
 

 
 
 
 

CARGO: CONTADOR     
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
 

O tempo total concedido para resolução da prova é de 3 (três) horas, incluindo o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta. 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 

Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu e 
transcreva-os nos campos abaixo. Transcreva também os números correspondentes ao local, setor, 
grupo e ordem. Assine no local indicado. 

Verifique no caderno de prova se faltam folhas, 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.   

Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas (de “A” a “E”), das quais apenas 1 
(uma) é correta. 

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. 

Examine o cartão-resposta e veja se há marcações indevidas no campo destinado às suas 
respostas. Se houver, reclame imediatamente. 

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

Questões em branco ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

Não será permitida, sob pena de eliminação: comunicação entre candidatos, empréstimo entre 
candidatos, consulta a material didático-pedagógico, porte/uso de calculadoras, relógio de qualquer 
modelo, telefone celular, bip, telemensagem ou qualquer tipo de aparelho eletrônico (mesmo 
desligado). 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá se 
retirar definitivamente do grupo de realização da prova a partir das 16h 30min (horário oficial de 
Brasília). 

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

 
___________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 
 
INSCRIÇÃO 
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NOME DO(A) CANDIDATO(A) 

 
 
 

 LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM 
 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Santa Catarina 

CONCURSO PÚBLICO  
EDITAIS: 048/IFC/2009,  

002/UFSC-IFC/2009 e 004/UFSC-IFC/2009 
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Texto 1 

 
Psicanálise é linguagem 

 
            A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos 
um instrumento. Quem a usa com maestria é admirado. São autores que, com a linguagem, 
emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e cinema. Mas, quando há uma dúvida, e 
uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a busca de um significado. 
            O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, 
procura verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo.  
            A palavra também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo 
espirituoso, seja no acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro. 
            A palavra abriga a diversidade linguística. A imagem bíblica da Torre de Babel, um 
prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no mundo hoje globalizado, só errou num 
ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, não importa onde nasceram ou vivem. 
            Os seres humanos estão habituados a cantarolar, pedir socorro, demandar, ordenar e 
espantar-se quando falas inusitadas lhes escapam. Fantasias, enganos, mentiras e verdades. 
Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz, e se julga senhor do 
instrumento, como um pincel, um lápis, um formão, uma arma, um espelho. 
 
Verdades construídas 
            Imersos na linguagem, não percebemos que ela constitui o universo ao nosso redor, a 
comunicação, o onírico e o real, que nomeia o que nos rodeia. É senhora de tudo: ordena o 
pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação. 
            O nome, próprio, é um pedacinho de linguagem, na cadeia da linguagem. Acreditar 
que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano nutre. Eu 
domino a linguagem e vou até fazer um curso de oratória para fascinar o mundo. Eu percebo 
que falo a alguém apenas o que pretendo. Eu percebo que a camuflagem e o engodo são 
atributos que manejo. Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser. 
            Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da 
linguagem, o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. Ousadia vitoriosa. Aplicar a 
linguagem por meio da psicanálise é uma faceta de sua obra que seria resgatada por, dentre 
outros, Jacques Lacan. 
            Cruzamos o século 20 e entramos no século 21 ouvindo o anúncio da morte anunciada 
da psicanálise. E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece no campo das 
terapêuticas. Certamente, essa permanência é devida, entre outras referências, à maneira 
como os psicanalistas demonstram que a linguagem, não obstante os labirintos que se 
constroem com ela, transporta pelo menos um pedacinho de verdade. 
            Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que 
cada um carrega no coração do seu ser. 
 
(MAZZEI, D. Psicanálise é linguagem. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 2, edição 5, p. 8, maio 
2007. Especial Psicanálise & Linguagem.) 
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01) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  

A(  ) quanto mais proficiente o falante, mais apto estará a controlar a manifestação do conteúdo que 
revela seu mundo interior. 

B(  ) o sucesso no tratamento do sofrimento psíquico é obtido por meio do lógico estabelecimento de 
relações entre as palavras. 

C(  ) muito da permanência da psicanálise na terapia contemporânea se deve ao fato de a linguagem 
conter algo da verdade que há em nós. 

D(  ) o ponto de vista do autor do texto é de que o ser humano domina a linguagem, e não o 
contrário. 

E(  ) os labirintos que a língua cria se constituem na razão pela qual se cumprirá, no século 21, a 
anunciada morte da psicanálise. 

 
 

02) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1. 

(  )  O erro mencionado em relação à imagem bíblica da Torre de Babel refere-se ao fato de que, 
apesar da diversidade linguística, os homens, de algum modo, se comunicam. 

(  )  A linguagem, por causa dos labirintos que se constroem com ela, transporta pelo menos um 
pedacinho de verdade. 

(  )  Aplicar a linguagem por meio da psicanálise é uma faceta da obra do pioneiro nessa área: 
Jacques Lacan. 

(  )  O texto coloca em contraste duas ideias acerca da relação entre o homem e a linguagem: ora ele 
a maneja como um instrumento, ora ela o influencia. 

(  )  “Verdades construídas” (linha 17), a que se refere o texto, retoma a ideia da metáfora da Torre 
de Babel (linha 9). 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

A(  ) F – F – F – V – V  
B(  ) F – V – V – F – F  
C(  ) V – F – F – V – V  
D(  ) V – V – V – F – F  
E(  ) V – F – F – V – F  
 
 

03) Analise as ocorrências da palavra que nos períodos abaixo. 

I.  A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos um 
instrumento. (linhas 1-2) 

II.  O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, procura 
verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo. (linhas 5-6) 

III.  Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre. (linhas 21-22) 

IV.  Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da linguagem, 
o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. (linhas 26-27) 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(  ) “Que” é conjunção em I e na primeira ocorrência de III. 
B(  ) “Que” é pronome relativo em I, II e IV. 
C(  ) Em I, II e IV, não há vírgula antes de “que” porque se trata de orações adjetivas restritivas. 
D(  ) Em III, “que” é pronome relativo na primeira ocorrência e conjunção integrante na segunda 

ocorrência. 
E(  ) A colocação de vírgula antes de “que” em II e na segunda ocorrência de III é facultativa, uma 

vez que não altera o sentido da frase. 
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04) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) a locução “não obstante” (linha 33) pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “em 

detrimento de”. 

B(  ) o pronome “lhes” (linha 13) refere-se a “falas inusitadas” (linha 13). 

C(  ) não há relação semântica entre “somos os senhores da linguagem” (linha 22) e “o ser humano” 
(linha 22), uma vez que este é singular e aquele é plural. 

D(  ) o substantivo “bálsamo” (linha 7) foi usado em sentido conotativo. 

E(  ) no trecho “[...] não obstante os labirintos que se constroem com ela [...]”, (linhas 33-34) a 
próclise é opcional. 

 
 
 

05) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação às palavras 
sublinhadas no excerto do texto 1. 

 
“Mas, quando há uma dúvida, e uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a 
busca de um significado” (linhas 3-4). 

 
(  )  de um significado é complemento verbal da palavra busca. 

(  )  quando é conjunção que introduz oração subordinada com ideia de tempo. 

(  )  para é preposição que traz ideia de finalidade. 

(  )  a é preposição que determina a palavra leitura. 

(  )  a vírgula após a palavra incompreendida marca o deslocamento de oração adverbial. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(  ) F – F – F – V – V  

B(  ) F – V – V – F – V  

C(  ) F – V – V – F – F  

D(  ) V – F – F – V – F  

E(  ) V – F – V – F – V  
  
 
 

06) Entre os pares de frases extraídas do texto 1, assinale aquele em que a segunda frase 
estabelece, explicitamente, com a anterior, uma relação de conclusão. 

 
A(  ) “Eu percebo que a camuflagem e o engodo são atributos que manejo.” (linhas 24-25) 

“Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser.” (linha 25) 

B(  ) “Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz e se julga senhor do 
instrumento.” (linhas 14-15) 
“Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre.” (linhas 21-22) 

C(  ) “A palavra abriga a diversidade linguística.” (linha 9) 
“Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que cada 
um carrega no coração do seu ser.” (linhas 35-36)   

D(  ) “Quem a usa [a linguagem] com maestria é admirado.” (linha 2) 
“São autores que, com a linguagem, emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e 
cinema.” (linhas 2-3)  

E(  ) “[A linguagem] é senhora de tudo: ordena o pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação.” 
(linhas 19-20) 
“Eu  domino  a  linguagem  e  vou  até  fazer  um  curso  de  oratória  para  fascinar  o  mundo.” 
(linhas 22-23)  
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07) Com base no texto 1, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.  
 
(  )  No sétimo parágrafo, o referente do pronome eu, mencionado várias vezes, é o autor do texto. 

(  )  Na frase a seguir, há falta de paralelismo sintático entre as orações sublinhadas: “A palavra 
também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo espirituoso, seja no 
acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro.” (linhas 7-8) 

(  )  O tempo verbal predominante no texto é o presente. 

(  )  Nas quatro palavras a seguir, observa-se um processo de derivação pelo qual um substantivo é 
formado por meio do acréscimo de sufixo a uma base verbal: ousadia (linha 27); permanência 
(linha 32); anunciada (linha 30); linguística (linha 9).   

(  )  Na frase “E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece [...]” (linha 31) a expressão 
sublinhada pode ser substituída por apesar disso, sem prejuízo de sentido.   

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – F – V – V – V 

B(  ) V – V – F – F – F  

C(  ) F – V – V – F – V 

D(  ) F – F – F – V – V 

E(  ) V – V – V – F – V 
 
 
 
08) Observe os tempos em que estão conjugados os verbos destacados no excerto do texto 1. 
 

“A imagem bíblica da Torre de Babel, um prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no 
mundo hoje globalizado, só errou num ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, 
não importa onde nasceram ou vivem.” (linhas 9-11) 

 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I.  A locução seriam criadas pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “viriam a ser criadas”. 

II.  Errou e nasceram apresentam-se no mesmo tempo verbal. 

III.  Podemos substituir nasceram por tenham nascido sem alteração do sentido temporal. 

IV.  Podemos substituir vivem por viveram sem alteração do sentido temporal. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

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

D(  ) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
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Texto 2 

 
SOS Gramatical 

Uma esquina educativa 
 
           Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez. Do outro lado da linha, uma 
dúvida – a décima segunda do dia. “Você quer saber como se escreve insossa?”, repetiu a 
plantonista. Sim, era o que a pessoa queria. Considerando o nível de dificuldade das 
perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria 
bico. Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais. Depois de uma espiada no computador, ela responde: “A palavra é com s e ss.” 
           Illiana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico 
mantido há quase trinta anos pela prefeitura da cidade. De segunda a sexta, das 8 às 18 
horas, ela e um grupo de oito professores – seis de português, um de inglês e um de espanhol 
– se revezam em dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções 
gramaticais da palavra que (conjunção, pronome, preposição, advérbio etc.). As perguntas são 
feitas por telefone e fax ou “presencialmente” (como dizem os modernos). É a modalidade 
preferida dos moradores do bairro Damas, onde fica o escritório, porque um pulo no plantão 
economiza o telefonema. 
           Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e 
o significado de nomes de pessoa. Circula pelo escritório o polpudo Dicionário de Nomes de 
Bebês, com 8 mil verbetes. “Quer saber o seu?”, Illiana pergunta ao usuário Henrique. “Está 
aqui: ‘príncipe encantador e poderoso.’” Há que [prep. acidental] duvidar um tanto dos rigores 
do dicionário, o que não impediu Henrique de ganhar o dia. De posse da informação, 
certamente apareceu no emprego com a altivez de um cavaleiro medieval. 
          Variando dos 30 aos 50 anos de idade, todos os plantonistas têm curso superior e 
quase todos lecionam nas universidades públicas de Fortaleza (são duas). Com o cargo de 
oráculo gramatical, reforçam o orçamento em 953 reais mensais. 
           Entre uma pergunta e outra sobre ortografia, sintaxe, morfologia ou pontuação, são por 
vezes instados a dirimir dúvidas que [pron. rel. com função de sujeito] extrapolam os precisos 
limites da ciência gramatical. Uma vez, preparada para atender o telefone e fazer, digamos, 
alguma rápida análise sintática – por exemplo, da frase “Vão-se os anéis, ficam os dedos” –, 
Illiana foi surpreendida: “Quem era o ator que [pron. rel. com função de sujeito] fazia O Bem-
Amado?” Meio no reflexo, ela respondeu na bucha: “Paulo Gracindo.” Entusiasmada, a 
consulente prosseguiu: “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do 
padre Marcelo Rossi?” Illiana não tinha. 
 

(Adaptado de SOS Gramatical. Piauí, Rio de Janeiro, ano 3, n. 30, p. 12-13, mar. 2009) 
 

 
 
09) Com base no texto 2, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) O texto é predominantemente organizado em torno de opiniões e não de fatos.  

B(  ) A ideia principal do texto é enfatizar a necessidade de o indivíduo ter conhecimento de regras 
gramaticais para ser bem-sucedido no emprego.   

C(  ) No texto aparecem expressões típicas de registro informal, tais como “bico” (linha 5), “depois de 
uma espiada” (linha 6), “um pulo no plantão” (linha 13), “na bucha” (linha 29), as quais  
comprometem a credibilidade do Plantão Gramatical.  

D(  ) No primeiro parágrafo, o pronome você (linha 2) e a palavra pessoa (linha 3) remetem ao 
mesmo referente.  

E(  ) O autor da matéria faz uma crítica à coordenadora do Plantão Gramatical por ela não saber 
responder à pergunta mencionada ao final do último parágrafo.  
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10) Leia o excerto e assinale a alternativa CORRETA. 

“Do outro lado da linha, uma dúvida – a décima segunda do dia. ‘Você quer saber como se 
escreve insossa?’ [...] Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte 
enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria bico.” (linhas 1-5) 

 
A(  ) A palavra bico está em itálico porque se trata de um neologismo. 

B(  ) A palavra “essa” refere-se a “dificuldade”. 

C(  ) O nível de dificuldade das consultas ao SOS Gramatical era alto em relação à pergunta que 
Illiana acabara de receber. 

D(  ) As palavras “nível” e “categoria” apresentam o mesmo sentido no texto. 

E(  ) A palavra “Considerando” pode ser substituída por “Descartando” sem perda das relações 
sintático-semânticas. 

 
 

11) Considere a relação semântica estabelecida entre as orações de cada frase abaixo. 
 

1. “Tal  como  canja  de  galinha  e  água-benta, um  Aurélio  ou  um  Houaiss  nunca  é  demais.” 
(linhas 5-6) 

2. “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do padre Marcelo Rossi?” 
(linhas 30-31) 

3. “De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, ela e um grupo de oito professores [...] se revezam em 
dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções gramaticais da palavra 
que.”  (linhas 8-11) 

4. “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa.” (linhas 15-16) 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das relações semânticas, de cima 
para baixo. 

 
A(  ) causalidade / concessão / temporalidade / adição 

B(  ) comparação / causalidade / finalidade / adição 

C(  ) comparação / oposição / temporalidade / adição 

D(  ) condicionalidade / causalidade / explicação / alternância 

E(  ) alternância / concessão / finalidade / restrição  
 
 
12) Assinale a alternativa que apresenta a reescrita CORRETA da frase abaixo, do ponto de vista da 

norma culta da língua portuguesa, sem prejuízo do significado da frase extraída do texto.   

“IIliana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico mantido 
há quase trinta anos pela prefeitura da cidade.” (linhas 7-8) 

 
A(  ) A prefeitura da cidade mantém, há quase trinta anos, um tira-dúvidas linguístico, o Plantão 

Gramatical de Fortaleza, do qual Illiana é coordenadora. 

B(  ) Há quase trinta anos, Illiana coordena o Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas 
linguístico que a prefeitura da cidade mantém.  

C(  ) A prefeitura da cidade mantém um tira-dúvidas linguístico, o Plantão Gramatical de Fortaleza, 
sendo que o mesmo é coordenado por Illiana há quase trinta anos.  

D(  ) Illiana é a coordenadora de um tira-dúvidas linguístico, o cujo é mantido pela prefeitura da 
cidade há quase trinta anos: o Plantão Gramatical de Fortaleza.   

E(  ) A prefeitura da cidade de Fortaleza mantém, há quase trinta anos, o Plantão Gramatical que é 
um tira-dúvidas linguístico aonde Illiana é coordenadora. 
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13) Analise as frases abaixo e identifique as que expressam a opinião do autor. 
 
I.  “Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez”. (linha 1) 

II.  “Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais”. (linhas 5-6) 

III.  “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa”. (linhas 15-16) 

IV.  “Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta 
diariamente, essa poderia entrar na categoria bico”. (linhas 3-5) 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente as frases I e IV expressam a opinião do autor. 

B(  ) Somente as frases II e III expressam a opinião do autor. 

C(  ) Somente as frases III e IV expressam a opinião do autor. 

D(  ) Somente as frases II e IV expressam a opinião do autor. 

E(  ) Somente as frases I e III expressam a opinião do autor. 
 
 
 
14) Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é SINÔNIMO do termo transcrito do texto 2. 
 
A(  ) destrinchar (linha 10)  =  esmiuçar 

B(  ) oráculo (linha 23)  = pregador 

C(  ) polpudo (linha 16)  =  vultuoso 

D(  ) altivez (linha 20)  =  alteridade 

E(  ) instados (linha 25)  =  intencionados 
 
 
 
15) Observe os fragmentos abaixo.  

(Adaptado de MACHADO, J. Pisando no “Z”. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 3, n. 30, abr. 2008). 
 
(  )  Não há nada de mal nisso, porque em português há regras ortográficas algo movediças e as 

exceções são muitas. 

(  )  Mesmo assim, sempre haverá dúvidas. 

(  )  No entanto, é bom que as haja, para que se consulte o dicionário. 

(  )  Muita gente, inclusive bem escolarizada, tem dificuldade com a grafia de certas palavras. 

(  )  Afinal, quem não tem dúvidas não aprende. 

(  )  Só a leitura e a escrita constantes podem dar alguma segurança ao escriba. 
 

Considerando a ordenação numérica apresentada nas alternativas a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA em que os fragmentos constituem um parágrafo coeso e coerente.  

 
 

A(  ) 6,  3,  2,  1,  4,  5 

B(  ) 2,  3,  5,  4,  6,  1 

C(  ) 6,  5,  4,  3,  2,  1 

D(  ) 5,  4,  3,  2,  6,  1 

E(  ) 2,  4,  5,  1,  6,  3 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Assinale a alternativa CORRETA. 

A teoria patrimonialista divide as contas em dois grupos principais, que são:  

 
A(   ) Definitivas e Transitórias. 

B(   ) Patrimoniais e de Resultado. 

C(   ) Analíticas e Sintéticas. 

D(   ) Residuais. 

E(   ) Ativo e Passivo. 

 
 
Com os dados abaixo, responda às questões 17 e 18. 
 
A Empresa Comercial XYZ apresentou em 31/12/2008, imediatamente antes do encerramento das 
contas de resultados, os seguintes saldos: 
 

Discriminação R$ 
ICMS sobre vendas de mercadorias 6.000 
Vendas canceladas de mercadorias 4.000 
Custo dos produtos ou mercadorias vendidos 23.000 
Receita bruta com vendas de mercadorias, incluindo o ICMS 44.000 
Outros impostos sobre vendas de mercadorias 3.000 
Abatimentos incondicionais sobre vendas de mercadorias 2.000 
Receitas financeiras 1.600 
Variações monetárias ativas 1.400 
Despesas financeiras 1.000 

 
17) Assinale a alternativa CORRETA. 

Considerando os dados da Empresa Comercial XYZ, detalhados acima, o Lucro Bruto foi de: 

 
A(   ) R$ 6.000 

B(   ) R$ 7.000 

C(   ) R$ 4.000 

D(   ) R$ 10.000 

E(   ) R$ 8.000 

 
18) Assinale a alternativa CORRETA. 

Considerando os dados da Empresa Comercial XYZ apresentados em 31/12/2008, 
imediatamente antes do encerramento das contas de resultados, detalhados no enunciado 
acima, a Receita Operacional Líquida foi de: 

 
A(   ) R$ 25.000 

B(   ) R$ 27.000 

C(   ) R$ 29.000 

D(   ) R$ 24.000 

E(   ) R$ 23.000 
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Com os dados abaixo, responda às questões 19, 20 e 21. 
 
 A Cia. Campeche foi constituída em 01/jan./05 e encerra seus exercícios sociais a cada 
31/dezembro. Do "lucro líquido" de cada exercício social são destinados 60% para dividendos, 
dividendos que sempre são pagos durante o exercício social seguinte. Quando a empresa apura 
"prejuízo líquido", não há destinação. 

 Ela presta serviços de lavação de carros e a única despesa que incorre para auferir as 
receitas é com os salários dos lavadores. Ela foi constituída com um Capital Social de R$ 8.900, 
totalmente integralizado em moeda corrente. Depois disso, os sócios jamais aumentaram ou 
reduziram seu Capital Social. A correta Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados da Cia. 
Campeche relativa ao exercício social de 2007 é a seguinte: 

CIA.  CAMPECHE  

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (2007)  

  1 .  Saldo in ic ia l  de "Lucros Acumulados" . . . . . . . . . . . . . . . . .     4 .560  
  2.  Prejuízo l íquido de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          (  4.740 )  
   Dest inação proposta  
  3 .  Div idendos d is t r ibuídos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       zero   
  4.  Saldo f inal  de "Lucros Acumulados" (1 -  2 -  3) . . . . . .   (  180 )  

 
 Durante 2007, os acionistas receberam R$ 4.320 a título de dividendos. Sabe-se que, durante 
2005, a Cia. Campeche recebeu R$ 4.448, valor que representa 4/5 das receitas de serviços que 
auferiu em seu 1º exercício social (2005). 

 Sabe-se que o Balanço Patrimonial de 31/dez./05 da Cia. Campeche (o que foi publicado) 
apresentava a conta "Salários a Pagar" com o valor de R$ 468. Tal valor é apenas parte das 
"despesas com salários dos lavadores"; é a parte de tais “despesas” que ela não pagou durante 
2005.  

 A Cia. Campeche tem por norma jamais receber qualquer quantia de seus clientes antes de 
lhes prestar serviços. Com relação aos lavadores, ela jamais lhes dá qualquer adiantamento de 
salários. 

 
19) Assinale a alternativa CORRETA . 

Qual o valor do lucro (ou prejuízo) do 1º exercício social da Cia. Campeche?  

 
A(   ) Prejuízo de R$ 180 

B(   ) Lucro de R$ 5.092 

C(   ) Lucro de R$ 1.680 

D(   ) Prejuízo de R$ 2.520 

E(   ) Lucro de R$ 4.200 
 

20) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

Qual o saldo da conta Caixa que constou no Balanço Patrimonial de 31/dez./05 da Cia. 
Campeche? 

 

A(   ) R$ 9.028 

B(   ) R$ 8.136 

C(   ) R$ 11.988 

D(   ) R$ 12.456 

E(   ) R$ 13.568 
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21) Assinale a  alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

Qual o valor da despesa com salários dos lavadores no 1º exercício social da Cia. Campeche?  

 
A(   ) R$ 468 

B(   ) R$ 1.360 

C(   ) R$ 1.680 

D(   ) R$ 1.212 

E(   ) R$ 1.160 

 

22) Na Lei de Responsabilidade Fiscal, existem referências ao sistema de controle de custos, mas   
apenas uma possibilita que o Poder Legislativo tome a iniciativa no sentido de implantação ou 
aperfeiçoamento de referido sistema (instrumento auxiliar ao princípio da eficiência, citado no art. 
37 da Constituição Federal e emendas em vigor). 

 
Assinale a alternativa que se refere CORRETAMENTE ao acima descrito. 

 
A(   ) Art. 2º e art. 40. 

B(   ) Art. 4º e art. 50. 

C(   ) Art. 6º e art. 60. 

D(   ) Art. 8º e art. 70. 

E(   ) Art. 12 e art. 75. 

 

23) Na Lei de Responsabilidade Fiscal, há, no art. 30, a indicação de prazo para que o Poder 
Executivo encaminhe ao Senado Federal proposta para os limites globais para o montante da 
dívida consolidada, bem como condições e outros aspectos do endividamento. 

 
Assinale a alternativa que contém a identificação CORRETA de uma dessas Resoluções, 
emitida posteriormente pelo Senado Federal.  

 
A(   ) Resolução 78, de 21/09/1998. 

B(   ) Resolução 93, de 22/10/2004. 

C(   ) Resolução 43, de 21/12/2001. 

D(   ) Resolução 69, de 21/04/2005. 

E(   ) Resolução 99, de 22/04/2007. 

 
 
24) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

Na descentralização de créditos orçamentários, há um mecanismo capaz de propiciar que 
unidades orçamentárias cuja repartição central necessite autorizar a prerrogativa de emitir 
empenho para os órgãos regionais pertencentes ao mesmo Ministério o façam. Como é 
denominado o referido mecanismo? 

 
A(   ) Provisão. 

B(   ) Destaque. 

C(   ) Dedução. 

D(   ) Suplementação. 

E(   ) Reativação. 
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25) No art. 18 da Lei Federal n° 4.320, de 31 de março de 1964, havia um dispositivo que permitia a 
cobertura de déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, 
devendo tal cobertura ser feita mediante subvenções, expressamente incluídas nas despesas 
correntes do Orçamento da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal.  

Assinale a alternativa que se refere CORRETAMENTE à denominação dada para a subvenção 
acima descrita. 

 
A(   ) Financeira. 

B(   ) Patrimonial. 

C(   ) Orçamentária. 

D(   ) Econômica. 

E(   ) Ecológica. 

 
26) Etapa da receita orçamentária, prevista no Manual da Receita Nacional, na qual o contribuinte ou 

devedores entregam aos agentes arrecadadores ou bancos autorizados pelo ente os recursos 
devidos ao Tesouro. 

Assinale a alternativa que se refere CORRETAMENTE à etapa acima descrita. 
 
A(   ) Estágio do lançamento. 

B(   ) Estágio do recolhimento. 

C(   ) Estágio da arrecadação. 

D(   ) Estágio da liquidação. 

E(   ) Estágio do pagamento. 

 
27) O orçamento não deve conter matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa, 

exceto a autorização para a abertura de créditos suplementares até determinado limite e para a 
realização de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária. 

Assinale a alternativa que se refere CORRETAMENTE ao princípio orçamentário acima 
descrito. 

 
A(   ) Princípio da unidade. 

B(   ) Princípio da exclusividade. 

C(   ) Princípio do equilíbrio. 

D(   ) Princípio da não afetação da receita. 

E(   ) Princípio da clareza. 

 
28)  A Resolução n° 1.111/2007, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, contém  um  

princípio denominado ___________, que  trata da existência ou não da entidade, bem como da 
sua vida definida ou provável, e afirma que isto deve ser considerado quando da classificação e 
da avaliação das _______________. 

 

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas acima. 
 

A(   ) oportunidade ─ flutuações financeiras  

B(   ) entidade ─ compensações ativas e passivas 

C(   ) registro pelo valor original ─ mutações patrimoniais, quantitativas e qualitativas 

D(   ) continuidade ─ mutações patrimoniais, quantitativas e qualitativas 

E(   ) competência ─ compensações ativas e passivas 
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29) As receitas e despesas, bem como outras contas que são registradas pela contabilidade pública,  
dividem-se em orçamentárias e extraorçamentárias.  

Assinale a alternativa que contém a indicação CORRETA para as despesas 
extraorçamentárias. 

 
A(   ) Quando realizadas, elas reduzem ou extinguem valores que estavam no passivo permanente 

(não circulante). 

B(   ) Quando realizadas, elas reduzem ou extinguem valores que estavam no ativo financeiro 
(circulante). 

C(   ) Quando realizadas, elas reduzem ou extinguem valores que estavam no passivo financeiro 
(circulante). 

D(   ) Quando realizadas, elas reduzem ou extinguem valores que estavam no ativo permanente (não 
circulante). 

E(   ) Quando realizadas, elas reduzem ou extinguem valores que estavam no ativo compensado. 

 
 
30) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 

Quanto aos registros contábeis da receita, tem-se um processo no qual as receitas efetivas 
apresentam um número menor de lançamentos contábeis se comparado, para situações 
equivalentes, com as receitas por mutação patrimonial (não efetivas). Isto ocorre porque, no 
momento de registro inicial do fato contábil... 

 
A(   ) nas receitas efetivas há pelo menos um registro no sistema financeiro e outro no sistema 

patrimonial. 

B(   ) nas receitas por mutação (não efetivas) há pelo menos um registro no sistema financeiro e 
outro no de compensação. 

C(   ) nas receitas por mutação (não efetivas) há pelo menos um registro no sistema orçamentário e 
outro no de compensação. 

D(   ) nas receitas efetivas há pelo menos um registro no sistema financeiro e outro no sistema de 
compensação. 

E(   ) nas receitas efetivas há pelo menos um registro no sistema financeiro. 

 
 
31) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 

O artigo 106, da Lei n° 4.320/64, determina que a avaliação dos bens móveis e imóveis seja feita 
pelo... 

 
A(   ) valor de alienação ou pelo custo de transformação ou de fusão. 

B(   ) valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção. 

C(   ) custo médio ponderado praticado no mercado imobiliário. 

D(   ) custo histórico do bem, atualizado pelo indexador do setor (CUB). 

E(   ) custo médio aritmético, atualizado pelo indexador IPCA. 
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32) Analise as afirmativas abaixo. 
 
I. O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como antecipação do que 

for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições. 
II. A obrigação pela retenção não é de responsabilidade do órgão ou entidade que efetuar o 

pagamento. 
III. O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado mediante a 

aplicação da alíquota de um por cento sobre o montante a ser pago. 
IV. O valor da contribuição da COFINS e do PIS/PASEP será determinado mediante a aplicação de 

alíquotas respectivas sobre o montante a ser pago.  
V. Para cada espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado 

serão determinadas as alíquotas dos tributos que serão devidos, de acordo com o regime de 
tributação da empresa.  

 
Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE os itens sobre a retenção de tributos e 
contribuições, quando efetuados pagamentos pelos órgãos e entidades da administração pública 
federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, na forma da Lei 
nº 9.430/96. 

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

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

C(   ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I,II e III são corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas I, II e V são corretas. 

 
33) De acordo com a Instrução Normativa SRF nº 480/2004, identifique se são verdadeiras (V) ou 

falsas (F) as afirmativas em relação à retenção, na fonte, de tributos e contribuições sobre os 
pagamentos efetuados às pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços 
em geral, inclusive obras, pelos órgãos e entidades da administração federal.   

 
(   ) Os órgãos e entidades que recebem recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigados a 

registrar sua execução orçamentária e financeira no SIAFI reterão, na fonte, os valores relativos 
ao IRPJ, a CSLL, a COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que 
efetuarem às pessoas jurídicas.  

(   ) Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos, pelo contribuinte, 
do valor do imposto e contribuições de mesma espécie devidos relativamente a fatos geradores, 
ocorridos a partir do terceiro mês do pagamento.  

(   ) Nos pagamentos efetuados às pessoas jurídicas optantes pelo regime especial unificado de 
arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, de que trata a Lei Complementar nº 123/2006, em relação às suas receitas próprias, 
entram as hipóteses em que não haverá retenção. 

(   ) Nos pagamentos de contas de telefone, a retenção será efetuada sobre o total a ser pago, 
devendo o valor retido ser deduzido pela companhia emissora da fatura, em nome da qual será 
emitido o comprovante de retenção. 

(   ) Nos pagamentos relativos à aquisição de gasolina e derivados do petróleo, diretamente de 
refinarias de petróleo, não será devida a retenção de impostos e contribuições.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  

 
A(   ) V – F – V – V – F 

B(   ) F – F – V – F – V 

C(   ) V – V – F – F – V 

D(   ) F – F – V – V – V 

E(   ) F – V – F – V – F 
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34) Analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Interveniente é o órgão da administração pública direta e indireta, de qualquer esfera de governo, 

ou organização particular que participe de convênio para manifestar consentimento ou assumir 
obrigações em nome próprio.  

II. Para a celebração de convênio, admite-se projeto básico sob a forma de pré-projeto, desde que a 
liberação dos recursos seja condicionada à prévia apresentação do projeto básico. 

III. O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho define a liberação de recursos, 
sendo uma condição facultativa do termo de convênio, e que não impede a liberação dos 
recursos. 

IV. A prestação de contas final será apresentada ao concedente até sessenta dias após o término da 
vigência do convênio.  

V. O órgão de contabilidade analítica examinará a prestação de contas e, constatando 
irregularidades, encaminhará informação ao Tribunal de Contas, para que instaure a Tomada de 
Contas Especial.  

 
Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE os itens sobre a celebração de 
convênios de natureza financeira, na forma da Instrução Normativa STN nº 1/1997. 

 
A(   ) Somente as afirmativas II, IV e V são corretas. 

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

C(   ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

 
 
35) Com base na Instrução Normativa SFC/MF nº 1/2001, identifique se são verdadeiras (V) ou 

falsas (F) as afirmativas em relação às normas técnicas do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal. 

 
(   ) Para o exercício do controle social dos programas de governo serão disponibilizadas 

informações sobre a avaliação da execução dos programas, para o caso das ações 
representativas.   

(   ) Os processos de licitação, sua dispensa ou inexigibilidade constituem objetos sujeitos às ações 
de controle. 

(   ) A prestação de contas será unificada por entidade, admitindo-se subdivisões em alguns casos 
específicos, previstos nas normas contábeis.  

(   ) Técnica de auditoria é o conjunto de processos e ferramentas operacionais de que se serve o 
controle para a obtenção de evidências, as quais devem ser suficientes, adequadas e úteis para  
conclusão dos trabalhos.  

(   ) A amostragem tem como objetivo conhecer as características de interesse de uma determinada 
população a partir de uma parcela representativa.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  

 
A(   ) V – V – F – F – V 

B(   ) F – F – V – V – F  

C(   ) V – F – F – V – F  

D(   ) F – V – F – V – V 

E(   ) F – V – V – F – F  

 
 



CONTADOR 16 

36) Com relação às normas técnicas do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(   ) A Nota de Auditoria tem por finalidade esclarecer os agentes sobre impropriedades 

constatadas ou apuradas durante os trabalhos.  

B(   ) A Solicitação de Auditoria é o documento utilizado para formalizar pedido de documentos, 
informações, justificativas e outros assuntos relevantes.  

C(   ) O Relatório constitui a forma pela qual os resultados dos trabalhos são levados ao 
conhecimento somente dos analistas de controle, para depois serem encaminhados ao 
Tribunal de Contas da União.  

D(   ) O Registro das Constatações possibilita a criação de um banco de dados para divulgação, 
visando auxiliar no controle social. 

E(   ) O Certificado é o documento que representa a opinião do analista de controle sobre a 
regularidade da gestão, devendo ser assinado pela autoridade de nível gerencial. 

 
37) Analise as afirmativas abaixo. 

 
I. Nas atividades de planejamento estão incluídas a realização de estudos e pesquisas 

socioeconômicas e a análise de políticas públicas.  
II. Gerir a dívida pública mobiliária federal e controlar a dívida decorrente de operações de crédito 

são competências do Banco Central. 
III. O sistema de contabilidade federal visa evidenciar a situação orçamentária, financeira e 

patrimonial da União. 
IV. Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano plurianual compete ao sistema de 

administração financeira.  
V. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres 

da União, é finalidade do sistema de controle interno. 
 

Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE os itens sobre os Sistemas de 
Orçamento, Administração Financeira, Contabilidade e Controle Interno do Poder Executivo 
Federal, na forma da Lei nº 10.180/2001. 

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

B(   ) Somente as afirmativas II, IV e V são corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas III, IV e V são corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas I, III e V são corretas. 

 
38) Com relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), 

assinale a alternativa CORRETA.  
 
A(   ) A conformidade contábil é um mecanismo de segurança, utilizado diariamente pelas unidades 

gestoras.  
B(   ) Os atos e fatos administrativos são contabilizados por meio do código de lançamento dos 

débitos e dos créditos. 
C(   ) A conta-corrente contábil representa o desdobramento mais analítico da estrutura de uma 

conta contábil, permitindo o controle individualizado dos saldos. 
D(   ) A padronização de procedimentos, a unificação de recursos financeiros e a automatização da 

escrituração são características da tabela de eventos e da conta única.  
E(   ) A nota de empenho é usada para tornar o crédito orçamentário indisponível temporariamente.  
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39) De acordo com a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão, 

assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Entende-se por Atividade o instrumento de programação que envolve um conjunto de 

operações para aperfeiçoar as ações de governo. 

B(   ) Programa é o instrumento de ação governamental executado de forma contínua e avaliado por 
meio de indicadores no relatório de gestão.  

C(   ) Entende-se por função o maior nível de agregação de eventos no plano de contas.   

D(   ) Nas leis orçamentárias e nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, 
subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais.  

E(   ) Nas operações especiais, as despesas não contribuem para a manutenção das ações de 
governo, pois geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. 

 
 
40) De acordo com a Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, da STN/SOF, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Entende-se por grupo de natureza de despesa a agregação de elementos de despesa que 

apresentem as mesmas características quanto ao objeto de gasto. 

B(   ) A classificação da despesa, segundo a sua natureza, compõe-se de: categoria econômico-
financeira, elemento de natureza de despesa e elemento de despesa. 

C(   ) Para atender às necessidades de escrituração contábil e ao controle da execução 
orçamentária, é obrigatório o desdobramento suplementar dos elementos de despesa. 

D(   ) A natureza da despesa será complementada pela modalidade de aplicação que tem por 
finalidade a identificação dos gastos incorridos relativos aos recursos transferidos. 

E(   )  A categoria econômico-financeira tem como objetivo identificar a ordem dos gastos.  
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