
 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL nº 080/DDPP/2011 
 

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa + 

Conhecimentos Específicos) é de 3 (três) horas, incluindo o tempo destinado ao 
preenchimento do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu número de inscrição, o cargo para o qual se inscreveu e 
demais dados. Transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Verifique no 
cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a 
sequência de questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas 
que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade. 

4. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (de 
“A” a “E”), das quais apenas 1 (uma) é correta. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do 
caderno de prova. 

6. Transcreva com caneta esferográfica transparente, de tinta preta (preferencialmente) ou 
azul, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento 
válido para efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-
resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a). 

7. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 
porte e a utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, 
sendo eliminado do concurso o(a) candidato(a) que descumprir esta determinação.  

8. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá 
entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após as 10h 30min. 

9. Os 3 (três) últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar 
as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente. 

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última 
folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você. 

 
 

 
___________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 
 
 
 

INSCRIÇÃO 
 
 

 

 
 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
 
 

 

C A R G O 
 

 
 

 LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
01) A respeito do gênero do Texto 1, é CORRETO afirmar que se trata de: 
 
A(   ) um artigo de opinião, o qual se caracteriza por: ter um único autor, que é identificado; ser 

publicado em veículo periódico; ter por função básica expressar a opinião do autor a 
respeito de um tema. 

B(   ) uma notícia, a qual se caracteriza por: ser publicada em jornal, relatar um fato recente; 
explicitar quem são os envolvidos; explicitar em que circunstâncias se deu o fato, quais 
foram as suas causas e quais suas consequências. 

C(   ) um editorial, o qual se caracteriza por: ter um ou mais autores, não identificados; ser 
publicado em jornal ou revista; ter por função básica expressar a opinião do corpo editorial a 
respeito de um tema relevante. 

D(   ) uma reportagem, a qual se caracteriza por: ser publicada em veículo periódico; ter por 
função básica informar o leitor a respeito de um tema relevante, apresentando-lhe fatos e 
considerações; utilizar uma linguagem preferencialmente objetiva, marcada geralmente pelo 
uso da terceira pessoa do discurso. 

E(   ) uma crônica, a qual se caracteriza por: ser publicada em jornal ou revista; ter por função 
básica apresentar a visão pessoal do autor a respeito de um tema cotidiano; utilizar uma 
linguagem subjetiva e expressiva marcada frequentemente pelo uso da primeira pessoa do 
discurso. 

TEXTO 1 
  

500 mil homicídios em 20 anos 

 
A violência registrada nas grandes cidades fez com que, entre 1980 e 2000, mais de 

500 mil brasileiros fossem vítimas de homicídio. Segundo a Síntese de Indicadores Sociais, 
lançada na terça-feira, 13/04, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
enquanto nos anos 80 os acidentes de trânsito eram a principal causa externa dos óbitos 
masculinos, na década de 90, os homicídios passaram a liderar. 

Entre 1980 e 2000, a taxa de mortalidade por homicídios para ambos os sexos no Brasil 
aumentou 130% (de 11,7 para 27 por 100 mil habitantes). De 1980 a 2000, as taxas 
masculinas de mortalidade por homicídios saltaram de 21,2 para 49,7 por 100 mil habitantes. 

Os homens jovens, de 15 a 24 anos, são os mais afetados: em 2000, 95,6 em cada 100 
mil homens dessa faixa de idade morreram vítimas de homicídio, sendo 71,7 em cada 100 mil 
(ou seja, 75%) mortos com armas de fogo. Em relação a 1991, cresceu 46% a taxa de 
homicídios de homens jovens (era de 65,5 a cada 100 mil) e aumentou 95% a taxa dos 
realizados com armas de fogo (era de 36,8 por 100 mil, ou 56,2% do total). 

O total de causas externas (que, além de homicídios, inclui também acidentes, suicídios 
e outras causas não naturais) provocou no País cerca de 2 milhões de mortes de 1980 a 2000, 
o que corresponde a toda a população de Brasília. Em 82,2% dos casos (1,7 milhão), as 
vítimas foram homens. Em 2000, as causas externas foram a segunda maior causa de morte 
no País (14,5% do total de mortes). 

Realidade catarinense 
Ainda que a violência tenha aumentado em Santa Catarina no período de 1990 para 

2000, na comparação com os outros estados do Sul e com o cenário brasileiro, o Estado ainda 
está em vantagem.  

Com relação especificamente aos homicídios, o Estado também está em melhores 
condições. Santa Catarina registrou 17,3 ocorrências por 100 mil habitantes, em comparação 
com as 95,6 registradas no País no mesmo período. O Rio Grande do Sul teve 54,3 casos em 
100 mil habitantes e o Paraná novamente foi o campeão negativo, com 63 casos em 100 mil 
habitantes. 

 
Correio de Santa Catarina, São José, 18 a 22 abr. 2004, p. 9. [adaptado]  
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02) Considerando as estatísticas apresentadas no Texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) nas décadas de 1980 e 1990, 500 mil brasileiros morreram a cada ano, em média, em 

virtude da violência. 
B(   ) tanto em termos absolutos quanto percentuais, os homens brasileiros estão mais sujeitos a 

mortes violentas que as mulheres. 
C(   ) entre 1980 e 2000, o número de homens assassinados cresceu na mesma proporção que o 

número de mulheres assassinadas – cerca de 130%. 
D(   ) em 2000, 75% dos jovens brasileiros entre 15 e 24 foram assassinados com armas de fogo. 
E(   ) entre 1980 e 2000, as causas externas representaram o principal fator de óbito de 

brasileiros. 
 
 
03) Considere as frases abaixo. 
 
I. Os homicídios assumiram ___ liderança. 
II. Em 2000, 95,6 ___ cada 100 mil homens dessa faixa de idade. 
III. Ocorreram cerca de 2 milhões de mortes violentas, o equivalente ___ população de Brasília. 
IV. Santa Catarina registrou 17,3 ocorrências por 100 mil habitantes, em comparação ___ 95,6 

registradas no País no mesmo período. 
 

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas. 
 
A(   ) I – à      II – há     III – a      IV – as 
B(   ) I – a      II – há     III – a      IV – às 
C(   ) I – à      II – a       III – há    IV – as 
D(   ) I – há    II – à       III – à      IV – à 
E(   ) I – a      II – a       III – à      IV – às 
 

 
04) Considerando o Texto 2, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A(   ) Desde a Antiguidade, tanto a astrologia como a astronomia entendem o fenômeno da 

precessão. 
B(   ) Um instrutor de astronomia, num programa de televisão chamado Parke Kunkle, sugeriu que 

poderia haver um erro no zodíaco, devido ao fenômeno da precessão. 
C(   ) A declaração do instrutor de astronomia causou grande repercussão porque revelou que o 

fenômeno da precessão já havia sido derrubado há muitos séculos. 
D(   ) A autora do texto concorda que os astrólogos são idiotas por desconhecerem o fenômeno 

da precessão. 
E(   ) O fenômeno da precessão não existia há três mil anos, quando se começou a estudar 

astrologia. 

TEXTO 2 
 

 Recentemente, num programa de entrevistas da emissora americana NBC, Parke Kunkle, um 
instrutor de astronomia ligado à Sociedade do Planetário de Minnesota, afirmou que os astrólogos 
deveriam ajustar o calendário dos 12 signos do zodíaco e acrescentar um 13

o
, Ophiuchus, ou 

Serpentário. Tudo isso por conta de uma mudança no eixo de rotação da Terra, chamada precessão, 
que coloca o Sol em uma posição diferente da que estava há ―3 mil anos, quando se começou a estudar 
astrologia‖. Isso gerou uma torrente de matérias, posts e tweets ridicularizando a astrologia por ter se 
apegado a algo que foi derrubado há tempos. 
 Kunkle não deixou claro, no entanto, que os astrônomos e astrólogos sabem disso e calculam a 
precessão desde a Antiguidade. E ignora o fato de que os signos do zodíaco se referem a segmentos do 
plano de órbita da Terra, não às constelações de onde vieram seus nomes. Apesar disso, a história se 
alastrou, e parece que a maioria das pessoas a viu como um bom exemplo de que astrólogos são 
idiotas. 

 HIGGIT, Rebekah. Mais cuidado ao criticar os astrólogos?  
Galileu, n. 236, mar. 2011, p. 86. [excerto] 
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05) Considere o período ―Isso gerou uma torrente de matérias, posts e tweets ridicularizando a 
astrologia por ter se apegado a algo que foi derrubado há tempos‖. Entre as reescrituras 
desse período apresentadas abaixo, assinale a CORRETA quanto à regência e à escolha do 
pronome relativo, segundo a norma padrão da língua portuguesa. 

 

A(   ) Isso gerou uma torrente de matérias, posts e tweets ridicularizando a astrologia, na qual se 
apega a algo que foi derrubado há tempos. 

B(   ) Isso gerou uma torrente de matérias, posts e tweets ridicularizando a astrologia, onde se 
apega a algo que foi derrubado há tempos. 

C(   ) Isso gerou uma torrente de matérias, posts e tweets ridicularizando a astrologia, a qual se 
apega a algo que foi derrubado há tempos. 

D(   ) Isso gerou uma torrente de matérias, posts e tweets ridicularizando a astrologia, cuja se 
apega a algo que foi derrubado há tempos. 

E(   ) Isso gerou uma torrente de matérias, posts e tweets ridicularizando a astrologia, aonde se 
apega a algo que foi derrubado há tempos. 

 
 

TEXTO 3 
  Um sonho de simplicidade 
 
 Então, de repente, no meio dessa desarrumação feroz da vida urbana, dá na gente um 
sonho de simplicidade. Será um sonho vão? Detenho-me um instante, entre duas providências 
a tomar, para me fazer essa pergunta. Por que fumar tantos cigarros? Eles não me dão prazer 
algum; apenas me fazem falta. São uma necessidade que inventei. Por que beber uísque, por 
que procurar a voz de mulher na penumbra ou os amigos no bar para dizer coisas vãs, brilhar 
um pouco, saber intrigas? 
 Uma vez, entrando numa loja para comprar uma gravata, tive de repente um ataque de 
pudor, me supreendendo assim, a escolher um pano colorido para amarrar ao pescoço. 
 A vida bem poderia ser mais simples. Precisamos de uma casa, comida, uma simples 
mulher, que mais? Que se possa andar limpo e não ter fome, nem sede, nem frio. Para que 
beber tanta coisa gelada? Antes eu tomava a água fresca da talha, e a água era boa. E quando 
precisava de um pouco de evasão, meu trago de cachaça. 
 Que restaurante ou boate me deu o prazer que tive na choupana daquele velho caboclo 
do Acre? A gente tinha ido pescar no rio, de noite. Puxamos a rede afundando os pés na lama, 
na noite escura, e isso era bom. Quando ficamos bem cansados, meio molhados, com frio, 
subimos a barranca, no meio do mato, e chegamos à choça de um velho seringueiro. Ele 
acendeu um fogo, esquentamos um pouco junto do fogo, depois me deitei numa grande rede 
branca — foi um carinho ao longo de todos os músculos cansados. E então ele me deu um 
pedaço de peixe moqueado e meia caneca de cachaça. Que prazer em comer aquele peixe, 
que calor bom em tomar aquela cachaça e ficar algum tempo a conversar, entre grilos e vozes 
distantes de animais noturnos. 
 Seria possível deixar essa eterna inquietação das madrugadas urbanas, inaugurar de 
repente uma vida de acordar bem cedo? Outro dia vi uma linda mulher, e senti um entusiasmo 
grande, uma vontade de conhecer mais aquela bela estrangeira: conversamos muito, essa 
primeira conversa longa em que a gente vai jogando um baralho meio marcado, e anda 
devagar, como a patrulha que faz um reconhecimento. Mas por que, para que, essa eterna 
curiosidade, essa fome de outros corpos e outras almas? 
 Mas para instaurar uma vida mais simples e sábia, então seria preciso ganhar a vida de 
outro jeito, não assim, nesse comércio de pequenas pilhas de palavras, esse ofício absurdo e 
vão de dizer coisas, dizer coisas... Seria preciso fazer algo de sólido e de singelo; tirar areia do 
rio, cortar lenha, lavrar a terra, algo de útil e concreto, que me fatigasse o corpo, mas deixasse 
a alma sossegada e limpa. 
 Todo mundo, com certeza, tem de repente um sonho assim. É apenas um instante. O 
telefone toca. Um momento! Tiramos um lápis do bolso para tomar nota de um nome, um 
número... Para que tomar nota? Não precisamos tomar nota de nada, precisamos apenas viver 
— sem nome, sem número, fortes, doces, distraídos, bons, como os bois, as mangueiras e o 
ribeirão. 
 

BRAGA, Rubem. 200 crônicas escolhidas. Rio de Janeiro: Record, 1978. p. 262-3. 
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06) O Texto 3 associa vários objetos e ações a um ideal de simplicidade.  
Assinale a alternativa na qual TODOS os itens estão relacionados ao ―sonho de simplicidade‖ 
proposto pelo narrador.  

 
A(   ) Satisfazer as necessidades básicas; beber água fresca; tomar cachaça; realizar trabalho 

braçal; comer alimentação frugal. 

B(   ) Conversar com amigos; usar um pano colorido amarrado ao pescoço; beber um trago de 
cachaça; descansar na rede. 

C(   ) Fumar um cigarro; beber uísque; conversar no bar; ter uma mulher simples; realizar trabalho 
braçal; comer comida natural; acordar cedo. 

D(   ) Fumar cigarros; conversar com amigos no bar; jogar baralho; cortar lenha; lavrar a terra; 
cuidar de bois. 

E(   ) Beber água fresca; fatigar o corpo; tirar areia do rio; andar devagar; dormir na rede; ouvir os 
sons da noite; usar lápis em vez de caneta.  

 
 
07) Considerando o Texto 3, assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE o período 

abaixo:  
Ao propor um ideal de vida simples, o autor constrói um jogo de oposições, entre as quais 
NÃO se inclui a oposição entre... 

 
A(   ) trabalho intelectual representado no escrever VERSUS trabalho braçal representado na 

puxada da rede, no cortar lenha, etc. 

B(   ) conversas vãs sobre intrigas no ambiente urbano VERSUS uma conversa com um caboclo 
tendo por fundo os sons de animais da mata. 

C(   ) usar roupas formais representadas pela gravata VERSUS simplesmente vestir-se com roupa 
limpa. 

D(   ) comer em restaurantes VERSUS saborear peixe recém-pescado, preparado de maneira 
simples. 

E(   ) tentar conquistar mulheres com palavras vãs na penumbra das boates VERSUS conversar 
com uma linda mulher estrangeira enquanto se joga baralho. 

 
 
08) Considere o sentido das palavras vítimas, torrente e grilos nos períodos abaixo: 
 
I. Em 82,2% dos casos (1,7 milhão), as vítimas foram homens. 
II. Isso gerou uma torrente de matérias, posts e tweets ridicularizando a astrologia por ter se 

apegado a algo que foi derrubado há tempos. 
III. Que prazer em comer aquele peixe, que calor bom em tomar aquela cachaça e ficar algum 

tempo a conversar, entre grilos e vozes distantes de animais noturnos. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Nos períodos I e II, as palavras vítimas e torrente foram usadas em sentido denotativo, 

enquanto que em III, o sentido de grilos é conotativo. 

B(   ) Nos períodos I e III, as palavras vítimas e grilos foram usadas em sentido denotativo, 
enquanto que em II, o sentido de torrente é conotativo. 

C(   ) Nos períodos I e III, as palavras vítimas e grilos foram usadas em sentido conotativo, 
enquanto que em II, o sentido de torrente é denotativo. 

D(   ) Em todos os três períodos, as palavras destacadas foram usadas em sentido denotativo. 

E(   ) Em todos os três períodos, as palavras destacadas foram usadas em sentido conotativo. 
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09) A partir de informações fornecidas nos Textos 1, 2 e 3, construíram-se os períodos abaixo. 
Assinale o período CORRETO quanto ao emprego dos sinais de pontuação, segundo a norma 
padrão. 

 
A(   ) Entre 1980 e 2000, as causas externas, as quais incluem homicídios, acidentes, suicídios e 

outras causas não naturais, provocaram cerca de 2 milhões de mortes no País. 
B(   ) Entre 1980 e 2000, a violência registrada nas grandes cidades vitimou, mais de 500 mil 

brasileiros. 
C(   ) Devido a uma mudança chamada precessão no eixo de rotação da Terra, que coloca o Sol 

em uma posição, diferente da que estava há 3 mil anos, deveria ser ajustado o calendário 
dos 12 signos do zodíaco. Acrescentando, o 13o signo chamado Ophiuchus, ou Serpentário. 

D(   ) Apesar de os astrólogos saberem calcular, a precessão dos equinócios desde a 
Antiguidade, as críticas feitas, pelo instrutor de astronomia, alastraram-se e muitas pessoas, 
passaram a tê-las como exemplo de que astrólogos são incompetentes. 

E(   ) Em vez de procurarmos os prazeres vãos da vida urbana, como o uísque, os restaurantes 
caros, e as boates, deveríamos buscar, a felicidade, da comida simples, do trabalho braçal, 
e da vida em contato, com a natureza. 

 
 
 
10) Considerando a norma padrão, assinale a alternativa na qual o termo sublinhado foi 

CORRETAMENTE substituído pelo pronome em destaque. 
 
A(   ) Os cigarros não me dão prazer algum. Por que fumar-lhes? 

B(   ) Quando o velho moqueou o peixe, eu o pedi um pedaço. 

C(   ) Outro dia vi uma linda mulher e tive uma grande vontade de conhecê-la melhor. 

D(   ) A água fresca da talha era boa. Eu lhe tomava com prazer. 

E(   ) Ao comprar uma gravata, tive um ataque de pudor quando lhe pendurei no pescoço. 

 
 
 
11) Considerando a norma padrão da língua portuguesa escrita, marque a alternativa CORRETA 

quanto à concordância verbal. 
 
A(   ) Quase nunca existe servidores dispostos a contestar as medidas adotadas pela direção. 

B(   ) Era possível que ainda houvessem resquícios de presença humana na região. 

C(   ) Acho que fazem, no máximo, dez ou doze anos que a fábrica foi inaugurada. 

D(   ) Projetos de tal magnitude não convêm a um país mergulhado em dívidas. 

E(   ) A reestruturação dos cargos e salários não representariam acréscimo considerável na folha 
de pagamento. 

 
 
 
12) Assinale alternativa na qual, segundo a norma padrão da língua portuguesa, está CORRETA 

a concordância nominal.  
 
A(   ) Ana disse que não sairia porque se sentia meia adoentada. 

B(   ) ―Muito obrigado‖, disse-me ela ao receber os parabéns. 

C(   ) Seguem anexos os documentos solicitados pela promotoria. 

D(   ) Mesmo em dias muito frios, a menina andava descalço constantemente. 

E(   ) Comprou casaco e blusa exclusivas para presentear a namorada. 
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13) Assinale a alternativa CORRETA, segundo a norma padrão da língua portuguesa. 
 
A(   ) Ela disse que era para mim estar lá às sete em ponto. 

B(   ) Jonas pediu para eu fazer parte do elenco de sua peça. 

C(   ) Paulo pediu para ir com nós à feira de informática. 

D(   ) Já não pode haver mais nada entre tu e eu. 

E(   ) Ana falou que estava doente, mas nós vimos ela na danceteria. 

 
14) Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso do acento indicativo de crase. 
 
A(   ) Orientaram-me a preencher o formulário à lápis. 

B(   ) Trabalhávamos de segunda à sexta-feira, das oito às dezoito horas. 

C(   ) À partir de hoje, não aceitaremos alterações no horário das refeições. 

D(   ) Diga à ela que jamais à perdoarei pelas críticas ao meu trabalho. 

E(   ) Chegando ao balcão, dirigiu-se à moça que parecia mais solícita. 

 
15) Considerando a norma padrão, assinale a alternativa CORRETA quanto à flexão verbal. 
 
A(   ) Assim que ela recebe-se o dinheiro, compraria-mos a passagem para o Rio. 

B(   ) Seria preciso que revêssemos todos os procedimentos a fim de encontrar o erro. 

C(   ) Eles se deteram longamente a examinar as fotos e outras evidências antes de emitirem um 
laudo sobre as causas do acidente. 

D(   ) Mesmo que organizemos a comissão, não restarão muitos dias para que se desenvolvam os 
estudos. 

E(   ) Um país que não valoriza a educação não evolue. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna abaixo. 

Em um pen drive de 8GB de espaço, com sistema de arquivos FAT32, o tamanho máximo que 
um arquivo pode ter é de aproximadamente ____ GB. 

 
A(  )  2 
B(  )  8 
C(  )  4 
D(  )  6 
E(  )  1 
 

17) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a seguinte frase a respeito da 
utilização do sistema operacional Windows 7. 

 Para remover o primeiro e o último arquivo contidos em uma pasta que se encontra aberta no 
Windows Explorer, o usuário deve clicar sobre o primeiro arquivo, clicar sobre o último arquivo 
com __________, pressionar __________ e confirmar a remoção dos arquivos. 

 

A (   ) a tecla Shift pressionada – as teclas Ctrl+X 

B (   ) o botão da direita do mouse – as teclas Shift+Del 

C (   ) a tecla Alt pressionada – o botão da direita do mouse, selecionar Remover 

D (   ) a tecla Ctrl pressionada – a tecla Del 

E (   ) a tecla Esc pressionada – o botão da direita do mouse, selecionar Excluir 
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18) Considere as seguintes afirmativas relativas ao uso do Microsoft Word 2007. 

 

I -  A Barra de Ferramentas de Acesso Rápido é uma pequena área na parte superior esquerda 
da Faixa de Opções e contém os itens usados com frequência tais como Salvar, Desfazer e 
Repetir. 

II -  O recurso de Ligação de Dados nos fornece um modo de criar modelos de documentos que 
possuam conexões em tempo real com fontes externas de informação. 

III -  Nos documentos criados podem ser adicionadas Assinaturas Digitais para auxiliar outras 
pessoas a verificarem que o conteúdo não foi alterado desde quando ele foi publicado. 

IV -  Permite salvar documentos como arquivos PDF (Portable Document Format) ou XPS (XML 
Paper Specification).  

V -  O Word XML é um formato de arquivo comprimido e segmentado, que proporciona redução 
significativa no tamanho dos arquivos e ajuda a garantir que arquivos danificados possam ser 
facilmente recuperados. 

 

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A (   ) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

B (   ) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 

C (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

D (   ) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 

E (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 

19) Considere o fragmento de uma planilha do Microsoft Excel 2007 mostrado na figura a seguir. 

 

 

 

Uma função deverá ser aplicada na célula D2 (e copiada até D6) de maneira que a tabela com 
os resultados apresentados seja gerada. Assinale a alternativa que apresenta a função 
CORRETA. 

 

A(  )  =SE(B2<C2;"SIM";"NÃO") 
B(  )  =SE(B2<=C2;"SIM";"NÃO") 
C(  )  =SE(B2<=C2;SIM;NÃO) 
D(  )  =SE(B*<C*;"SIM";"NÃO") 
E(  )  =SE(B$2<C$2;SIM;NÃO) 
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20) Assinale a alternativa CORRETA a respeito da utilização do serviço de correio eletrônico (e-
mail) da Internet. 

 

A (   ) Os arquivos anexados a mensagens de e-mail são transmitidos usando o protocolo 
HTTPS, que efetua a transmissão do arquivo com segurança, garantindo que ninguém 
além dos destinatários especificados na mensagem terá acesso ao arquivo. 

B (   ) O envio de mensagens de correio eletrônico é realizado utilizando o protocolo SMTP, que 
efetua o transporte da mensagem da máquina do usuário até o servidor de envio de correio 
eletrônico, e deste ao(s) servidor(es) de e-mail do(s) destinatário(s) da mensagem.  

C (   ) Os endereços constantes do campo CCO de uma mensagem de e-mail receberão, além 
da própria mensagem, todas as respostas enviadas a ela.  

D (   ) O campo RE de uma mensagem de e-mail indica para qual endereço o destinatário deve 
enviar uma resposta à mensagem. 

E (   ) O acesso a mensagens armazenadas na caixa postal do usuário do serviço de correio 
eletrônico é efetuado usando o protocolo FTP. 

 

 
 

A expressão Patrimônio, nas questões que seguem, é utilizada com a conotação que lhe é dada 
pela Resolução CFC n. 750, de 29 de dezembro de 1993, com as alterações da Resolução CFC 
n. 1.282, de 28 de maio de 2010. Ou seja, Patrimônio é o conjunto de bens, de direitos e de 
obrigações para com terceiros de uma entidade. 

O Patrimônio engloba os ativos (bens e direitos) e os passivos (obrigações para com terceiros, 
incluídos os eventuais lucros e/ou dividendos destinados, mas ainda não pagos, aos sócios). 

Também nesta prova, a expressão Inventário Geral é utilizada para o relatório contábil que lista 
todos os itens componentes do Patrimônio de uma entidade em um dado momento. Logo, para 
fins desta prova, no Inventário Geral não comparecem as contas do denominado "Patrimônio 
Líquido". 
 

Com as informações abaixo, responda às questões 21, 22 e 23. 
 

ATENÇÃO: As seguintes siglas são utilizadas para as questões 21, 22 e 23 

A Ativo 

P Passivo (obrigações para com terceiros) 

PL Patrimônio Líquido 

IG Inventário Geral  

 
21) Sejam as seguintes quatro afirmativas: 
 

I. O IG contém todos os componentes do Patrimônio de uma entidade, apenas se tal IG for 
analítico. 

II. O IG contém todos os componentes do Patrimônio de uma entidade. 

III. O IG contém apenas os componentes do Ativo de uma entidade. 

IV. O IG contém os componentes do Ativo menos os componentes do Passivo surgindo, por 
diferença, os componentes do Patrimônio Líquido. 

 

 Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
B(   ) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
C(   ) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
D(   ) Somente a afirmativa IV é verdadeira. 
E(   ) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
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22) Sejam as seguintes quatro afirmativas: 
 

I. A equação básica da Contabilidade pode ser expressa por A  -  P  -  PL  = 0. 

II. A equação básica da Contabilidade pode ser expressa por A  =  P  -  PL. 

III. Apenas em alguns casos é que a equação básica da Contabilidade pode ser expressa por  

 A - P - PL = 0. 

IV. Jamais a equação básica da Contabilidade pode ser expressa por A + PL = P. 
 

 Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
B(   ) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
C(   ) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
D(   ) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
E(   ) Somente a afirmativa IV é verdadeira. 
 
 
23) Sejam as seguintes quatro afirmativas: 
 
I. O valor do A ou é positivo ou é nulo. 
II. O valor do P ou é positivo ou é nulo. 
III. O valor do A é positivo apenas se, no mesmo momento, o valor do P for negativo. 
IV. O valor do P é negativo apenas se, no mesmo momento, o valor do A for nulo. 
 
 Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
B(   ) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
C(   ) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
D(   ) Somente a afirmativa IV é verdadeira. 
E(   ) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
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24) O Balancete de Verificação da Cia. Prudência apresenta as contas e seus respectivos saldos 
em 30.09.2010.  

CIA. PRUDÊNCIA 

Balancete de Verificação em 30/set./2010 

Caixa     R$   3.000 

Despesas de Salários     R$ 12.200 

Fornecedores     R$ 12.000 

Receita de Vendas     R$ 16.000 

Capital Social     R$   9.000 

Bancos conta Movimento     R$ 13.600 

Despesas com Propaganda     R$   3.000 

Duplicatas Descontadas     R$   6.000 

Salários a Pagar     R$   6.200 

Reserva Legal     R$   3.000 

Duplicatas a Receber     R$ 10.000 

Despesas com Impostos     R$   1.600 

Despesas com Depreciação     R$   1.400 

Impostos a Recolher     R$   5.800 

Juros Obtidos      R$      200 

Depreciação Acumulada Móveis     R$   2.800 

Prejuízos Acumulados     R$   8.000 

Adiantamento de Clientes     R$ 10.000 

Móveis e Utensílios     R$ 18.200 

 

 Com base apenas nas informações acima, é CORRETO afirmar que em 30.09.2010: 
 

A(   ) o Ativo apresenta o valor de R$ 44.800. 

B(   ) o Passivo apresenta o valor de R$ 30.000. 

C(   ) as Receitas totalizam o valor de R$ 16.000. 

D(   ) as Contas Retificadoras do Ativo apresentam o valor de R$ 2.800. 

E(   ) o Patrimônio Líquido apresenta um superávit no valor de R$ 2.000. 

 

 

25) O fato contábil que ao mesmo tempo aumenta o ativo, diminui o ativo e aumenta o Patrimônio 
Líquido é um fato contábil misto aumentativo. Assinale a alternativa em que o fato contábil se 
enquadra CORRETAMENTE nesta condição. 

 

A(   ) Recebimento de duplicatas de clientes, com atraso, tendo sido previstos juros de mora para 
estas situações. 

B(   ) Venda de uma mercadoria, a vista, com prejuízo. 

C(   ) Depósito de dinheiro no Banco do Brasil. 

D(   ) Venda de um bem, a prazo, pelo preço de custo. 

E(   ) Venda de um bem, a prazo, com prejuízo. 
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26) Assinale a alternativa CORRETA. 

 A Mercearia Leandro & Leonardo Ltda. – ME utiliza um sistema de controle de seus negócios 
bastante simplificado: as receitas correspondem aos recebimentos ocorridos em seu caixa 
decorrentes de suas vendas a vista, e as despesas correspondem aos desembolsos de caixa, 
como salários pagos, pagamento do SIMPLES, pagamentos das contas de luz, água, 
telefone, aluguel e das compras efetuadas, quase sempre, a vista ou a prazos curtíssimos.  

 A implantação de um sistema tão simples de controle em uma empresa comercial de pequeno 
porte não poderia ser aceita por não atender ao Princípio Contábil: 

 

A(   ) do Registro pelo Valor Original. 

B(   ) da Continuidade. 

C(   ) da Oportunidade. 

D(   ) da Competência. 

E(   ) da Prudência.  

 

 

27) Na contabilidade pública, conforme orientada pelo MCASP, parte I, PCO, deve-se registrar a 
aprovação do planejamento e orçamento. No exemplo aqui apresentado para lançamentos 
contábeis, o objetivo é registrar a aprovação da despesa fixada numa LOA. 

 

 Código Título da Conta 

D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito disponível 

C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito empenhado a liquidar 

 

 Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) O lançamento é correto porque a conta debitada identifica corretamente o fato contábil e 
suas respectivas contrapartidas. 

B(   ) O lançamento é errado, embora ficasse correto se a conta debitada fosse invertida e 
houvesse outra contrapartida.  

C(   ) O lançamento é correto porque a liquidação da despesa ocorre na aprovação, 
independentemente da contrapartida.   

D(   ) O lançamento é errado porque nenhuma das contas pertence ao subsistema orçamentário. 

E(   ) O lançamento é correto porque a operação descrita é do nível de execução orçamentária. 

 

 

28) Na contabilidade pública, conforme orientada pelo MCASP, parte I, PCO,  tem-se: 

   ―São operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender 
ao objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito as transferências obrigatórias ou 
voluntárias a outros Entes da Federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de 
subsídios, subvenções, auxílios, contribuições e financiamentos, dentre outros.‖ 

 

 Assinale a alternativa CORRETA, a respeito da definição acima transcrita. 

 

A(   ) Diretriz. 

B(   ) Processo.  

C(   ) Meta.   

D(   ) Ação.  

E(   ) Diagnóstico. 
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29) Na contabilidade pública, conforme orientada pelo MCASP, parte I, PCO, deve-se registrar a 
receita orçamentária, desde que se conheça, com razoável segurança, o valor a arrecadar. No 
exemplo aqui apresentado para lançamentos contábeis, o objetivo é registrar uma operação 
da receita orçamentária.  

 

 Código Título da Conta 

D 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos tributários a receber (P) 

C 4.1.1.2.x.xx.xx Imposto sobre o patrimônio e a renda 

 

 Assinale a alternativa CORRETA, a respeito deste registro. 

 

A(   ) O lançamento refere-se à arrecadação, pois o contribuinte pagou ao Estado. 
B(   ) O lançamento refere-se ao momento em que se reconhece o fato gerador.  
C(   ) O lançamento refere-se ao cancelamento da receita já arrecadada.   
D(   ) O lançamento refere-se ao momento em que se reconhece a renúncia da receita. 
E(   ) O lançamento refere-se ao recolhimento que o banco faz para o Tesouro. 
 
 
30) Na contabilidade pública, conforme orientada pelo MCASP, parte II, PCP, tem-se Variações 

Patrimoniais que recebem denominações conceituais próprias. No exemplo aqui apresentado 
para lançamentos contábeis, uma dessas denominações está exposta.  

 

 Código Título da Conta 

D 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos tributários a receber (P) 

C 4.1.1.2.x.xx.xx Imposto sobre o patrimônio e a renda 

 

 Assinale a alternativa CORRETA, a respeito da identificação da variação patrimonial. 

 
A(   ) Variação patrimonial quantitativa. 
B(   ) Variação patrimonial qualitativa. 
C(   ) Variação patrimonial limitativa. 
D(   ) Variação patrimonial permutativa. 
E(   ) Variação patrimonial recíproca. 
 
 
31) Entre os conceitos orçamentários, tem-se o princípio estabelecido, de forma expressa, pelo 

caput do art. 2º da Lei n. 4.320, de 1964, recepcionado e normatizado pelo § 5º do art. 165 da 
Constituição Federal, que determina que a LOA, de cada ente federado, deverá conter todas 
as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público.   

 
 Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE este princípio orçamentário. 
 
A(   ) Orçamento bruto. 
B(   ) Universalidade. 
C(   ) Anuidade.  
D(   ) Unidade.   
E(   ) Exclusividade.  
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32) Assinale a alternativa CORRETA.  

 O estágio da despesa que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por 
base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, é denominado de: 

 

A(   ) empenho. 

B(   ) recolhimento.  

C(   ) pagamento.   

D(   ) liquidação.  

E(   ) suprimento. 

 

 

33) A natureza de receita é a menor célula de informação no contexto orçamentário para as 
receitas públicas e, por isso, contém todas as informações necessárias para as devidas 
alocações orçamentárias.   

 Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE a classificação, nos seis níveis, da 
natureza da receita, conforme indicado pelo MCASP, parte I, PCO. 

 

A(   ) Categoria econômica; origem; espécie; rubrica; fonte; subfonte.  

B(   ) Categoria econômica; origem; fonte; espécie; rubrica; alínea.   

C(   ) Categoria econômica; fonte; espécie; rubrica; alínea; subalínea.    

D(   ) Categoria econômica; origem; espécie; rubrica; sub-rubrica; subalínea.   

E(   ) Categoria econômica; origem; espécie; rubrica; alínea; subalínea. 

 

 

34) Assinale a alternativa CORRETA.  

 O elemento do patrimônio público que compreende os recursos controlados pela entidade 
como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem para a entidade 
benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços é denominado de:  

 

A(   ) passivo.  

B(   ) saldo patrimonial.   

C(   ) resultado nominal.  

D(   ) resultado patrimonial. 

E(   ) ativo. 

 

 

35) Em relação aos custos de estoques, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A(   ) Devem abranger todos os custos de compra.  

B(   ) Devem abranger custos posteriores à venda ou à entrega ao cliente.  

C(   ) Devem abranger custos de conversão e outros incorridos referentes ao deslocamento.  

D(   ) Devem abranger impostos não recuperáveis.  

E(   ) Devem abranger custos referentes ao processo de produção. 
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36) A entidade desenvolveu um novo sistema para registrar os processos licitatórios de forma 
mais eficaz, que irá resultar no aumento dos serviços prestados.  

      Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de X7, os gastos incorridos para o 
desenvolvimento do sistema foram de R$ 2.000,00, dos quais R$ 1.800,00 foram incorridos 
antes de 01 de dezembro de X7 e R$ 200,00 incorreram entre 01 de dezembro de X7 e 31 de 
dezembro de X7. O valor recuperável dos serviços do sistema (incluindo saídas futuras de 
caixa para concluir o desenvolvimento antes que esteja disponível para uso) é estimado em 
R$ 1.000,00.  

      A entidade é capaz de demonstrar, em 01 de dezembro de X7, que o sistema recém 
desenvolvido atendeu aos critérios para o reconhecimento como um ativo intangível.  

      Assinale a alternativa CORRETA para o valor a ser reconhecido, no final do exercício de X7, 
para o sistema desenvolvido, como ativo intangível. 

 

A(   ) R$ 2.000,00  

B(   ) R$ 2.200,00 

C(   ) R$ 1.800,00  

D(   ) R$    200,00 

E(   ) R$ 1.000,00 

 
 
37) A entidade desenvolveu um novo sistema para registrar os processos de contratação de 

serviços prestados de forma mais eficaz, que irá resultar no aumento dos serviços prestados.  
      Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de X7, os gastos incorridos para o 

desenvolvimento do sistema foram de R$ 3.000,00, dos quais R$ 2.700,00 foram incorridos 
antes de 01 de dezembro de X7 e R$ 300,00 incorreram entre 01 de dezembro de X7 e 31 de 
dezembro de X7. O valor recuperável dos serviços do sistema (incluindo saídas futuras de 
caixa para concluir o desenvolvimento antes que esteja disponível para uso) é estimado em 
R$ 1.500,00.  

      A entidade é capaz de demonstrar, em 01 de dezembro de X7, que o sistema recém 
desenvolvido atendeu aos critérios para o reconhecimento como um ativo intangível.  

      Assinale a alternativa CORRETA para o valor a ser reconhecido, no final do exercício de X7, 
como variações patrimoniais diminutivas. 

 
A(   ) R$    300,00 
B(   ) R$ 3.000,00 
C(   ) R$ 2.700,00 
D(   ) R$ 3.300,00 
E(   ) R$ 1.500,00 
 
 
38) Na contabilidade pública, conforme orientada pelo MCASP, parte IV, PCASP, tem-se um 

subsistema que registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros 
relacionados com as variações do patrimônio público, subsidiando a administração com 
informações tais como:  

I. alterações nos elementos patrimoniais;  
II. resultado econômico; e  
III. resultado nominal.  
            
 Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA denominação desse subsistema.  
 
A(   ) Subsistema de informações patrimoniais.   
B(   ) Subsistema de informações de compensação. 
C(   ) Subsistema de informações de custos.  
D(   ) Subsistema de informações orçamentárias.  
E(   ) Subsistema de informações primárias. 
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39) Com o advento da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a qual regulou a instituição da 
       retenção de Tributos e Contribuições Federais, passou-se ao recolhimento antecipado destes 
       tributos, os quais deverão ser retidos diretamente pelo tomador dos serviços, quando 
       superiores a R$ 5.000,00.  
        
       Assinale a alternativa CORRETA que indica qual o regime de reconhecimento para 
       fins de retenção destes tributos. 
 
A (   ) Regime de competência. 
B (   ) Regime de caixa. 
C (   ) Regime misto. 
D (   ) Regime do lucro presumido. 
E (   ) Regime do lucro real.  
 
 
40) Dos valores de contribuição para a Cofins e o PIS/Pasep apurados, a pessoa jurídica 

submetida à incidência não cumulativa poderá descontar créditos, calculados mediante a 

aplicação das alíquotas de _______________ para a Cofins e de ________________ para o 

PIS/Pasep.  

 
      Assinale a alternativa CORRETA que completa, respectivamente, as lacunas acima. 
 
A (   ) R$ 3,00 – R$ 1,65 
B (   ) R$ 7,60 – R$ 0,65 
C (   ) R$ 3,00 – R$ 0,65 
D (   ) R$ 7,60 – R$ 1,65 
E (   ) R$ 7,60 – R$ 1,00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 
 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     

 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     
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