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Caderno
de Prova
Assistente Contábil Financeiro
Dia: 2 de março de 2008 • Horário: das 14 às 17 h
Duração: 3 (três) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova:
 se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 30
(trinta), está correta;
 se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.
http://concursopmbc.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(5 questões)

Texto
Buenos Aires foi fundada em 1536 pelo espanhol
Pedro de Mendoza. Em 1776, foi escolhida capital do
Vice-Reinado do Rio da Prata. No começo do século
19, ainda durante o período colonial, foi invadida
pelos ingleses. Tornou-se a capital da Argentina em
1880, época em que tinha cerca de 650 mil habitantes, a maioria imigrantes europeus. Os colonizadores
implantaram seus próprios padrões de arquitetura e
trouxeram influências como a siesta e a boemia, particularidades que a tornaram conhecida como a cidade
mais européia da América do Sul. Hoje, com mais de
3 milhões de habitantes (10 milhões na região metropolitana), a capital portenha concilia a dualidade da
agitação e dos problemas de uma grande cidade
latino-americana com o charme e alguns hábitos de
uma quase província.
ASNIS, Zizo (Editor-chefe). Guia O Viajante. Argentina. Porto Alegre:
Trilhos e Montanhas, 2007, p.87.

1. Assinale a única alternativa que está corretamente
redigida, de acordo com a norma culta da língua.
a. ( X ) Os cidadãos argentinos orgulham-se de sua
ascendência européia, o que não os impede
de vir às praias catarinenses passar o verão.
b. ( ) Embora orgulhem-se de sua origem européia,
muitos cidadões argentinos vêm as praias
catarinenses durante o verão.
c. ( ) Apesar de se orgulharem de sua origem européia, os argentinos passam o verão em praias
catarinenses por causo que suas águas são
tépidas.
d. ( ) Mesmo preferindo a Europa, muitos argentinos vem no verão a Santa Catarina porque as
praias catarinenses têm menas gente.
e. ( ) Mesmo preferindo a Europa, muitos argentinos passam o verão no Brasil haja visto que
fica mais próximo e custa menos.

(15 questões)
2. Observe a frase, adaptada do texto:
Buenos Aires, escolhida capital da Argentina em 1880,
quando tinha 650 mil habitantes, a maioria imigrantes
europeus, ainda mantém hábitos de quase província.
Coloque dentro dos parênteses (coluna 2) o número
que corresponda à classificação correta dos conjuntos
destacados, de acordo com a coluna 1.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

hiato
ditongo decrescente
ditongo crescente
grupo consonantal
dígrafo

Coluna 2
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

escolhida
tinha
europeus
quase
província
maioria

Assinale agora a resposta que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–5–3–2–4–2
4–4–2–3–5–1
4–5–3–2–1–5
5–5–2–3–4–1
5–5–3–2–3–1

3. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos
são acentuados devido à mesma regra de acentuação
gráfica.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

boêmio – inglês – têm
América – hábitos – até
época – café – européia
século – período – saúde
influência – província – concílio
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4. Assinale a alternativa em que as opções 1 e 2 são
igualmente corretas quanto à separação de sílabas.

Temas Atuais

a.
b.
c.
d.
e.

6. Após o final da Segunda Guerra Mundial, duas
potências passaram a disputar a liderança mundial.
Assinale a alternativa que identifica esses países.

(X)
( )
( )
( )
( )

1. pa-ís ; 2. pais
1. op-tar ; 2. pe-i-xe
1. co-ord-e-nar ; 2. hon-ra
1. car-ro ; 2. con-vi-cção
1. fi-lha ; 2. con-sci-ên-cia

5. Escreva ( V ) para a afirmativa correta e ( F ), para a
incorreta.
(

) É igualmente correto dizer “O diretor atendeu
aos interessados” ou “O diretor atendeu os
interessados”.
( ) Ratificar e retificar são vocábulos parônimos
e por isso podem ser usados um pelo outro
sem que haja alteração de sentido.
( ) Na oração “Não me faças chorar!”, observa-se
o uso correto da próclise.
( ) Na oração “O filho mais velho abraçou-lhe
com carinho.”, observa-se o uso correto do
pronome oblíquo, que exerce a função de
objeto direto.
( ) Para a pergunta “Que horas são?”, a resposta
correta é: “É uma hora”.
Assinale agora a alternativa que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–F–V
V–F–V–F–V
V–F–F–F–V
F–V–F–V–F
F–F–V–V–F
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(5 questões)

a. ( ) Inglaterra e França.
b. ( ) França e República Federal da Alemanha.
c. ( X ) Estados Unidos da América (USA) e
União Soviética (URSS).
d. ( ) Estados Unidos da América (USA) e
República Democrática da Alemanha.
e. ( ) República Popular da China e
União Soviética (URSS).

7. Nelson Mandela, líder do “Congresso Nacional
Africano”, ficou preso durante 27 anos, tendo sido, após
a sua libertação, eleito presidente da África do Sul.
Mandela foi um dos principais líderes do movimento
contra o (a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Sionismo.
Apartheid.
Inclusão social.
Sistema de castas.
Liberalismo econômico.

8. Em maio de 1948, o sonho do povo judeu de ter
uma pátria tornou-se realidade. Assinale a alternativa
que indica o país cuja criação concretizou aquela
aspiração.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Síria.
Egito.
Israel.
Líbano.
Jordânia.
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9. Assinale a alternativa que indica uma realização do
governo Juscelino Kubitschek de Oliveira.
a. (
b. (
c. (

) Plano Real.
) Fim da inflação.
) Transferência da capital de Minas Gerais para
Belo Horizonte.
d. ( ) Transferência do Distrito Federal para o Rio de
Janeiro.
e. ( X ) Inauguração de Brasília.

10. Nas eleições presidenciais de 1994, foi eleito
Fernando Henrique Cardoso. Podemos atribuir como
causa importante da sua vitória:
a. ( X ) O estancamento da inflação graças ao “Plano
Real”, implantado quando era Ministro da
Fazenda do Presidente Itamar Franco.
b. ( ) O racionamento de preços determinado pelo
“Plano Verão”.
c. ( ) A intervenção do Estado na economia com o
“Plano Cruzado”.
d. ( ) O confisco da poupança de milhares de
brasileiros.
e. ( ) A anistia aos presos e exilados políticos que
decretou quando Ministro da Justiça do
Presidente Itamar Franco.

Informática

Suponha que você deseja selecionar o texto localizado desde a posição do cursor até o final de um
documento do Microsoft Word. Quais as teclas de um
teclado padrão ABNT que efetuam essa seleção? Nas
alternativas, considere que o sinal ‘+’ indica que as
teclas serão pressionadas simultaneamente.
( )
( )
(X)
( )
( )

Ctrl + End.
Shift + End.
Ctrl + Shift + End.
Shift + Page Down.
Ctrl + Page Down.

a. (

b.

c.

d.

e.

) A memória RAM (memória de acesso aleatório) é um tipo de memória que permite a
escrita de dados uma única vez.
( X ) A memória RAM (memória de acesso aleatório) é um tipo de memória que permite a
leitura e a escrita de dados por diversas vezes.
( ) O disco de CD-ROM é um tipo de mídia digital
que permite a leitura e a escrita de dados por
diversas vezes.
( ) A memória ROM (memória de acesso aleatório) é um tipo de memória que permite a
leitura e a escrita de dados por diversas vezes.
( ) O CD-R e o disco flexível (disquete) são exemplos de mídias digitais que permitem a leitura
e a escrita de dados por diversas vezes.

13. Verifique quais dos procedimentos abaixo propiciam uma maior segurança na utilização da Internet.
I. Instalar um programa antivírus e mantê-lo
sempre atualizado.
II. Não seguir links para páginas Web enviados
em mensagens de e-mail por desconhecidos.
III. Evitar abrir anexos de mensagens de e-mails
cuja origem é desconhecida ou incerta.
IV. Manter o sistema operacional e os programas
aplicativos atualizados.

(3 questões)

11. Assinale a alternativa correta.

a.
b.
c.
d.
e.

12. Considerando os diferentes tipos de memória
utilizados em computadores, assinale a alternativa
correta:

Dentre os procedimentos descritos acima, quais contribuem positivamente para o uso da Internet com
segurança?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas os descritos nos itens I, III e IV.
Apenas os descritos nos itens II, III e IV.
Somente os descritos nos itens I, II e IV.
Somente os descritos nos itens I, II e III.
Todos os procedimentos citados.
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Legislação

(2 questões)

14. Em relação aos direitos constitucionais, assinale a
alternativa incorreta:
a. (

b.

c.
d.
e.

) A criação de associações e, na forma da lei, a
de cooperativas independem de autorização,
sendo vedada a interferência estatal em seu
funcionamento.
( ) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
( ) É livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato.
( X ) É plena a liberdade de associação de caráter
paramilitar.
( ) Ninguém será submetido à tortura nem a
tratamento desumano ou degradante.

15. Não se constitui em forma de provimento de
cargo público, de acordo com o Estatuto dos funcionários públicos do Município de Balneário Camboriú:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Cessão.
Nomeação.
Transferência.
Reintegração.
Reversão.
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Conhecimentos Específicos
16. A Empresa São Carlos Ltda., em 31/12/2006,
possui contabilizado, na conta Lucros Acumulados, o
montante de R$ 20.000,00 e, na conta Capital Social, a
importância de R$ 150.000,00. Em 5/1/2007 foi decidido um aumento da conta Capital Social, mediante
a utilização do total registrado na conta Lucros
Acumulados. Assinale a alternativa que melhor reflete
essa operação.
a. ( X ) Não há aumento nem diminuição do patrimônio líquido.
b. ( ) Ocorre somente uma diminuição do patrimônio líquido.
c. ( ) Ocorre somente um aumento do patrimônio
líquido.
d. ( ) Verifica-se um aumento do passivo, com uma
concomitante diminuição do ativo.
e. ( ) Verifica-se um aumento do ativo, com um
concomitante aumento do patrimônio
líquido.

17. A Contabilidade tem como finalidade:
a. (

b.

c.

d.

e.

) registrar, de acordo com o mecanismo de
escrituração contábil, todos os eventos de
uma empresa.
( ) determinar e implementar o processo de
escrituração contábil mais adequado à
empresa.
( ) elaborar o plano de contas que será utilizado
na escrituração contábil e proceder à classificação e escrituração dos eventos.
( ) interpretar, no sentido contábil, os dados
colhidos em relatórios contábeis, para controle e tomada de decisão.
( X ) controlar os fenômenos ocorridos no patrimônio de uma entidade, através do registro,
da classificação, da demonstração expositiva,
da análise e interpretação dos fatos nele ocorridos, objetivando fornecer informações e
orientação necessárias à tomada de decisões.

(15 questões)

18. As devoluções de vendas deverão constar de
forma explícita, na seguinte demonstração contábil:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

no Balanço Patrimonial.
Do Resultado do Exercício.
Das Mutações do Patrimônio Líquido.
Das Origens e Aplicações de Recursos.
Dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

19. Ao conjunto de bens e direitos de uma empresa
dá-se a denominação de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

ativo
passivo
ativo e passivo
capital próprio
patrimônio

20. Conta é:
a. (
b.

c.

d.

e.

) denominação contábil que identifica elementos contábeis de natureza semelhante.
( ) o lançamento de débito e crédito nos livros
diário e razão representadas nos relatórios
contábeis.
( ) um recurso utilizado na área contábil para
registrar as origens e aplicações de recursos
da entidade em foco.
( X ) o registro de débitos e créditos da mesma
natureza, identificados por um título que qualifica um componente do patrimônio ou uma
variação patrimonial.
( ) o registro dos fatos administrativos que ocorrem nas organizações, sejam elas comerciais,
industriais, prestadoras de serviço ou de terceiro setor.
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21. Balanço Patrimonial é:
a. (
b. (
c. (

) o rol das contas credoras.
) a relação de todos os saldos devedores.
) a relação de todas as contas do livro razão,
com seu respectivo saldo.
d. ( ) o demonstrativo que apresenta o lucro ou o
prejuízo do exercício financeiro.
e. ( X ) a representação sintética de todas as contas patrimoniais, separadas segundo a sua
natureza.

22. O primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade,
realizado na cidade do Rio de Janeiro, de 17 a 27 de
agosto de 1924, formulou um conceito oficial para a
contabilidade:
a. ( X ) Contabilidade é a ciência que estuda e pratica
as funções de orientação, de controle e de
registro relativas à administração econômica.
b. ( ) Contabilidade é a ciência que estuda o
patrimônio do ponto de vista econômico
e financeiro, observando os seus aspectos
quantitativo e específico e as variações por ele
sofridas.
c. ( ) Contabilidade é a metodologia especial concebida para captar, registrar, reunir e interpretar os fenômenos que afetam as situações
patrimoniais, financeiras e econômicas de
qualquer entidade.
d. ( ) Contabilidade é a arte de registrar todas as
transações de uma companhia que possam
ser expressas em termos monetários e de
informar os reflexos dessas transações na situação econômico-financeira dessa companhia.
e. ( ) Contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, mediante
registro, demonstração expositiva, confirmação, análise e interpretação dos fatos nele
ocorridas.

24. O registro das ocorrências que afetam o patrimônio de uma entidade, feito segundo as normas da
disciplina contábil, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

crédito da empresa com clientes.
crédito da empresa com fornecedores.
crédito da empresa com o governo estadual.
débito da empresa com o governo estadual.
débito da empresa com fornecedores.
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a auditoria
a escrituração
a análise de balanços
a demonstração contábil
o planejamento contábil

25. A amortização acumulada dos juros pagos ou
creditados a acionistas na fase de implantação de uma
empresa é conta de natureza credora classificada no
Balanço patrimonial no grupo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Patrimônio Líquido
Passivo Circulante
Ativo Permanente
Ativo Realizável a Longo Prazo
Resultado de Exercícios Futuros

26. Do ponto de vista legal, o livro mais importante
da contabilidade é o Diário. Este livro está sujeito a
certas formalidades quanto a sua apresentação e
registros. Identifique as formalidades intrínsecas:
a. (

b.

c.

d.

23. O saldo da conta ICMS a recuperar representa:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

e.

) Livro encadernado com costura, as páginas
numeradas mecanicamente, devendo os
lançamentos obedecerem a uma ordem
cronológica.
( X ) Não pode conter registro nas entrelinhas e nas
margens, intervalos em branco, borrões, rasuras, emendas, e a escrituração deve seguir um
método uniforme.
( ) Deve possuir termos de abertura e de encerramento e a escrituração deve relatar fielmente
o fato contábil ocorrido.
( ) Deve estar rubricado, em todas as páginas,
pelo funcionário da Junta Comercial ou do
Cartório com competência para este fim, e
não por conter nos registros rasuras, borrões
ou emendas.
( ) Deve conter a individualização e clareza dos
lançamentos nele feitos, assim como estarem
assinados os termos de abertura e de encerramento pelo comerciante ou seu procurador e
pelo contabilista habilitado.
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Considere os dados a seguir para
responder às questões 27 e 28

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

A Cia. Curupira foi constituída em 1o/jan/03 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.

a.
b.
c.
d.
e.

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 $ 4.450, 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. Curupira relativa ao exercício social de 2005 é a
seguinte:

(X)
( )
( )
( )
( )

$ 2.100 de lucro
$ 2.100 de prejuízo
$ 2.546 de lucro
$ 2.546 de prejuízo
$ 5.700 de lucro

28. Qual o saldo da conta Caixa que constou no
Balanço Patrimonial de 31/dez/03 da Cia. Curupira?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

$ 4.280
$ 5.338
$ 6.228
$ 6.440
$ 6.674

Cia. Curupira
Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (2005)
1. Saldo inicial de “Lucros Acumulados”
2.280
2. Prejuízo líquido de 2005
(2.370)
Destinação proposta
3. Dividendos distribuídos
zero
4. Saldo final de “Lucros Acumulados” (1 - 2 - 3)
(90)

Durante 2005, os acionistas receberam $ 2.160 a
título de dividendos. Sabe-se que durante 2003 a Cia.
Curupira recebeu $ 2.224, valor que representa 4/5 das
receitas de serviços que auferiu em seu 1o exercício
social (2003).
Sabe-se que o Balanço Patrimonial de 31/dez/03 da
Cia. Curupira (o que foi publicado) apresentava a
conta “Salários a Pagar” com o valor de $ 234. Tal valor
é apenas parte das “despesas com salários dos lavadores”; é a parte de tais “despesas” que ela não pagou
durante 2003.
A Cia. Curupira 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.
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29. A Cia. JLC presta serviços de limpeza e encerra
seus exercícios sociais a cada 31 de dezembro. A
seguir está exibido apenas um trecho do Balancete
de Verificação de 31 de dezembro de 2007 da Cia. JLC,
preparado imediatamente antes dos registros contábeis
de apuração e de destinação do resultado de 2007. O
trecho do balancete fornecido está absolutamente
correto.
Companhia JLC
Trecho do Balancete de Verificação (31/dez/07)*
saldos
Contas
devedores
Capital Social (Patrimônio Líquido)
Despesas com Propaganda
270
(Patrimônio Líquido/Despesa)
Caixa (Ativo)
59
Propaganda Paga Antecipadamente
162
(Ativo)
Salários a Pagar (Passivo)
Totais**
xxx

saldos
credores
1.800

233
xxx

* preparado imediatamente antes da apuração e destinação do
“resultado” de 2007.
** não informados pois se trata apenas de um trecho.

No primeiro dia de um determinado mês de 2007, a
Cia. JLC assinou um contrato com a TV Curuçá, o qual
obriga a que a emissora de TV leve ao ar 9 comerciais
iguais por mês, durante 8 meses consecutivos, a partir
do mês em que foi assinado o contrato.
Na data da assinatura do contrato, a Cia. JLC pagou
(com moeda corrente) o valor global dos 72 comerciais.
Antes disso, a Cia. JLC jamais havia incorrido em qualquer despesa com propaganda. Sabe-se que a Cia. JLC
não fará quaisquer outras propagandas, além das que
contratou com a TV Curuçá.
Quanto pagou a Cia. JLC quando assinou o contrato
com a TV Curuçá?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

$ 48
$ 162
$ 270
$ 384
$ 432
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30. No Balanço Patrimonial, qualquer empréstimo a
sócios, por conta de sua participação nos lucros, por
força da aplicação de norma prevista na legislação
comercial, independentemente dos prazos de vencimentos, é classificado no:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Ativo Diferido.
Ativo Circulante.
Ativo Disponível.
Ativo Realizável a Longo Prazo.
Passivo Circulante.

.
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