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PROVA B 
 
Cargo: Auxiliar de Contabilidade 
 
Língua Portuguesa 

 
Leia o texto e responda as questões de 01 a 08. 

Os canadenses descobriram que até nas universidades 
prolifera um tipo de leitor: o que lê bem e não entende. Estudo 
com 400 alunos da Universidade de Alberta mostrou um déficit 
de compreensão não  detectado em 5% de toda a população. 
São pessoas que, quando investem numa leitura, esquecem o 
significado específico de uma passagem. Fazem uma 
generalização que se fixa na memória de curto prazo 
(capacidade de armazenar informação para processamento 
imediato) e, ao concluir a leitura, esquecem o que estava no 1° 
parágrafo, por exemplo. Manter e executar muitas instruções em 
série é um sacrifício para elas, pois o hábito de leituras as fez 
assim. Tais pessoas podem passar despercebidas em testes de 
precisão de leitura, se tais sondagens se limitarem a identificar 
dificuldades rudimentares de leitura. Para os pesquisadores, é 
útil a esse leitor escrever a ideia principal de cada parágrafo ao 
lê-lo. E adquirir o hábito de ler textos variados, que não sejam 
de uma única especialidade. (Revista Língua ano 7 n°78 abril 
2012) 

 
01. De acordo com o texto percebe-se que: 
a) Os jovens canadenses estão lendo cada vez mais e 

aprimorando seus conhecimentos. 
b) Tanto os jovens canadenses como os jovens brasileiros têm 

dificuldade na hora da leitura. 
c) A pesquisa no Canadá mostra que leitores fluentes têm 

dificuldade de compreensão elementar. 
d) Os pesquisadores no Canadá chegaram à conclusão de que 

as pessoas, de um modo geral, estão, a cada dia, mais 
distantes da leitura. 

 
02. Infere-se a respeito do texto que: 
a) Deve-se ler somente o primeiro parágrafo dos textos, pois 

assim o compreenderemos de maneira geral. 
b) Devem-se escrever as ideias principais dos parágrafos ao 

invés de somente os ler. 
c) Deve-se adquirir o hábito de leitura apenas de uma 

modalidade textual para não se confundir. 
d) Deve-se adquirir o hábito de leitura para passar em testes de 

precisão de leitura. 
 

03. Em: “Os canadenses descobriram que até nas universidades 
prolifera um tipo de leitor: o que lê bem e não entende”, temos 
uma oração: 
a) Subordinada substantiva apositiva. 
b) Subordinada adjetiva explicativa. 
c) Subordinada adverbial causal. 
d) Coordenada alternativa. 
 
04. Na oração: “Manter e executar muitas instruções em série é 
um sacrifício para elas, pois o hábito de leituras as fez assim”. O 
termo grifado refere-se a que termo e qual sua classificação 
morfológica? 
a) “Instruções” e trata-se de um adjetivo. 
b) “Leituras” e trata-se de um substantivo. 
c) “Elas” e trata-se de um pronome. 
d) “Sacrifício” e trata-se de um advérbio. 

 
05. Nas palavras “fixa” e “executar” temos, respectivamente: 
a) 4 letras, 4 fonemas; 8 letras e 8 fonemas. 
b) 4 letras, 5 fonemas; 8 letras e 9 fonemas. 
c) 5 letras, 5 fonemas; 9 letras e 8 fonemas. 
d) 4 letras, 5 fonemas; 8 letras e 8 fonemas. 

 
06. Em: “Tais pessoas podem passar despercebidas em testes 
de precisão de leitura, se tais sondagens se limitarem a 
identificar dificuldades rudimentares de leitura”. Se suprimirmos 
o termo em destaque, teremos um equívoco de:  
a) Ortografia. 
b) Concordância. 

c) Regência. 
d) Não haverá equívoco. 

 
07. Pelo contexto, na oração: “Fazem uma generalização que se 
fixa na memória de curto prazo”, temos um sujeito: 
a) Determinado. 
b) Composto. 
c) Oração sem sujeito. 
d) Sujeito indeterminado.  

 
08. Os vocábulos “lê-lo” e “útil” foram acentuadas pelo mesmo 
motivo que, respectivamente: 
a) pés e Itália. 
b) café e dizê-lo. 
c) pó e chapéu. 
d) repô-la e indelével. 

 
Apoie-se no texto abaixo para responder às questões de 09 a 
11. 
O novo ministro da Pesca e Agricultura, Marcelo Crivela, pode 
não saber pôr uma minhoca num anzol, mas quer criar uma 
“empresa governamental” para atuar no ramo dos pescados. Já 
tem até um nome: “Pescobrás”. A empresa não seria uma 
estatal, mas cresceria por incentivos oficiais. O ministro segue a 
tradição brasileira de criatividade vocabular. (...) (Revista Língua 
ano 7 n°78 abril 2012) 
 
09. Desse modo a palavra “Pescobrás” se classifica quanto ao 
processo de formação de palavras como: 
a) Hibridismo. 
b) Onomatopeia. 
c) Sigla. 
d) Justaposição.  

 
10. Na oração: “... pode não saber pôr uma minhoca num anzol, 
mas quer criar uma “empresa governamental”..., se 
substituirmos o termo em destaque em qual das alternativas 
manter-se-á o mesmo sentido? 
a) Pode não saber pôr uma minhoca num anzol, contudo quer 

criar uma empresa governamental. 
b) Pode não saber pôr uma minhoca num anzol, pois quer criar 

uma empresa governamental. 
c) Pode não saber pôr uma minhoca num anzol, ou quer criar 

uma empresa governamental. 
d) Pode não saber pôr uma minhoca num anzol, logo quer criar 

uma empresa governamental. 
 

11. A forma verbal “cresceria” está no: 
a) Pretérito imperfeito do indicativo. 
b) Futuro do pretérito do indicativo. 
c) Futuro do presente do indicativo. 
d) Pretérito perfeito do indicativo. 

 
12. Na oração: “Os cientistas pesquisam há muito tempo os 
gêmeos monozigóticos, ou univitelinos”, se passarmos para a 
voz passiva, teremos: 
a) São pesquisados pelos cientistas. 
b) Eram pesquisados pelos cientistas. 
c) Foram pesquisados pelos cientistas. 
d) Serão pesquisados pelos cientistas. 

 
13. Quanto ao significado das palavras abaixo assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Exceder = ir além de; ultrapassar. 
b) Excelência = superioridade de qualidade. 
c) Exceção = aquilo que se exclui de uma regra. 
d) Excêntrico = agitação; exaltação; estímulo.  

 
14. Identifique a alternativa correta quanto à crase. 
a) Gosto de ir a restaurantes que servem comida a moda 

japonesa. 
b) Estava à procura de uma loja que vendesse roupas para 

bebês. 
c) Saímos a meia-noite e a festa mal havia começado. 
d) As entrevistas de emprego serão do dia 10 à 15 de julho, 

somente. 
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15. Quanto à concordância, assinale a alternativa correta. 
a) Vossa Alteza deseja assistir ao concerto? 
b) As férias faz muito bem à saúde de toda a família. 
c) Precisam-se de digitadores mais experientes. 
d) Ainda faltam resolver várias tarefas. 

 
16. Na frase: “Jovem, considero sua proposta útil para os 
negócios da empresa”. O termo em destaque trata-se de: 
a) Predicativo do sujeito. 
b) Predicativo do objeto. 
c) Predicado verbal. 
d) Predicado verbo-nominal. 

 
Conhecimentos Específicos 
 
17. O Patrimônio de uma empresa é composto de todas as 
coisas que possam satisfazer as necessidades humanas, o qual 
denominamos de bens. Dessa maneira assinale a alternativa 
que não corresponde a um bem: 
a) De uso. 
b) De venda. 
c) De consumo. 
d) De imposto. 
 
18. Em uma Entidade no encerramento de seu exercício serão 
descritos o balanço e demonstrações contábeis em livro, 
devendo o mesmo ter a assinatura do contabilista e do titular ou 
representante da entidade, sendo este livro denominado: 
a) Diário. 
b) Plano de Contas. 
c) Caixa. 
d) Razão. 
 
19. O funcionamento de uma empresa especificamente 
tratando-se de cada conta e seu aspecto prático na 
escrituração, tem-se o princípio que não existe um débito sem 
que exista um crédito e vice-versa, sendo assim o valor total dos 
débitos correspondem ao valor total dos créditos. Temos então 
o Princípio: 
a) Contas de compensação. 
b) Partidas dobradas. 
c) Contas de resultado. 
d) Partidas de resultados. 
 
20. Executando a Contabilidade de uma empresa, é sabido que 
existem contas de caráter permanente e contas de caráter 
transitório, dessa maneira podemos afirmar que a conta 
“Vendas” é uma conta de: 
a) Estoque. 
b) Mercadorias. 
c) Resultado. 
d) Patrimonial. 
 
21. Um Plano de Contas é dividido em partes onde, dentre elas 
temos a que demonstra o relacionamento de uma conta com as 
demais, no que diz respeito à sua abertura, movimentação e 
encerramento. Assinale a alternativa que corresponde a esta 
afirmação: 
a) Elenco das contas. 
b) Função das contas. 
c) Codificação das contas. 
d) Funcionamento do Plano de Contas. 
 
22. Para se abrir uma empresa são necessários investimentos 
por parte dos sócios no seu início, sendo que cada sócio terá 
suas quotas de acordo com o valor investido, formando-se o 
patrimônio líquido da empresa, podendo a empresa obter lucros, 
conforme registro do auferimento de receitas e a incorrência de 
despesas da empresa decorrentes de: 
a) Variações Patrimoniais. 
b) Participação nos Lucros. 
c) Elaboração de Mercadorias. 
d) Inserção de Capital. 

 

23. Após elaboração das Demonstrações Financeiras por uma 
determinada empresa, previstas na Lei 6.404/1976, estas 
poderão ser complementadas pelas alternativas abaixo, exceto: 
a) Outros quadros analíticos. 
b) Demonstrações contábeis de esclarecimento da situação 

patrimonial e dos resultados do exercício. 
c) Notas induzidas. 
d) Notas explicativas. 

 
24. De acordo com os Princípios Fundamentais da 
Contabilidade, o princípio que determina a escolha do menor 
valor para os itens do ativo e do maior valor para os do passivo, 
sempre que se apresentar alternativas válidas e iguais para 
quantificar as alterações patrimoniais que modifiquem o 
patrimônio líquido, é o da: 
a) Eficiência. 
b) Prudência. 
c) Competência. 
d) Oportunidade. 

 
25. O Contabilista na realização dos seus serviços deverá 
determinar o valor dos seus serviços, observando elementos 
como: a relevância; o tempo de realização do trabalho; o 
resultado lícito favorável; dentre outros. Sendo este valor fixado: 
a) Após a realização dos serviços. 
b) Durante a realização dos serviços. 
c) Após a aprovação dos serviços. 
d) Previamente a realização dos serviços. 

 
26. O Conselho Regional de Contabilidade irá proceder quando 
se tratar de denúncia contra um profissional da classe, 
comunicando-o e instaurando processo no prazo de até 30 dias 
depois de esgotado: 
a) O prazo de realização. 
b) O prazo de encerramento do processo. 
c) O prazo de defesa. 
d) O prazo de abertura do processo. 
 
27. O Município pode desempenhar de forma intermediária 
algumas de suas funções, ou seja, através de outras pessoas 
jurídicas, como forma básica de organização e atuação 
administrativa. Assinale abaixo a alternativa que corresponde a 
esta afirmação: 
a) Centralização. 
b) Descentralização. 
c) Única. 
d) Conjunta. 

 
28. O município tem o ingresso de recursos que serão 
restituídos futuramente, pois, pertencem a terceiros e serão 
transitórios no caixa municipal, sendo utilizados para o 
pagamento de despesas. Esta receita é denominada: 
a) Receita vulnerável. 
b) Receita transitória. 
c) Receita orçamentária. 
d) Receita extra-orçamentária. 
 
29. As despesas orçamentárias são fixadas e especificadas em 
lei do orçamento, e por isso tem uma diretriz previamente 
estabelecida, onde também são divididas em grandes grupos 
econômicos. Assinale abaixo a alternativa que corresponde a 
um desses grupos: 
a) Caixa. 
b) Capital. 
c) Diferido. 
d) Orçado. 
 
30. No Brasil adota-se nas empresas o regime de escrituração 
de competência para as despesas e de caixa para as receitas. 
Sendo este regime: 
a) Único. 
b) Misto.  
c) Universal. 
d) Variável.  
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31. Ao longo do tempo, as funções, o conceito e a técnica de 
elaboração de orçamento público tiveram motivação pela 
chegada de novas tecnologias e teorias pelo mundo. Sendo elas 
as alternativas abaixo, exceto: 
a) Orçamento Clássico ou Tradicional. 
b) Orçamento de Desempenho ou de Realizações. 
c) Orçamento de Programa. 
d) Orçamento de Inovações. 
 
32. Para realizar um leilão público para alienação de um simples 
bem móvel sucateado, o Chefe do Poder Executivo deverá ter o 
seguinte ato de autorização: 
a) Edital. 
b) Portaria.  
c) Decreto.  
d) Lei. 
 
33. Na elaboração das demonstrações das variações 
patrimoniais fica evidente as alterações no patrimônio, 
resultante da execução financeira, que é formada pelos: 
a) Saldos orçados durante o exercício nas contas de resultado. 
b) Saldos previstos durante o exercício nas contas de resultado. 
c) Saldos acumulados durante o exercício nas contas de 

resultado. 
d) Saldos extras durante o exercício nas contas de resultado. 

 
34. O Poder Executivo, após a promulgação da LOA e conforme 
os limites nela fixados, deverá aprovar um quadro de quotas de 
despesas que cada unidade orçamentária ficará autorizada a 
utilizar, devendo este período ser: 
a) Bimestral.  
b) Trimestral.  
c) Mensal. 
d) Anual.  

 
35. Na execução de um convênio, podemos ter uma pessoa ou 
ente, que possa interferir no convênio para manifestar aceitação 
de outros órgãos ou até assumir obrigação para si própria. 
Sendo essa pessoa denominada: 
a) Concedente.  
b) Executor.  
c) Convenente. 
d) Interveniente.  

 
36. O orçamento é visto de diversas maneiras, onde se torna 
necessário definir a ótica, o aspecto ou dimensão do que se 
quer observar, conforme especialização de quem busca 
entender o orçamento. Assinale abaixo a alternativa que não 
corresponde a um dos principais aspectos do orçamento: 
a) Econômica.  
b) Política.  
c) Tácita.  
d) Jurídica.  

 
37. Determinada empresa fabricante de cadeira está com uma 
promoção de desconto de 10% para a venda de seu produto e 
apresenta os dados abaixo: 

 
Preço de Venda: R$ 20,00;  
Custos Variáveis Unitário: R$ 12,00;  
Despesas Variáveis: R$ 20%;  
Custos e Despesas Fixas: R$ 80.000,00 

 
Conforme dados fornecidos podemos afirmar que o Ponto de 
Equilíbrio Operacional em quantidade é de: 
a) 6.000 unidades. 
b) 12.000 unidades. 
c) 60.000 unidades. 
d) 18.000 unidades. 

 
38. A rentabilidade de uma empresa é representada pela 
margem líquida, conseqüentemente obtida do seu lucro líquido. 
Uma empresa que no primeiro trimestre do ano teve uma renda 
de R$ 3.840.000,00 e lucro líquido de 288.000,00, tem uma 
margem líquida de: 
a) 13,33% 

b) 21,00%  
c) 7,50%  
d) 15,00% 

 
39. Certa empresa necessita informar a um de seus acionistas o 
quociente que indique o quanto ela pode converter de capital 
para cada R$ 1,00 de Obrigações. De acordo com os valores do 
Passivo Circulante R$ 2.460.488,00 e Ativo Circulante R$ 
4.849.126,00, a resposta correta é: 
a) R$ 1,97 
b) R$ 1,79 
c) R$ 0,51 
d) R$ 1,00 

 
40. A conta “Fornecedores” que faz parte do Balanço 
Patrimonial de uma empresa e está localizada no: 
a) Caixa. 
b) Títulos a Receber. 
c) Ativo. 
d) Passivo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




