e do passivo. 
 

18. O lançamento de segunda fórmula é aquele composto por: 
 a) uma conta a débito e uma a crédito 
 b) uma conta de débito e duas ou mais contas de crédito 
 c) duas ou mais contas de débito e uma só conta de crédito 
 d) duas ou mais contas a débito e duas ou mais contas a crédito 
 e) histórico e valor da operação. 
 

19. O razão da conta mercadorias apresentava saldo de R$ 450.000,00 na coluna débito. Sabendo-se 
que as vendas do período totalizaram R$ 235.000.00 e o valor dos estoques existentes no final do 
período foi de R$ 325.000,00, é correto afirmar que o lucro bruto obtido nas vendas foi de: 

 a) R$ 110.000,00 
 b) R$ 125.000,00 
 c) R$ 215.000,00 
 d) R$ 235.000,00 
 e) R$ 360.000,00 
 

20. O estoque final de mercadorias da empresa Beta Ltda. foi superavaliado em R$ 32,00 no balanço 
encerrado em 31/12/2010. Em decorrência, o lucro final apurado naquele balanço: 

 a) foi superavaliado R$ 32,00 
 b) foi subavaliado em R$ 32,00 
 c) não sofreu alteração 
 d) foi coerente com o princípio contábil denominado custo como base de valor 
 e) teve alterações insignificantes. 
 

21. Deduzindo-se da receita bruta de vendas os impostos incidentes sobre as vendas, os abatimentos 
concedidos incondicionalmente e as vendas canceladas, obtém-se: 

 a) lucro operacional bruto 
 b) lucro bruto 
 c) lucro operacional líquido 
 d) receita líquida das vendas 
 e) resultado líquido das vendas. 
 

22. Com base na movimentação dos estoques abaixo apresentados, pode-se afirmar que o valor do 
estoque apurado pelo custo médio ponderado no final do período, arredondando-se para duas 
casas decimais, é: 
Fatos: 
Saldo inicial em 01/01/2010 de 20 unidades de R$ 15,00. 
Compra em 10/01/2010 de 15 unidades por R$ 16,00. 
Compra em 27/01/2010 de 10 unidades por R$ 15,00. 
Venda em 10/02/2010 de 15 unidades por 25,00. 
Compra em 24/02/2010 de 16 unidades por R$ 18,00. 
Compra em 24/02/2010 de 17 unidades por R$ 16,00. 
Venda em 10/03/2010 de 20 unidades por R$ 28,00. 
 

 a) R$ 693,30 
 b) R$ 696,25 
 c) R$ 703,30 
 d) R$ 709,60 
 e) R$ 713,30 
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23. No término do exercício social de 2010, uma empresa prestadora de serviços observou que havia 
alguns serviços prestados a clientes que ainda não estavam faturados. Em obediência ao princípio 
da competência, registrou contabilmente o fato mediante o seguinte lançamento: 

 a) clientes diversos a serviços a faturar 
 b) serviços a faturar a receita antecipada de serviços 
 c) serviços a faturar a receita de serviços 
 d) clientes diversos a receita antecipada de serviços 
 e) clientes diversos a receitas de serviços. 
 

24. Com relação aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, assinale a opção INCORRETA. 
 a) O Princípio da Prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do Ativo e 

do maior para os do Passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a 
quantificação das mutações patrimoniais que alterem o Patrimônio Líquido. 

 b) O Princípio da Prudência impõe a escolha da hipótese que resulte menor Patrimônio Líquido, 
quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis diante dos demais Princípios 
Fundamentais de Contabilidade. 

 c) O Princípio da Prudência ganha ênfase quando, para definição dos valores relativos às 
variações patrimoniais, devem ser feitas estimativas que envolvam incertezas de grau variável. 

 d) O Princípio da Prudência somente se aplica às mutações posteriores, constituindo-se 
ordenamento indispensável à correta aplicação do Princípio da Competência. 

 e) O Princípio da Prudência refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à integridade do 
registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com 
a extensão correta, independentemente das causas que originam o registro. 

 
25. Os impostos de importação sobre a transmissão causa mortis e sobre a transmissão de imóveis 

inter vivos, competem, respectivamente: 
 a) à União, aos Estados e aos Municípios 
 b) aos Municípios, aos Estados e à União 
 c) aos Estados, à União e   aos Municípios 
 d) aos Estados, aos Municípios e à União 
 e) à União, aos Municípios e aos Estados. 
 

26. A Companhia Formosa, no encerramento do exercício de 2010, obteve as seguintes informações, 
com valores em R$. 
 

Lucro Bruto   90.000,00 

Lucro Operacional  70.000,00 

Receitas Financeiras  2.000,00 

Despesas Financeiras  10.000,00 

Participação dos empregados  7.000,00 

Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido  15.000,00 
 

 Assinale a opção que contém o valor da Reserva Legal a ser constituída, considerando que o saldo 
final da Reserva terá um percentual inferior ao limite legal. 

 a) R$ 1.400,00 
 b) R$ 1.800,00 
 c) R$ 2.200,00 
 d) R$ 2.400,00 
 e) R$ 2.800,00 
 

27. Para o exercício da profissão contábil, é necessário observar o código de ética, cujo objetivo é fixar 
a forma pela qual se devem conduzir os contabilistas. Qual é uma situação demonstrativa de 
comportamento ético do contabilista? 

 a) Assinar os balanços de uma empresa, elaborados por profissional não habilitado, sem orientar, 
sem supervisionar e sem fiscalizar sua preparação. 

 b) Emitir parecer favorável de auditoria a uma empresa sem a realização de testes suficientes para 
fundamentar a sua opinião. 

 c) Propor honorários aviltantes para clientes de outros escritórios, a fim de aumentar a receita que 
recebe. 

 d) Publicar, no sítio do seu escritório de contabilidade, artigo técnico, sem citar a fonte consultada. 
 e) Renunciar às suas funções, ao perceber a ocorrência de desconfiança, por parte de seu cliente, 

sem prejudicá-lo. 
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28. Segundo a Lei Complementar 123 de 14/12/2006, e alterações posteriores, poderá ingressar no 
regime diferenciado e favorecido qual tipo de empresa? 

 a) De cujo capital participe outra pessoa jurídica. 
 b) Que participe do capital social de outra pessoa jurídica. 
 c) Constituída sob a forma de sociedade por ações. 
 d) Que exerça atividade de banco de investimento e desenvolvimento. 
 e) Que exerça atividade de comércio varejista de alimentos com faturamento de até R$ 

2.400.000,00. 
 

29. Assinale a alternativa INCORRETA. 
Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda referente ao 
exercício de 2011, a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2010: 

 a) recebeu  rendimentos tributáveis cuja soja foi superior a R$ 22.487,25 
 b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma 

foi superior a R$ 40.000,00 
 c) realizou no ano-calendário alienação de bens e direitos em que foi apurado ganho de capital 

sujeito à incidência do imposto 
 d) participou do quadro societário de empresas na condição de titular, sócio, acionista ou 

cooperado 
 e) teve a posse ou a propriedade de bens e direitos superior a R$ 300.000,00. 
 

30. A contribuição para o PIS/PASEP incide sobre a receita bruta de(a): 
 a) templos de qualquer culto 
 b) partidos políticos 
 c) fundações de direito privado 
 d) entidade Itaipu Binacional 
 e) empresas de construção civil.  
 




