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Cargo: Chefe de Seção de Contabilidade 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o conto e responda a questão. 
 

“Apelo” 
 

Dalton Trevisan  
 

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. 
Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar 
tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por 
uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por 
engano, a imagem de relance no espelho.  

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A 
notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no 
chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era 
um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Não dar parte de 
fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite 
eles se iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença, última luz 
na varanda, a todas as aflições do dia.  

Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate — meu 
jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas 
violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não 
tenho botão na camisa. Calço a meia furada. Que fim levou o 
saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar 
com os outros: bocas raivosas mastigando. Venha para casa, 
Senhora, por favor.  

 
01. Uma das interpretações possíveis para o título do conto, 
“Apelo”, é a de que o narrador: 
 a) faz um apelo para que alguém limpe sua casa, já que está 

sozinho.  
b) se dá conta da falta que a mulher faz e apela para que ela 

volte.  
c) faz um apelo para que a mulher o visite, às vezes, para manter 

a casa em ordem.  
d) se dá conta da bagunça da casa e apela para que a mulher 

volte. 
 
02.  Assinalar a alternativa que contém um erro de ortografia: 
a) beleza, duquesa, francesa 
b) estrupar, pretensioso, deslizar  
c) esplêndido, meteorologia, hesitar  
d) cabeleireiro, consciencioso, manteigueira 
 
03. Assinalar a alternativa correta quanto à grafia das palavras: 
a) atraz - ele trás  
b) atrás - ele traz  
c) atrás - ele trás 
d) atraz - ele traz 
 
04.  Leia o texto a seguir e responda à questão.  
 

 
 

Com a finalidade de divulgar dados sobre o analfabetismo no 
Brasil, o autor produziu um gráfico em que um eixo informa: 
a) os anos em que os dados foram colhidos e o outro a região.  
b) os anos em que os dados foram colhidos e o outro o número 

de analfabetos.  
c) o número de analfabetos e o outro a região em que vivem 

esses analfabetos.  
d) o número de analfabetos e o outro o ano em que os dados 

foram colhidos. 
 
05.  Assinalar a palavra graficamente correta: 
a) bandeija  
b) mendingo  
c) irrequieto  
d) carangueijo 
 
06.  Assinalar a alternativa que completa as lacunas da frase 
abaixo, na ordem em que aparecem. "O Brasil de hoje é 
diferente, _____ os ideais de uma sociedade _____ justa ainda 
permanecem". 
a) mas - mas  
b) mais - mas  
c) mas - mais  
d) mais – mais 
 
Leia o texto e responda à questão.  
 
Primeira ciclorrota de São Paulo começa a funcionar hoje 
 
A primeira ciclorrota de São Paulo começa a funcionar hoje na 
zona sul, cortando o Brooklin, a Chácara Santo Antônio e o 
Jardim Cordeiro. São 15 quilômetros ligando os Parques do 
Cordeiro à Avenida Jornalista Roberto Marinho.  
A sinalização foi finalizada ontem e inclui logotipo de bicicletas, 
placas e faixas informando sobre a existência da ciclorrota e 
alertando motoristas para reduzirem a velocidade.  
Diferentemente das ciclovias, onde o tráfego das bicicletas é 
isolado, a ciclorrota de bicicleta consiste em uma via 
compartilhada que funcionará 24 horas por dia.  
Mas nem bem surgiu e a ciclorrota já é motivo de polêmica. O 
ponto que poderá causar mais discussão é o limite de velocidade 
de 30 km/h nessas vias, eminentemente residenciais. A exceção 
ficará por conta das Ruas Alexandre Dumas e Verbo Divino, 
onde o limite será de 40 km/h – a justificativa é que contam com 
tráfego mais intenso e servem de passagem de ônibus. Não 
estão previstos radares.  
 
07. Segundo a reportagem, na ciclorrota o: 
a) tráfego de bicicleta é em via compartilhada.  
b) tráfego de bicicleta é isolado de outras vias.  
c) limite de velocidade é de 30 km/h em toda a extensão.  
d) limite de velocidade é de 40 km/h em toda a extensão.  
 
08. Assinalar o par de palavras antônimas: 
a) pavor - pânico  
b) pânico - susto  
c) dignidade - indecoro  
d) dignidade – integridade 
 
09.  Em que caso todos os vocábulos são grafados com "x" ? 
a) __ícara, __ávena, pi__e, be__iga  
b) __enófobo, en__erido, en__erto, __epa  
c) li__ar, ta__ativo, sinta__e, bro__e  
d) ê__tase, e__torquir, __u__u, __ilrear 
 
Leia o poema e responda à questão. 
  
O bicho 

 (poema de Manuel Bandeira)  
 
Vi ontem um bicho  
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Na imundície do pátio,  
Catando comida entre os detritos.  
Quando achava alguma coisa,  
Não examinava nem cheirava:  
Engolia com voracidade.  
O bicho não era um cão.  
Não era um gato.  
Não era um rato.  
O bicho, meu Deus, era um homem.  
 
10. Pode-se afirmar que o tema em torno do qual o poema se 
constrói é a: 
a) imundície humana.  
b) voracidade humana.  
c) imundície dos animais.  
d) miséria humana.  
 
11.  Assinale o item em que todas as palavras são acentuadas 
pela mesma regra de: também, incrível e caráter. 
a) alguém, inverossímil, tórax. 
b) hífen, ninguém, possível.  
c) têm, anéis, éter.  
d) há, impossível, crítico.  
 
12. Em qual das alternativas o uso do acento indicativo de crase 
é facultativo? 
a) Minhas idéias são semelhantes às suas. 
b) Ele tem um estilo à Eça de Queiroz. 
c) Dei um presente à Mariana. 
d) Fizemos alusão à mesma teoria.  
 
Leia o texto e responda à questão.  
 
O maior peixe da terra 
 

O maior peixe do mundo é o tubarão baleia, encontrado 
nos mares tropicais de todo o globo, podendo medir até 20 
metros de comprimento. O bicho tem a cabeça achatada e corpo 
marrom ou cinza coberto por manchas claras. Apesar do 
tamanho, ele não é temido como o tubarão branco (astro do 
famoso filme de Spielberg que completou 25 anos em 2000), pois 
se alimenta apenas de pequenos peixes, crustáceos e plâncton. 
Para isso, o peixão possui uma grande boca, que mantém aberta 
enquanto nada lentamente para filtrar o alimento da água.  
 
13. Na frase ”Para isso, o peixão possui uma grande boca”, o 
pronome em destaque recupera a ação de: 
 a) filtrar o alimento.  
b) nadar.  
c) atacar.  
d) se alimentar.  
 
14. Assinale a frase gramaticalmente correta: 
a) O Papa caminhava à passo firme. 
b) Dirigiu-se ao tribunal disposto à falar ao juiz.  
c) Chegou à noite, precisamente as dez horas.  
d) Esta é a casa à qual me referi ontem às  pressas.  
 
15.  Quanto _____ problema, estou disposto, para ser coerente 
__________ mesmo, _____ emprestar-lhe minha colaboração. 
a) aquele - para mim - a  
b) àquele - comigo - a  
c) aquele - comigo - à  
d) aquele - por mim - a  
 
16.  Assinale a palavra que não se acentua segundo a regra das 
demais: 
a) também. 
b) espécies.  
 
c) início. 

d) centenárias.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. É considerada incorporação a operação pela qual: 
a) uma Cia. adquire o controle acionário de outra, comprando 

mais de 50% das ações com direito a voto. 
b) uma Cia. constrói um prédio para outra, num terreno 

previamente cedido por esta última. 
c) uma Cia. passa a ter acionistas com diretos de uma outra Cia. 
d) uma Cia. transfere a totalidade de seu patrimônio para outra, 

que lhe sucede em seus direitos e obrigações. 
 
18. Em relação à incorporação, fusão e cisão, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) para fatos geradores ocorridos a partir de 01-01-10, a PJ 

incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar a DIPJ e 
pagar o imposto devido até o último dia útil do mês 
subsequente ao do evento. 

b) as reservas de reavaliação transferidas por ocasião da 
incorporação, fusão ou cisão total serão integralmente 
computadas no lucro real da sucessora; caso a cisão seja 
parcial, a parcela correspondente da reserva mantida na 
sociedade cindida manterá o mesmo tratamento tributário que 
antes da cisão. 

c) o lucro inflacionário acumulado será considerado totalmente 
realizado nos casos de incorporação, fusão e cisão total; 
caso a cisão seja parcial, a realização será proporcional à 
parcela do ativo, que estivesse sujeita à correção monetária 
até 31-12-11, que tiver sido vertida. 

d) os prejuízos fiscais da sucedida, nos casos de incorporação, 
fusão e cisão total, não serão compensáveis na sucessora; 
caso a cisão seja parcial, a PJ cindida poderá compensar 
seus prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente 
do patrimônio líquido. 

 
19. Assinale a alternativa incorreta: 
a) a diferença positiva entre o valor contábil do investimento na 

sucessora e o acervo líquido recebido da sucedida é 
considerada perda de capital e é dedutível na apuração do 
lucro real da sucessora. 

b) uma das condições para diferimento da tributação do ganho 
de capital em razão de participação extinta por incorporação, 
fusão ou cisão é o controle da parcela não tributada na parte 
B do LALUR. 

c) o contribuinte poderá considerar a perda de capital decorrente 
de participação extinta por fusão, incorporação ou cisão como 
ativo diferido, sujeito à amortização em períodos futuros. 

d) o ganho de capital em participação extinta por incorporação, 
fusão ou cisão, poderá ser diferido na sucessora por um 
prazo máximo de dez anos. 

 
20. A reversão da Reserva de Contingência, no exercício em que 
deixar de existir a razão que justificou a sua constituição, afetará: 
a) a Demonstração do Resultado do Exercício. 
b) a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. 
c) o somatório do grupo Patrimônio Líquido. 
d) as Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos. 
 
21. Não são classificadas no Patrimônio Líquido, as seguintes 
contas: 
a) incentivos Fiscais a Aplicar e Dividendos a Receber. 
b) capital Social a Realizar e Prejuízos Acumulados. 
c) prejuízos Acumulados e Reserva de Bônus para Subscrição. 
d) reserva de Incentivos Fiscais, Reserva de Subvenções para 

Investimentos e Reserva de Reavaliação. 
 
22. Em conformidade com o que dispõe o artigo 186 da Lei nº. 
6.404/76, o montante do dividendo por ação do capital social 
deve ser incluído na seguinte Demonstração: 
a) do Resultado do Exercício. 
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b) de Origens e Aplicações. 
c) de Lucros ou Prejuízos Acumulados. 
d) de Lucros e Perdas. 
 
23. A conta Ações em Tesouraria é utilizada pelas Sociedades 
Anônimas para registrar a aquisição de ações: 
a) emitidas por coligadas. 
b) de sua própria emissão. 
c) destinadas à compra. 
d) emitidas por controladas. 
 
24. É incorreto afirmar que nas demonstrações financeiras 
consolidadas, serão excluídas: 
a) os saldos de quaisquer contas entre as sociedades. 
b) as parcelas dos resultados do período, dos lucros acumulados 

e do custo de estoques ou do ativo permanente que 
corresponderem a resultados, ainda não realizados, de 
negócios entre as sociedades. 

c) outros valores determinados pela controladora, tais como as 
participações societárias, que cada sociedade possua, de 
empresas não controladas e não pertencentes ao grupo. 

d) as contas a receber de uma sociedade que representem 
contas a pagar de outra. 

 
25. A análise das demonstrações financeiras tem como 
finalidade: 
a) transformar os dados financeiros em dados econômicos para a 

tomada de decisão. 
b) transformar os dados econômicos em dados financeiros para 

a tomada de decisão. 
c) extrair informações econômico-financeiras dos dados 

constantes das demonstrações contábeis. 
d) revisão das demonstrações financeiras, para prevenir quanto 

a possíveis erros ou omissões. 
 
26. Na análise das demonstrações financeiras, os processos 
mais utilizados são os seguintes: 
a) vertical, médias móveis e por quocientes. 
b) vertical, horizontal e por quociente. 
c) horizontal, por comparação e vertical. 
d) por quociente, horizontal e por projeção. 
 
27. Assinale a alternativa incorreta: 
a) a empresa de fomento comercial (factoring) tem direito de 

regresso contra a pessoa jurídica que lhe vendeu títulos de 
crédito no caso da não quitação pelo devedor. 

b) Debêntures são títulos mobiliários que representam 
empréstimos de longo prazo contraídos por sociedades 
anônimas. 

c) Partes Beneficiárias são títulos negociáveis, estranhos ao 
capital social e que conferirão aos seus titulares direitos de 
participar nos lucros da companhia. 

d) segundo a Lei n° 6.404/76 (Lei das S/A), a participação dos 
administradores no lucro da companhia não pode ultrapassar 
a remuneração anual dos administradores nem um décimo 
dos lucros, prevalecendo o limite que for menor. 

 
28. A Lei Orçamentária Anual estima as receitas e autoriza as 
despesas do Governo de acordo com a previsão de arrecadação 
anual, desta forma, a elaboração da Lei Orçamentária Anual será 
orientada pela: 
a) clareza e anualidade. 
b) programação e universalidade  
c) participação e clareza. 
d) universalidade, unidade e anualidade. 
 
29. Nos dias atuais o papel do gestor público na administração 
das coisas refentes ao trato das necessidades públicas, vem a 
maximizar e aperfeiçoar as demandas que se faz necessário 
para alcançar objetivos estabelecidos pelos órgãos 
governamentais. Desta forma, a gestão pública faz uso de 

ferramentas administrativas para otimizar e aperfeiçoar a 
prestação de serviços públicos, um dos mais importantes a 
serem utilizados, são os sistemas de contas. Dos elementos 
abaixo elencados qual o sistema de contas utilizado na gestão 
pública? 
a) orçamentário, controle e patrimonio. 
b) patrimonial ,Orçamentário, Financeiro e Compensação.  
c) de caixa e de competência. 
d) de caixa e sistema financeiro. 
 
30. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e 
despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e 
o programa de trabalho do Governo. Segundo a lei do 
Orçamento Público, os resultados gerais do exercício serão 
demonstrados: 
a) nos balanços financeiros, patrimoniais e nas variações 

orçamentárias. 
b) nas demonstrações das variações patrimoniais, nos balanços 

orçamentário, financeiro e patrimonial. 
c) nas demonstrações das variações ativas. 
d) na execução orçamentária e nos balanços financeiro e 

orçamentário. 
 
31. O plano de contas da União está estruturado por níveis de 
desdobramento classificadase codificadas de modo a facilitar o 
conhecimento e a análise da situação orçamentária, financeira e 
patrimonial. No Plano de Contas da Administração Pública 
Federal, a classe representa o nível máximo de agregação das 
contas. Assinale a opção que representa corretamente uma 
classe. 
a) passivo circulante. 
b) ativo circulante. 
c) ativo realizável a longo prazo. 
d) receita. 
 
32. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como a principal 
finalidade, orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e da 
seguridade social e de investimento do Poder Público, buscando 
sintonizar a Lei Orçamentária Anual com as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública, estabelecidas no Plano 
Plurianual. A Lei das Diretrizes Orçamentárias é de iniciativa do:  
a) poder Judiciário. 
b) poder Legislativo. 
c) poder Executivo. 
d) Senado Federal. 
 
33. Antes de iniciar qualquer procedimento de encerramento do 
exercício no SICOF, é necessário que o executor realize algumas 
análises importantes, e antes de tudo, saber qual  o exercício 
financeiro que será realizada a prestação de contas, tendo em 
vista o que dispõe a Lei 4320/64, qual será o exercício financeiro, 
nas opções abaixo: 
a) coincide com o mandato do gestor. 
b) é permitido mais de um exercício. 
c) não coincide com o ano civil. 
d) coincide com o ano civil. 
 
34. Executar o Orçamento é realizar as despesas públicas nele 
previstas e somente, uma vez que, para que qualquer utilização 
de recursos públicos seja efetuada, a primeira condição é que 
esse gasto tenha sido legal e oficialmente previsto e autorizado 
pelo Congresso Nacional e que sejam seguidos à risca os três 
estágios da execução das despesas previstos na Lei nº 4320/64, 
são eles:  
a) licitação, empenho e pagamento. 
b) licitação e pagamento. 
c) empenho e liquidação. 
d) liquidação e pagamento. 
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35. De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, o 
tempo em que a auditoria externa deve guardar em seu poder os 
papéis de trabalho de uma Auditoria realizada é de: 
a) 01 ano. 
b) 05 anos. 
c) 06 anos. 
d) 15 anos. 
 
36. As atribuições e especificidades em relação ao Tribunal de 
Contas da União são descritas na Constituição Federal. Desta 
forma, constitucionalmente a função fiscalizadora é vinculada a 
um dos poderes da República. O Tribunal de Contas da União 
funciona como órgão auxiliar do  
a) poder Independente. 
b) poder Legislativo.    
c) poder Judiciário. 
d) poder Executivo. 
 
37. Fato contábil é aquele que provoca modificação no 
Patrimônio da entidade, os fatos contábeis podem ser 
classificados em três grupos: permutativo, modificativos e mistos. 
É CORRETO afirmar que: 
a) fatos contábeis produzem efeitos sobre o Patrimônio Líquido, 

aumentando-o, apenas. 
b) fatos contábeis não produzem efeitos sobre o Patrimônio 

Líquido. 
c) fatos contábeis permutativos são aqueles que não alteram os 

elementos componentes do Ativo e do Passivo. 
d) fatos contábeis permutativos são aqueles que alteram apenas 

os elementos componentes do Ativo e do Passivo, sem 
alterar quantitativamente o Patrimônio Líquido. 

 
38. Contas Diferenciais ou de Resultados são aquelas que 
acarretam diferenças no Patrimônio, isto é, acarretam uma 
variação na Situação Líquida do Patrimônio. Na Teoria 
Materialista, as Contas Diferenciais são demonstradas: 
a) pelas Despesas, Receitas e PatrimônioLíquido. 
b) pelos Adiantamentos a Clientes e Provisão para Créditos de 

Liquidação Duvidosa. 
c) pelo Caixa e Adiantamento a Fornecedores. 
d) pelos Credores e Juros Recebidos Antecipadamente. 
 
39. Importantes mudanças ocorreram no regime de gestão fiscal 
brasileiro com o advento da LRF, principalmente quanto à 
transparência fiscal. Na gestão fiscal constituem requisitos 
essenciais da responsabilidade: 
a) previsão e efetiva arrecadação de todos os impostos da 

competência constitucional do ente da federação. 
b) lançamento e previsão de todos os tributos da competência 

constitucional do ente da federação. 
c) Instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos 

da competência constitucional do ente da federação. 
d) Instituição e lançamento de todos os tributos da competência 

constitucional do ente da federação. 
 
40. No contexto Contábil, no final do exercício, na apresentação 
de um Balanço Patrimonial os elementos do Passivo estão 
dispostos em que ordem: 
a) crescente dos prazos de exigibilidade. 
b) crescente de liquidez. 
c) crescente dos prazos de exigibilidade. 
d) decrescente de liquidez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




