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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

- Ao receber a ordem do Fiscal da sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma 

reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova. 

Caso haja algum problema, solicite a substituição  deste caderno. 

- Este caderno de prova contém 30 (TRINTA) questões da Prova Objetiva, cada uma constituída de 4 

(quatro) alternativas, abrangendo os conteúdos de :  Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos 

básicos de informática (05 questões), Legislação (05 questões), Conhecimentos Específicos (10 

questões).  

 - Use como rascunho o Cartão de Respostas  reproduzido no final deste caderno.  

- Confira se sua prova corresponde ao cargo pelo qual você optou quando realizou a inscrição. 

- Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, 

tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, beep, 

pagers, entre outros). 

- Ao receber o Cartão de Respostas, proceda da seguinte maneira: te rmine a sua prova objetiva e 

transfira as respostas para o cartão, observando o seguinte exemplo: 

Questão 01 – letra C 

Questão 02 – letra B 

01) A) B) C) D) 

 

02) A) B) C) D)  

 

- Use apenas caneta (tinta preta ou azul) para preencher os quadrinhos do cartão de respostas. Não utilize 

corretivo. NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS . 

- Na prova objetiva, assinale somente uma alternativa em cada questão. 

- Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, na prova objetiva, 

MESMO QUE UMA DAS ALTERNATIVAS ESTEJA CORRETA. 

- O Cartão de Resposta  não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. Cuide bem dele, ELE É A SUA 

PROVA. Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

- O candidato deverá entregar somente o CARTÃO DE RESPOSTAS  devidamente assinado. 

- O tempo de duração da prova é de 3h (TRÊS HORAS ), já incluído o tempo destinado ao preenchimento 

e à assinatura do Cartão de Respostas , à transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova 

Objetiva para o Cartão de Respostas. 

 

 
ABRA ESTE CADERNO SOMENT E QUANDO AUTORIZADO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Seu apartamento é feliz? 

 Dia desses fui acompanhar uma amiga que estava procurando um apartamento 
para comprar. Ela selecionou cinco imóveis para visitar, todos ainda ocupados por seus 
donos, e pediu que eu fosse com ela dar uma olhada. Minha amiga, claro, estava 
interessada em avaliar o tamanho das peças, o estado de conservação do prédio, a 
orientação solar, a vizinhança. Já eu, que estava ali de graça, fiquei observando o jeito 
que as pessoas moram.  
 Li em algum lugar que só há uma regra de decoração que merece ser obedecida: 
para onde quer que se olhe, deve haver algo que nos faça feliz. O referido é verdade e 
dou fé. Não existe um único objeto na minha casa que não me faça feliz, pelas mais 
variadas razões: ou porque esse objeto me lembra de uma viagem, ou porque foi um 
presente de uma pessoa bacana, ou porque está comigo desde muitos endereços atrás, 
ou porque me faz reviver o momento em que o comprei, ou simplesmente porque é algo 
divertido e descompromissado, sem qualquer função prática a não ser agradar aos 
olhos.  
 Essa regra não tem nada a ver com elitismo. Pessoas riquíssimas muitas vezes 
vivem em palácios totalmente impessoais, aristocráticos e maçantes com suas torneiras 
de ouro, quadros soturnos que valem fortunas e enfeites arrematados em leilões. São 
locais classudos, sem dúvida, e que devem fazer seus monarcas felizes, mas eu não 
conseguiria morar num lugar em que eu não me sentisse à vontade para colocar os pés 
em cima da mesinha de centro.  
 A beleza de uma sala, de um quarto ou de uma cozinha não está no valor gasto 
para decorá-los, e sim na intenção do proprietário em dar a esses ambientes uma cara 
que traduza o espírito de quem ali vive. E é isso que me espantou nas várias visitas que 
fizemos: a total falta de espírito festivo daqueles moradores. Gente que se conforma em 
ter um sofá, duas poltronas, uma tevê e um arranjo medonho em cima da mesa, e não 
se fala mais nisso. Onde é que estão os objetos que os fazem felizes? Sei que a 
felicidade não exige isso, mas pra que ser tão franciscano? Um estímulo visual torna o 
ambiente mais vivo e aconchegante, e isso pode existir em cabanas no meio do mato e 
em casinhas de pescadores que, aliás, transpiram mais felicidade do que muito apê 
cinco estrelas. Mas grande parte das pessoas não está interessada em se informar e em 
investir na beleza das coisas simples. E quando tentam, erram feio, reproduzindo em 
suas casas aquele estilo showroom de megaloja que só vende móveis laqueados e 
forrados com produtos sintéticos, tudo metido a chique, o suprassumo da falta de gosto. 
Onde o toque da natureza? Madeira, plantas, flores, tecidos crus e, principalmente, onde 
o bom humor? Como ser feliz numa casa que se leva a sério?  
 Não me recrimine, estou apenas passando adiante o que li: pra onde quer que se 
olhe, é preciso alguma coisa que nos deixe feliz. Se você está na sua casa agora, 
consegue ter seu prazer despertado pelo que lhe cerca? Ou sua casa é um cativeiro 
com o conforto necessário e fim?  
 Minha amiga ainda não encontrou seu novo lar, mas segue procurando, só que 
agora está visitando, de preferência, imóveis já desabitados, vazios, onde ela possa 
avaliar não só o tamanho das peças, a orientação solar, o estado geral de conservação, 
mas também o potencial de alegria que ela pretende explorar.  

(MEDEIROS, Martha. Feliz por nada. 9. ed. Porto Alegre: L&PM,  2011. p.126) 
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01) A autora faz referência a diversos fatores que teriam contribuído para a reflexão 

apresentada nessa crônica, EXCETO: 

A) A procura da amiga por um apartamento; 

B) O fato de os apartamentos visitados estarem ainda ocupados; 

C) A influência de leitura anterior; 

D) O fato de pessoas ricas viverem em palácios impessoais e serem felizes neles. 

 

02) Em diversos momentos, a autora deixa transparecer sua preferência pela 

simplicidade.  

 Assinale a opção em que isso não ocorre. 

A) “Pessoas riquíssimas muitas vezes vivem em palácios totalmente impessoais, 

aristocráticos e maçantes com suas torneiras de ouro, quadros soturnos que 

valem fortunas e enfeites arrematados em leilões.”; 

B) “Sei que a felicidade não exige isso, mas pra que ser tão franciscano?”; 

C) “E quando tentam, erram feio, reproduzindo em suas casas aquele estilo 

showroom de megaloja que só vende móveis laqueados e forrados com produtos 

sintéticos, tudo metido a chique, o suprassumo da falta de gosto.” ; 

D) “... mas eu não conseguiria morar num lugar em que eu não me sentisse à 

vontade para colocar os pés em cima da mesinha de centro.” .  

 

03) Analise as proposições a seguir e indique (V) para as verdadeiras e (F) para as 

falsas . 

  

Segundo o que se afirma no texto:  

 

(  ) Ao se adquirir um imóvel, não é importante observar aspectos práticos, como 

tamanho, localização e estado de conservação. 

(  ) O êxito de uma decoração está relacionado à dedicação e à afetividade do 

proprietário ao fazê-la. 

(    ) O objetivo de uma decoração de ambientes é promover a felicidade dos moradores. 

(    ) Observar os aspectos funcionais é condição suficiente para morar bem. 
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A opção CORRETA é:  

A) F, V ,  V,  F; 

B) V,  F,  F,  V; 

C) F, V, F, F; 

D) V,  V,  V,  F. 

04) As afirmações a seguir referem-se a este trecho: “Li em algum lugar que só há uma 

regra de decoração que merece ser obedecida: para onde quer que se olhe, deve 

haver algo que nos faça feliz. O referido é verdade e dou fé .” 

I- Há referência à linguagem cartorial, porém o trecho grifado não surte efeito, 

pois está desvinculada de seu contexto de uso. 

II- A autora se utiliza de linguagem cartorial, porém relaciona o conteúdo do 

trecho grifado a elementos afetivos do seu cotidiano. 

III- A seriedade do contexto em que normalmente é usado o trecho grifado 

contrasta com a linguagem adotada no restante do texto. 

 

Marque a alternativa CORRETA:  

 

A) Estão corretas I e II; 

B) Estão corretas II e III ;  

C) Estão corretas I e III; 

D) Apenas III está correta . 

 

05) No texto há o predomínio da subjetividade e, em determinado trecho, a autora 

questiona seu potencial leitor. Isso ocorre em: 

 

A) “Onde é que estão os objetos que os fazem felizes?”; 

B) “Onde o toque da natureza?”; 

C) “Ou sua casa é um cativeiro com o conforto necessário e fim?”; 

D) “Como ser feliz numa casa que se leva a sério?”. 
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As questões de 06 a 10 referem-se ao texto a seguir.  
 

AMJAI 
Associação de Moradores do Jardim Arco-Íris 
Fundada em 01/10/1987 – CNPJ --------------- 
Sede Provisória: Rua --------- nº---- Bairro----- 
Rodovia ------------ - São Pedro da Aldeia – RJ 

Telefone:---------- Site:---------------------------- 
 
 

Ofício nº: 005/10 
São Pedro da Aldeia, 24 de Maio de 2010. 

 
 
Assunto: Solicitação de ronda policial com patrulha móvel. 
 
 
 Senhor Comandante, 
 
 Solicitamos através deste, a possibilidade dessa nobre instituição disponibilizar 
uma patrulha móvel neste bairro, já que temos grandes índices de arrombamentos e 
furtos de residências. 
 1. Essa viatura poderia ser a mesma que se encontra hoje estacionada em frente 
ao condomínio Portal da Âncora, Km 105, mais precisamente na saída da via lagoa. 
 2. Sabemos da grande demanda e da deficiência deste comando, porém, 
pedimos uma análise criteriosa da situação, haja vista que nos períodos de feriados os 
índices de vandalismos aumentam.  
 Certo da colaboração do seu comando, aproveitamos o ensejo para expressar a 
Vossa Senhoria os protestos de elevada estima e admiração. 
 
 
 
 
       Fulano de Tal    
       Presidente 
 
 
A Sua Senhoria o Senhor 
Ten. Cel. ------------- 
Comandante do 25º BPM de Cabo Frio 
Rua ---- nº ----- 
CEP.----- Cabo Frio – RJ 
 
(Fonte: http://amjaispa.webnode.com.br/album/oficios-enviados/oficio-005-jpg/.Acesso em 30.abr.2012) 
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Para responder às questões 6, 7 e 8 analise as proposições e assinale a opção 

CORRETA:   

 

06) I. A escolha do gênero ofício está inadequada, já que se trata de comunicação 

emitida por entidade privada destinada a órgão público. 

      II. As informações do destinatário no cabeçalho do documento são opcionais. 

      III. A correspondência foi redigida corretamente, atentando para a forma e estrutura 

do padrão ofício. 

 

A) Todas as afirmativas estão corretas; 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 

C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 

D) Apenas a afirmativa I está correta. 

 

07) I. O “assunto” resume adequadamente o objetivo da correspondência. 

      II. Apesar do recurso a clichê, o último parágrafo do texto foi redigido de modo 

elegante, usando linguagem recomendada para a redação oficial. 

     III. O objetivo do ofício deveria ter sido apresentado de forma direta e a expressão 

“através deste” é desnecessária. 

 

A) Todas as afirmativas estão corretas; 

B) As afirmativas I e II estão corretas; 

C) As afirmativas I e III estão corretas; 

D) Apenas a afirmativa I está correta. 

 
08) I. No primeiro parágrafo ocorre o uso inadequado do verbo “ter”. 

      II. No quarto parágrafo há erro de concordância nominal. 

      III. O sujeito do verbo “disponibilizar”, no primeiro parágrafo, é “uma patrulha móvel”. 

      IV. Há erro na construção da frase “solicitamos (...) a possibilidade dessa nobre 

instituição disponibilizar”, já que “essa nobre instituição é sujeito do infinitivo 

“disponibilizar’. 

      V. Não há erro de pontuação em todo o texto. 
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A) Todas as afirmativas estão corretas; 

B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 

D) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

 

09) Os termos sublinhados foram empregados corretamente, EXCETO em: 
 

A) “Senhor Comandante” ; 

B) “... a possibilidade dessa nobre instituição disponibilizar...” ; 

C) “Sabemos da grande demanda e da deficiência deste comando...” ; 

D) “... para expressar a Vossa Senhoria (V. Sa.) os protestos...”. 

 

10) Há erro de construção em: “... já que temos grandes índices de arrombamentos e 

furtos de residências”, pois as residências não são furtadas, mas sim os furtos 

ocorrem nas residências.  

Seria mais correto, portanto, “arrombamentos e furtos a residências”.  

Erros semelhantes também ocorreram em: 

A) “Certo da colaboração do seu comando, aproveitamos o ensejo...” ; 

B) “Solicitamos através deste, a possibilidade dessa nobre instituição...” ; 

C) “... haja vista que nos períodos de feriados os índices...” ; 

D) “Sabemos da grande demanda e da deficiência deste comando...”. 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 

 
11) No sistema operacional Windows XP, ao visualizar as propriedades de uma pasta, é 

possível obter a seguinte informação:  

A) O total de espaço livre na pasta; 

B) A localização da pasta na internet; 

C) O total de arquivos contidos na pasta; 

D) O total de usuários que podem recriar a pasta. 
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12) No software Microsoft Word 2003, pode-se alterar a orientação das páginas.  

Marque a opção abaixo que é uma orientação de página válida no Word 2003, 

versão em português: 

A) Horizontal; 

B) Alinhada; 

C) Tipificada; 

D) Paisagem. 

 

13) No software Microsoft Excell 2003, a utilização de fórmulas é fundamental para se 

calcular um resultado desejado.  

Marque a opção que não representa uma fórmula válida no Excell 2003: 

A) = A3 + A3  

B) = A2 * 10 

C) = A4 \ A5 

D) = A4 ^ D5 

 

14) No software Microsoft PowerPoint 2003, a configuração da apresentação dos slides 

é uma tarefa importante. 

A opção abaixo que não representa um item de configuração da apresentação de 

slides existente no PowerPoint 2003, versão em português, é: 

A) Apresentação sem animação; 

B) Gerenciamento das credenciais; 

C) Definição da cor da caneta; 

D) Resolução da apresentação dos slides. 

 

15) Analise as proposições a seguir: 

I) São exemplos de componentes de hardware de um computador: CPU, Memória RAM 

e Mouse. 

II) Um boa prática de backup é fazer cópias dos arquivos no mesmo disco em que se 

encontra instalado o sistema operacional.  
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Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 

B) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 

C) As afirmativas I e II são verdadeiras; 

D) As afirmativas I e II são falsas. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

16) Assinale a alternativa CORRETA de acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Betim. 

São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si: 

A) O Legislativo e o Executivo; 

B) O Executivo e o Judiciário; 

C) O Legislativo e o Judiciário; 

D) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

 

17)  Ao Município de Betim, compete, EXCETO: 

 

A) Estabelecer servidão administrativa necessária à execução de seus serviços e, 

em caso de iminente perigo ou calamidade pública, usar de propriedade 

particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano; 

B) Fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte de gênero 

alimentício e produto farmacêutico, destinados ao abastecimento público, bem 

como de substância potencialmente nociva ao meio ambiente, à saúde e ao bem-

estar da população; 

C) Estabelecer e impor penalidade por infração a suas leis e regulamentos; 

D) Associar-se a outros Municípios, independente do complexo geoeconômico e 

social, mediante convênio para a gestão, sobre planejamento de funções públicas 

ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória. 
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18) Na forma da Lei Orgânica do Município de Betim, compete privativamente ao 

Prefeito Municipal, EXCETO: 

A) Prestar, anualmente, dentro de sessenta dias da abertura da sessão legislativa 

ordinária, as contas referentes ao exercício anterior; 

B) Dispor, na forma da lei complementar, sobre a organização e a atividade do Poder 

Judiciário; 

C) Extinguir cargo desnecessário, desde que vago ou ocupado por servidor público 

não estável, na forma da lei; 

D) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e, para sua fiel execução, expedir 

decretos e regulamentos. 

 

19) São privativos de brasileiros natos os seguintes cargos, EXCETO: 

 

A) Ministro do Superior Tribunal de Justiça; 

B) Secretário da carreira diplomática; 

C) Ministro do Supremo Tribunal Federal; 

D) Capitão do exército brasileiro. 

 

20) Conforme estabelece a Constituição do  Estado de Minas Gerais, todas as 

alternativas estão corretas, EXCETO:  

A) São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário; 

B) É reservada ao Estado a competência que não lhe seja vedada pela Constituição 

da República; 

C) Formam o domínio público patrimonial do Estado apenas os seus bens imóveis; 

D) A atividade de administração pública dos Poderes do Estado e a de entidade 

descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) Pode-se definir Contabilidade como o sistema de informação que controla o 

patrimônio de uma entidade.  

De acordo com os conceitos relacionados à Contabilidade, analise as afirmativas 

abaixo:  

 

I – Uma entidade contábil é o conjunto patrimonial pertencente a uma pessoa jurídica ou 

pessoa física. No caso da pessoa jurídica, esta pode ser com ou sem fins lucrativos. O 

controle desse conjunto patrimonial é feito através de coleta, armazenamento e 

processamento das informações oriundas dos fatos que alteram essa massa patrimonial. 

 

II – Define-se Patrimônio Líquido como a resultante aritmética da somatória dos bens e 

direitos (elementos patrimoniais positivos) diminuída da somatória das obrigações 

(elementos patrimoniais negativos). Também pode ser considerado como medida de 

riqueza, na comparação com entidades diferentes. 

 

III - O Balanço Patrimonial é um relatório que evidencia o patrimônio de uma entidade 

em determinado instante, implicando que, no momento seguinte ao seu fechamento, um 

novo fato poderá alterar a situação demonstrada por esse Balanço. Pode ser analisado 

como evidenciador dos tipos de fontes de recursos e de como estes recursos foram 

aplicados. Nessa visão, o Ativo representa as origens das aplicações de recursos, e o 

Passivo representa as fontes de recursos que entraram na empresa. 

São CORRETAS:   

 

A) Apenas I e II; 

B) Apenas I e III; 

C) Apenas II e III; 

D) Todas as afirmativas. 

 

 

www.pciconcursos.com.br
 




PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL no 01/2012 

12 
Organização: Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC 

TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
 

 

22) O Balanço Patrimonial é um relatório que apresenta em uma coluna os Ativos e em 

outra coluna os Passivos de uma entidade.  

De acordo com os conceitos relacionados à Contabilidade, analise as afirmativas 

abaixo, indicando (A) quando o elemento patrimonial for um Ativo e (P) quando o 

elemento patrimonial for um Passivo, e marque a alternativa CORRETA: 

 

 

A) A, A, P, A, P, A, P, P; 

B) A, A, P, P, P, A, P, A; 

C) A, P, P, P, P, P, A, A; 

D) P, A, P, A, P, A, P, A.  

 

23) Dos vários relatórios existentes na Contabilidade, destacam-se aqueles que são 

obrigatórios de acordo com a legislação brasileira.  

Dentre as demonstrações listadas abaixo, para as companhias de capital aberto, 

todas são obrigatórias por lei (11.638/2007), EXCETO:  

 

A) Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPAc); 

B) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 

C) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR); 

D) Demonstração do Valor Adicional (DVA). 

 

 

 

(      ) Aplicações Financeiras 

(      ) Terrenos 

(      ) Duplicatas a pagar 

(      ) Dividendos 

(      ) Encargos sociais + Salários 

(      ) Estoques 

(      ) Provisão para Imposto de Renda 

(      ) Máquinas e equipamentos 
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24) A estrutura organizacional da Auditoria Interna está relacionada ao tamanho da 

entidade e à área de atuação definida pela administração.  

De acordo com os conceitos relacionados à Auditoria Interna, complete as frases 

abaixo e marque a alternativa CORRETA: 

 

I – A _________________________ tem o objetivo de assessorar a administração no 

desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades, avaliando se a organização, 

departamento, sistemas, funções, operações e programas auditados estão atingindo os 

objetivos propostos, com identificação de falhas e irregularidades no sistema 

operacional. 

 

II – A __________________________ desempenha suas atividades, participando de 

reuniões de diretoria, comitês operacional-financeiros, grupos envolvidos com projetos 

de qualidade total, dentre outros. Trabalha em nível estratégico, tático e no processo 

decisório decorrente da aplicação de sistemas, políticas, critérios e procedimentos. 

 

III – Os auditores devem iniciar suas verificações pelo conhecimento dos 

_______________________________ e pelos sistemas de controle interno utilizados 

pelas empresas, para poderem avaliar o grau de confiança que esses inspiram. O grau 

de confiança depende da maior ou menor possibilidade que as operações têm de ser 

executadas e não escrituradas nos registros contábeis. 

 

A) Auditoria na área operacional, Auditoria de Gestão, Procedimentos internos; 

B) Auditoria de Gestão, Auditoria de Qualidade, Papéis de trabalho; 

C) Auditoria na área operacional, Auditoria Funcional, Papéis de trabalho; 

D) Auditoria de Qualidade,  Auditoria de Gestão,  Procedimentos internos. 
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25) O termo Parecer é normalmente utilizado no Brasil e recomendado pela Ibracon 

(Instituto dos Auditores Independentes do Brasil) e representa o produto final do 

trabalho do auditor. 

Considerando os conceitos relacionados ao Parecer de Auditoria, analise as 

afirmativas abaixo. 

 

 

I – O Parecer padrão ou limpo deve conter: (a) parágrafo referente à identificação das 

demonstrações contábeis e à definição das responsabilidades da administração e dos 

auditores; (b) parágrafo referente à extensão dos trabalhos; (c) parágrafo referente à 

opinião sobre as demonstrações contábeis. No Parecer, assinado pelo contador 

responsável, deve constar a data do término do serviço de auditoria. No caso das 

companhias abertas, o contador deverá ser registrado na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). 

 

 

II – O Auditor deve emitir Parecer adverso quando ele não obtém elementos 

comprobatórios suficientes para formar sua opinião sobre as demonstrações contábeis 

tomadas em conjunto. Já a negativa de Parecer deve ser dada quando o auditor possui 

informações para formar opinião de que as demonstrações contábeis não representam 

adequadamente a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as 

mutações do patrimônio e as origens e as aplicações de recursos, de acordo com os 

princípios fundamentais de contabilidade. 
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III – De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as demonstrações contábeis 

devem ser apresentadas com os valores do ano imediatamente anterior. Nesse caso, o 

auditor deve emitir seu parecer abrangendo os dois exercícios sociais. Na hipótese de 

ele não ter examinado as demonstrações do ano anterior (auditadas por outros auditores 

ou não auditadas), esse fato deverá ser revelado em seu Parecer sobre as 

demonstrações contábeis atuais. 

São CORRETAS:  

A) Apenas I e II; 

B) Apenas I e III; 

C) Apenas II e III; 

D) Todas as afirmativas. 

 

26) É chamado Plano de Contas o conjunto de contas criado pelo contador  para atender 

às necessidades de registro das transações dos eventos econômicos.  

De acordo com os conceitos relacionados a Plano de Contas, relacione as colunas 

abaixo com base no exemplo de estrutura de Balanço Patrimonial, apresentado a 

seguir (considerando a conta “1.” para o Ativo e a conta “2.” para o  Passivo) e, em 

seguida, marque a alternativa CORRETA:  
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(1) 1.1.2 (     )  Fornecedores 

(2) 1.2.2 (     )  Empréstimos 

(3) 2.1.1 (     )  Bancos 

(4) 2.1.3 (     )  Veículos 

(5) 2.2.1 (     )  IPI a recolher 

 

A) 3, 4, 1, 2, 5; 

B) 2, 5, 1, 3, 4; 

C) 5, 3, 4, 1, 2; 

D) 3, 5, 1, 2, 4. 

 

27) O Balanço Patrimonial é um importante relatório gerado pela contabilidade destinado 

a evidenciar a posição patrimonial e financeira de uma Entidade. 

 De acordo com os conceitos relacionados à Contabilidade, todas as afirmativas 

abaixo estão corretas, EXCETO: 
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A) O Balanço Social deve evidenciar as ações sociais das empresas: relações de 

trabalho dentro da empresa (empregados: quantidade, sexo, escolaridade, 

encargos sociais, gastos com alimentação, educação e saúde do trabalhador, 

previdência privada); tributos pagos; investimentos para a comunidade (em 

cultura, esportes, habitação, saúde pública, saneamento, assistência social ...); 

investimentos no meio ambiente, dentre outros.; 

 

B) Em relação às contas do Ativo Circulante, podem haver as seguintes deduções: 

Provisão para Devedores Duvidosos; Duplicatas Descontadas e Depreciação. Em 

relação a esta última, constante na conta “Imobilizado”, como dedução do valor 

bruto, encontra-se a Depreciação Acumulada, ou seja, a perda da capacidade 

(pelo desgaste ou pela deterioração tecnológica) daquele imobilizado de produzir 

eficientemente. Obtém-se assim o valor líquido (valor bruto – depreciação 

acumulada), que deverá aproximar-se do valor dos ativos imobilizados em termos 

de potencial de benefícios futuros para a empresa.;  

 

C) O conservadorismo (ou a prudência) é um princípio que diz que, entre duas 

alternativas de dedução no Ativo, será adotada a de menor valor.  Como exemplo 

de aplicação desse princípio, podemos citar a conta “Duplicatas a Receber”, que 

deverá ter a subtração das possíveis perdas para ficar com menor valor. Por 

outro lado, se no Passível Exigível houver duas alternativas igualmente válidas, 

devemos adotar a de maior valor. Isso significa ser prudente, não usar o otimismo 

nesses casos para não “enganar” o usuário; 

 

D) O Passivo Circulante deve evidenciar todas as dívidas com terceiros que devem 

ser pagas a curto prazo: dívidas com fornecedores de mercadorias, salários a 

pagar, impostos a pagar, empréstimos bancários a pagar, encargos a pagar, etc. 

Já o grupo do Passivo Não Circulante é composto, principalmente, do Exigível a 

Longo Prazo, que compreende as obrigações com terceiros que serão liquidadas 

a longo prazo. As dívidas a longo prazo normalmente se referem aos 

financiamentos obtidos junto às financeiras e bancos de desenvolvimento e de 

investimento. 

www.pciconcursos.com.br
 




PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL no 01/2012 

18 
Organização: Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC 

TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
 

 

28) A Demonstração do Resultado do Exercício é um relatório contábil apresentado de 

forma dedutiva (vertical), no qual é apurado o resultado (lucro ou prejuízo) de uma 

empresa.  

Com base nos conceitos relacionados à Contabilidade e considerando os impostos 

pagos pelas empresas, analise as afirmativas abaixo:  

 

I - O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um imposto pago apenas pelas 

indústrias, enquanto os produtos estão sendo transformados e, por conseguinte, não 

existe em operações comerciais. É um imposto federal, de caráter seletivo e com cunho 

social. As alíquotas de IPI são variadas, pois esse imposto se caracteriza pela 

seletividade, ou seja, é instrumento para o governo administrar os produtos. Dessa 

forma, em linhas gerais, produtos considerados mais supérfluos tendem a ter alíquotas 

maiores e produtos considerados básicos, alíquotas menores. 

 

II – O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é imposto estadual e 

abrange tanto a indústria quanto o comércio e mesmo alguns serviços como energia 

elétrica, comunicações e transportes. Havendo transações de venda de empresa para 

empresa, existe o imposto, cessando somente quando pessoa física adquira o produto 

pela última vez e se torne o consumidor final. Dessa forma, quanto mais uma mercadoria 

é revendida, maior o seu custo, pois esse tributo, como qualquer outro imposto não 

cumulativo, vai incidindo sobre os lucros intermediários. 

 

III – O documento legal, base para a tributação sobre mercadorias, é a nota fiscal. Ela 

evidencia os dados da mercadoria vendida e os impostos de IPI, ICMS e ISS (se 

houver). As contribuições para o PIS e Cofins não são explicitadas na nota fiscal, e o 

seu valor é deduzido aplicando-se o valor da mercadoria.  

São CORRETAS:  

 

A) Apenas I e II; 

B) Apenas II e III; 

C) Apenas I e III; 

D) Todas as afirmativas. 
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29) Suponha que Paulo precisa de R$ 39.744,00, daqui a 11 meses, para complementar 

o pagamento de seu novo apartamento. Considere uma aplicação que rende 2,2% 

ao mês. Com Capitalização Simples, a quantia que ele precisa investir hoje nesta 

aplicação para ter daqui a 11 meses o montante que precisa é de:  

A) R$ 31.000,00; 

B) R$ 32.000,00; 

C) R$ 33.000,00; 

D) R$ 34.000,00. 

 

30) O quadro a seguir apresenta dados estatísticos sobre o número de empresas 

abertas por segmento em determinada cidade. 

Após analisar o quadro de acordo com os conceitos de Estatística, marque a 

alternativa INCORRETA: 
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A) Considerando todas as empresas abertas em todos os segmentos e em todas as 

regiões, 20% do total de empresas abertas pertencem ao segmento de Serviços, 

e o total de funcionários contratados por essas empresas é 60.800; 

 

B) Considerando como conjunto de dados o número de empresas abertas em todos 

os segmentos e em todas as regiões, apura-se que a amplitude desses dados é 

exatamente 4 vezes maior do que o valor mínimo desses mesmos dados; 

 

C) O número total de empresas abertas no período (em todos os segmentos) nas 

regiões Norte e Sul corresponde a 48,40% do total de empresas abertas em 

todos os segmentos e em todas as regiões; 

 

D) O número total de empresas no segmento de Comércio, abertas no período (em 

todas as regiões), corresponde a 56% do total de empresas abertas em todos os 

segmentos e em todas as regiões. 
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Código: 203 – TÉCNICO DE CO NTABILIDADE – Médio Técnico 
 

Rascunho do Cartão de Respostas 
 

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  

 
 
 

Betim,  25 de novembro de 2012. 
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