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CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

CONTABILISTA
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE
* Neste Caderno de Questões, você encontra:
- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de
Respostas com o Fiscal de Sala.
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação
do candidato.
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.
* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é
obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/03/2012, no site www.acaplam.com.br, de acordo com o Edital de Retificação nº
006/2012, em cumprimento a Recomendação nº 04/2012 da PmJ de Angicos.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso
Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS de 30/12/2011, em conformidade com o Calendário constante do Edital de
Retificação nº 006/2012.
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a
mesma.
BOA PROVA!!

Data: 25 de Março de 2012.

PARTE I - CONTABILISTA
01 - O Balanço Patrimonial é:
A) Uma situação dinâmica e se presta a
decomposição para análises.
B) Um dos principais demonstrativos e deve ser
elaborado segundo os princípios de Contabilidade
estabelecidos
em
normas
internacionais
padronizadas e a Lei n.º 6.404/76.
C) Um demonstrativo que fornece, por si só, amplos
aspectos de análise, visto que é composto por
todas as contas analíticas e sintéticas.
D) Um demonstrativo que fornece a situação de uma
entidade em dado momento, como se fora uma
fotografia.
E) Uma técnica contábil de partidas dobradas de duas
colunas, sendo que do lado esquerdo vão os bens e
direitos e do lado direito as obrigações com
terceiros.
02 - As técnicas de que a Contabilidade se utiliza para
alcançar os seus objetivos são:
A) escrituração, planejamento, coordenação e
controle
B) escrituração, balanços, inventários e orçamentos
C) contabilização, auditoria, controle e análise de
balanços
D) auditoria, análise de balanços, planejamento e
controle
E) auditoria, escrituração, análise de balanços e
demonstração
03 - Considere os dados a seguir:
01.05.XX - Vendas á vista
R$ 4.000.000,00
01.05.XX - Vendas a prazo
R$ 8.000.000,00
01.05.XX- Compras a prazo
R$ 2.400.000,00
01.05.XX - Pagamento de duplicatas R$ 5.000.000,00
01.05.XX - Depósito bancário
R$ 2.800.000,00
01.05.XX – Recebimento de duplicata R$ 3.800,000,00
02.05.XX - Saldo inicial
R$ 100.000,00
O saldo final de Caixa, em 30.04.xx, era de
A) R$ 200.000,00, credor
B) R$ 200.000,00, devedor
C) R$ 150.000,00 devedor
D) R$ 100.000,00, devedor
E) R$ 100.000,00, credor
04 - A Comercial dos Touros vende, atualmente, 800 pares
a $10,00/unidade. Sabendo que cada par é comprado a
$8,00, que os impostos são iguais a 10% das vendas e que
as despesas da loja são iguais a $4.000,00 por mês, calcule
o resultado total.
A) 1120
B) 1300
C) 2000
D) 1420
E) 6000

05 - No mês de outubro do ano passado, uma empresa de
consultoria registrou os seguintes valores: salários de
funcionários administrativos: $8 mil, honorários de
consultores envolvidos nos serviços prestados: $20 mil,
compra de um novo notebook: $5 mil, faturamento
mensal: $100 mil, materiais consumidos nos serviços
prestados e controlados especificamente em função de
cada serviço: $10 mil, pagamento do aluguel, água,
energia elétrica e telefone do escritório: $2 mil. Assinale a
alternativa que apresenta as despesas mensais da empresa.
A) $36 mil
B) $10 mil
C) $5 mil
D) $64 mil
E) $30 mil
06 - Comprei um equipamento por $160.000,00 e vida útil
de cinco anos. Penso em vendê-lo por $150.000,00 e sou
tributado com alíquota de IR sobre ganho de capital igual a
15%. Qual o resultado (lucro ou prejuízo) líquido da
venda, caso ela ocorra no final do ano 2?
A) 84800
B) 64400
C) 90200
D) 63000
E) 81600
07 - O princípio da prudência determina a adoção do
menor valor para os componentes do ativo, e do maior,
para os do passivo, sempre que se apresentem opções
igualmente válidas para a quantificação das mutações
patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Com base
nessa afirmação, julgue os itens abaixo.
A) A Contabilidade deve manter um comportamento
prudente e reconhecer as despesas mesmo antes
que surja o fato gerador, sempre que se puder
prever um acréscimo do passivo.
B) O princípio da prudência somente se aplica às
mutações posteriores, constituindo ordenamento
indispensável à correta aplicação do princípio da
competência.
C) O Princípio da prudência impõe a escolha da
hipótese da qual resulte um menor patrimônio
líquido, quando se apresentarem opções
igualmente aceitáveis diante dos demais princípios
fundamentais da Contabilidade.
D) A aplicação do princípio da prudência ganha
ênfase quando, para a definição dos valores
relativos às variações patrimoniais, devam ser
feitas estimativas que envolvam incertezas de grau
variável impossíveis de serem mensurados.
E) O princípio da prudência é perfeitamente coerente
com o registro no ativo de depósitos judiciais
relativos a processos cuja probabilidade de
sucesso é remota, sem que haja lançamento de
provisão para contingência correspondente no
passivo.

08 - De acordo com a alteração a Resolução CFC n.º 750,
de 29 de dezembro de 1993, não é considerado princípio
de Contabilidade o princípio
A) da atualização monetária.
B) da entidade.
C) da oportunidade.
D) da Continuidade.
E) do registro pelo valor original.
09 - No mês de outubro, a empresa Olegal realizou a
seguinte movimentação de compras e vendas da única
mercadoria com que trabalha e que é isenta de ICMS:
Estoque em 01.10: 2.200x unidades ao custo unitário de
R$ 0,50
Vendas em 05.10: 1.000x unidades ao preço unitário de R$
0,95
Compras em 10.10: 2.000x unidades ao custo unitário de
R$ 0,90
Vendas em 30.10: 1.400x unidades ao preço unitário de R$
0,95
Com estas operações, a empresa apresentará na
Contabilidade um estoque final de mercadorias e um lucro
operacional bruto (RCM), respectivamente, de:
A) R$ 900,00 e R$ 280,00, se adotar o critério de
avaliação UEPS
B) R$ 900,00 e R$ 280,00, se adotar o critério de
avaliação PEPS
C) R$ 1.242,00 e R$ 622,00, se adotar o critério de
avaliação Preço Médio
D) R$ 1.620,00 e R$ 1.000,00, se adotar o critério de
avaliação PEPS
E) R$ 1.620,00 e R$ 1.000,00, se adotar o critério de
avaliação UEPS
10 - “A” e “B” constituíram a empresa comercial A & B
Ltda., com capital de R$ 20.000,00, dividido em parte
iguais. “A” integralizou em dinheiro R$ 5.000,00 e “B”
integralizou em imóveis a totalidade do capital por ele
subscrito. Depois dessas operações, o Capital social
realizado, o Capital de Terceiros e o Capital Próprio da
empresa tinham, respectivamente, os valores de R$:
A) 20.000,00
15.000,00
5.000,00
B) 20.000,00
ZERO
20.000,00
C) 15.000,00
15.000,00
ZERO
D) 20.000,00
5.000,00
15.000,00
E) 15.000,00
ZERO
15.000,00
11 - Considerando: CP = Capital Próprio; CTe = Capital de
Terceiros; CN = Capital Nominal ; CTO = Capital Total à
disposição da empresa; PL = Patrimônio Líquido; SLp =
Situação Líquida positiva e A = Ativo, pode-se afirmar que
CTO é igual a:
A) CP + CTe = SLp
B) CP + CTe
C) A + CTe
D) A (-) SLP
E) CP + CTe + CN

12 - A partir das seguintes informações em $ mil:
Ano X0 Ano X1
- Ativo Circulante 12.000 25.000
- Passivo Circulante 10.000 12.000
A empresa apresenta um(a):
A) aumento do capital circulante liquido de 70%
B) incremento do capital circulante liquido de $
12.000 mil
C) crescimento do capital circulante liquido em $
13.000 mil
D) diminuição do capital circulante liquido de $
17.000 mil
E) redução do capital circulante de terceiros de 25%
13 - Julgue V para verdadeiro e F para falso:
I - A contabilidade Pública estuda, registra, controla e
demonstra o orçamento aprovado e acompanha a sua
execução
II - A contabilidade deverá apurar os custos dos serviços
de forma a evidenciar os resultados da gestão
III - A contabilidade está ligada diretamente a apuração de
lucro.
A) V; F; V
B) V; F; F
C) F; F; F
D) V; V; F
E) V; V; V
14 - O serviço de contabilidade publica serão organizados
de forma:
A) a determinação dos custos dos serviços
industriais, o levantamento dos balanços gerais a
análise e interpretação dos resultados econômicos
e financeiros buscando o lucro.
B) Nas organizações de instituições financeiras.
C) Para evitar fraudes no serviço público.
D) a permitirem o acompanhamento da execução
orçamentária, o conhecimento da composição
patrimonial.
E) Acompanhar a necessidade da informação
contábil financeira.
15 - Julgue V para verdadeiro e F para falso:
I. Incentivo à participação popular e realização de
audiências públicas durante os processos de
elaboração e de discussão dos elementos de
planejamento
II. Autonomia gerencial, orçamentária e financeira
prevista em contrato de gestão celebrado entre
governo e empresas controladas
III. Divulgação, em bolsa de valores, dos títulos da dívida
pública federal, estadual e municipal, bem como de
ações e outros papéis de empresas controladas
A) V; F; V
B) V; F; F
C) F; F; F
D) V; V; F
E) V; V; V

16 - Julgue V para verdadeiro e F para falso:
I. Inclusão das operações intragovernamentais
II. Exclusão das transferências voluntárias concedidas a
instituições privadas relativas a ações de educação,
saúde e assistência social
III. Inclusão das transferências voluntárias concedidas a
instituições privadas relativas a ações de educação,
saúde e assistência social
A) V; V; F
B) V; F; V
C) F; F; F
D) V; F; F
E) V; V; V
17 - Analise as contas abaixo e responda:
Bancos conta movimento - Investimentos em outras
empresas - Duplicatas a pagar - Terrenos - Capital Social Equipamentos - Salários e ordenados a pagar Mercadorias - Impostos a recolher - Móveis e utensílios Adiantamentos a empregados – despesas com vendas Empréstimos a sócios - Empréstimos bancários - Imposto
de renda a recolher.
A) 6 contas do ativo, 7 contas do passivo e 2 contas
do patrimônio líquido.
B) 4 contas do ativo e 11 contas de passivo .
C) 3 contas do ativo, 6 contas do passivo e 6 contas
do patrimônio líquido.
D) 6 contas do ativo, 5 contas do passivo e 4 contas
do patrimônio líquido .
E) 8 contas do ativo, 5 contas do passivo e 1 contas
do patrimônio líquido .
Informações para as questões 18 a 23
Impostos sobre venda
15.000
Capital social
80.000
Custo da Mercadoria Vendida
50.000
Despesas operacionais
50.000
Contas a Pagar
180.000
Imposto de renda sobre o Lucro 14.000
Disponível
220.000
Duplicatas a receber
80.000
Estoque
80.000
Financiamentos a pagar
80.000
Fornecedores
150.000
Investimentos de Longo prazo. 180.000
Lucros acumulados
220.000
Máquinas
150.000
Vendas Liquidas
200.000
18 - O valor da receita liquida de vendas é:
A) 160.000
B) 185.000
C) 170.000
D) 180.000
E) 190.000
19 - O valor do lucro bruto é:
A) 135.000
B) 130.000
C) 120.000
D) 115.000
E) 110.000

20 - Qual é lucro da demonstração do resultado do exercício:
A) 14.000
B) 15.000
C) 20.000
D) 21.000
E) 23.000
21 - O valor do Patrimônio Líquido:
A) 300.000
B) 320.000
C) 340.000
D) 350.000
E) 380.000
22 - O valor do resultado operacional:
A) 80.000
B) 84.000
C) 70.000
D) 90.000
E) 85.000
23 - O passivo circulante:
A) 400.000
B) 410.000
C) 430.000
D) 470.000
E) 490.000
24 - Julgue V para verdadeiro e F para falso:
I.Os princípios fundamentais de Contabilidade vigentes no
Brasil, que são em número de sete, a saber: o da entidade; o
da continuidade; o da oportunidade; o do registro pelo valor
original; o da atualização monetária; o da competência e o da
prudência está legalmente formalizado por lei federal
elaborada pelo Conselho Federal de Contabilidade
II.A Contabilidade utiliza-se de meios para atingir sua
finalidade. Como técnicas contábeis podem citar:
escrituração, demonstrações financeiras ou contábeis,
auditoria e análise de balanço
III.Princípios contábeis são preceitos fundamentais em que se
baseiam a doutrina e a técnica contábil
A) V; V; F
B) V; F; V
C) V; F; F
D) F; V; V
E) V; V; V
25 - Julgue V para verdadeiro e F para falso:
I.O balanço patrimonial é elaborado para atender e controlar as
receitas e despesas de acordo com as especificações
constantes da Lei do orçamento e dos créditos adicionais
II.Ao se proceder à análise ou interpretação dos balanços
públicos, há que se atentar sempre para as características
intrínsecas relativas aos aspectos legais, regulamentares e
técnicos
III.O balanço financeiro é um quadro de contabilidade com
receita e despesa, em que se distribuem entradas e saídas de
numerário e se demonstram as operações de tesouraria e de
dívida pública
A) F; V; V
B) V; F; V
C) F; V; F
D) V; F; F
E) V; V; V

26 - Sobre o principio da prudência é correto afirmar:
A) A aplicação do princípio da prudência ganha ênfase
quando, para definição dos valores relativos às
variações patrimoniais, devam ser feitas estimativas
que envolvam incertezas de grau variável.
B) Como resultado da observância do princípio da
prudência, o registro deve ensejar o reconhecimento
universal das variações ocorridas no patrimônio da
entidade, em um período de tempo determinado, base
necessária para gerar informações úteis ao processo
decisório da gestão.
C) sempre que se apresentem opções igualmente válidas
para quantificação das mutações patrimoniais que
alterem o Patrimônio Líquido o principio visa
proporcionar menor valor para o resultado
D) O princípio da Prudência aplica-se tanto à cessação
integral quanto parcial das atividades de uma entidade,
bem como em relação ao grau de utilização de suas
instalações, com reflexos no nível de produção.
E) Os princípios, ao contrário das normas, devido à
diversidade das entidades e à evolução contínua do
ambiente econômico, são adotados segundo as
concepções teórico-doutrinárias dos profissionais da
Contabilidade.
27 - Julgue V para verdadeiro e F para falso:
I. orçamento fiscal Compreendem os poderes da União, os
Fundos, Órgãos, Autarquias, inclusive as especiais
II. orçamento fiscal Abrange, as empresas públicas e
sociedades de economia mista em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com
direito a voto
III. orçamento fiscal Compreende as Autarquias, inclusive as
especiais e Fundações instituídas e mantidas pela União
A) F; V; F
B) F; V; V
C) V; F; V
D) F; F; F
E) V; V; V
28 - Julgue V para verdadeiro e F para falso:
I. despesa de investimento são despesas que não
correspondem a contraprestação direta de bens ou serviços
por parte do Estado e que são realizadas à conta de receitas
cuja fonte seja transferências correntes
II. despesa de investimento São transferências de numerário a
entidades para que estas realizem investimentos ou
inversões financeiras. Nessas despesas, incluem-se as
destinadas à amortização da dívida pública
III. despesa de investimento São despesas destinadas a cobrir
custeio de instituições públicas ou privadas de caráter
assistencial ou cultural, desde que sem fins lucrativos
A) F; V; V
B) F; F; F
C) V; F; V
D) V; F; F
E) V; V; V

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Médio
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
Idade mínima de trabalho
O menor de 14 anos não pode ser empregado. É
absolutamente incapaz para o trabalho, salvo na condição
de aprendiz. Esta é a norma (Constituição, art. 7º, XXXIII,
e Estatuto, art. 60). Portanto, o disposto no art. 403 da
Constituição restou revogado.
A idade mínima é, por outro lado, estabelecida em
18 anos no caso do trabalho noturno (art. 404 da
Consolidação, e art. 7, XXXIII, da C F) e ainda:
a) nos locais e serviços perigosos e insalubres;
b) nos locais e serviços prejudiciais à sua moralidade,
como em teatro de revistas, cinemas, cassinos, cabarés,
dancings, cafés-concerto; em funções de acrobata,
saltimbanco, ginasta; que se relacionem com escritos ou
quaisquer objetos ofensivos à moralidade do menor; na
venda, a varejo, de bebidas alcoólicas (art. 405 da
Consolidação, e art. 67, III, do Estatuto);
c) realizado em horário e locais que não permitam a
frequência à escola (art. 67, IV, do Estatuto). Dependerá
da autorização do juiz de menores o trabalho do menor
de 18 anos nas ruas, praças e outros logradouros (§ 2º do
art. 405). Poderá o juiz de menores autorizar o menor de
18 anos o trabalho em casa de diversão ou em circos,
desde que a representação não lhe possa ofender o pudor
ou a moralidade, e quando a ocupação for indispensável
à própria subsistência ou à de seus ascendentes ou
irmãos (art. 406 da Consolidação).
29 - Das afirmações seguintes:
I – Entende-se por “insalubres” apenas os ambientes e
serviços que ofereçam risco de vida.
II – Através do primeiro parágrafo do texto, é possível
afirmar que o menor de 14 anos não possui inteligência
formada para o trabalho.
III – Os vocábulos do texto CABARÉS e É acentuam-se
obedecendo a mesma regra de acentuação gráfica.
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas o item III está correto.
C) Apenas o item I está correto.
D) Todos estão incorretos.
E) Apenas os itens I e III.
30 - A única alternativa correta quanto as ideias do texto é:
A) Quando autorizado, o menor de 18 anos poderá
trabalhar em lugares públicos.
B) Apenas os maiores de 14 anos têm autorização
para exercer o trabalho noturno.
C) A autorização do juiz é imprescindível para que o
menor de 14 anos possa ser empregado.
D) É dada permissão para os menores de 18 anos
trabalharem desde que seja para o sustento da
família.
E) Os maiores de 14 anos não estão submissos ao
juiz de menores.

31 - Em “Distinguir” há:
A) 8 fonemas – 1 dígrafos – 10 letras
B) 7 fonemas – 2 dígrafos – 10 letras
C) 8 fonemas – 2 dígrafos – 1 encontro consonantal
D) 7 fonemas – 1 dígrafos – 1 encontro consonantal
E) 7 fonemas – 2 dígrafos
32 - Em todas as alternativas encontramos todas as
palavras paroxítonas corretamente acentuadas, exceto em:
A) fóruns – difícil – táxi
B) sêmen – caráter – geléia
C) órgão – túnel – ímpar
D) cônsul – bênção – bíceps
E) N. D. A.
33 - Na formação das palavras FABRIL e ACARICIAR
foram utilizados, respectivamente, os seguintes processos:
A) derivação sufixal – derivação prefixal e sufixal
B) derivação prefixal – derivação parassintética
C) derivação prefixal – derivação prefixal e sufixal
D) derivação prefixal e sufixal – derivação sufixal
E) derivação sufixal – derivação parassintética
34 - Assinale a alternativa em que os verbos classificamse, respectivamente, como “anômalo” e “defectivo”:
A) ventar / ir
B) expulsar / haver
C) amar / fazer
D) ser / latir
E) vender / ouvir
35 - Em “Os alunos estão aptos para o exército”, o termo
destacado exerce a função sintática de:
A) objeto direto
B) objeto indireto
C) complemento nominal
D) agente da passiva
E) objeto direto pleonástico
A questão 36 refere-se a tira seguinte:

36- Das afirmações seguintes:
I – O humor produzido pela charge ocorre através da
exploração do duplo sentido do verbo “PERDER”.
II – O aluno da academia empregou o verbo “PERDER”
no sentido de “emagrecer”.
III – A oração “mas só porque saio daqui tão cansado”
possui predicado verbo-nominal.
A) Os itens I e II estão corretos.
B) Os itens II e III estão corretos.
C) Apenas o item III está correto.
D) Todos estão corretos.
E) Os itens I e III estão corretos.

37 - Assinale a alternativa em que se verifica concordância
verbal incorreta:
A) Só um quarto dos alunos foi aprovado.
B) Muita raiva e indignação dominava seus gestos.
C) Ele ou tu carregarás a tocha olímpica.
D) Mais de um político cumprimentaram-se.
E) Tudo seria lembranças passageiras.
38 - Identifique a alternativa que preenche corretamente a
seguinte frase “Passo ___ passo, ele começou ___
exercitar-se e dedicou-se ___ ioga.”
A) a – a – a
B) à – à – à
C) à – a – à
D) a – a – à
E) à – à – a
A questão 39 refere-se a tira seguinte:

39 - Podemos afirmar com relação ao último quadrinho da
tira:
A) Há um período composto por duas orações e a
segunda oração é subordinada adverbial
consecutiva.
B) Há um período composto por duas orações e a
segunda oração é a principal.
C) Há um período composto por três orações e a
última
oração é
subordinada
adverbial
consecutiva.
D) Há um período composto por três orações e a
primeira oração é a principal.
E) N.D.A
40 - A regência verbal está correta em todas as
alternativas, exceto em:
A) Ele aspirava uma posição de maior destaque.
B) O avião procede de Roma.
C) Informei o aluno da nota.
D) Esqueci o assunto da prova.
E) O médico assiste o doente diariamente.

