Leia estas instruções:
1

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em
seguida, assine no espaço reservado para isso.
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Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte maneira:
01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos.
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7
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Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura,
solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.
Interpretar

as

questões

faz

parte

da

avaliação;

portanto,

não

adianta

pedir

esclarecimentos aos Fiscais.
Para preencher a Folha de Respostas, fazer rascunhos etc., use, exclusivamente,
caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque
nenhuma folha.
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados
para efeito de avaliação.
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a
Folha de Respostas.

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
11

Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e
este Caderno.

As s i nat ur a d o Can di dat o : ______________________________________________________
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Língua Portuguesa

01 a 10

O texto abaixo servirá de base para as questões de 01 a 06.
Com a força de um trator
A primeira mulher a operar máquinas pesadas no Estádio Mané Garrincha conta como superou o
preconceito e mudou os rumos de sua carreira

Eunice da Silva Oliveira teve de aprender cedo a superar desafios. Ficou viúva cedo e
precisou sustentar sozinha a filha de 11 meses. Hoje, aos 39 anos, orgulha-se em dizer que
Thaís, que tem 18, já está na faculdade, incentivada pelo perfil trabalhador e arrojado da mãe.
Características que afloraram novamente em 2011, no canteiro de obras do Estádio Mané
Garrincha, em Brasília (DF). Oito meses depois de ser admitida para serviços de limpeza, Eunice
foi promovida. Assumiu a direção de uma empilhadeira e passou a ser a primeira mulher a operar
máquinas pesadas na obra.
O salário aumentou de 730 para 4.200 reais. Entre as novas atribuições, estavam
empilhar e suspender meia tonelada de tijolos por dia. “Nunca tive medo de pegar no pesado”,
diz. Eunice já tinha carteira de habilitação, mas foi selecionada para a vaga após um curso de
condução de veículos pesados de três dias.
Reconstruída, a arena Mané Garrincha teve sua capacidade ampliada de 45.000 para
70.800 lugares, obra que custou 1,2 bilhão de reais e levou 1.027 dias para ficar pronta.
Olhar feminino
No começo, ela lutou para se familiarizar com o novo universo. Além da tensão por causa
da enorme responsabilidade, Eunice enfrentou algumas piadinhas machistas. “Sempre tinha um
que soltava uma graça, ‘cuidado que é mulher no volante’, mas a maioria me dava apoio”.
Operando uma das empilhadeiras, virou exemplo de superação entre os ope rários. “Não acho
que é um serviço só para homens e muito menos que deixo de ser feminina”, afirma Eunice, que
não abria mão do batom antes de iniciar a jornada de trabalho.
Com o dinheiro que ganhou na obra da Copa, Eunice quitou suas dívidas, reformou a casa
e comprou um carro novo. “E ainda consegui guardar um dinheirinho na poupança”, conta.
Estimulada pela experiência no Mané Garrincha, Eunice quis permanecer no setor da construção
civil. Após a conclusão da arena, fez questão de tirar carteira de habi litação na categoria D para
também poder dirigir ônibus, caminhões e outros tipos de tratores. Passou cinco meses
desempregada, até ser contratada por uma empresa em Brasília, e hoje segue dirigindo veículos
pesados. “As empreiteiras em geral dão preferênc ia aos homens, mas acabei conseguindo por
causa da minha experiência no Mané Garrincha”.
E, mesmo não sendo muito fã de futebol, a operária pretende viver a emoção de assistir a
pelo menos um jogo no estádio que ajudou a erguer. “Sempre que passo lá, bate uma saudade
daqueles tempos. Foi um trampolim para mim e para muitos amigos que tive o prazer de
conhecer”.
Abril na Copa – Edição especial. Placar. São Paulo: Editora Abril, n. 1391, jun. 2014. [Adaptado]

01. A intenção comunicativa dominante no texto é
A) defender o posicionamento de que a mulher, caso queira aumentar suas chances no
mercado de trabalho, precisa se capacitar.
B) problematizar, a partir de um caso específico, a situação da mulher que opta por seguir
carreiras consideradas masculinas.
C) apresentar a trajetória de superação profissional da primeira mulher a operar maquinário
pesado no Estádio Mané Garrincha.
D) criticar a falta de espaço para as mulheres, em determinados nichos mercadológicos
dominados pelos homens.
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02. Levando-se em conta a relação entre título e texto, é correto afirmar que
A) existe inconsistência entre eles, uma vez que não se pode estabelecer conexão semântica
entre o título e o assunto abordado no texto.
B) há coerência entre eles, pois o título si naliza a temática desenvolvida no texto.
C) há incoerência entre eles, uma vez que o texto tangencia a temática indicada pelo título.
D) existe consistência entre eles, pois o autor tem a intenção deliberada de confundir o leitor
sobre o assunto tratado no texto.
03. A relação entre o texto e os prováveis leitores da revista em que foi publicado é
A) inadequada, pois, numa publicação intitulada Abril na Copa, espera -se que se fale
diretamente de futebol, e não de temáticas adjacentes.
B) questionável, uma vez que, dentre os prováveis leitores da revista, a maioria não se
importa com o assunto abordado no texto.
C) problemática, já que o assunto abordado no texto se afasta do esperado pelos leitores da
revista.
D) adequada, pois a temática desenvolvida no texto pode interessar ao público leitor da
revista.
04. De acordo com as informações presentes no texto, é correto afirmar que
A) mulheres são, geralmente, preteridas quando se candidatam a vagas em empregos
predominantemente masculinos.
B) pessoas sofrem preconceito ao tentar seguir determinadas carreiras, exceto quando
procuram se capacitar constantemente.
C) mulheres com experiência profissional registrada acabam conseguindo emprego, mesmo
concorrendo com homens mais capacitados.
D) pessoas arrojadas e trabalhadoras também enfrentam dificuldades de arranjar emprego,
mas em grau menor que as demais.
As questões 05 e 06 referem-se ao trecho a seguir.
Após a conclusão da arena, fez questão de tirar carteira de habilitação na categoria D
para também poder dirigir ônibus, caminhões e outros tipos de tratores.
05. A palavra destacada, no trecho, funciona como
A) preposição, estabelecendo relação semântica de consequência entre duas orações.
B) preposição, estabelecendo relação semântica de causa entre dois períodos.
C) conjunção, estabelecendo relação semântica de explicação entre dois períodos.
D) conjunção, estabelecendo relação semântica de finalidade e ntre duas orações.
06. Mantendo-se o sentido e obedecendo-se às regras de pontuação do padrão culto da língua
portuguesa, a opção que apresenta a reescrita correta do trecho é:
A) Com o intuito de também poder dirigir ônibus, caminhões e outros tipos de tratores, após a
conclusão da arena fez questão de tirar carteira de habilitação na categoria D.
B) Fez questão de tirar carteira de habilitação na categoria D mas também de poder dirigir
ônibus, caminhões e outros tipos de tratores após a conclusão da ar ena.
C) Fez questão de tirar carteira de habilitação na categoria D, após a conclusão da arena a
fim de também poder dirigir ônibus, caminhões e outros tipos de tratores.
D) Com o intuito de também poder dirigir ônibus, caminhões e outros tipos de tratores , fez
questão de tirar carteira de habilitação, na categoria D, após a conclusão da arena.
2
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O texto a seguir servirá de base para as questões de 07 a 10.

Estresse e obesidade passam de pai para filho
Viver em condições ruins pode desativar genes; mudanças são permanentes e transmitidas
para descendentes.
Por Salvador Nogueira

A sua genética está escrita, e é ela que você vai transmitir para os seus filhos – não
importa o que você faça durante a vida. Isso é o que Darwin nos ensinou. Mas talvez não
seja toda a verdade. Pesquisadores da Universidade de Zurique encontraram evidênc ias de
algo que muitos cientistas vinham suspeitando nos últimos anos: o que você passa durante
a vida pode modificar seu DNA, gerando alterações que são transferidas aos descendentes.
O código genético de uma pessoa é afetado pelo ambiente. Certas situaçõ es têm o poder
de ativar ou desativar certos genes. Isso já era bem conhecido e aceito pela ciência. Mas
muitos especialistas acreditavam que as modificações fossem zeradas na geração
seguinte, ou seja, não passassem dos pais para os filhos. O novo estudo descobriu que,
sim, elas passam para os descendentes – e demonstrou como isso acontece. Em testes
com ratos, os cientistas suíços constataram que os microRNAs, pequenas moléculas
produzidas em situações de estresse, fome, sedentarismo ou obesidade, são inc orporados
aos espermatozoides e vão parar no feto.
Os descendentes dos ratos submetidos a estresse ou obesidade já nasceram com
uma tendência natural, genética, a serem estressados ou obesos – e tudo graças a certos
microRNAs, que tinham passado de geração a geração. “O mecanismo me parece bastante
plausível, e aparentemente os experimentos foram bem desenhados”, afirma Sandro de
Souza, biólogo molecular da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte).
Superinteressante. São Paulo: Editora Abril, n. 335, jul. 2014. [Adaptado]

07. De acordo com o texto, pesquisas científicas recentes
A) demonstram que a teoria genética de Darwin resta invalidada perante os cientistas da
atualidade.
B) sugerem que, em seres humanos, alterações genéticas são repassadas de pai para filhos.
C) garantem que os microRNAs incorporados aos gametas femininos vão parar no feto.
D) discutem se o código genético de uma pessoa pode ser alterado por fatores ambientais.
08. Leia o período a seguir
A sua genética está escrita, e é ela que você vai transmitir para os seus filhos – não importa
o que você faça durante a vida.
Sobre as palavras destacadas, é correto afirmar:
A) Classificam-se, respectivamente, como: pronome possessivo, pronome de tratamento,
pronome demonstrativo, pronome de tratamento.
B) Referem-se aos participantes da situação enunciativa, ou seja, os possíveis leitores do
texto.
C) Explicitam a relação formal que a revista tenta manter com seus leitores.
D) Traduzem formas de referenciação cujo objetivo é retomar a figura do autor como
integrante da situação enunciativa.
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As questões 09 e 10 referem-se ao período a seguir.
“ (1) O novo estudo descobriu (2 ) que, sim, elas passam para os descendentes – (3) e
demonstrou (4) como isso acontece”.
09. Nesse período, o termo em destaque
A) antecipa uma informação constante no último parágrafo.
B) tem o mesmo referente do pronome “Isso” sublinhado no texto.
C) remete a uma informação dada anteriormente.
D) refere-se à expressão “O novo estudo”.

10. Em relação às orações numeradas no período em análise, é correto afirmar:
A) a oração 1 ilustra um caso de sujeito paciente.
B) a oração 3 ilustra um caso de sujeito indeterminado.
C) a oração 4 exerce a função de objeto indireto da oração 3 .
D) a oração 2 exerce a função de objeto direto da oração 1.

4

Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi Concurso Público 2014  Contador

Conhecimentos Específicos

11 a 35

11. O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e
quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública. É possível, a partir des se
demonstrativo, extrair várias informações, entre elas
A) recebimentos extraordinários.
B) contas patrimoniais qualitativas.
C) contas de compensação.
D) despesas orçamentárias.

12. Conhecido como a parte positiva do patrimônio, o ativo possui , dentre suas características, a
de que
A) representa as origens de recursos da entidade.
B) pode ser classificado como circulante, não circulante e diferido.
C) tem saldos credores, por ser a parte positiva do patrimônio.
D) é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados.

13. Quando os valores dos passivos de uma entidade superam os seus valores dos ativos, temse a condição conhecida como
A) passivo a descoberto.
B) passivo negativo.
C) passivo superavitário.
D) passivo extrapolado.

14. De acordo com o Código de Ética Profissional do Contador, o profissional da contabilidade
deve fixar previamente o valor dos serviços, por contrato escrito, considerados alguns
elementos, dentre os quais estão:
A) o tempo que será necessário à realização do trabalho e o material que será consumido
nele.
B) a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços e o local em que o
serviço será prestado.
C) os gastos com deslocamento até o cliente e o tempo destinado a reuniões de trabalho com
a equipe de auxiliares.
D) a relevância e a complexidade esperadas do trabalho, definidas em tabela do sindicato da
categoria.
15. O Pronunciamento Técnico CPC nº 30 – Receitas-define que a utilização, por parte de
terceiros, de ativos da entidade dá origem a receitas na forma de
A) juros, royaties e dividendos.
B) venda de bens, prestação de serviços e aluguéis.
C) goodwill, juros e recebíveis.
D) receitas de vendas à vista e receitas de vendas a prazo.
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16. Sobre o balanço orçamentário, afirma-se:
I
II
III
IV

Demonstra as receitas e as despesas previstas em confronto com as
realizadas.
Deve evidenciar as receitas e as despesas por categoria econômica, e
confrontar o orçamento inicial com as suas alterações durante a execução.
Demonstra o resultado orçamentário, discriminando as receitas por fonte e as
despesas por tipo.
Apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e rubrica,
especificando a previsão inicial e a previsão atualizada para o exercício.

Analisando as afirmações apresentadas, verifica -se que estão corretas apenas
A) II e IV.
B) III e IV.
C) I e III.
D) I e II.

17. O déficit orçamentário evidenciado no balanço orçamentário é representado
A) pelo acúmulo de arrecadação insuficiente ao longo da vigência da Lei Orçamentária Anual.
B) pelo excedente de restos a pagar apurados no final do exercício orçamentário corrente.
C) pela diferença a menor entre a execução da receita e da despesa orçamentárias.
D) pela sobra de gastos empenhados e não pagos no exercício corrente, devido à
insuficiência de receita.

18. Considera-se recurso disponível para fins de abertura de créditos suplementares e especiais
A) antecipação da receita proveniente de operações de créditos.
B) superávit orçamentário apurado no balanço orçamentário.
C) o produto de operações de crédito autorizadas.
D) superávit financeiro apurado no balanço financeiro em curso.

19. Dentre as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, existe uma que evidencia a
receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza
extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior
e os que se transferem para o exercício seguinte. Essa demonstração é a(o)
A) bemonstração dos fluxos de caixa.
B) balanço patrimonial.
C) balanço financeiro.
D) bemonstração das variações patrimoniais.

20. O resultado patrimonial do período, evidenciado na demonstração das variações patrimoniais,
é apurado pelo confronto
A) exclusivo entre as variações patrimoniais quantitativas.
B) entre todas as variações patrimoniais.
C) exclusivo entre as receitas e despesas extraorçamentárias.
D) entre todas as receitas e despesas.
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21. O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais, que são
A) os recursos extraordinários provenientes de emendas de parlamentares.
B) as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas.
C) os repasses financeiros provenientes de receitas não previstas no orçamento.
D) as receitas extraorçamentárias arrecadadas sem fim específico.

22. Quanto à categoria econômica da receita, a amortização de empréstimos concedidos os juros
recebidos associados a empréstimos concedidos a exploração de bens públicos, e dívida
ativa da amortização de empréstimos e financiamentos: são, respectivamente,
A) capital, corrente, corrente e capital.
B) capital, capital, corrente e corrente.
C) corrente, capital, capital e corrente.
D) corrente, corrente, capital e capital.
Com base nas informações a seguir, responda às questões 23 a 26.
Suponha os seguintes fatos a serem registrados na contabilidade de um determinado ente
público:
I – Recebimento de receitas tributárias no valor de R$ 1.000 ,00,
II – Empenho da despesa no valor de R$ 900,00, e
III – Liquidação de despesa corrente no valor de R$ 700, 00, porém ainda não pagas no
exercício.
23. O valor total de despesas inscritas em restos a pagar é de
A) R$ 900,00.
B) R$ 300,00.
C) R$ 1.600,00.
D) R$ 1.000,00.

24. O valor total de despesas inscritas em restos a pagar processados é de
A) R$ 300,00.
B) R$ 200,00.
C) R$ 900,00.
D) R$ 700,00.

25. O valor total de despesas inscritas em restos a pagar não processados é de:
A) R$ 200,00.
B) R$ 700,00.
C) R$ 900,00.
D) R$ 300,00.
26. O superávit financeiro apurado foi de
A) R$ 200,00.
B) R$ 300,00.
C) R$ 100,00.
D) R$ 1.000,00.
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27. A Lei Complementar nº 101, sancionada em maio do ano 2000 pelo então presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso, estabeleceu , para toda a federação, direta ou
indiretamente, limites de dívida consolidada, garantias, operações de crédito, restos a pagar
e despesas de pessoal, com o intuito de propiciar o equilíbrio das finanças públicas e instituir
instrumentos de transparência da gestão fiscal. Essa lei determina que a despesa total com
pessoal em cada período de apuração, nos estados da Federação, não poderá ser superior a
A) 50% da receita orçamentária total.
B) 60% da receita orçamentária total.
C) 50% da receita corrente líquida.
D) 60% da receita corrente líquida.
28. As modalidades de licitação permitidas por lei para contratação de obras e serviços de
engenharia são, apenas, a depender dos valores estipulados em lei:
A) tomada de preços e concorrência.
B) convite, tomada de preços e concorrência.
C) concorrência, concurso e leilão.
D) leilão e concorrência.
29. A natureza da receita orçamentária busca identificar a origem do recurso segundo seu fato
gerador. Existe, ainda, a necessidade de identificar a destinação dos recursos arrecadados. A
destinação pode ser classificada em
A) institucional ou funcional.
B) vinculada ou ordinária.
C) efetiva ou não efetiva.
D) orçamentária ou extraorçamentária.
30. Como mecanismo integrador entre a receita e a despesa, o código de fonte/destinação de
recursos exerce um duplo papel no processo orçamentário. Para a receita orçamentária, esse
código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para a realização de
determinadas despesas orçamentárias. Para a despesa orçamentária , identifica:
A) o compromisso do recurso empenhado com vinculação.
B) a espécie associada ao gasto efetivamente realizado.
C) a origem dos recursos que estão sendo utilizados.
D) o empenho originado após o fato gerador concreto.
31. Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, a receita pode ser
A) efetiva ou não efetiva.
B) corrente ou de capital.
C) orçamentária ou extraorçamentária.
D) prevista ou realizada.
32. As multas também são um tipo de receita pública, de caráter não tributário, constituindo-se
em ato de penalidade de natureza pecuniária aplicado pela administração púbica aos
administrados. De acordo com a Lei nº 4.320, de 1964, as multas classi ficam-se como
A) receitas suplementares.
B) outras receitas correntes.
C) receitas extraorçamentárias.
D) outras receitas orçamentárias.
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33. A figura a seguir representa, esquematicamente, as etapas da receita pública orçamentária.

A segunda etapa, apresentada na figura como “XXX”, corresponde
A) ao lançamento.
B) ao reconhecimento.
C) à realização.
D) à vinculação.
34. O percentual de 22,5% da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer
natureza integra o Fundo de Participação dos Municípios (FP M). O outro componente do FPM
é
A) a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE).
B) o imposto sobre as exportações (IE).
C) o imposto sobre os produtos industrializados (IPI).
D) a contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS).

35. Várias são as demonstrações elaboradas pelo setor público com finalidades diferentes.
Aquela que possui o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois
permite um melhor gerenciamento e controle financeiro da entidade, é o
A) balanço financeiro.
B) demonstrativo de fluxo de caixa.
C) balanço patrimonial.
D) demonstrativo das variações patrimoniais.
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