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Cargo Auxiliar 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. Assinale a opção correta:  
a) São exemplos de títulos de crédito: papéis emitidos por 

entidades financeiras, tais como Letras de Câmbio, 
Certificados de Depósitos Bancários ou por entidades não 
financeiras, tais como as debêntures. 

b) Todas as aplicações financeiras oferecem liquidez imediata, 
portanto, devem ser consideradas, para efeito de análise de 
balanço, como disponibilidades. 

c) Sempre que a investida apresentar prejuízo no exercício, a 
investidora deve efetuar uma provisão para desvalorização. 

d) O estoque de ouro deve ser classificado no ativo circulante, 
como disponibilidade, e deve ser avaliado pelo custo ajustado 
por provisão para desvalorização, quando o valor de mercado 
for menor. 

 
18. Considera-se que uma sociedade é coligada da investidora 
quando a participação da investidora no capital social da 
investida for: 
a) Até 15%. 
b) Superior a 51% do capital votante da investida. 
c) Participação inferior a 51%. 
d) Igual ou superior a 10%, sem que atinja o controle acionário. 
 
19. Dentre as opções de penalidades por transgressão prevista 
no Código de Ética Profissional Contábil é INCORRETO a: 
a) advertência Pública. 
b) censura Pública. 
c) censura Reservada. 
d) advertência Reservada. 
 
20. Dentro da Contabilidade Geral, existem várias etapas a 
serem seguidas resultando em um balanço geral da prestação de 
contas, desta forma, entende-se por consolidação de balanços: 
a) a união de duas ou mais companhias para formar uma nova 

sociedade. 
b) a absorção (ou incorporação) de uma empresa por outra. 
c) transferência de parcela do patrimônio de uma companhia 

para outra sociedade. 
d) o agrupamento de demonstrações contábeis de duas ou mais 

sociedades como se fosse uma única empresa. 
 
21. Ao final de cada exercício social, as demonstrações que 
devem ser consolidadas são: 
a) o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. 
b) o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e das 

origens e aplicações de recursos. 
c) todas as demonstrações citadas anteriormente mais as notas 

explicativas e outros quadros analíticos. 
d) para a contabilidade gerencial, o processo de consolidação 

das demonstrações contábeis não tem qualquer utilidade. 
 
22. Com relação aos encargos de tributos correspondentes aos 
lucros não realizados: 
a) não há necessidade de efetuar qualquer eliminação ou ajuste 

para a consolidação das demonstrações contábeis. 
b) devem ser apresentados no Ativo Circulante ou realizável a 

longo prazo no balanço consolidado. 
c) devem ser apresentados no Passivo Circulante ou exigível a 

curto prazo no balanço consolidado. 
d) devem ser apresentados no Passivo, no grupo de resultados 

de exercícios futuros, no balanço consolidado. 
 
23. Não devem integrar os demonstrativos consolidados os 
patrimônios de empresas controladas nas quais: 
a) ocorra dependência tecnológica. 
b) ocorra dependência financeira integral. 
c) o controle seja apenas temporário. 
d) o controle seja permanente e total. 
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24. Quando da consolidação, as participações de acionistas 
minoritários ou não controladores, deverão ser: 
a) Destacadas em conta específica do passivo, fora do 

Patrimônio Líquido consolidado. 
b) Reduzidas do valor do investimento no Ativo Permanente. 
c) Aumentadas ao valor do investimento no Ativo Permanente. 
d) Consolidadas sem qualquer referência especial. 
 
25. Assinale a alternativa correta: 
a) Não haverá alterações nos procedimentos para consolidação 

das demonstrações contábeis, no caso de alguma das 
investidoras passarem a exercer, direta ou indiretamente, o 
controle isolado sobre a sociedade antes controlada em 
conjunto. 

b) Nas demonstrações consolidadas da investidora, não há 
necessidade de qualquer divulgação em notas explicativas 
dos aspectos relacionados com os investimentos em 
sociedades controladas em conjunto.  

c) Considera-se controlada em conjunto aquela investida em que 
nenhuma das empresas investidoras exerce, individualmente, 
os direitos de sócio (controle acionário). 

d) As demonstrações contábeis de sociedades controladas em 
conjunto, localizadas no exterior, não devem ser inclusas na 
consolidação da investidora brasileira de capital aberto.  

 
26. Entende-se por perdas e ganhos na conversão das 
demonstrações contábeis: 
a) Perda meramente contábil, que não exige qualquer 

preocupação dos gestores da empresa. 
b) O resultado das perdas com a utilização dos ativos 

monetários. 
c) O somatório de perdas e ganhos, em determinado período, em 

razão da existência e movimentação dos itens expostos aos 
efeitos da inflação. 

d) Os ativos monetários são aqueles expressos em moeda ou os 
que serão realizados ou exigidos em moeda. 

 
27. A realização da reserva de reavaliação ocorre: 
a) Quando o ativo reavaliado for vendido ou baixado como 

sucata, nos casos das máquinas e equipamentos. 
b) Na transferência dos bens objetos da reavaliação do Ativo 

Permanente para o Ativo Circulante ou Realizável a Longo 
Prazo. 

c) Na proporção em que se realizarem os bens reavaliados. 
d) Proporcionalmente à realização dos tributos diferidos. 
 
28. A demonstração do fluxo de caixa: 
a) É para dificultar o entendimento do empresário, não deve ser 

incluída no relatório do auditor. 
b) Não possibilita a conciliação com o lucro da empresa. 
c) É uma demonstração financeira que apresenta informações 

mais adequadas, em comparação com as demonstrações 
das origens e aplicações de recursos, sobre a posição 
financeira de uma empresa; 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
29. Com relação aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, 
a opção CORRETA é: 
a) Da observância do Princípio da Oportunidade resulta que o 

registro deve ensejar o reconhecimento universal das 
variações ocorridas no patrimônio da Entidade em um 
determinado período de tempo. 

b) Apropriação antecipada das prováveis perdas futuras é 
determinada pelo Princípio do Registro pelo Valor Original. 

c) A observância do Princípio da Prudência não influencia a 
aplicação do Princípio da Competência.  

d) O Princípio da Continuidade reconhece o patrimônio como 
objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, 
exceto em instituições cujo patrimônio pode confundir-se com 
o dos sócios. 

 

30. “Desde que tecnicamente estimável, o registro das variações 
patrimoniais deve ser feito mesmo na hipótese de somente existir 
razoável certeza de sua ocorrência.” Este é um dos resultados da 
observância do Princípio da: 
a) Prudência. 
b) Competência. 
c) Oportunidade. 
d) Continuidade. 
 
31. A correta aplicação do Princípio da Competência deve ser 
precedida da observância ao Princípio da: 
a) Continuidade. 
b) Consistência. 
c) Integridade.  
d) Legalidade. 
 
32. Com relação às Despesas Antecipadas, indique a opção 
INCORRETA: 
a) São apropriadas aos resultados quando da ocorrência do fato 

gerador. 
b) São classificadas no Ativo Circulante. 
c) São apropriadas às despesas pagas. 
d) São equivalentes as Despesas Diferidas. 
 
33. No final do encerramento do exercício, referindo-se a 
apuração do Resultado do Exercício, é CORRETO afirmar que: 
a) As contas de receitas, as despesas diferidas e as de 

compensações no exercício, serão encerradas. 
b) As contas de receitas antecipadas, despesas antecipadas, 

receitas e as despesas do exercício, serão encerradas. 
c) As contas de resultado, ou seja, as despesas incorridas e as 

receitas auferidas no exercício serão encerradas.  
d) As contas transitórias serão encerradas. 
 
34. Dentre os livros exigidos dentro da Contabilidade, em relação 
ao livro Diário, pode-se afirmar que: 
a) Sua escrituração pode ser realizada com partidas superiores a 

um mês. 
b) Sua escrituração não precisa obedecer a ordem cronológica 

exclusiva. 
c) É o único livro obrigatório determinado pelo Código Comercial. 
d) Não necessita de termos de abertura e encerramento lavrados 

por ocasião de seu registro. 
 
35. Em meio às contas que validam o Plano de Contas de uma 
Instituição, em se tratando do Passivo, pode-se afirmar que: 
a) As obrigações da companhia serão classificadas no passivo 

circulante quando sua liquidação ocorrer em prazo superior 
ao exercício social seguinte. 

b) Os resultados de exercícios futuros referem-se às receitas já 
recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em 
resultados de anos futuros. 

c) O balanço patrimonial, os elementos do passivo tais como 
obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, 
serão computados pelo valor atualizado até a data do 
balanço. 

d) As obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de 
paridade cambial, serão convertidas opcionalmente em 
moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data do 
balanço. 

 
36. A obtenção de financiamento de longo prazo para as 
operações da empresa representa: 
a) Aplicação de recursos. 
b) Aumento do Passivo Circulante. 
c) Redução do Capital Circulante Líquido. 
d) Origem de recursos. 
 
37. As Normas Brasileiras de Contabilidade devem estar em 
consonância com: 
a) Pronunciamentos técnicos do SIAFI. 
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b) Princípios Fundamentais de Contabilidade. 
c) Pronunciamentos da Comissão dos Auditores Independentes. 
d) Os Princípios e as Normas Contábeis editadas pela LRF. 
 
38. O objetivo da utilização da informação pelo fisco é: 
a) Avaliação da informação para tomada de decisões. 
b) Verificação da liquidez da sociedade. 
c) Comprovação dos dividendos distribuídos. 
d) Tributação das atividades da empresa. 
 
39. O Princípio Fundamental de Contabilidade que impõe a 
escolha da hipótese de que resulte menor patrimônio líquido, 
quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis, 
denomina-se: 
a) Competência. 
b) Prudência. 
c) Oportunidade. 
d) Conservadorismo. 
 
40. O Código de Ética Profissional do Contabilista tem por 
objetivo: 
a) Fixar previamente o valor dos serviços do contabilista. 
b) Normatizar a profissão contábil e determinar penalidades. 
c) Normatizar o requerimento de desagravo público do 

contabilista quando no exercício profissional. 
d) Fixar a forma pela qual se deve conduzir os contabilistas, 

quando no exercício profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




