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CIÊNCIAS	CONTÁBEIS	
 

PROCESSO SELETIVO 

 

INSTRUÇÕES: 

 Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente 

que compõem a prova objetiva. E também a Folha de Respostas para transcrever as respostas da Prova Objetiva. 

ATENÇÃO: 

1 - É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal. 
2 - Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões 
está de acordo com o informado acima. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso 
haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 
3 - Confira na sua Folha de Respostas seu nome, cargo e número de documento e em caso de dúvida comunique ao fiscal. 
4 - Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para 
a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato. 
5 - Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Os fiscais não 
estão autorizados a emitir opiniões nem esclarecer dúvidas em relação ao conteúdo das provas, cabendo exclusivamente ao 
candidato interpretar e decidir. 
6 - A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 
respostas e ao número de inscrição. 
7 - Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma 
alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 
8 - Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, 
mas controle seu tempo. 
9 - Você somente poderá deixar a sala de prova após 1h de seu início, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de 
Respostas e o Caderno de Questões.  
10 - Em caso de necessidade de utilizar o sanitário solicite ao fiscal de sala. Você será acompanhado pelo fiscal de corredor 
devendo, no percurso, permanecer em silêncio absoluto, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de 
metais. Após deixar a sala ao término da prova, não é permitido ao candidato o uso dos sanitários locais. 
11 - Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura 
da ata. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação deverá assinar um termo desistindo do certame e, caso se negue, 
deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de sala e pelo coordenador da 
unidade escolar. 
12 - O(A) candidato(a) não deve utilizar: máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos 
ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação; agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, 
smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e 
mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc. 
13 - Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova 
e entrega da Folha de Respostas ao fiscal. 
14 - Qualquer tentativa de fraude, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, 
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões 01 e 

02:  

“- Por que as pessoas em diferentes países com 

diferentes crenças não podem todas juntas 

viverem em paz? 

- Porque elas se recusam a ouvir sobre o que é 

bom para elas. 

- Quem iria dizer pra elas o que é bom pra elas? 

- Eu!” 

01) Por que, de acordo com o texto, pode-se 

concluir que a paz não será alcançada? 

A) Porque é o Governo quem detém a paz. 

B) Porque as pessoas respeitam opiniões divergentes 

daquelas concebidas por elas. 

C) Porque as ideias da população não são 

diversificadas. 

D) Porque ela depende dos interesses pessoais 

E) Nenhuma das Alternativas Anteriores. 

 

02) Qual é a classificação morfológica dos dois 

vocábulos “diferentes”? 

A) Adjetivo. 

B) Substantivo. 

C) Preposição. 

D) Pronome. 

E) Verbo. 

 

03) Das alternativas abaixo, indique aquela cujas 

palavras obedecem à mesma regra de 

acentuação: 

A) Amapá; babás; paletós; dócil. 

B) Também; herói; júri; pés. 

C) Pólen; magnólias; nós; crítico. 

D) Ônix; tórax; açúcar; vírus. 

E) Porém; apólice; vítima; cítrico. 

 

04) Assinale a alternativa em que há erro de 

concordância: 

A) As matas foram bastante danificadas pelo fogo. 

B) A sala tinha bastantes carteiras, mas era meio 

escura. 

C) As duas ilhas ficam muito distante do litoral. 

D) Achei o príncipe e sua filha muito simpáticos. 

E) Nenhuma das Alternativas Anteriores. 

 

05) “Peles de animais, contudo, voltaram a ser 

chiques.”. A conjunção contudo exprime a ideia 

de: 

A) Adversidade. 

B) Adição. 

C) Alternância. 

D) Conclusão. 

E) Explicação. 

 

06) Assinale a alternativa CORRETA para o 

preenchimento das lacunas das frases que 

seguem:  

1 - O sol nasce __ leste. 

2 - Os pneus aderem __ pista. 

3 - Assistiu __ reuniões de ontem? 

4 - O rio corre paralelamente __ mata. 

A) a; a; à; à. 

B) à; a; as; a. 

C) a; à; às; à. 

D) à, à, às, a. 

E) a; a; as; à. 

 

07) Em relação à ortografia, analise as assertivas 

e assinale a alternativa CORRETA. 

I - Umedecer – cuscuz – flecha – xereta 

II - Umidecer – batismo – batizar – maisena 

III - Flecha – umedecer - maisena – mortadela 

A) Somente a afirmativa I está correta. 

B) Somente a afirmativa II está correta. 

C) Somente na afirmativa III está correta. 

D) Somente as afirmativas I e III está correta. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

08) Quanto às regras de acentuação, as palavras 

máxima, possível e código são classificadas, 

respectivamente, como: 

A) Proparoxítona – paroxítona – proparoxítona. 

B) Paroxítona – paroxítona – oxítona. 

C) Todas são proparoxítonas. 
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D) Todas são paroxítonas. 

E) Paroxítona – proparoxítona – proparoxítona. 

 

09) Em “a partir do momento em que a vítima 

completa 18 anos”, o termo em destaque, quanto 

à classe de palavras, pertence à classe: 

A) Dos numerais. 

B) Dos pronomes. 

C) Das preposições. 

D) Dos verbos. 

E) Dos substantivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) No primeiro quadrinho, qual é o termo da 

oração que aparece isolado por vírgula? 

A) Aposto. 

B) Vocativo. 

C) Adjunto adverbial. 

D) Complemento nominal. 

E) Adjunto adnominal. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11) Por quem a Lei Orçamentária Anual é 

elaborada e o que a mesma estabelece? 

A) É uma lei elaborada pelo Poder Executivo e 

estabelece as despesas e as receitas que serão 

realizadas no próximo ano. 

B) É uma lei elaborada pelo Poder Judiciário e 

estabelece as despesas que foram realizadas no ano 

corrente. 

C) É uma lei elaborada pelo Poder Executivo e 

estabelece as receitas que foram realizadas nos dois 

últimos anos. 

D) É uma lei elaborada pelo Poder Judiciário e 

estabelece as despesas e as receitas que serão 

realizadas nos próximos cinco anos. 

E) Nenhuma das Alternativas Anteriores. 

 

12) Qual alternativa NÃO representa uma 

classificação da Receita Pública? 

A) Receitas Ordinárias. 

B) Receitas Correntes. 

C) Receitas Obrigatórias.  

D) Receitas Plurianuais. 

E) Receitas de Capital. 

 

13) Em relação à classificação das Despesas 

Públicas, quais são as que, embora representem 

uma diminuição do patrimônio da tesouraria, têm, 

como contrapartida, o desaparecimento de uma 

verba de idêntico valor do passivo patrimonial? 

A) Despesas não efetivas. 

B) Despesas efetivas. 

C) Despesas anuais. 

D) Despesas ordinárias. 

E) Despesas correntes. 

 

14) Os Princípios Orçamentários podem ser 

agrupados em: 

A) Exclusivos e públicos. 

B) Legais e clássicos. 

C) Clássicos e complementares. 

D) Exatos e públicos. 

E) Complementares e universais. 

 

15) O orçamento-programa atende a quatro 

exigências básicas da moderna administração 

pública. Assinale a alternativa que NÃO 

representa uma exigência: 

A) Economicidade. 

B) Eficiência. 

C) Eficácia. 

D) Transparência. 

E) Tangibilidade. 
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16) Analise as afirmações abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA. 

I - Administração Direta é aquela composta por órgãos 

ligados diretamente ao poder central, federal, 

estadual ou municipal.  

II - Administração Indireta é aquela composta por 

entidades com personalidade jurídica própria, que 

foram criadas para realizar atividades de Governo de 

forma descentralizada.  

III - Chama-se centralizada a atividade exercida 

diretamente pelos entes estatais, ou seja, pela 

Administração Indireta. E Descentralizada é a 

atividade delegada (por contrato) ou outorgada (por 

lei) para as entidades da Administração Direta. 

A) Somente a afirmação I está correta. 

B) II e III estão corretas. 

C) I e II estão corretas. 

D) Todas as afirmações estão corretas. 

E) Todas as afirmações estão incorretas. 

 

17) Assinale a alternativa que NÃO representa um 

Princípio Constitucional do Direito 

Administrativo: 

A) Legalidade. 

B) Pessoalidade. 

C) Publicidade. 

D) Moralidade. 

E) Eficiência. 

 

18) “O Plano Plurianual é o planejamento de 

_________ prazo da Administração Pública e tem 

por finalidade estabelecer de forma regionalizada 

as diretrizes, objetivos e metas da Administração 

Pública Federal para as _____________ de capital 

e outras delas decorrentes e para aquelas 

relativas aos programas de duração continuada”. 

Assinale a alternativa que preencha 

CORRETAMENTE as lacunas. 

A) longo; despesas 

B) curto; receitas 

C) médio; despesas 

D) longo; receitas 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

19) Para um ato administrativo ser válido, o 

mesmo deve: 

I - O sujeito deve ser capaz e competente. 

II - O objeto deve ser ilícito, possível, determinado ou 

determinável e de acordo com a moralidade. 

III - Se houver exigência específica de determinada 

forma, sua observância é obrigatória.  

IV - A finalidade deve ser prevista em lei e de acordo 

com o interesse público. 

A) I e IV estão corretos. 

B) Somente II está correto. 

C) II e III estão corretos. 

D) I, III e IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

20) O que constitui pessoa jurídica de Direito 

Público Interno? 

A) O Estado Federal. 

B) A União. 

C) A Presidência da República. 

D) O Governo Federal. 

E) Nenhuma das Alternativas Anteriores. 

 

21) Considerando os fatos a seguir, referentes ao 

mês de dezembro de 2003, calcule o resultado de 

acordo com os princípios fundamentais da 

contabilidade:  

- Receita de dezembro de 2003 recebida em janeiro 

de 2004: R$ 128,11. 

- Despesa de dezembro de 2003 paga em dezembro 

de 2003: R$ 134,34. 

- Receita de janeiro de 2004 recebida em dezembro 

de 2003: R$ 128,12. 

- Despesa de janeiro de 2004 paga em dezembro de 

2003: R$ 145,43. 

-Receita de dezembro de 2003 recebida em 

dezembro de 2003: R$ 250,67. 

- Despesa de dezembro de 2003 paga em janeiro de 

2004: R$ 145,44. 

A) Lucro de R$ 99,02. 

B) Prejuízo de R$ 34,64. 

C) Lucro de R$ 81,69. 

D) Lucro de R$ 99,00. 
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E) N.D.A. 

 

22) Se o Passivo Exigível de uma empresa é de R$ 

19.650,00 e o Patrimônio Líquido é de R$ 9.850,00, 

o valor do seu Capital Próprio será de: 

A) R$ 29.500,00. 

B) R$ 0.800,00. 

C) R$ 9.850,00. 

D) R$ 19.650,00. 

E) Zero. 

 

23) A Firma Prisma S/A, em 01/08/01, contratou um 

seguro anual para cobertura de incêndio avaliada 

em R$ 300.000,00, com vigência a partir da 

assinatura do contrato. O exercício social da 

Prisma é coincidente com o ano-calendário. O 

prêmio cobrado pela seguradora é equivalente a 

10% do valor da cobertura e foi pago em 31 de 

agosto de 2001. Em consonância com o princípio 

contábil da competência de exercícios, no 

Balanço Patrimonial de 31/12/01, a conta “Seguros 

a Vencer” constará com saldo atualizado de: 

A) R$ 17.500,00. 

B) R$ 30.000,00. 

C) R$ 20.000,00. 

D) R$ 12.500,00. 

E) R$ 175.000,00. 

 

24) Como são conhecidos os Relatórios Contábeis 

obrigatórios? 

A) Notas Explicativas. 

B) Demonstrações Financeiras. 

C) Balanço Social. 

D) Informes Contábeis.  

E) N.D.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25) O proprietário de uma companhia apresentou 

a conta de energia elétrica consumida em sua 

Residência para a contabilidade da empresa a fim 

de que fosse registrada como despesa. O 

Contabilista discordou do pedido do proprietário, 

alegando que esta operação inobserva o Princípio 

Contábil (Postulado, Princípio ou Convenção) da: 

A) Prudência. 

B) Oportunidade. 

C) Materialidade. 

D) N.D.A. 

E) Entidade. 

 

26) As receitas e despesas devem ser incluídas na 

apuração do resultado do período em que 

ocorrerem, sempre simultaneamente quando se 

correlacionarem, independentemente, de 

recebimento ou pagamento. Esta afirmação diz 

respeito ao Princípio da: 

A) Continuidade. 

B) Competência. 

C) Oportunidade. 

D) Prudência. 

E) Conservadorismo. 
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27) A empresa Felicidade&Felicidade teve o 

seguinte fluxo para liquidação de receitas e 

despesas: 

Despesas relativas a dez/2008 pagas em dez/2008: 

R$ 55.000,00. 

Despesas relativas a jan/2009 pagas em dez/2008: 

R$ 50.000,00. 

Despesas relativas a dez/2008 pagas em jan/2009: 

R$ 36.000,00. 

Receitas relativas a dez/2008 recebidas em jan/2009: 

R$ 35.000,00. 

Receitas relativas a jan/2009 recebidas em dez/2008: 

R$ 61.000,00. 

Receitas relativas a dez/2008 recebidas em dez/2008: 

R$ 51.000,00. 

Com base apenas nas informações supracitadas, 

pode-se dizer que a empresa obteve, 

respectivamente, pelo Regime de Caixa e pelo 

Regime de Competência, os seguintes resultados 

para o exercício de 2008. 

A) Prejuízo de R$ 7.000,00 e lucro de R$ 6.000,00. 

B) Lucro de R$ 11.000,00 e prejuízo de R$ 7.000,00. 

C) Lucro de R$ 7.000 e prejuízo de R$ 5.000,00. 

D) Lucro de R$ 11.000,00 e lucro de R$ 5.000,00. 

E) Prejuízo de R$ 5.000,00 e lucro de R$ 5.000,00. 

 

28) Sabendo-se que nos registros contábeis um 

dos princípios fundamentais de contabilidade 

adotado é o de competência, qual o efeito que 

representaria uma despesa incorrida, mas não 

paga no decurso do exercício, se adotado o 

regime de caixa? 

A) Um passivo menor que o real e lucro maior que o 

real. 

B) Um passivo maior que o real e lucro menor que o 

real. 

C) Um ativo maior que o real e um passivo menor que 

o real. 

D) Um ativo maior que o real e lucro menor que o real. 

E) N.D.A. 

 

 

 

29) Com relação ao Princípio da Competência, as 

receitas consideram-se realizadas EXCETO: 

A) No recebimento efetivo de doações e subvenções. 

B) Pela geração atual de novos ativos, 

independentemente da intervenção de terceiros. 

C) Nas transações com terceiros, quando estes 

efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso 

firme de efetivá-los pela fruição de serviços pela 

entidade prestados. 

D) Nas transações com terceiros, quando estes 

efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso 

firme de efetivá-lo pela investidura de bens 

anteriormente pertencentes à entidade. 

E) Quando da extinção parcial ou total de um passivo, 

qualquer que seja o motivo, com o desaparecimento 

concomitante de um ativo de valor igual ou maior. 

 

30) É considerada uma formalidade intrínseca do 

livro diário, a: 

A) Identificação da empresa ou sociedade cujas 

operações são nele registradas. 

B) Escrituração das operações em ordem cronológica. 

C) Sua encadernação. 

D) Numeração tipográfica de suas folhas. 

E) Assinatura dos termos de abertura e de 

encerramento. 

 

31) A partir da Lei 11638/07, as S.A de Capital 

Aberto devem elaborar cinco relatórios contábeis 

obrigatórios: 

A) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado 

do Exercício, Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de 

Caixa e Demonstração do Valor Fixado. 

B) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado 

do Exercício, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 

Acumulados e Demonstração das Origens e 

Aplicações de Recursos. 

C) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado 

do Exercício, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 

Acumulados, Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido e Demonstração das Origens e 

Aplicações de Recursos. 
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D) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado 

do Exercício, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 

Acumulados, Demonstração dos Fluxos de Caixa e 

Demonstração do Valor Adicionado. 

E) N.D.A. 

 

32) Calcule o montante produzido por um capital 

inicial de R$1.200,00, 2% ao mês, durante 5 meses. 

A) N.D.A. 

B) R$ 1.200,00. 

C) R$ 1.324,90. 

D) R$ 1.800,00. 

E) R$ 1.248,48. 

 

33) Um título deverá ser assinado para uma dívida 

de hoje de R$25.000,00. Se a taxa de juros 

negociada for 36%, para um prazo de 4 bimestres, 

então, calcule os juros que devem ser acrescidos 

a este título? 

A) R$ 9.000,00. 

B) N.D.A. 

C) R$ 3.000,00. 

D) R$ 1.500,00. 

E) R$ 6.000,00. 

 

34) Determinar o valor de um capital que no prazo 

de 4 anos rendeu R$ 180,00 de juros a taxa de 6% 

a.a. 

A) R$ 750,00 

B) R$ 223,20 

C) R$ 225,00 

D) R$ N.D.A. 

E) R$ 270,00 

 

35) Um título no valor de R$5.000,00 foi pago por 

R$4.700,00 com a antecipação de 2 meses. Qual 

foi a taxa de desconto Racional? 

A) 12,38%. 

B) 36%. 

C) 38,30 %. 

D) 6,38%. 

E) N.D.A. 

 

36) Se tivermos o código 1500.00 estaremos 

diante de: 

A) Receita Tributária. 

B) Receita Patrimonial. 

C) Receita Industrial. 

D) Transferência de Capital. 

E) N.D.A. 

 

37) Conhecidos os conceitos de Fonte e 

Aplicações de Recursos, assinale “F” quando 

identificar termos relacionados como Fontes e 

“A” quando identificar termos relacionados como 

aplicações de recursos: 

(   ) Aquisição de máquinas 

(   ) Empréstimos bancários 

(   ) Edificações 

(   ) Fornecedores 

(   ) Banco conta movimento 

(   ) Duplicatas a pagar 

(   ) Caixa 

A) A-F-F-A-A-F-F. 

B) A-A-F-A-F-A-A. 

C) F-F-A-A-F-A-F. 

D) A-F-A-F-A-F-A. 

E) F-A-F-A-F-A-F. 

 

38) A Lei Federal que estatui o Direito Financeiro 

Público é: 

A) Lei 8.666 de 21.06.93. 

B) Lei 4.320 de 17.03.64. 

C) Lei 6.404 de 15.12.76. 

D) Lei 3.420 de 30.03.64. 

E) Decreto Lei 6.420 de 27.03.67. 

 

39) A Despesa com a aquisição de um ônibus 

usado será classificada como: 

A) Despesa de Custeio. 

B) Transferências Correntes. 

C) Investimentos. 

D) Inversões Financeiras. 

E) Transferências de Capital. 
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40) O prazo em que o Executivo deverá 

encaminhar a proposta de LDO para o Legislativo 

é: 

A) Até 31/08. 

B) Até 30/09. 

C) Até 30/06. 

D) Até 20/05. 

E) Até 15/04. 

 

 

 

 

 

 

 

 




