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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  
 

Boa Prova! 
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01 - Com relação à pontuação, assinale a alternativa incorreta: 
a) Em: “Eu, você, nós dois girando/ na vitrola sem parar” (João Gilberto), as vírgulas separam elementos da mesma 
função sintática. 
b) Em: “As mulheres choravam de medo; os homens zombavam de tudo” (J. C. Carvalho), o ponto-e-vírgula foi 
utilizado para marcar uma pausa entre orações de sentidos opostos e tem a mesma função da vírgula.   
c) Em: “A mocinha da caixa, tão loirinha, tão branquinha, tão magrinha, era, entretanto, uma fera” (Fernando Sabino), 
as vírgulas foram utilizadas para separar elementos de valor explicativo. 
d) Em: “Costumava-se dizer, nos anos 70, que “uma brasa, mora” era uma pessoa muito especial, muito esperta”, as 
aspas destacadas na frase foram utilizadas para evidenciar gírias utilizadas nos anos 70. 
 
02 - Assinale a alternativa que associa corretamente a coluna 1 a 2: 
COLUNA 1    COLUNA 2 
1) O lente    (   ) Preocupação, suspeita. 
2) A lente    (   ) Conjunto de valores. 
3) O moral    (   ) Professor. 
4) A moral    (   ) Ânimo, brio. 
5) O cisma    (   ) Separação. 
6) A cisma    (   ) Instrumento óptico. 
a) 6, 4, 1, 3, 5 e 2. 
b) 5, 4, 1, 3, 6 e 2. 
c) 5, 3, 2, 4, 6 e 1. 
d) 6, 3, 1, 4, 5 e 2. 
 
03 - Com relação à colocação pronominal, assinale a alternativa em que foi utilizada próclise: 
a) Apresento-lhe meus cumprimentos.   
b) Nunca nos encontraremos novamente. 
c) Contaram-me casos estranhíssimos.  
d) Mostrar-lhe-ei meus escritos.   
 
04 - Assinale a alternativa que completa corretamente as frases abaixo: 
Preferimos liberdade (1) ____ privilégios. 
Chegamos (2) ____ Salvador (3) ____ meados de janeiro.   
Eu assisti (4) ____ filme e gostei muito. 
a) (1) a, (2) a, (3) em, (4) ao. 
b) (1) do que, (2) em, (3) em, (4) o. 
c) (1) do que, (2) a, (3) em, (4) o. 
d) (1) a, (2) em, (3) em, (4) ao. 
 
05 - Leia atentamente o texto abaixo e assinale alternativa incorreta: 

 
A cavalgada 

 
A lua banha a solitária estrada... 

Silêncio!... Mas além, confuso e brando, 
O som longínquo vem-se aproximando 
Do galopar de estranha cavalgada. 

 
São fidalgos que voltam da caçada; 

Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. 
E as trompas a soar vão agitando 
O remanso da noite embalsamada... 

 
E o bosque estala, move-se, estremece... 
Da cavalgada o estrépito que aumenta 
Perde-se após no centro da montanha... 

 
E o silêncio outra vez soturno desce...  
E límpida, sem mácula, alvacenta 
A lua a estrada solitária banha... 

 
Raimundo Correia 

 
In: RAMOS, Péricles Eugênio da Silva. Panorama da poesia brasileira. Vol.3, Rio de Janeiro, Ed: Civilização 
Brasileira, 1999.  
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a) Este poema estrutura-se entre o silêncio e o ruído. O silêncio aparece no início e no final do texto, configurando uma 
paisagem melancólica, de “solitária estrada”. Esta imagem aparece em contraponto com o “ruído” provocado pelos 
fidalgos, que “vão agitando/ O remanso da noite embalsamada”. 
b) Em: “Da cavalgada o estrépito que aumenta”, o vocábulo destacado foi utilizado no sentido de “ruído forte, 
estrondo”, caracterizando o barulho provocado pelas cavalgadas dos fidalgos que voltam da guerra.  
c) Em: “E o silêncio outra vez soturno desce.../ E límpida, sem mácula, alvacenta”, as palavras destacadas designam, 
respectivamente, “triste e sombrio; mancha; esbranquiçada”, e servem para caracterizar o retorno da estrada solitária, o 
silêncio que reina no final do texto. 
d) No trecho: “Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando”, os termos destacados funcionam como sinônimos, 
caracterizando o estado dos fidalgos, que passaram contentes pelo bosque. 
 
06 - Leia atentamente as afirmações abaixo e assinale a alternativa incorreta: 
a) Em: “Metade dos candidatos à prefeitura não apresentaram qualquer proposta consistente”, o verbo destacado 
poderia ficar tanto no plural quanto no singular, pois as duas formas estão corretas. 
b) Nas frases: “A tarefa foi cumprida com facilidade” e “Nossa! Como a fila está comprida!”, os vocábulos destacados 
são parônimos. 
c) Em: “Embora não estivessem gostando muito, eles participaram da festa”, os verbos destacados são elementos que 
contribuem para a coesão nesta frase.  
d) Em: “Sobrou muitos vestidos na vitrine”, o verbo destacado está corretamente empregado, concordando com o 
sujeito simples “vitrine”.   
 

07 - Uma taça em formato de cone circular reto possui abertura interna de 10 cm de diâmetro, e profundidade 
(altura da taça) de 12 cm. Laerte encheu essa taça, e depois bebeu num só gole, uma quantidade suficiente para 
fazer com que a bebida que restou na mesma, abaixasse 5 cm na sua altura. O volume ingerido por Laerte foi: 
a) menor que 20π cm3. 
b) maior que 20π cm3 e menor que 50π cm3. 
c) maior que 50π cm3 e menor que 80π cm3. 
d) maior que 80π cm3. 
 

 
08 - O triângulo acima possui lados cujas medidas, em cm, são números naturais. Em cada vértice do triângulo 
encontra-se o produto dos lados a ele adjacentes. O perímetro desse triângulo é: 
a) 27 cm. 
b) 26 cm. 
c) 25 cm. 
d) 24 cm. 
 
09 - Em determinado setor de uma indústria de brinquedos, um grupo formado por uma dezena de funcionários 
trabalhando 9 horas por dia durante 7 dias produz 28350 unidades de determinado brinquedo. Considerando-se 
o mesmo ritmo de trabalho, se fosse uma dúzia de funcionários trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias, a 
produção seria de: 
a) 25800 unidades do mesmo brinquedo. 
b) 23420 unidades do mesmo brinquedo. 
c) 22200 unidades do mesmo brinquedo. 
d) 21600 unidades do mesmo brinquedo. 
 
10 - Um grupo formado por 182 turistas paulistas têm destino a duas praias cariocas: Copacabana e Ipanema. O 
número de turistas que vão para Copacabana é três vezes maior que o número de turistas que vão para as duas 
praias, e o número destes, é o dobro do número de turistas que vão apenas para Ipanema. O número de turistas 
que vão apenas para Copacabana é: 
a) 156. 
b) 104. 
c) 76. 
d) menor que 35. 
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11 - Em agosto de 2011, o governo brasileiro diminuiu de 25% para 20% a quantidade de etanol que deve ser 
misturado à gasolina pura, sendo esta mistura vendida nos postos de combustíveis, denominada gasolina comum. 
Se houver um aumento de 8% no preço da gasolina pura simultaneamente a um aumento de 5% no preço do 
etanol, o aumento no preço do litro da gasolina comum será de: 
a) 5%. 
b) 7,4%. 
c) 8%. 
d) 13%. 
 
12 - O perímetro de um retângulo mede 60 cm. Sabe-se que se esse retângulo pode ser subdividido em 24 
quadrados cuja medida dos lados é igual a 1/4 da medida da largura do retângulo. A área de cada quadrado será 
de: 
a) 3 cm2. 
b) 6 cm2. 
c) 9 cm2. 
d) 12 cm2. 
 

13 - No Brasil Colônia, a Coroa Portuguesa queria colonizar várias extensões de terras e por isso doava lotes a 
famílias que pretendessem se fixar nelas. Através de qual regime ocorreu este fato? 
a) Regime Colonial. 
b) Regime de Sesmarias. 
c) Regime Militar. 
d) Regime Político. 
 
14 - O projeto de elevação da Vila Nova de Castro à categoria de cidade foi aprovado pela Lei nº: 
a) 02, de 02 de Julho de 1.854. 
b) 12, de 18 de Janeiro de 1.894. 
c) 14, de 21 de Janeiro de 1.857. 
d) 73, de 20 de Outubro de 1.938. 
 
15 - Quais eram os habitantes do município de Castro até o século XVIII? 
a) Alemães, Índios e Portugueses. 
b) Americanos, Gês e Japoneses. 
c) Franceses, Ingleses e Tupis. 
d) Gês, Índios e Tupis. 
 
16 - Qual foi a data da instalação da Comarca do município de Castro? 
a) 21 de Dezembro de 1.854. 
b) 21 de Janeiro de 1.857. 
c) 22 de Outubro de 1.938 
d) 24 de Janeiro de 1.779. 
 

17 - Uma matéria-prima foi adquirida por R$3.000,00, incluídos nesse valor R$150,00 referentes a IPI e 
R$342,00 relativos a ICMS. O frete de R$306,00 foi pago pelo vendedor, que enviou o material via aérea, mas a 
empresa compradora teve que arcar com o transporte entre o aeroporto e a fábrica, que custou R$204,00. 
Considerando-se que os impostos são recuperáveis, o valor registrado em estoques será:  
a) R$2.508,00.  
b) R$3.018,00.  
c) R$2.712,00.  
d) R$3.204,00.  
 
18 - O comprador de uma indústria tem a opção de compra de 5.000kg de matéria-prima por R$2,00 o quilo, à 
vista, ou R$2,20 o quilo, para pagamento em dois meses. Em ambos os casos, incidirá IPI à alíquota de 10% e 
ICMS à alíquota de 12%, recuperáveis em 1 (um) mês. Considerando uma taxa de juros de 10% ao mês, a 
melhor opção de compra para a empresa é:  
a) à vista, pois resulta em valor presente de R$9.000,00, enquanto a compra a prazo resulta em valor presente de 
R$9.900,00.  
b) a prazo, pois resulta em valor presente de R$7.800,00, enquanto a compra à vista resulta em valor presente de 
R$9.000,00.  
c) à vista, pois resulta em valor presente de R$8.800,00, enquanto a compra a prazo resulta em valor presente de 
R$9.680,00.  
d) a prazo, pois resulta em valor presente de R$8.000,00, enquanto a compra à vista resulta em valor presente de 
R$9.000,00.  
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19 - Uma instituição social recebe recursos públicos e, portanto, está dentro do campo de aplicação da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, devendo seguir o Princípio da Competência. A referida instituição tem 
ainda como fonte de receita a contribuição mensal de seus associados, que se reuniram e resolveram pagar de 
uma só vez o valor de R$30.000,00 correspondente a três exercícios, com o objetivo de formar um fundo 
financeiro. Nos três exercícios, essa organização tem custos de impressão de folhetos informativos da ordem de 
R$5.000,00 em cada ano e, no segundo ano, resolveu fazer um seguro cujo prêmio foi pago em dinheiro no valor 
de R$3.000,00 com cobertura para o segundo e o terceiro anos. Com base nos valores informados e nos conceitos 
relativos ao Princípio de Competência, é CORRETO afirmar que a instituição irá apurar:  
a) déficit de R$8.000,00 em todos os exercícios.  
b) déficit de R$8.000,00 no segundo e de R$5.000,00 no terceiro ano; superávit de R$25.000,00 no primeiro ano.  
c) superávit de R$5.000,00 no primeiro ano e de R$3.500,00 no segundo e no terceiro anos.  
d) superávit de R$8.000,00 em todos os exercícios.  
 
20 - Indique o registro contábil CORRETO, considerando as informações disponíveis, para registrar a Previsão 
Inicial da Receita Orçamentária: 
a) Débito: Previsão Inicial da Receita Orçamentária. 
    Crédito: Receita Orçamentária a Realizar. 
b) Débito: Receita a Realizar. 
    Crédito: Receita Fixa. 
c) Débito: Variação Patrimonial Diminutiva. 
    Crédito: Variação Patrimonial Aumentativa. 
d) Débito: Receita a Realizar. 
    Crédito: Variação Patrimonial Aumentativa. 
 
21 - No que diz respeito ao parcelamento disposto no Código Tributário Nacional, assinale a opção CORRETA: 
a) O parcelamento afasta o cumprimento da obrigação acessória.  
b) O parcelamento constitui uma das modalidades de extinção dos créditos tributários prescritas pelo Código Tributário 
Nacional.  
c) O parcelamento é uma modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.  
d) O parcelamento extingue o crédito tributário de forma fracionada e continuada, quando a legislação tributária não 
dispuser a respeito.  
 
22 - Um investidor fez uma aplicação financeira a juros compostos com capitalização mensal a uma taxa de juros 
nominal de 8,7% ao semestre. Ao fim de dois anos e meio, o aumento percentual de seu capital inicial foi de:  
a) 43,50%.  
b) 49,34%.  
c) 51,76%.  
d) 54,01%.  
 
23 - Conforme a legislação vigente que regula o exercício profissional, o contabilista poderá ser penalizado por 
infração legal ao exercício da profissão. Assinale a opção que NÃO corresponde à penalidade ético-disciplinar 
aplicável: 
a) Advertência pública.  
b) Advertência reservada.  
c) Cassação do exercício profissional.  
d) Suspensão temporária do exercício da profissão.  
 
24 - A respeito dos Princípios de Contabilidade, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção 
CORRETA: 
I - A observância dos Princípios de Contabilidade é obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de 
legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade.  
II - Os ativos avaliados pelo seu valor de liquidação baseiam-se no Princípio da Continuidade, pressupondo que a 
Entidade continuará em operação no futuro.  
III - A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar 
a perda de sua relevância, por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da 
informação.  
Está(ao) CERTO(S) apenas o(s) item(ns):  
a) I e II.  
b) I e III.  
c) II.  
d) III.  
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25 - Com base em um contrato continuado de serviço de manutenção de aparelhos com o fornecimento de peças 
incluso no mesmo contrato, sem distinção dos objetos de gasto no Setor Público, julgue os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção CORRETA: 
(    ) O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens 
fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma e outros de que a 
administração pública se serve para a consecução de seus fins.  
(    ) Para a emissão do empenho, deve-se identificar o objeto do gasto que, no caso, é a prestação de serviços com 
base no contrato de manutenção de aparelhos já que não é possível no contrato fazer a distinção entre os objetos 
de gasto.  
(    ) É desnecessária a emissão de dois empenhos, sendo emitido apenas um na Natureza da Despesa, pois o 
fornecimento de peças está incluso e não altera o valor do contrato.  
A sequência CORRETA de cima para baixo é:  
a) F, F, F.  
b) F, F, V.  
c) V, F, F.  
d) V, V, V.  
 
26 - Uma empresa apresenta duas propostas de orçamento para o segundo semestre de 2012.  

 
Os pontos de equilíbrio contábil dos Orçamentos 1 e 2 em valores monetários são, respectivamente: 
a) R$9.450.000,00 e R$17.600.000,00.  
b) R$7.735.714,29 e R$11.781.818,18.  
c) R$4.488.750,00 e R$7.920.000,00.  
d) R$4.061.250,00 e R$6.480.000,00.  
 
27 - Levando em consideração a legislação tributária, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) 
e, em seguida, assinale a opção CORRETA: 
(    ) Qualquer tributo, uma vez instituído por Lei, pode ser modificado por Decreto, que são normas jurídicas 
elaboradas pelo Poder Executivo.  
(    ) Medidas Provisórias são editadas pelo Presidente da República. Caso o Congresso não aprecie a matéria em 
60 dias, prorrogável por mais 60, fica convertida, automaticamente, em Lei.  
(    ) As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.  
A sequência CORRETA de cima para baixo é:  
a) F, F, V.  
b) F, V, F.  
c) F, V, V.  
d) V, V, F. 
 
28 - Com base no Código de Ética Profissional do Contabilista, o proprietário de uma organização contábil que 
contrata um profissional não habilitado para desenvolver trabalhos de contabilidade:  
a) infringe o Código de Ética Profissional do Contabilista porque os compromissos assumidos perante o cliente não são 
passíveis de serem executados por terceiros.  
b) infringe o Código de Ética Profissional do Contabilista já que o contratado não está habilitado ao exercício 
profissional.  
c) não infringe o Código de Ética Profissional do Contabilista desde que a responsabilidade pelos trabalhos efetuados 
seja, exclusivamente, do contabilista.  
d) não infringe o Código de Ética Profissional do Contabilista por ser item não regulamentado.  
 
29 - Uma duplicata no valor de R$4.000,00 foi descontada em uma instituição financeira que cobra juros 
nominais de 24% a.a. Na data da operação, faltavam 3 meses para o vencimento da duplicata. O método 
utilizado pela instituição financeira para cálculo dos encargos da operação é conhecido como desconto bancário 
ou comercial ou ainda desconto por fora. O valor do desconto será de:  
a) R$226,41.     c) R$3.760,00.  
b) R$240,00.     d) R$3.773,59.  
 
30 - Para criar uma nova pasta no Desktop no XP 2003 devemos: 
a) Clicar com o botão direito � novo � pasta. 
b) Clicar com o botão direito � pasta � novo. 
c) Clicar com o botão esquerdo � inserir � pasta. 
d) Clicar com o botão esquerdo � novo � pasta. 




