
MUNICÍPIO DE CAMBIRA
EDITAL: Nº 001/2016

DATA DA PROVA: 13/03/2016

CARGO:
CONTADOR
(NÍVEL SUPERIOR)

Conhecimentos Específi cos: Questões 01 a 16; Conhecimentos Gerais: Questões 17 a 19; 
Matemática: Questões 20 a 22; Língua Portuguesa: Questões 23 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 
embora ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES  01 A 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

01. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, a entidade que tiver unidade 
operacional ou de negócios, quer como filial, 
agência, sucursal ou assemelhada, e que optar por 
sistema de escrituração descentralizado, deve ter 
registros contábeis que permitam a identificação 
das transações de cada uma dessas unidades. 
Com base nisso, considere as afirmativas a seguir:
I - A opção pela escrituração de todas as unidades 
em um único sistema contábil fica a critério da 
entidade.
II - As despesas e as receitas que não possam ser 
atribuídas às unidades devem ser registradas na 
matriz e distribuídas para as unidades de acordo 
com critérios da administração da entidade.
III - As contas recíprocas relativas às transações 
entre matriz e unidades, bem como entre estas, 
devem ser eliminadas quando da elaboração das 
demonstrações contábeis da entidade.

Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

02. De acordo com a Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro, Ativo é um recurso controlado pela 
entidade como resultado de eventos passados e 
do qual se espera que fluam futuros  benefícios 
econômicos para a entidade. Com base nessa 
norma, assinale a alternativa correta: 
a) O benefício econômico futuro incorporado a 
um ativo é derivado de eventos passados, cuja 
liquidação espera-se que resulte na saída de 
recursos da entidade capazes de gerar benefícios 
econômicos.
b) Os ativos da entidade resultam de transações 
passadas ou de outros eventos futuros.
c) Há uma forte associação entre incorrer em gastos 
e gerar ativos, mas ambas as atividades não são 
necessariamente indissociáveis.
d) Para determinar a existência de um ativo, o direito 
de propriedade é essencial.
________________________________________

03. De acordo com a Lei brasileira das Sociedades 
Anônimas, ao fim de cada exercício social, a diretoria 
fará elaborar, com base na escrituração mercantil 
da companhia, as demonstrações financeiras, as 
quais deverão exprimir com clareza a situação do 
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas 
no exercício. Com base nessa lei, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) As demonstrações financeiras serão 
complementadas por notas explicativas e outros 
quadros analíticos ou demonstrações contábeis 
necessários para esclarecimento da situação 
patrimonial e dos resultados do exercício.
b) Nas demonstrações financeiras, as contas 
semelhantes poderão ser agrupadas, permitida a 
utilização de designações genéricas, desde que não 
ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo 
grupo de contas.
c) A companhia fechada com patrimônio líquido, na 
data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais) não será obrigada à elaboração 
e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.
d) As demonstrações financeiras de cada exercício 
serão publicadas com a indicação dos valores 
correspondentes das demonstrações do exercício 
anterior.
________________________________________

04. Com base na Lei brasileira das Sociedades 
Anônimas, considere os fatos a seguir:
I – A “Cia Alfa” absorveu o patrimônio da “Cia Beta”, 
sucedendo-lhe em todos os direitos e obrigações.
II – A “Cia Digama” é constituída a partir da união 
das Cias “Delta” e “Gama”, sucedendo-as em todos 
os direitos e obrigações.
III – A “Cia Sigma” é extinta a partir da transferência 
de seu patrimônio, sendo metade para “Cia Ômega” 
e metade para a “Cia Zeta”, as quais lhe sucede em 
todos os direitos e obrigações.
a) Os fatos I e II caracterizam-se como operação 
de Fusão.
b) O fato I representa uma operação de Fusão.
c) O fato II representa uma operação de Fusão.
d) O fato III representa uma operação de 
Incorporação.
________________________________________

05. O valor justo é uma mensuração baseada em 
mercado.  Para alguns ativos e passivos pode haver 
informações de mercado ou transações de mercado 
observáveis disponíveis e, para outros pode não 
haver. Sendo assim, considere as afirmativas a 
seguir sobre Mensuração do Valor Justo:
I – A entidade precisa buscar todos os possíveis 
mercados para identificar o mercado principal ou, 
na ausência de mercado principal, o mercado mais 
vantajoso.  
II - Mercado mais vantajoso é o mercado que 
maximiza o valor que seria recebido para vender o 
ativo ou que minimiza o valor que seria pago para 
transferir o passivo, após levar em consideração os 
custos de transação e os custos de transporte.
III - Preço de entrada é o preço pago para adquirir 
um ativo, ou recebido para assumir um passivo em 
uma transação de troca; enquanto preço de saída é 
o preço que seria recebido para vender um ativo, ou 
pago para transferir um passivo.
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Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

06. Uma indústria produziu e vendeu no seu primeiro 
mês de atividade 10.000 (dez mil) unidades de seu 
único produto, apresentando o seguinte resultado:
 

Valor unitário Valor total
Receita de 
vendas

R$ 100,00 R$ 1.000.000,00

(-) Impostos 
variáveis sobre 
vendas

R$ 10,00 R$ 100.000,00

(-) Custos 
variáveis de 
produção/
venda

R$ 50,00 R$ 500.000,00

(-) Custos e despesas fixas R$ 390.000,00
Resultado líquido R$ 10.000,00

Sabendo-se que a capacidade instalada desta 
indústria é de 20.000 (vinte mil) unidades por mês e 
tendo por base somente as informações disponíveis 
na presente questão, qual seria o resultado líquido 
se a empresa tivesse produzido e vendido 15.000 
(quinze mil) unidades no seu primeiro mês de 
atividade?

a) R$ 15.000 (quinze mil reais). 
b) R$ 45.000 (quarenta e cinco mil reais).
c) R$ 65.000 (sessenta e cinco mil reais).
d) R$ 210.000 (duzentos e dez mil reais).
________________________________________

07. Uma empresa apresentou no último período 
20% (vinte por cento) de Margem de Segurança; 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de Ponto de 
Equilíbrio Contábil; e R$ 50.000 (cinquenta mil 
reais) de Custos e Despesas Fixas. Com base 
nestas informações, assinale a alternativa correta:
a) Custos e Despesas variáveis totalizam R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais) no período 
analisado. 
b) Custos e Despesas variáveis totalizam R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no período 
analisado.
c) O resultado líquido é de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais) no período analisado.
d) O resultado líquido é de R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais) no período analisado.

08. De acordo com a Lei Federal nº. 4.320 de 1964 
são créditos adicionais, as autorizações de despesa 
não computadas ou insuficientemente dotadas na 
Lei de Orçamento. Com base nessa lei, assinale a 
alternativa INCORRETA:
a) Os créditos adicionais suplementares destinam-
se ao reforço de dotação orçamentária. 
b) Os créditos adicionais especiais destinam-
se a despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica.
c) Os créditos suplementares e especiais serão 
autorizados por decreto executivo e abertos por lei.
d) Os créditos adicionais extraordinários destinam-
se a despesas urgentes e imprevistas, em caso de 
guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
________________________________________

09. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, a 
depreciação, a amortização e a exaustão devem 
ser reconhecidas até que o valor líquido contábil do 
ativo seja igual ao valor residual, se houver. Com 
base nisso, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O valor residual e a vida útil econômica de um 
ativo devem ser revisados, pelo menos, no final de 
cada exercício. 
b) A depreciação e a amortização cessam 
quando o ativo torna-se obsoleto ou é retirado 
temporariamente de operação.
c) Nos casos de bens reavaliados, a depreciação, a 
amortização ou a exaustão devem ser calculadas e 
registradas sobre o novo valor, considerada a vida 
útil econômica indicada em laudo técnico específico.
d) A depreciação de bens imóveis deve ser calculada 
com base, exclusivamente, no custo de construção, 
deduzido o valor dos terrenos.
________________________________________

10. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, 
demonstração contábil é a técnica que evidencia, 
em período determinado, as informações sobre os 
resultados alcançados e os aspectos de natureza 
orçamentária, econômica, financeira e física do 
patrimônio de entidades do setor público e suas 
mutações. Com base nestas normas, assinale a 
alternativa correta:  
a) Para fins de publicação, as demonstrações 
contábeis não podem apresentar os valores 
monetários em unidades de milhar ou em unidades 
de milhão.
b) As contas do ativo devem ser dispostas em ordem 
crescente de grau de conversibilidade, enquanto as 
contas do passivo, em ordem decrescente de grau 
de exigibilidade. 
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c) Os passivos devem ser classificados como 
circulante quando corresponderem a valores 
exigíveis, ou quando a entidade do setor público 
for a fiel depositária de valores de terceiros, ou 
em relação as retenções em nome deles, desde 
que no prazo de até doze meses da data das 
demonstrações contábeis.
d) As demonstrações contábeis das entidades 
definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público são: Balanço Patrimonial; Balanço 
Orçamentário; Balanço Financeiro; Demonstração 
das Variações Patrimoniais; Demonstração dos 
Fluxos de Caixa; Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido; e Notas Explicativas.
________________________________________

11. Com base nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, os 
estoques são mensurados ou avaliados com base 
no valor de aquisição ou no valor de produção ou de 
construção. Considere as afirmativas a seguir sobre 
avaliação e mensuração de estoques em entidades 
do setor público:

I - Se o valor de aquisição, de produção ou de 
construção for superior ao valor de mercado, deve 
ser adotado o valor de mercado.
II - Quando houver deterioração física parcial, 
obsolescência, bem como outros fatores análogos, 
deve ser utilizado o valor de mercado.
III - O método para mensuração e avaliação das 
saídas do almoxarifado é o custo médio ponderado.

Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

12. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público sobre 
Patrimônio e Sistemas Contábeis, o sistema 
contábil representa a estrutura de informações 
sobre identificação, mensuração, registro, controle, 
evidenciação e avaliação dos atos e dos fatos da 
gestão do patrimônio público. Com base nesta 
norma, assinale a alternativa correta: 
a) O subsistema orçamentário registra, processa 
e evidencia os fatos relacionados aos ingressos 
e aos desembolsos financeiros, bem como as 
disponibilidades no início e final do período.
b) O subsistema patrimonial registra, processa e 
evidencia os fatos não financeiros relacionados 
com as variações qualitativas e quantitativas do 
patrimônio público. 

c) O subsistema custos registra, processa e 
evidencia os fatos financeiros e não financeiros 
relacionados com as variações qualitativas e 
quantitativas do patrimônio público.
d) O subsistema compensação registra, processa e 
evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam 
produzir modificações no patrimônio da entidade 
do setor público, bem como aqueles com funções 
específicas de controle.
________________________________________

13. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, o 
patrimônio das entidades do setor público, o 
orçamento, a execução orçamentária e financeira 
e os atos administrativos que provoquem efeitos 
de caráter econômico e financeiro no patrimônio 
da entidade devem ser mensurados ou avaliados 
monetariamente e registrados pela contabilidade. 
Com base nisso, assinale a alternativa CORRETA:
a) Os atos da administração com potencial de 
modificar o patrimônio da entidade devem ser 
registrados nas contas de compensação.
b) Os registros da entidade, estimáveis tecnicamente, 
devem ser efetuados apenas na hipótese de existir 
irrestrita certeza de sua ocorrência. 
c) Os registros contábeis devem ser efetuados de 
forma sintética, refletindo a transação constante 
em documento hábil, em consonância com os 
Princípios de Contabilidade.
d) Os registros contábeis, dependendo do momento 
da execução orçamentária, devem ser realizados no 
período com os quais se relacionam e reconhecidos 
pelos respectivos fatos geradores.
________________________________________

14. Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo 
da ciência contábil que aplica, no processo gerador 
de informações, os princípios de contabilidade 
e as normas contábeis direcionados ao controle 
patrimonial de entidades do setor público. Sendo 
assim, considere as afirmativas a seguir com base 
nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público:
I - A soma, agregação ou divisão de patrimônio de 
uma ou mais entidades do setor público resultará 
em novas unidades contábeis.
II – A unidade contábil é classificada em Originária, 
Descentralizada, Unificada e Consolidada.
III - A unidade contábil Consolidada representa a 
soma ou a agregação do patrimônio de duas ou 
mais Unidades Contábeis Descentralizadas.

Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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15. O Subsistema de Informação de Custos do Setor 
Público registra, processa e evidencia os custos 
de bens e serviços e outros objetos de custos, 
produzidos e oferecidos à sociedade pela entidade 
pública. Sendo assim, considere as afirmativas 
a seguir com base nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público:
I - A análise, a avaliação e a verificação da 
consistência das informações de custos é de 
responsabilidade do profissional contábil vinculado 
à estrutura organizacional à qual se referem as 
informações de custos.
II – Na geração de informação de custo, é obrigatória 
a adoção dos princípios de contabilidade, em 
especial, o da competência, devendo ser realizados 
os ajustes necessários quando algum registro for 
efetuado de forma diferente.
III - A evidenciação dos objetos de custos pode 
ser efetuada sob a ótica institucional, funcional 
e programática, com atuação interdependente 
dos órgãos centrais de planejamento, orçamento, 
contabilidade e finanças.

Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

16. De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao Setor Público, os 
atributos da informação de custos são, EXCETO:
a) Relevância, fidedignidade, adaptabilidade.
b) Utilidade, especificidade, comparabilidade. 
c) Representatividade, consistência, materialidade.
d) Valor social, granularidade, oportunidade.

QUESTÕES 17 A 19 - CONHECIMENTOS GERAIS

17. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal 
representa o órgão de cúpula do Poder Judiciário, 
sendo a sua principal atribuição a:
a) Promulgação das leis votadas pelo Congresso 
Nacional.
b) Convocação extraordinária das forças militares.
c) Nomeação dos ministros de Estado.
d) Guarda da Constituição Federal.
________________________________________

18. O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 
(1990), tratado internacional assinado por diversos 
países lusófonos, tem sido alvo de críticas desde a 
sua concepção. O principal escopo desse acordo 
internacional é:

a) Reduzir o analfabetismo funcional que predomina 
entre todos os membros da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa.
b) Valorizar e preservar as diferenças linguísticas 
que resultaram da expansão do idioma português 
no mundo.
c) Defender a unidade essencial da Língua 
Portuguesa e contribuir para o seu prestígio 
internacional.
d) Ampliar o acesso de populações marginalizadas 
à norma padrão comum ao universo linguístico 
português.
________________________________________

19. O Acordo de Schengen é uma convenção 
estabelecida entre diversos países europeus que 
garante a livre circulação de pessoas entre os seus 
signatários. Assinale a alternativa que indica um 
país que, embora membro da União Europeia, não 
aderiu a essa convenção:
a) Grécia.
b) Reino Unido.
c) Portugal.
d) Suíça.

QUESTÕES 20 A 22 - MATEMÁTICA

20. Um taxista compra um carro nas seguintes 
condições:  R$15.000,00 de entrada mais 24 
prestações mensais de R$1.200,00 sem juros. Ao 
final dos 24 meses, quanto o taxista pagou pelo 
carro?
a) R$35.000,00
b) R$28.800,00
c) R$33.800,00
d) R$43.800,00
________________________________________

21. Segundo um jornal local, a prefeitura do 
município XX informa que a razão entre o número 
total de candidatos matriculados em um curso de 
capacitação profissional e o número de alunos 
não concluintes desse curso, nessa ordem, é de 7 
para 5. O jornal ainda indica que são 80 os alunos 
concluintes desse curso. Com base na reportagem 
do jornal pode-se afirmar que o número total de 
alunos matriculados nesse curso é de:
a) 200
b) 280
c) 320
d) 400
________________________________________

22. A figura abaixo mostra uma parede de tijolos 
em construção, na qual os espaços em branco 
representam os tijolos faltantes.
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Qual a proporção entre a área a construir e a área 
total da parede?
a) 1/2
b) 4/5
c) 1/3
d) 3/5

QUESTÕES 23 A 30 - LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1
Leia o texto abaixo para responder as questões 
de 23 a 26.

Alonso era um homem alto, os cabelos finos e 
escuros, rosto comprido e bem proporcionado, 
queixo bem desenhado guardando uma boca de 
lábios grossos que o bigode espesso imprimia 
delicadeza e sensualidade. O corpo atlético possuía 
um tórax musculoso, braços e pernas fortes, mas 
tudo dissimulado pela altura. A sensualidade era 
adequada e os olhos azuis aguados lhe davam um 
tom romântico que nunca falhava ao contato com 
suas freguesas de partitura. Por isso, nenhuma 
mulher lhe desdenhava uma sugestão, mesmo a 
mais lacônica, o que o deixava orgulhoso, embora 
ele fosse inocente quanto ao seu magnetismo viril 
e acreditasse que o invariável sucesso na venda de 
partituras se devia ao conhecimento que ele tinha 
de música.
SOUZA, Márcio. Mad Maria. Rio de Janeiro: 
Civilização, 1980. P.15
________________________________________

23. De acordo com as informações do texto, assinale 
a alternativa correta:
a) Nenhuma mulher desprezava a sugestão de 
Alonso por mais breve que fosse.
b) A inocência de Alonso e os conhecimentos que 
ele tinha sobre música eram os principais atrativos 
da loja.
c) O porte físico de Alonso contribuía com o 
invariável sucesso das freguesas de partituras.
d) Alonso era um péssimo vendedor de partituras, 
porém fazia sucesso com as mulheres e com seus 
conhecimentos sobre músicas.

24. “O corpo atlético possuía um tórax musculoso, 
braços e pernas fortes, mas tudo DISSIMULADO 
pela altura.”
De acordo com o texto, o sentido da palavra em 
destaque é:
a) compartilhado
b) ocultado
c) exaltado
d) apreciado
________________________________________

25. A palavra em destaque no excerto abaixo pode 
ser substituída, sem alteração de sentido, por:
“Por isso, nenhuma mulher lhe desdenhava uma 
sugestão, mesmo a mais lacônica, o que o deixava 
orgulhoso, EMBORA ele fosse inocente quanto ao 
seu magnetismo viril”.
a) uma vez que
b) para que
c) ainda que
d) à medida que
________________________________________

26. Quanto à tipologia textual predominante no 
texto, podemos afirmar que é:
a) expositiva
b) injuntiva
c) narrativa
d) descritiva
________________________________________

27. Assinale a alternativa em que o verbo ASSISTIR 
é transitivo indireto e apresenta-se com o sentido 
de caber.
a) Não assiste a vocês o direito de interferir no 
pagamento dos meus impostos.
b) O Papa assiste no Vaticano.
c) O médico assiste o doente.
d) A natureza assiste à agonia do herói.

________________________________________ 

28. Assinale a alternativa que apresenta a palavra 
não formada por derivação parassintética:
a) refulgente
b) triunfamento
c) desarmonioso
d) reluzente
________________________________________

29. Indique a alternativa que apresenta o vício de 
linguagem barbarismo:
a) “Dor e prazer tomaram conta da sua alma.”
b) “Ele deu um prato de comida ao mendingo.”
c) “O vento fazia promessas suaves a quem o 
escutasse.”
d) “Muito honesto aquele candidato.”
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

30. A alternativa que preenche, corretamente, as 
lacunas com os usos de À e HÁ:
I –“A oferta de bem falantes, hoje, é inferior _____
demanda.”
II – “A solicitação de transporte foi feita ______mais 
de um mês.”
III –“Por isso, resolveu, de manhã, telefonar _____ 
criatura amada”.

a) à; há; à
b) a; a; à
c) há; à; há
d) a; a; à


