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CONTADOR

INSTRUÇÕES:
1. Confira se os dados que identificam este caderno de provas estão corretos.
2. O caderno de provas deverá conter  40 (quarenta)  questões,  assim  distribuídas: 10 de

Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e Quantitativo e 20 de Conhecimentos Espe-
cíficos.

3. A duração das provas será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

4. A interpretação das questões é parte integrante das provas, não sendo, portanto, permi-
tidas perguntas aos fiscais.

5. As provas são INDIVIDUAIS, sendo vetada a comunicação entre os candidatos, durante
sua realização.

6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de
comunicação.

7. Em cada questão há somente uma resposta correta.
8. A folha de respostas deve ser entregue ao fiscal.
9. O candidato só poderá entregar a folha de respostas e retirar-se da sala, depois de

decorrida, no mínimo, 1 hora do início das provas.
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, somente após decorridas 2 horas do início

da mesma.
11. Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos e correspondem à sua inscrição;
b) assine no local indicado;
c) não a amasse, nem dobre;
d) pinte assim –, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média,

tinta azul-escura, o campo correspondente à alternativa que considera correta em
cada questão.

OBS.: Será atribuída nota zero à questão de prova objetiva, que contenha mais de
uma ou nenhuma marcação assinalada ou que não tenha sido transcrita do caderno
de provas para a folha de respostas.

12. Os gabaritos provisórios serão divulgados às 18 horas do dia 10/fevereiro/2015,
possibilitando ao candidato impetrar recurso, no prazo máximo de 24 horas.
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Língua Portuguesa

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS
QUESTÕES 01 E 02.

O que os saquinhos plásticos nos
ensinam sobre boa ciência

Dr. Adalberto Scortegagna
19/11/2014     Revista Época on line

Em 2012, a aluna do ensino médio Ana Gabriela
Person Ramos, da Escola Técnica Conselheiro
Antônio Prado (Etcap), de Campinas (SP), ven-
ceu o Prêmio Jovem Cientista com o projeto de
desenvolvimento de uma embalagem ecológica
para mudas, que substitui os saquinhos plásticos,
cuja matéria-prima é o petróleo. Os tradicionais
“saquinhos” teriam destino muitas vezes incerto,
contaminando o solo, os rios e o lençol freático,
além de levar décadas para se decompor.

A pesquisa da Ana Gabriela nos mostra que
as soluções para determinados problemas enfren-
tados pela sociedade podem ser facilitadas por
uma visão interdisciplinar, com diversos olhares
sobre um determinado problema. Ao pesquisar
esse tema, tem-se um olhar da química, pois os
saquinhos têm origem nos hidrocarbonetos;
da geografia, pois contaminam o solo, os rios, os
lençóis freáticos, além da visão da existência de
tempo longo, o tempo profundo como afirma Gould
(1991), fundamental para uma maior conscien-
tização ambiental; da biologia, com a degradação
do meio ambiente e o impacto sobre os seres
vivos; da sociologia, quando se observa a socie-
dade de consumo; da história com a Segunda
Revolução Industrial e o apogeu da Era do Petró-
leo, e assim por diante.

A solução para um problema pode estar muito
próxima de nós. Para evitar uma visão distorcida
ou parcial, é importante se distanciar um pouco
do objeto e olhar o todo. Na pesquisa científica
essa máxima também é verdadeira. Muitas ve-
zes buscamos as respostas para uma dúvida a
partir das lentes de uma única disciplina. Por que
não observar sob a ótica dos diversos olhares?
Estaríamos, dessa forma, desenvolvendo a práti-
ca da interdisciplinaridade e, neste contexto, a vi-
são interdisciplinar na Educação Básica auxilia pro-
fessores e alunos no processo de desenvolvimen-
to de pesquisa científica.

O tema do Prêmio Jovem Cientista de 2014,
Segurança Alimentar e Nutricional, pode ser visto
sob diversos ângulos, tais como o da biologia, da
química, da geografia, da física, da sociologia e
assim por diante. O estudante pode observar e
analisar o desafio sob diversos olhares para, as-
sim, buscar as várias possibilidades de solucionar
o problema.

Dessa forma, o tema do prêmio e suas linhas
de pesquisa voltadas ao ensino médio (Produção
sustentável de alimentos; acesso a alimentos
saudáveis para todos; hábitos alimentares: da
gestação à terceira idade; inovações na conser-
vação e aproveitamento integral dos alimentos;
soluções para a desnutrição e a obesidade) po-
dem ser uma ótima oportunidade para alunos e
professores treinarem o olhar interdisciplinar.
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Questão 39
Com base no disposto na Lei 8.666/1993 e

suas atualizações, assinale a alternativa corre-
ta.

A) Os bens imóveis da Administração Pública,
cuja aquisição haja derivada de procedimentos
judiciais ou de dação em pagamento, poderão
ser alienados por ato da autoridade competen-
te, por adoção do procedimento licitatório, sob
a modalidade de concorrência ou leilão. 

B) O prazo mínimo até o recebimento das pro-
postas ou da realização de procedimento
licitatório da modalidade convite poderá ser de-
finido a critério da comissão de licitações ou
pelo ordenador de despesas.

C) Qualquer modificação no edital poderá ser di-
vulgada em edital interno da repartição pública,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido.

D) O Pregão é considerado pela lei um tipo de
licitação para contratação de obras e serviços
de engenharia.

E) A prestação de serviços a serem executados
de forma contínua, poderá ter a sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com
vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a seis
anos.

Questão 40
Com base nos conceitos apresentados pela

Portaria Interministerial Nº 507/2011MPOG/CGU,
que regula os convênios, os contratos de re-
passe e os termos de cooperação celebrados
pelos órgãos e entidades da Administração Pú-
blica Federal com outros órgãos ou entidades,
assinale a alternativa correta correspondente ao
termo MANDATÁRIA DA UNIÃO.

A) Órgão da administração pública federal, dire-
ta ou indireta, responsável pela transferência
dos recursos financeiros e pela descentraliza-
ção dos créditos orçamentários, destinados à
execução do objeto do convênio.

B) Entidade pública direta ou indireta, de qual-
quer esfera de governo, consórcio público ou
entidade privada sem fins lucrativos, com a
qual a administração pública federal pactua a
execução de programas, projetos e atividades
de interesse recíproco.

C) Entidade da administração direta da União que
pactua a execução de programa, projeto, ati-
vidade ou evento, por intermédio de instituição
financeira federal, mediante a celebração de
contrato de repasse.

D) Instituições vinculadas aos Poderes Executi-
vo e Legislativo da União, dos estados, do Dis-
trito Federal e dos municípios, que possuem
designação constitucional para orientar, audi-
tar, fiscalizar e acompanhar a execução dos
programas, projetos e atividades de governo.

E) Instituições e agências financeiras controla-
das pela União, que celebram e operacionalizam,
em nome da União, os instrumentos jurídicos
de transferência de recursos aos convenentes.
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Questão 01
A alternativa que apresenta a reescrita ade-

quada do primeiro parágrafo do texto acima,
respeitando a coesão e a coerência e sem
prejuízo ao significado, é:

A) Ana Gabriela Person Ramos, em 2012, aluna
do ensino médio da Escola Técnica Conselheiro
Antônio Prado (Etcap), de Campinas (SP), ven-
ceu o Prêmio Jovem Cientista com o projeto
de desenvolvimento de uma embalagem eco-
lógica para mudas, que substitui os tradicionais
“saquinhos” plásticos e teriam destino muitas
vezes incerto, contaminando o solo, os rios, e
o lençol freático, além de levar décadas, para
se decompor, cuja matéria-prima é o petróleo.

B) Em 2012, os tradicionais “saquinhos” que te-
riam destino muitas vezes incerto, contaminan-
do o solo, os rios e o lençol freático, além de
levar décadas para se decompor, foram subs-
tituídos pelos saquinhos plásticos, cuja maté-
ria-prima é o petróleo, na Escola Técnica Con-
selheiro Antônio Prado (Etcap), de Campinas
(SP) e o Prêmio Jovem Cientista foi dado à
aluna do ensino médio Ana Gabriela Person
Ramos, que venceu com o projeto de desen-
volvimento de uma embalagem ecológica para
mudas.

C) Os tradicionais “saquinhos” que teriam desti-
no muitas vezes incerto, em 2012, contami-
nando o solo, os rios e o lençol freático, além
de levar décadas para se decompor foram
substituídos pelos saquinhos plásticos, cuja
matéria-prima é o petróleo. A aluna do ensino
médio Ana Gabriela Person Ramos da Escola
Técnica Conselheiro Antônio Prado (Etcap), de
Campinas (SP), venceu o Prêmio Jovem
Cientista com o projeto de desenvolvimento de
uma embalagem ecológica para mudas.

D) Da Escola Técnica Conselheiro Antônio Prado
(Etcap), de Campinas (SP), em 2012, a aluna
do ensino médio Ana Gabriela Person Ramos,
venceu o Prêmio Jovem Cientista com o proje-
to de desenvolvimento de uma embalagem
ecológica para mudas, tradicionais “saquinhos”
que teriam destino muitas vezes incerto, con-
taminando o solo, os rios e o lençol freático,
além de levar décadas para se decompor e
substituirem os saquinhos plásticos, cuja ma-
téria-prima é o petróleo.

E) A aluna do ensino médio da Escola Técnica
Conselheiro Antônio Prado (Etcap), de Campi-
nas (SP), Ana Gabriela Person Ramos, venceu
o Prêmio Jovem Cientista de 2012, com o pro-
jeto de desenvolvimento de uma embalagem
ecológica para mudas, que substitui os tradici-
onais saquinhos plásticos, cuja matéria-prima
é o petróleo e o destino muitas vezes é incer-

to, contaminando o solo, os rios e o lençol
freático, além de levar décadas para se de-
compor.

Questão 02
Observe as afirmativas abaixo, quanto aos

aspectos gramaticais do texto.
I) O verbo ter, em negrito no segundo pa-
rágrafo, está acentuado porque concorda
com o plural da palavra “saquinhos”.

II) O ano de 1991 aparece entre parêntesis,
no segundo parágrafo, porque se refere ao
ano de nascimento do escritor do texto.

III) No terceiro parágrafo, a preposição por-
que aparece separada, pois está no início
de uma frase interrogativa.

IV) No último parágrafo, a letra “a” da ex-
pressão “acesso a alimentos” não leva o
acento grave, porque está diante de subs-
tantivo masculino plural.

Está (ão) correta(s) apenas:
A) I e II.
B) II e III.
C) II, III e IV.
D) II e IV.
E) I e IV.

Questão 03
Assinale a alternativa correta, quanto ao

emprego ou não do acento grave como sinal
de crase.

A) Inspirada pela cozinha tradicional de países
como Grécia, Espanha e Itália, a dieta medi-
terrânea sempre esteve associada a boa saú-
de e à corações sadios.

B) No mundo, 2,8% de todas as riquezas são
gastos no enfrentamento da obesidade. Isso
equivale à cerca de R$ 5,2 trilhões, afirmam os
pesquisadores.

C) Infelizmente, não foi apresentado nenhum
projeto à Caixa Econômica para construir essa
estrada.

D) O time do Palmeiras está a altura da beleza
da arena? Dorival não responde.

E) As 10h, os moradores vizinhos ainda esta-
vam sendo mantidos fora de suas casas devi-
do ao risco de explosão no supermercado.
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Questão 35
O Orçamento Público no Brasil, aprovado na

forma de lei, segundo art. 165 § 5º da Consti-
tuição Federal, será subdividido em:

A) Orçamento Fiscal, Orçamento de Investimen-
to e Orçamento da Seguridade Social.

B) Orçamento Programático, Orçamento Fiscal
e Orçamento Plurianual.

C) Orçamento Fiscal, Orçamento de Investimen-
to e Orçamento da Previdência Social.

D) Orçamento de Investimento, Orçamento de
Subvenções e Orçamento da Seguridade Soci-
al.

E) Orçamento Anual, Orçamento de Investimen-
to e Orçamento da Previdência Social.

Questão 36
A UTFPR alienou um veículo pelo valor de

R$15.000,00, sendo que seu valor contábil era
de R$14.500,00. A diferença de R$500,00 sob
o enfoque orçamentário é considerada:

A) despesa.
B) receita.
C) variação patrimonial passiva.
D) variação patrimonial ativa.
E) perda patrimonial.

Questão 37
Com relação aos princípios e instrumentos

nos quais são baseados a segurança do Siste-
ma Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal – SIAFI, assinale a alternativa
correta com relação à Conformidade Contábil.

A) Visa validar os valores registrados no SIAFI.
B) Deve ser realizada pelos titulares das UG, ou

por operadores por eles indicados.
C) Procedimento que permite identificar os ope-

radores que efetuaram qualquer acesso à sua
base de dados.

D) Mecanismo de segurança, sob a responsabi-
lidade do SERPRO, destinado a manter a inte-
gridade dos dados do Sistema.

E) Visa habilitar a senha que permite a autoriza-
ção de acesso aos dados do SIAFI.

Questão 38
A entrada dos dados necessários à execu-

ção orçamentária, financeira e contábil no Sis-
tema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal – SIAFI é efetuada através
de documentos. Sobre o documento Nota de
Dotação (ND), assinale a alternativa correta.

A) Permite registrar créditos orçamentários pré-
compromissados, para atender objetivos es-
pecíficos, nos casos em que a despesa a ser
realizada, por suas características, cumpre eta-
pas com intervalos de tempo desde a decisão
administrativa até a efetivação da emissão da
Nota de Empenho.

B) Permite registrar os empenhos que foram li-
quidados (por Ordem Bancária ou Nota de Lan-
çamento), pelos Órgãos que utilizam o
PROGORCAM, informando a quantidade de itens
que foram realizados fisicamente.

C) Permite registrar a movimentação de crédi-
tos interna e externa e suas anulações.

D) Permite registrar valores decorrentes de des-
dobramento, por Plano Interno e/ou por Fonte
de Recursos (quando detalhada), dos créditos
previstos no OGU, bem como a inclusão dos
créditos nele não consignados.

E) Permite registrar o comprometimento de des-
pesa, bem como aos casos em que se faça
necessário o reforço ou a anulação desse com-
promisso.
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Questão 04
Assinale a alternativa correta, quanto ao uso

dos porquês.
A) Não queria sair por que estava cansada.
B) Você não foi dormir por quê?
C) Todo mundo ria e não me diziam o por quê.
D) Porque todo mundo está rindo?
E) Eu queria saber porque você não foi.

LEIA O TEXTO PARA RESPONDER ÀS
QUESTÕES DE 05 A 07.

A menos de um quilômetro do Planalto,
brasileiros vivem na miséria

20/02/2013
BRASÍLIA - A menos de um quilômetro do

Palácio do Planalto, numa área invadida nas ime-
diações da garagem do Senado, 50 pessoas vi-
vem em barracos de madeira e lona, sem sanea-
mento nem água encanada, cercadas de lixo e
ratos. Os casebres contam apenas com dois ba-
nheiros coletivos, cada um com espaço para uma
pessoa, usados principalmente pelas mulheres.
Como não há fossa, boa parte dos moradores
prefere ir no mato. O banho, de tonel e caneca, é
com água fria trazida de ministérios e estaciona-
mentos próximos.

Nesta terça-feira, a presidente Dilma
Rousseff disse que o Brasil tem o grande desafio
de encontrar a miséria que ainda não é conhecida
pelo governo, em cerimônia de lançamento da
ampliação do programa Brasil Sem Miséria, e pe-
diu ajuda de governantes para achar os pobres
que “se escondem dos olhos” do governo.

 A moradora Rosa Maria Albino dos Santos,
de 36 anos, diz que está cadastrada no Bolsa
Família e que deveria receber R$ 300 por mês.
Segundo ela, porém, os repasses estão bloquea-
dos. Mãe de quatro filhos, ela conta que o marido
foi preso por tentativa de assalto. Além do dinhei-
ro do Bolsa Família, Rosa trabalha como catadora
de papel, papelão, plástico e metais, assim como
os demais moradores da área. O serviço rende
R$ 150 por mês, mas a quantia costuma cair nos
meses de chuva.[…]

Aos 63 anos, Francisca Pedro da Silva afirma
que vive no local há mais de 25 anos e que os
demais moradores são seus filhos, netos, bisne-
tos e uma tataraneta. O marido de Francisca,
Rosival Albino dos Santos, de 74, é aposentado e
recebe um salário mínimo (R$ 678) por mês. A
renda do casal, portanto, é de R$ 339 mensais
por pessoa e está acima da linha oficial de miséria

estipulada pelo governo. Logo, os dois idosos
não têm direito ao Bolsa Família. “Não ganhei nada
nunca do governo” - disse Francisca nesta terça-
feira.

A alimentação do casal vem das sobras de
restaurantes da Esplanada dos Ministérios. É o
marido quem busca diariamente. Como não tem
geladeira, Francisca salga a carne, cuja maior parte
consiste em gordura. O alimento cru fica do lado
de fora do casebre, ao ar livre, sobre uma mesa
improvisada. Vista de longe, a carne parecia pre-
ta, tamanho era o número de moscas varejei-
ras. […]

O terreno fica junto a uma rua próxima dos
prédios anexos da Esplanada dos Ministérios. É
comum que motoristas levem comida e doem
colchões e roupas. Uma delas é a oficial de Justi-
ça aposentada Haidecilda de Souza Neves, de 57
anos. Ela levou duas camisetas hoje, e contou
que costuma dar comida aos moradores. “É falta
de amor e consideração dos governantes. O lixo
ao lado do luxo. Crianças nascendo aqui, no meio
deste lixo todo, atrás do poder. Não posso com
isso” – disse Haidecilda.

(Fonte:http://oglobo.globo.com - acesso em 03/05/
2013)

Questão 05
Segundo o texto, é correto afirmar que:

A) discorre apenas sobre a pobreza generaliza-
da na cidade de Brasília, em especial no entor-
no do Senado.

B) embora em situação de pobreza,  a morado-
ra Rosa Maria Albino possui condições básicas
de saneamento.

C) há uma  situação de pessoas vivendo em
pobreza extrema ao lado dos principais órgãos
do poder.

D) a renda média dos brasileiros é de  R$ 339,00
por pessoa, portanto acima da linha oficial de
miséria.

E) na área invadida, vivem 50 pessoas de dife-
rentes regiões do país, sem saneamento nem
água encanada.
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Questão 32
Os dados abaixo foram extraídos do Balanço Orçamentário da Prefeitura de Curitiba – PR, refe-

rente ao exercício de 2013.

Com base nos dados do Balanço Orçamentário acima, assinale a alternativa que apresenta o
resultado orçamentário apurado neste exercício.

A) Superávit de R$ 155.156.000,00.
B) Déficit de R$ 46.487.269,49.
C) Superávit de R$ 444.208.131,83.
D) Déficit de R$ 414.794,61.
E) Superávit de R$ 46.072.474,88.

Questão 33
Assinale a alternativa que representa uma variação patrimonial quantitativa.

A) Arrecadação da receita orçamentária (IPTU).
B) Compra de veículo.
C) Pagamento de fornecedores com saldo disponível na Conta Única.
D) Contratação de operações de crédito.
E) Liquidação de despesa com energia elétrica.

Questão 34
Assinale a alternativa que apresenta os princípios orçamentários enumerados pelo art. 2º da Lei

4.320/1964.
A) Unidade, Universalidade e Registro pelo Valor Original.
B) Competência, Unidade e Universalidade.
C) Entidade, Anualidade e Unidade.
D) Atualização Monetária, Competência e Universalidade.
E) Unidade, Universalidade e Anualidade.
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Questão 06
Considerando o texto, analise as afirmativas a seguir:
I) A palavra estipulada, no quarto parágrafo, pode ser substituída por convencionada, sem
prejuízo para o sentido.

II) A palavra varejeiras, no quinto parágrafo, é um designativo de mosca e possui o sentido de
retalho miúdo.

III) A palavra anexos está flexionada incorretamente, pois a forma correta seria anexo.
Está(ão) correta(s) apenas:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e  II.
E) I e III.

Questão 07
Considerando o texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

(     ) O adjunto adverbial Nesta terça-feira vem separado por vírgula porque está deslocado.
(     ) No quarto parágrafo, as aspas foram usadas  para indicar a fala da senhora Francisca.
(     ) No título do texto, a vírgula indica o deslocamento de uma circunstância de lugar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
A) F – V – F.
B) F – F – V.
C) F – V – V.
D) V – V – V.
E) V – V – F.

Questão 08
Leia o texto para responder à questão.

Considerando o texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
(    ) O adjetivo fofos para bichinhos, no primeiro quadrinho, conota o sentido de delicado e

bonito.
(    ) palavra depois, no primeiro quadrinho, indica uma circunstância de tempo.
(    ) a fala no segundo quadrinho está incorreta, pois a forma verbal preciso exige a preposição

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

A) F – V – F.
B) F – F – V.
C) F – V – V.
D) V – F – V.
E) V – V – V.
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LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS
QUESTÕES 30 E 31.

As Partes IV e V do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, emitido pela Secreta-
ria do Tesouro Nacional, aborda o Plano de Con-
tas e a elaboração das Demonstrações Contá-
beis Aplicadas ao Setor Público (PCASP). O PCASP
é dividido em 8 classes.

1) Ativo.
2) Passivo e Patrimônio Líquido.
3) Variações Patrimoniais Diminutivas.
4) Variações Patrimoniais Aumentativas.
5) Controles da Aprovação do Planejamen-
to e Orçamento.

6) Controles da Execução do Planejamento
e Orçamento.

7) Controles Devedores.
8) Controles Credores.

Questão 30
É correto afirmar, em relação à contabiliza-

ção de atos e fatos administrativos das entida-
des do setor público, que:

A) as contas das classes 1, 2, 3 e 4 recebem
lançamentos de atos e fatos de natureza pa-
trimonial, adotando para isso apenas o regime
contábil de competência.

B) as contas das classes 1, 2, 3 e 4 recebem
lançamentos de atos e fatos de natureza or-
çamentária, adotando para isso apenas o regi-
me contábil misto.

C) as contas das classes 5 e 6 recebem lança-
mentos de atos e fatos de natureza orçamen-
tária, adotando para isso, apenas o regime con-
tábil de caixa.

D) as contas das classes 5 e 6 recebem lança-
mentos de atos e fatos de natureza orçamen-
tária, adotando para isso, apenas o regime con-
tábil de competência.

E) os grupos das classes 7 e 8 recebem lança-
mentos de atos e fatos de natureza patrimo-
nial, adotando para isso apenas o regime con-
tábil de competência.

Questão 31
Considerando as 8 classes do PCASP (Plano

de Contas Aplicado ao Setor Público), em rela-
ção a elaboração das Demonstrações Contá-
beis, é correto afirmar que:

A) as contas das classes 1 e 2 constituem-se
em contas de resultado, fornecem visão da
composição patrimonial do órgão e são demons-
tradas no Balanço Patrimonial.

B) as contas das classes 3 e 4 constituem-se
em contas orçamentárias, fornecem visão da
situação orçamentária do órgão e são demons-
tradas no Balanço Patrimonial.

C) as contas das classes 5 e 6 constituem-se
em contas típicas de controle, fornecem visão
dos atos potenciais, controles e custos do ór-
gão e são demonstradas no Balanço Patrimo-
nial.

D) as contas das classes 3 e 4 constituem-se
em contas de resultado, fornecem visão do
resultado patrimonial do órgão e são usadas
para na Demonstração das Variações Patrimo-
niais.

E) as contas das classes 7 e 8 constituem-se
em contas orçamentárias, fornecem visão da
situação orçamentária do órgão e são demons-
tradas no Balanço Orçamentário.
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LEIA O TEXTO, O CURURU, DE JORGE
DE LIMA E RESPONDA ÀS QUESTÕES 09
E 10.

O CURURU
Tudo quieto, o primeiro cururu surgiu na mar-

gem, molhado, reluzente na semiescuridão. En-
goliu um mosquito; baixou a cabeçorra; tragou
um cascudinho; mergulhou de novo, e bum-bum!
Soou uma nota soturna do concerto interrompi-
do. Em poucos instantes, o barreiro ficou sonoro,
como um convento de frades. Vozes roucas, foi-
não-foi, tãs-tãs, bum-buns, choros, esguelamen-
tos finos de rãs, acompanhamentos profundos
de sapos, respondiam-se. Os bichos apareciam,
mergulhavam, arrastavam-se nas margens,
abriam grandes círculos na flor d’água. ( ... ) Daí
a pouco, da bruta escuridão, surgiram dois olhos
luminosos, fosforescentes, como dois vagalumes.
Um sapo cururu grelou-os (1) e ficou deslum-
brado, com os olhos esbugalhados, presos na-
quela boniteza luminosa. Os dois olhos fosfores-
centes se aproximavam mais e mais, como dois
pequenos holofotes na cabeça triangular da ser-
pente. O sapo não se movia, fascinado. Sem dú-
vida queria fugir; previa o perigo, porque emu-
decera; mas já não podia andar, imobilizado; os
olhos feíssimos, agarrados aos olhos luminosos
e bonitos como um pecado. Num bote a cabeça
triangular abocanhou a boca imunda do batráquio.
Ele não podia fugir àquele beijo. A boca fina do
réptil arreganhou-se desmesuradamente; en-
volveu o sapo até os olhos. Ele se baixava dócil
entregando-se à morte tentadora, apenas agitan-
do docemente as patas sem provocar nenhuma
reação ao sacrifício. A barriga disforme e negra
desapareceu na goela dilatada da cobra. E, num
minuto, as perninhas do cururu lá se foram, ainda
vivas, para as entranhas famélicas. O coro imen-
so continuava sem dar fé do que acontecia a
um dos seus cantores.

LIMA, Jorge de. Calunga; O Anjo. 3. ed. Rio de
Janeiro: Agir, 1959. p. 160-1.

(1) Grelar: fitar profundamente os olhos em.

Questão 09
No fragmento do texto “O cururu”, existe

uma forma de dominação que é exercida de
maneira primária e direta, isto é, um exercício
da lei da selva: o mais forte domina o mais
fraco, revelando uma dominação brutal. Assi-
nale a alternativa que comprova essa domina-
ção por meio dos verbos elencados.

A) Surgiu, engoliu, tragou.
B) Abriam, surgiram, grelou.
C) Previa, queria, abocanhou.
D) Arreganhou, envolveu, continuava.
E) Apareciam, mergulhavam, arrastavam.

Questão 10
Observe a frase: “Engoliu um mosquito;

baixou a cabeçorra; tragou um cascudinho;
mergulhou de novo, e bum-bum!”. Os verbos
grifados estão na 3ª pessoa do singular porque
o sujeito é:

A) sapo.
B) réptil.
C) cururu.
D) serpente.
E) semiescuridão.

CONTADOR / 1111111111

Questão 27
As entidades abrangidas no campo de apli-

cação integral da Contabilidade Aplicada ao Se-
tor Público (CASP) devem observar as normas
e as técnicas próprias da CASP. Assinale a alter-
nativa em que todas as entidades estejam
abrangidas no campo de aplicação integral da
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A) Petrobrás, Caixa Econômica Federal, Câma-
ra de Vereadores da Cidade de São Paulo.

B) Presidência da República Federativa do Brasil,
Casa da Moeda do Brasil, Prefeitura Municipal
de Porto Alegre.

C) Conselho Federal de Contabilidade, Prefeitura
Municipal de Porto Alegre, Tribunal de Justiça
do Estado de Pernambuco.

D) Banco do Brasil, BNDES, Presidência da Re-
pública Federativa do Brasil.

E) Fundação Nacional do Índio, Universidade Fe-
deral da Bahia, Caixa Econômica Federal.

Questão 28
Quanto ao regime contábil aplicável às enti-

dades do setor público, é possível afirmar que:
A) no sistema orçamentário, é adotado o regi-

me contábil de competência para receitas e
despesas.

B) no sistema patrimonial, é adotado o regime
contábil de competência para receitas e des-
pesas.

C) no sistema orçamentário, é adotado o regi-
me contábil de caixa para receitas e despesas.

D) no sistema patrimonial, é adotado o regime
contábil misto, caixa para as receitas, e de com-
petência para as despesas.

E) no sistema patrimonial, é adotado o regime
contábil misto, caixa para as despesas, e de
competência para as receitas.

Questão 29
 A observância dos Princípios de Contabilida-

de emanados pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade é obrigatória no exercício da profissão
contábil. Nesse contexto, assinale a alternativa
que contempla todos os Princípios de Contabili-
dade aplicáveis atualmente às entidades do se-
tor público:

A) Entidade, Continuidade, Oportunidade, Regis-
tro pelo Valor Original, Atualização Monetária,
Competência e Prudência.

B) Entidade, Continuidade, Oportunidade, Regis-
tro pelo Valor Original, Denominador Comum
Monetário, Competência e Prudência.

C) Entidade, Periodicidade, Oportunidade, Regis-
tro pelo Valor Original, Atualização Monetária,
Competência e Prudência.

D) Entidade, Periodicidade, Registro pelo Valor Ori-
ginal, Oportunidade, Atualização Monetária,
Competência e Prudência.

E) Entidade, Continuidade, Registro pelo Valor Ori-
ginal, Oportunidade, Competência e Prudência.
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Raciocínio  Lógico  e  Quantitativo

Questão 11
A próxima letra na sequência Z,  W,  T,  Q,

N, ... é:
A) H.
B) I.
C) J.
D) K.
E) L.

Questão 12
Quando afirmamos que para todo “a” existe

um único “b”, queremos dizer:
A) tem mais “a” do que “b”.
B) pode haver “b” sem “a”.
C) para cada “b” corresponde um “a”.
D) cada “a” fica com dois “b”.
E) dois “b” correspondem ao mesmo “a”.

Questão 13
Em um estacionamento cabem 30 ônibus

ou 50 carros. O número de ônibus que ainda
cabem no estacionamento, considerando que
25 carros já estão dentro, é:

A) 15.
B) 16.
C) 17.
D) 18.
E) 20.

Questão 14
O número de algarismos do resultado da ex-

pressão   é:

A) 28.
B) 32.
C) 30.
D) 33.
E) 29.

Questão 15
Em 2012, o preço do tomate teve uma alta

de 5% e, em 2013, uma alta de 8%. Em 2014,
o preço baixou 2%.  Pode-se afirmar que, após
essa terceira alteração, o preço inicial foi rea-
justado em:

A) 13,83%.
B) 11,43%.
C) 15,14%.
D) 13,19%.
E) 11,13%.

Questão 16
Foi feita a fotocópia de uma imagem retan-

gular, reduzindo-se 50% as suas dimensões ori-
ginais. Nessa fotocópia, o percentual de redu-
ção da área em relação à área da imagem ori-
ginal é de:

A) 25%.
B) 50%.
C) 40%.
D) 20%.
E) 75%.
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Questão 25
O Pronunciamento Técnico CPC 12 estabe-

lece os requisitos básicos a serem observados,
quando da apuração do ajuste a valor pre-
sente de elementos do ativo e do passivo,
quando da elaboração das demonstrações con-
tábeis. Nesse contexto, uma determinada em-
presa realizou uma venda a prazo no valor de
R$ 20.000,00, para receber em parcela única,
com vencimento em 5 anos. Considerando uma
taxa contratual pré-fixada de custo financeiro
de 12% ao ano e a ausência de impostos na
operação. De acordo com essas informações,
assinale a alternativa que apresenta o valor a
ser lançado na conta “Ajuste a Valor Presente”,
como redutora da conta “Clientes”, no Ativo Re-
alizável a Longo Prazo.

A) R$ 20.000,00.
B) R$ 11.348,54.
C) R$ 12.000,00.
D) R$ 8.651,46.
E) R$ 8.000,00.

Questão 26
A empresa Alfa possui um determinado ati-

vo imobilizado em seu balanço patrimonial em
31/12/2012, pelo valor contábil líquido de R$
250.000,00, sendo seu custo de reconhecimento
inicial R$ 350.000,00 e tendo um saldo de de-
preciação acumulada de R$ 100.000,00. A em-
presa decidiu estimar o valor recuperável desse
imobilizado, para constatar se deveria reconhe-
cer alguma perda por desvalorização. Nesse
sentido, ela levantou os seguintes dados com
base em informações técnicas e confiáveis:

1) a vida útil remanescente desse imobiliza-
do foi estimada em mais 5 anos.

2) o valor de venda foi estimado em R$
170.000,00.

3) custos para colocar esse ativo em condi-
ções de venda: R$ 15.000,00.

4) fluxos de caixa futuros estimados para o
período de sua vida útil foram R$ 65.500,00,
para o ano 1; R$ 55.000,00, para o ano 2;
R$ 45.000,00, para o ano 3; R$ 38.000,00,
para o ano 4;  e  R$ 30.000,00,  para  o
ano 5.

5) a taxa de desconto empregada para co-
locar os fluxos futuros em valor presente foi
de 20% ao ano.

Considerando essas informações, assinale a
alternativa que representa o lançamento con-
tábil que a empresa Alfa deverá fazer no final
do exercício de 2012, relativos à redução do
ativo imobilizado ao seu valor recuperável.

A) D – perda por desvalorização (resultado do
período): R$ 95.000,00.

C – perdas estimadas por valor não recupe-
rável  (redutora  do  ativo  imobilizado):
R$ 95.000,00.

B) D – perda por desvalorização (resultado do
período): R$ 100.798,61.

C – perdas estimadas por valor não recupe-
rável  (redutora  do  ativo  imobilizado):
R$ 100.798,61.

C) D – perda por desvalorização (resultado do
período): R$ 195.000,00.

C – perdas estimadas por valor não recupe-
rável  (redutora  do  ativo  imobilizado):
R$ 195.000,00.

D) D – perda por desvalorização (resultado do
período): R$ 80.000,00.

C – perdas estimadas por valor não recupe-
rável  (redutora  do  ativo  imobilizado):
R$ 80.000,00.

E) D – perda por desvalorização (resultado do
período): R$ 63.200,00.

C – perdas estimadas por valor não recupe-
rável  (redutora  do ativo imobilizado):
R$ 63.200,00.
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Questão 17
Júlio tem hoje 22 anos. Três anos atrás seu

irmão, Pedro, tinha 2 anos. Marque a alternati-
va que apresenta o número que corresponde a
daqui a quantos anos a idade de Júlio será o
dobro da idade de Pedro.

A) 11.
B) 12.
C) 13.
D) 14.
E) 15.

Questão 18
Uma mãe levou sua criança ao supermerca-

do. Suponha que a probabilidade da criança pe-
dir algum brinquedo é de 0,7 e de pedir algum
doce é 0,9. A mãe atende a um pedido da
criança com uma probabilidade de 0,6, inde-
pendentemente de já ter atendido a um pedido
anterior, bem como só compra um brinquedo
ou um doce se a criança pedir. A probabilidade
de essa criança sair do supermercado superfeliz
por ter ganho um brinquedo e um doce é:

A) menor que 0,1.
B) entre 0,1 e 0,2.
C) entre 0,2 e 0,25.
D) entre 0,25 e 0,3.
E) maior que 0,3.

Questão 19
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca (IBGE), por meio de levantamentos periódi-
cos ou estimativas sobre  a contagem da po-
pulação residente no Brasil, apresentou os se-
guintes resultados:

População residente no Brasil
(1996 a 2014)

Ano Número de residentes

1996 157.070.163

2000 169.799.170

2010 190.755.799

2014     202.033.670 (1)

Fonte: UTFPR, com base em IBGE. Dados disponíveis
em <http://www.ibge.gov.br/>. Acesso em 28/11/
2014.

(1) População em meados do ano de 2014.

Com base nesses dados, pode-se afirmar
que:

A) a variação da população residente no Brasil,
no período de 1996 a 2000, foi maior que a
variação no período de 2000 a 2010.

B) o crescimento médio anual da população re-
sidente no Brasil, no período de 1996 a 2000,
foi menor que 3 milhões de pessoas.

C) o crescimento médio anual da população re-
sidente no Brasil, no período de 2000 a 2010,
foi maior que 3 milhões de pessoas.

D) o crescimento médio anual da população re-
sidente no Brasil, no período de 2010 a 2014,
está  entre 3 milhões  e  3,5 milhões  de  pes-
soas.

E) se utilizarmos o crescimento médio anual de
2010 a 2014, para estimar a população resi-
dente no Brasil ao final de 2015, essa estimati-
va será menor que 205.000.000 de pessoas.

Questão 20
Uma pessoa deseja cobrir o piso e as pare-

des de um banheiro retangular com revestimen-
to cerâmico. As dimensões do banheiro são:
1,70 metros(m) de largura por 2,50m de com-
primento por 2,40m de altura.  Nesse banhei-
ro, há uma porta de 0,60 m de largura por
2,10m de altura e uma janela de 1,20m de
comprimento por 0,60m de altura. Considera-
se, inicialmente, uma perda de no máximo 10%
de material. Os revestimentos cerâmicos são
vendidos em caixas que contém 2,14 metros
quadrados (m2). Assinale a alternativa que apre-
senta o número de caixas desses revestimen-
tos que deverão ser compradas para cobrir o
piso e as paredes desse banheiro.

Observação: os revestimentos que sobra-
rem serão guardados, para eventuais futuras
reposições, no piso ou nas paredes.

A) 2 ou 3 caixas para o piso e 9 ou 10 caixas
para as paredes.

B) 3 ou 4 caixas para o piso e 11 caixas para as
paredes.

C) 2 caixas para o piso e 11 ou 12 caixas para
as paredes.

D) 3 ou 4 caixas para o piso e 12 caixas para as
paredes.

E) 2 ou 3 caixas para o piso e 8 caixas para as
paredes.
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Conhecimentos  Específicos

Questão 21
A empresa XYZ é arrendatária de um veícu-

lo em um contrato de arrendamento mercantil
financeiro. O valor justo do veículo arrendado é
de R$ 35.000,00, e o valor presente do arren-
damento mercantil é de R$ 40.000,00. Nesse
contexto, o reconhecimento inicial da operação
de arrendamento mercantil resultará em:

A) reconhecimento de R$ 40.000,00 como des-
pesa e de R$ 40.000,00, no passivo.

B) reconhecimento de 35.000,00 como despe-
sa e de R$ 35.000,00, no passivo.

C) reconhecimento de R$ 35.000,00 como re-
ceita e de R$ 35.000,00, no ativo.

D) aumento de R$ 40.000,00 no ativo e de R$
40.000,00, no passivo.

E) aumento de R$ 35.000,00 no ativo e de R$
35.000,00, no passivo.

Questão 22
A empresa Beta S.A possui uma máquina

em seu imobilizado cujos valores registrados no
ativo em 31/12/2012 são:

• custo de aquisição: R$ 120.000,00.
• (–) depreciação acumulada: R$
35.000,00.
• (–) perda estimada por redução ao valor
recuperável: R$ 8.000,00.

Em 02/01/2013, a referida máquina foi ven-
dida à vista por R$ 70.000,00.

Assinale a alternativa que apresenta o resul-
tado apurado nessa operação, de uma perda
no valor de:

A) R$ 7.000,00.
B) R$ 15.000,00.
C) R$ 42.000,00.
D) R$ 23.000,00.
E) R$ 93.000,00.

Questão 23
Em relação à Demonstração do Valor Adicio-

nado (DVA), é correto afirmar que:
A) a Lei 6.404/76 já estabelecia sua obrigatorie-

dade para todas as organizações desde 1976.
B) a DVA deve ser apresentada de forma com-

parativa (período atual e anterior).
C) a DVA é uma demonstração que em nenhu-

ma hipótese poderá passar por auditoria inde-
pendente.

D) a DVA tem por objetivo demonstrar as recei-
tas e despesas do período, de forma a desta-
car o resultado líquido do período.

E) a DVA deve ser elaborada com base no prin-
cípio contábil de caixa.

Questão 24
O Pronunciamento Técnico CPC 16 determi-

na o critério básico para fins de mensuração
dos estoques, nesse sentido a regra considera:

A) valor de custo ou valor realizável líquido, dos
dois o maior.

B) valor de custo ou valor justo, dos dois o me-
nor.

C) valor de custo ou valor realizável líquido, dos
dois o menor.

D) valor de custo ou valor justo, dos dois o mai-
or.

E) valor de custo.


