PP16
CONTADOR
INSTRUÇÕES GERAIS
• O candidato receberá do fiscal:
- Um caderno de questões contendo 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de nível Fundamental ou 40 (quarenta)
questões objetivas de múltipla escolha para os cargos dos níveis Médio e Superior;
- Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva.
• É responsabilidade do candidato certificar-se que o nome do cargo/especialidade informado nesta capa de prova corresponde ao
nome do cargo/especialidade informado em seu cartão de respostas.
• Ao ser autorizado o início da prova verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
• Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do responsável pelo local.
• O tempo que você dispõe para fazer a Prova Objetiva e a marcação do cartão de respostas é de 3 (três) horas.
• No ato da aplicação da prova haverá o procedimento da coleta da impressão digital de cada candidato. (Edital 01/2005 - Item 8.9, subitem a.)
• Somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu caderno de questões e seu cartão de respostas.
(Edital 01/2005 - Item 8.9, subitem c.)
• Ao candidato somente será permitido levar seu caderno de questões da Prova Objetiva ao final das provas, desde que permaneça em sala até
este momento. (Edital 01/2005 – item 8.9, subitem d.)
• NÃO será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas. (Edital 01/2005 - Item 8.9, subitem e.)
• Após o término da sua prova entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas.
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço
a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

A

B

B

D

E

Atenção:
- Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão a rejeição do cartão de respostas pela leitora ótica.
- A leitora ótica também NÃO registrará questões sem marcação, com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa assinalada.

BOA SORTE !!!
CRONOGRAMA PREVISTO
ATIVIDADE
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO

DATA
20/03/2006
21 e 22/03/2006

Divulgação do resultado preliminar do julgamento do RG da PO

03/04/2006

Divulgação do resultado final da PO

03/04/2006

Divulgação da relação de candidatos que terão Títulos avaliados

03/04/2006

LOCAL
www.nce.ufrj.br/concursos
Posto de Atendimento
www.nce.ufrj.br/concursos
Posto de Atendimento
www.nce.ufrj.br/concursos
Posto de Atendimento
www.nce.ufrj.br/concursos
Posto de Atendimento
www.nce.ufrj.br/concursos
Posto de Atendimento

Demais atividades consultar cronograma de atividade no Manual do Candidato ou pelo site: www.nce.ufrj.br/concursos
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3 - “Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela ignorância...”;
a forma desenvolvida adequada da oração reduzida sublinhada é:

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO – A SAÚDE E O FUTURO
Dráuzio Varella – Reflexões para o futuro

(A) enquanto pagamos caro pela ignorância;
(B) se pagarmos caro pela ignorância;
(C) quando pagarmos caro pela ignorância;
(D) e pagaremos caro pela ignorância;
(E) embora paguemos caro pela ignorância.

Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela
ignorância e irresponsabilidade do passado. Acharemos
inacreditável não havermos percebido em tempo, por exemplo,
que o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo adolescente
da periferia para viajar ao paraíso por alguns instantes, infecta
as mocinhas da favela, os travestis da cadeia, as garotas da
boate, o meninão esperto, a menininha ingênua, o senhor
enrustido, a mãe de família e se espalha para a multidão de gente
pobre, sem instrução e higiene. Haverá milhões de pessoas com
Aids, dependendo de tratamentos caros e assistência
permanente. Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão
presas fáceis aos bacilos da tuberculose, que, por via aérea, irão
parar nos pulmões dos que passarem por perto, fazendo ressurgir
a tuberculose epidêmica do tempo dos nossos avós. Sífilis,
hepatite B, herpes, papilomavírus e outras doenças sexualmente
transmissíveis atacarão os incautos e darão origem ao avesso
da revolução sexual entre os sensatos.
No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância
crescerão essas pragas modernas e outras imergirão inesperadas.
Estará claro, então, que o perigo será muito mais imprevisível do
que aquele representado pelas antigas endemias rurais: doença
de Chagas, malária, esquistossomose, passíveis de controle com
inseticidas, casas de tijolos, água limpa e farta.
Assustada, a sociedade brasileira tomará, enfim,
consciência do horror que será pôr filhos em um mundo tão
inóspito. Nessas condições é provável que se organize para
acabar com as causas dessas epidemias urbanas. Modernos
hospitais sem fins lucrativos, dirigidos por fundações privadas
e mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades locais,
poderão democratizar o atendimento público. Eficientes
programas de prevenção, aplicados em parceria com instituições
internacionais, diminuirão o número de pessoas doentes.
Então virá a fase em que surgirão novos rebeldes
sonhadores, para enfrentar o desafio de estender a revolução
dos genes para melhorar a qualidade de vida dos que morarem
na periferia das grandes cidades ou na imensidão dos campos
brasileiros.

4 - “Acharemos inacreditável não havermos percebido em
tempo...”; a alternativa que mostra um emprego de tempos verbais
inadequado é:
(A) achamos / percebermos;
(B) achamos / termos percebido;
(C) achávamos / havermos percebido;
(D) acharíamos / termos percebido;
(E) acharemos / tivermos percebido.
5 - O autor do texto fala de ignorância e da irresponsabilidade
passadas como motivo de males futuros. O item que se refere
mais à irresponsabilidade do que à ignorância é:
(A) “o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo
adolescente da periferia para viajar ao paraíso por alguns
instantes, infecta as mocinhas da favela...”;
(B) “se espalha para a multidão de gente pobre, sem instrução
e sem higiene”;
(C) “Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão presas
fáceis do bacilo da tuberculose...”;
(D) “outras doenças sexualmente transmissíveis atacarão os
incautos”;
(E) “fazendo ressurgir a tuberculose epidêmica do tempo de
nossos avós”.
6 - “darão origem ao avesso da revolução sexual entre os sensatos”;
o avesso da revolução sexual entre os sensatos significa:
(A) multiplicidade de parceiros;
(B) liberdade ampla de relações sexuais;
(C) evitarem-se relações de risco;
(D) abstinência sexual completa;
(E) preservação da virgindade até o casamento.
7 - “No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância”; neste
segmento, as barras inclinadas entre os vocábulos substituem,
respectivamente:

1 - Como o texto tem um tom de profecia, a construção dessas
previsões se apóia fundamentalmente:

(A) vírgula / conjunção;
(B) vírgula / vírgula;
(C) conjunção / preposição;
(D) conjunção / conjunção;
(E) preposição / preposição.

(A) no emprego do futuro do presente;
(B) na abordagem de temas ainda desconhecidos;
(C) na antevisão de um futuro sombrio;
(D) na condenação do atraso social e cultural;
(E) na utilização de expressões de dúvida.

8 - “outras imergirão inesperadas”; nesse segmento, o vocábulo
imergirão não pode ser confundido com seu parônimo
emergirão, já que possuem sentido oposto. A alternativa a seguir
em que houve troca entre parônimos é:

2 - “Ficaremos sobrecarregados...”; a utilização da pessoa nós
nesse segmento inicial do texto engloba:
(A) o autor e o leitor, apenas;
(B) o autor, o leitor e todos os demais brasileiros;
(C) os leitores em geral e o autor;
(D) os brasileiros em geral;
(E) o autor e a classe médica.

(A) Há fragrante perigo de disseminação da Aids;
(B) Certas doenças oferecem perigo iminente;
(C) É necessário bom senso para a prevenção de doenças;
(D) O tráfico de drogas contribui para doenças transmissíveis;
(E) Numa seção daquela loja vendiam-se preservativos.
2

Concurso Público-2006

9 - “Estará claro, então, que o perigo será muito mais
imprevisível...”; o vocábulo destacado tem valor semântico de:

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

(A) explicação;
(B) conclusão;
(C) tempo;
(D) condição;
(E) comparação.

15 - A autorização para abertura de créditos adicionais especiais
deverá ser feita por meio de:
(A) decreto executivo;
(B) decreto legislativo;
(C) portaria;
(D) lei ordinária;
(E) lei complementar.

10 - O texto fala de epidemias e de endemias; a alternativa que
define endemia é:
(A) doença causada pela fragilidade do organismo;
(B) mal provocado por vírus desconhecido;
(C) doença que se alastra rapidamente por uma população;
(D) enfermidade provocada por mau uso de medicamentos;
(E) doença que se repete em população e/ou região específica.

16 - Um dos objetivos do Anexo de Metas Fiscais é:
(A) definir a meta de resultado orçamentário;
(B) promover a igualdade na elaboração do orçamento;
(C) estabelecer a meta de resultado fiscal do exercício financeiro;
(D) organizar a elaboração da execução financeira;
(E) determinar a política de aplicação financeira.

11 - “...usada pelo adolescente da periferia para viajar ao paraíso
por alguns instantes”; a alternativa abaixo em que a utilização
de um desses vocábulos apresenta o mesmo valor semântico
presente nesse segmento destacado do texto é:

17 - A iniciativa da elaboração da Lei Orçamentária Anual de um
Município é de competência do:

(A) “se espalha para a multidão de gente pobre”;
(B) “o bacilo da tuberculose, que, por via aérea...”;
(C) “irá parar nos pulmões dos que passarem por perto”;
(D) “é provável que se organize para acabar com as causas”;
(E) “dirigidos por fundações privadas”.

(A) Poder Executivo;
(B) Poder Legislativo;
(C) Tribunal de Contas;
(D) Poder Judiciário;
(E) Ministério Público.

12 - A alternativa em que a preposição destacada tem valor
semântico de meio é:

18 - A fonte de recursos que NÃO poderá ser utilizada para
abertura de crédito adicional, de acordo com disposições da Lei
nº 4320/64, é:

(A) “para acabar com as causas dessas epidemias”;
(B) “aplicados em parceria com instituições internacionais”;
(C) “passíveis de controle com inseticidas”;
(D) “mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades
locais”;
(E) Haverá milhões de pessoas com Aids”.

(A) o produto de operações de crédito;
(B) a receita prevista no exercício anterior, mas não realizada;
(C) o excesso de arrecadação;
(D) o superávit financeiro apurado em patrimonial do exercício
anterior;
(E) as resultantes da anulação parcial ou total de dotações a
serem utilizadas.

13 - “Haverá milhões de pessoas com Aids”; a alternativa abaixo
em que a substituição da forma do verbo haver está
gramaticalmente INCORRETA é:

19 - Um governo decidiu ampliar a rede de escolas públicas de
modo a reduzir o número de crianças que não conseguiu
matricular-se na rede pública. Para tanto criou um programa para
a construção de novas unidades escolares e a contratação de
novos professores, bem como ações de manutenção e
funcionamento das escolas. Estas ações desenvolvidas para a
construção e manutenção das escolas são denominadas,
respectivamente:

(A) deverá haver;
(B) poderá haver;
(C) poderá existir;
(D) existirão;
(E) deverão existir.
14 - A alternativa abaixo em que o substantivo NÃO é
acompanhado por um vocábulo ou locução de valor adjetivo é:

(A) projeto e atividade;
(B) atividade e projeto;
(C) programa e projeto;
(D) projeto e programa;
(E) programa e atividade.

(A) mocinhas da favela;
(B) travestis na cadeia;
(C) garotas da boate;
(D) meninão esperto;
(E) menininha ingênua.
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20 - Em um órgão público foram realizados os seguintes
desembolsos relativos à:
DESEMBOLSO
Folha pagamento de pessoal
Entrega das consignações efetuadas na
folha dePagamento em favor da previdência
Devolução das cauções entregue para
garantir a execução de contratos
Contratação de serviços temporários
Compra de bens
Juros da dívida
Amortização da dívida
Restos a pagar

25 - Indique a opção que contém um fato que constitui uma
Variação Ativa por Mutação Patrimonial:
(A) Amortização da Dívida Passiva;
(B) Inscrição de Restos a Pagar;
(C) Restabelecimento de Dívidas;
(D) Pagamento de Juros;
(E) Cancelamento da Dívida Ativa;

VALOR
1200
120
50

26 - A partir das informações seguintes apure o resultado
orçamentário do exercício:

500
100
80

Divida Ativa Inscrita
Impostos Arrecadados
Despesa Autorizada
Convênios recebidos
Despesa com pessoal realizada
Recebimento de cauções em dinheiro
Despesas com prestação de serviços executados
Pagamento de restos a pagar
Despesa com obras liquidadas e pagas

300
150

O valor das despesas orçamentárias é:
(A) 2.170;
(B) 2.180;
(C) 2.300;
(D) 1.800;
(E) 4.400.

100
600
700
200
300
100
200
100
150

(A) Superávit de 100;
(B) Superávit de 200;
(C) Déficit de 150;
(D) Superávit de 150;
(E) Superávit de 950.

21 - Considerando os mesmos fatos da questão anterior, o total
das despesas extra-orçamentárias é:
(A) 400;
(B) 1.200;
(C) 700;
(D) 620;
(E) 320.

27 - De acordo com a Lei n.º 4320/64 os bens móveis e imóveis
são avaliados:
(A) pelo valor de mercado;
(B) pelo custo de aquisição ou valor de mercado, o que for
menor;
(C) pelo valor de aquisição corrigido monetariamente
anualmente;
(D) pelo preço médio da compra;
(E) pelo valor de aquisição, custo de produção ou construção.

22 - A Nota de Empenho tem por finalidade:
(A) quitar a obrigação;
(B) contrair obrigação;
(C) autorizar a despesa;
(D) liquidar a despesa;
(E) licitar a despesa.

28 - O demonstrativo de contabilidade pública que revela a
variação das disponibilidades financeiras de um exercício para o
outro é:

23 - A despesa que se enquadra no orçamento de seguridade
social é:
(A) manutenção de escolas;
(B) salário de professores;
(C) aposentadorias;
(D) aquisição de veículos para a polícia;
(E) aquisição de merenda escolar.

(A) o Balanço Patrimonial;
(B) o Balanço Financeiro;
(C) a Demonstração das Variações Patrimoniais;
(D) a Demonstração do Resultado do Exercício;
(E) o Balanço Orçamentário.

24 - A liquidação da despesa compreende:

29 - “Não se deve confundir o patrimônio dos Sócios com o
patrimônio da empresa.” Esta afirmativa caracteriza o princípio:

(A) a quitação da obrigação;
(B) a extinção da obrigação de pagamento;
(C) o direito do Governo;
(D) o crédito a receber;
(E) a verificação do direito adquirido do credor.

(A) do conservadorismo;
(B) da prudência;
(C) da realização;
(D) da objetividade;
(E) da entidade.
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30 - São contas integrantes do Ativo Permanente nas empresas:

36 - O capital aplicado a 5% ao mês, a juros simples, triplicará em:

(A) Duplicatas a receber e Despesas de Seguro a Apropriar;
(B) Duplicatas descontadas e Depósitos Judiciais;
(C) Debêntures e Fornecedores;
(D) Participações em coligadas e Móveis e Utensílios;
(E) Despesas de pré-operação e Retenções contratuais.

(A) 4 anos;
(B) 1 ano e 3 meses;
(C) 3 anos;
(D) 2 anos e 6 meses;
(E) 3 anos e 4 meses.

31 - A Cia. Mercantil recebeu antecipadamente dos clientes o
valor relativo às vendas. Esta antecipação compreende:

37 - Um título foi descontado comercialmente quatro meses antes
do seu vencimento, à taxa simples de 2% ao mês, por R$ 1.840,00.
Seu valor nominal era de:

(A) o realizável a curto prazo;
(B) as receitas de exercícios futuros;
(C) o direito a receber;
(D) a receita de venda;
(E) a obrigação de prestação de serviço futuro.

(A) R$ 1.987,20
(B) R$ 2.000,00
(C) R$ 2.048,10
(D) R$ 2.120,00
(E) R$ 2.200,00

32 - O registro contábil a seguir identifica:
38 - Dada a taxa nominal de 100% ao ano, a taxa efetiva com
capitalização semestral é de:

Despesas com Material de Escritório
e Estoque de Material de Escritório.......... $250.000

(A) 50%;
(B) 110%;
(C) 120%;
(D) 125%;
(E) 150%.

(A) consumo de material de escritório;
(B) compra de material de escritório;
(C) devolução do material ao fornecedor;
(D) extravio de material de escritório;
(E) entrada de material no estoque.

39 - Um aparelho está sendo vendido numa loja por R$ 4.040,00
à vista ou em duas parcelas iguais e mensais, não sendo exigido
entrada. Neste caso, o valor dos pagamentos, se a taxa de juros
compostos foi de 2% ao mês, é de:

33 - Os investimentos dos proprietários na sociedade são
classificados no:
(A) Grupo dos Investimentos;
(B) Grupo do imobilizado;
(C) Patrimônio Líquido;
(D) Passivo Financeiro;
(E) Ativo Compensado.

(A) R$ 2.080,80
(B) R$ 2.020,00
(C) R$ 2.096,40
(D) R$ 2.110,10
(E) R$ 2.060,00

34 - Os métodos de investigação utilizados pelo auditor para
coletar evidências e informações probatórias adequadas,
pertinentes e razoáveis para fundamentar suas opiniões e
conclusões, compreendem os (as):

40 - Das afirmativas abaixo, assinale a única FALSA:
(A) a taxa interna de retorno de um investimento, é a taxa de
juros que anula o valor presente líquido;
(B) numa análise de investimentos, a escolha recai na alternativa
de maior taxa de retorno;
(C) ao comparar custos de empréstimos, serviços ou
equipamentos, a melhor alternativa é aquela que apresenta
o maior valor presente líquido;
(D) a taxa de atratividade um investimento é a taxa mínima de
juros por que convém o investidor optar em determinado
projeto de investimento;
(E) os investimentos com taxa interna de retorno maior que a
taxa mínima de atratividade são considerados rentáveis.

(A) relatórios de auditoria;
(B) pareceres de auditoria;
(C) certificado de auditoria;
(D) técnicas de auditoria;
(E) atributos de auditoria.
35 - Os papéis de trabalho constituem um registro permanente
dos serviços executados pelo auditor, contendo os métodos e
procedimentos por ele adotados, os testes que efetuou, as
informações que obteve e as conclusões relativas ao seu exame.
Assinale a opção que contém papéis de trabalho de natureza
corrente:
(A) contratos e manuais de controle interno;
(B) estatuto social e atas de reuniões;
(C) questionário de controle interno e plano de auditoria;
(D) legislação específica aplicável à entidade auditada;
(E) manuais de procedimentos de controle interno.
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