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REF. EDITAL Nº 001/2009 – CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES


Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a
prova objetiva.



Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO
12-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da

4-

marcação

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está

tranquilidade, mas controle seu tempo.

10-

Respostas.

Faça-a

com

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de

queira levar o caderno de prova, só poderá sair da sala

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

após o termino da prova, devendo, obrigatoriamente,

Confira seu nome completo, o número de seu documento e

devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente

o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso

assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal

AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do

para as devidas providências.

Gabarito Preliminar.

Você deverá transcrever as respostas das questões

11-

Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair
juntos, após a conferência de todos os documentos da sala
e assinatura da ata.

12-

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de

responsabilidade do candidato.

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a

Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas,
pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na
Folha

de

Respostas,

a

opção

que

a

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses

responda

objetos causará eliminação imediata do candidato.

corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de
Resposta:

13-

término da prova e entrega da Folha de Respostas ao
fiscal.

destinados às respostas.
Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0
(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais
de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda
que legível.

Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,
deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada,
rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos

8-

de

prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira

7-

Folha

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer

documento válido para a correção das provas. O

6-

da

correta. Confira também se sua prova corresponde ao

objetivas para a Folha de Respostas, que será o único

5-

Você dispõe de 3h (três) para fazer a prova, incluindo a

autorização do fiscal.

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está

3-

9-

14-

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em
imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos
envolvidos.

EDT/02

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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QUESTÃO
RESP.

(B)
(C)
(D)
(E)

PORTUGUÊS
Estudo de 30 anos descarta ligação de celular com tumor
cerebral

Questão 02
Considere o fragmento a seguir:

MAGGIE FOX
da Reuters, em Washington

“A equipe analisou a incidência anual de dois tipos
de tumores cerebrais --glioma e meningioma-- entre
adultos de 20 a 79 anos na Dinamarca, Finlândia,
Noruega e Suécia, entre 1974 e 2003.

Um amplo estudo feito ao longo de 30 anos com
praticamente todos os habitantes da Escandinávia -região do norte da Europa-- demonstrou que não há
correlação entre o uso de telefones celulares e o
surgimento
de
tumores
cerebrais,
disseram
pesquisadores nesta quinta-feira (3).
Embora o uso dos celulares tenha disparado a partir da
década de 1990, os tumores cerebrais não se tornaram
mais comuns nesse período, segundo o artigo
publicado na "Revista do Instituto Nacional do Câncer
dos EUA".
Alguns grupos de ativistas e uns poucos pesquisadores
já demonstraram preocupação com uma possível
ligação entre os celulares e vários tipos de câncer,
inclusive tumores cerebrais, embora ao longo dos anos
as pesquisas não tenham comprovado isso.
"Não detectamos nenhuma mudança clara nas
tendências de longo prazo na incidência de tumores
cerebrais entre 1998 e 2003 em qualquer subgrupo",
escreveram
Isabelle
Deltour,
da
Sociedade
Dinamarquesa do Câncer, e seus colegas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 04
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao
emprego da regência.
(A)
Aspirei ao cargo de pesquisador.
(B)
Devemos assistir os pacientes diagnosticados com
tumores cerebrais.
(C)
Assistimos à palestra sobre o uso correto do celular.
(D)
O pesquisador saiu da palestra para aspirar o ar puro.
(E)
Assistimos o filme sobre o uso do celular.
Questão 05
Considere o fragmento a seguir:
“Eles notaram um ligeiro aumento contínuo na
incidência de tumores cerebrais.”

Disponível em
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u661704.shtml>.
Acesso em 04/12/09

Questão 01
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.

II.

III.

IV.

(A)

(A)
(B)

Isabelle Deltour foi quem primeiro detectou a
possível ligação entre o uso de telefones
celulares e vários tipos de câncer.
A incidência de tumores cerebrais aumentou
com a popularização do uso de telefones
celulares.
O aumento da incidência de câncer causado
pelo uso de telefones celulares não foi
comprovado.
Na Escandinávia, o aumento do uso de
telefones celulares não foi considerável.

(C)
(D)
(E)

Apenas I.

CONTADOR

A respeito de Frase, Oração e Período, assinale a
alternativa correta.
Trata-se de um período composto, formado por 4
orações.
Trata-se de um período composto, formado por 3
orações.
Trata-se de um período composto, formado por 2
orações.
Trata-se de um período simples, formado por 1 oração.
Trata-se de uma frase sem orações.

Questão 03
Assinale a alternativa correta a respeito da
acentuação das palavras “década” e “câncer”.
(A)
São acentuadas por serem uma paroxítona terminada
em “a” e uma oxítona terminada em “r”,
respectivamente.
(B)
São acentuadas por serem uma paroxítona terminada
em “a” e uma proparoxítona, respectivamente.
(C)
São acentuadas por serem uma oxítona terminada em
“a”
e
uma
paroxítona
terminada
em
“r”,
respectivamente.
(D)
São acentuadas por serem uma proparoxítona e uma
paroxítona terminada em “r”, respectivamente.
(E)
São acentuadas por serem uma proparoxítona e uma
oxítona terminada em “r”, respectivamente.

Registros detalhados
A equipe analisou a incidência anual de dois tipos de
tumores cerebrais --glioma e meningioma-- entre
adultos de 20 a 79 anos na Dinamarca, Finlândia,
Noruega e Suécia, entre 1974 e 2003. Esses países
têm registros detalhados sobre os casos conhecidos de
câncer.
A amostra, portanto, representou quase toda a
população adulta de 16 milhões de pessoas da região.
Ao longo de 30 anos, quase 60 mil pacientes foram
diagnosticados com tumores cerebrais.
"Na Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, o uso de
telefones celulares aumentou fortemente em meados
da década de 1990; portanto, as tendências temporais
na incidência do tumor cerebral depois de 1998 podem
fornecer informações sobre possíveis riscos de tumores
associados ao uso de telefones celulares", escreveram
os pesquisadores.
Eles notaram um ligeiro aumento contínuo na
incidência de tumores cerebrais, mas iniciado em 1974,
bem antes da existência dos celulares.

I.

Apenas I e II.
Apenas III.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
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Assinale a alternativa correta a respeito do
elemento destacado.
Trata-se de um pronome pessoal do caso reto e remete
a telefones celulares.
Trata-se de um pronome pessoal do caso reto e remete
a pesquisadores.
Trata-se de um pronome pessoal do caso reto e remete
a tumores.
Trata-se de um pronome pessoal do caso oblíquo e
remete a pesquisadores.
Trata-se de um pronome pessoal do caso oblíquo e
remete a tumores.

Questão 06
Considere o fragmento a seguir:

Questão 10
A figura de linguagem predominante no texto de
Lulu Santos e Nelson Motta é
(A)
o eufemismo
(B)
a ironia
(C)
a antítese
(D)
a hipérbole
(E)
a metonímia

"'Na Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, o uso
de telefones celulares aumentou fortemente em
meados da década de 1990; portanto, as tendências
temporais na incidência do tumor cerebral depois
de 1998 podem fornecer informações sobre
possíveis riscos de tumores associados ao uso de
telefones
celulares',
escreveram
os
pesquisadores”.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CONHECIMENTOS GERAIS /
ATUALIDADES

Os elementos destacados são classificados,
respectivamente, como
substantivo, adjetivo, preposição e artigo.
verbo, advérbio, conjunção e artigo.
verbo, adjetivo, advérbio e pronome.
substantivo, verbo, preposição e pronome.
substantivo, advérbio, conjunção e artigo.

Questão 11
A Serra do Mar é coberta pela floresta atlântica e
declarada Reserva da Biosfera pela UNESCO, em
1991, o que demonstra sua importância em termos
globais No estado do Paraná, a serra do Mar tem
aproximadamente 500.000 hectares de extensão e
aí se encontram 72 % do total da flora e da fauna
existentes no estado. Assinale a alternativa correta.
(A)
Diversos animais em risco de extinção como a onçapintada, o jacaré e a anta, além de pássaros como o
gavião-pega-macaco, a jacutinga, o tuiúiú e a gralha
azul, entre outros, estão na serra do Mar, no Estado do
Paraná.
(B)
Nessa área estão também localizados o pico mais alto
da região Sul do Brasil, o pico do Paraná
e o Pico
do Marumbi, que é o mais procurado para a prática de
alpinismo e turismo ecológico na
região.
(C)
Através da serra do Mar encontram-se caminhos
históricos que são verdadeiras obras de arte e
engenharia, como o caminho de Itupava e de
Graciosa, ambos construídos há recentemente
pelo governo do Estado
(D)
Ainda na serra do Mar encontra-se a Área de Interesse
Turístico Espacial do Marumbi, cuja utilização
é
controlada por um plano de gerenciamento.
(E)
Por causa da dificuldade de transporte na serra do Mar
o Paraná tem restrições exportação, ficando
em
desvantagem econômica com os demais estados
brasileiros.

Questão 07
Assinale a alternativa que apresenta a análise
correta das expressões destacadas.
(A)
“...A equipe analisou a incidência...” (Sujeito simples)
(B)
“...Não detectamos nenhuma mudança...” (predicativo
do sujeito)
(C)
“...Eles notaram um ligeiro aumento...” (Sujeito
composto)
(D)
“...Esses
países
têm
registros
detalhados...”
(Complemento nominal)
(E)
“...uns poucos pesquisadores já demonstraram
preocupação...” (adjunto adverbial)
Questão 08
Assinale a alternativa correta a respeito da palavra
“ligação”.
(A)
Pelo processo de derivação, o sufixo verbal “ção”
transformou o verbo “ligar” no advérbio “ligação”.
(B)
Pelo processo de derivação, o sufixo nominal “ção”
transformou o verbo “ligar” no substantivo “ligação”.
(C)
Pelo processo de derivação, o sufixo nominal “ção”
transformou o verbo “ligar” no adjetivo “ligação”.
(D)
Pelo processo de composição, o sufixo verbal “ção”
transformou o verbo “ligar” no advérbio “ligação”.
(E)
Pelo processo de composição, o sufixo nominal “ção”
transformou o verbo “ligar” no substantivo “ligação”.

Questão 12
O conjunto da obra de Luís da Câmara Cascudo é
considerável em quantidade e qualidade: ele
escreveu 31 livros e 9 plaquetas sobre o folclore
brasileiro, em um total de 8.533 páginas. Ninguém
no Brasil, nem antes nem depois dele, realizou obra
tão gigantesca com reconhecimento nacional e
estrangeiro. Assinale a alternativa INCORRETA
(A)
A lenda é um episódio heróico ou sentimental com
elemento maravilhoso ou sobre-humano, transmitida na
tradição oral popular.
(B)
O lobisomem é um mito universal no qual a imaginação
do povo retrata o lobisomem como um homem pálido,
magro, de orelhas compridas e nariz levantado.
(C)
São Longuinho é considerado um santo popular do
Nordeste, conhecido como aquele que ajuda o
solicitante a encontrar algo perdido.
(D)
Luís da Câmara Cascudo é um estudioso da cultura
brasileira, nascido na cidade de São Paulo em 1915,
é hoje um celebrado escritor e professor de Ciências
Naturais.
(E)
Louva-a-Deus é um pequeno inseto também conhecido
por põe-mesa, trazendo sempre as mãos
postas,
juntas, os joelhos dobrados como se estivesse
rezando, quando ameaçado deixa cair
sua
cauda.

As questões 09 e 10 referem-se ao texto abaixo.
“Não existiria som
Se não houvesse o silêncio
Não haveria luz
Se não fosse a escuridão
A vida é mesmo assim,
Dia e noite, não e sim...”
(Lulu Santos – Nelson Motta)
Disponível em <http://letras.terra.com.br/lulu-santos/35063/>.
Acesso em 04/12/09

Questão 09
Assinale a alternativa correta quanto às formas
verbais “existiria” e “é”.
(A)
Estão conjugadas no futuro do pretérito do indicativo e
presente do indicativo, respectivamente.
(B)
Estão conjugadas no pretérito imperfeito do indicativo e
presente do subjuntivo, respectivamente.
(C)
Estão conjugadas no futuro do pretérito do indicativo e
presente do subjuntivo, respectivamente.
(D)
Estão conjugadas no futuro do presente do indicativo e
presente do indicativo, respectivamente.
(E)
Estão conjugadas no pretérito perfeito do indicativo e
presente do indicativo, respectivamente.

CONTADOR

4

Questão 13
Muito se discute, nos dias de hoje, sobre o fim do
planeta terra e dos humanos por causa da
destruição do meio ambiente. Sobre sua origem,
afirmam os astrofísicos que, há aproximadamente
15 bilhões de anos, teria ocorrido uma explosão
cósmica de proporções inimagináveis para as
nossas mentes. Milhares de galáxias se formaram,
surgiram os planetas, dentre eles a Terra, se
consolidando há 4 bilhões e 500 milhões de anos.
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
No texto bíblico a teoria criacionista afirma que o
homem é uma criação direta de Deus, feito à sua
imagem e semelhança.
(B)
Em meados do século XIX a teoria evolucionista de
Charles Darwin quebrou o predomínio
absoluto
do posicionamento bíblico.
(C)
Para interpretar a origem da vida, Darwin observou as
espécies das Ilhas Galápagos, em especial uma ave
chamada “tentilhão”.
(D)
O filósofo grego Aristóteles acreditava que os seres
vivos podiam surgir por geração espontânea, ou seja,
organismos vivos podiam nascer diretamente da
matéria bruta em decomposição.
(E)
Darwin, na obra A Origem das espécies, afirma que o
homem é resultado de uma criação especial, havendo
uma barreira intransponível entre homens e animais.

(E)

Questão 16
A questão do alcoolismo constitui-se, atualmente,
como um grave problema de saúde pública
mundial, acarretando prejuízos sobre o convívio
familiar, a comunidade e próprio usuário. Assinale
a alternativa correta.
(A)
O álcool somente não é uma das drogas de maior
relevância no Brasil porque a maconha é mais
consumida nas camadas sociais consideradas A e B.
(B)
São inúmeras as doenças causadas pelo uso de álcool,
entre elas, a cirrose hepática, a tuberculose, a
hipertensão e a AIDS.
(C)
O álcool também é responsável por inúmeros acidentes
de trânsito, crimes, suicídios e somente tem o
atenuante de servir como relaxante para as crises
existenciais.
(D)
A Associação dos Alcoólicos Anônimos, entre outras, é
uma entidade que auxilia no convívio dos alcoólatras
com seus familiares, uma vez que não pretendem
deixar o vício.
(E)
Até o século XVIII o consumo de álcool era visto como
uma atividade social, a embriaguez não era vista como
um problema da bebida, mas um problema do
indivíduo.

Questão 14
Em 1997, a escola de samba carioca Imperatriz
Leopoldinense homenageou Chiquinha Gonzaga
(1847-1935), autora de Ó Abre Alas, uma das
marchinhas de carnaval mais conhecidas dos
ultimos 100 anos. Assinale a opção INCORRETA.
(A)
Chiquinha Gozaga, pianista, compositora e regente de
orquestra, jamais pode atuar no Brasil por causa do
preconceito da sua época, foi para Paris e se tornou
simbolo do movimento feminista.
(B)
A Valsa é uma dança em que os corpos do casal ficam
próximos; esse ritimo surgiu na Áustria chegou ao
Brasil no século XVIII.
(C)
A Polca é dança de movimentos mais ágil e saltintante
do que a valsa; esse ritmo se orignou na Europa e
chegou ao Brasil por volta de 1845.
(D)
O Choro tem a composição e a melodia triste que
deram origem ao nome; os primeiros grupos de choro
surgiram na cidade do Rio de Janeiro cerca de 130
anos atrás.
(E)
O Maxixe é dança que surgiu no Rio de Janeiro em
1875 resultante da mistura de influências européias e
africanas; o ritmo antecede ao samba e é considerado
a primeira dança brasileira.

Questão 17 177
A Prefeitura de Irati é administrada pelo Prefeito
Sergio Luiz Stoklos, nascido em 25 de fevereiro de
1962. Assinale a alternativa correta.
(A)
O Prefeito é do PSB e sua profissão é médico.
(B)
O Prefeito é do PSB e é Doutor em Medicina.
(C)
O Prefeito é do PT e fez graduação em Medicina.
(D)
O Prefeito é do PSDB e fez graduação em Arquitetua.
(E)
O Prefeito é do PDT e sua profissão é dentista.
Questão 18
O Município de Irati, segundo o site oficial da
Prefeitura, conta com um total de 39.636 eleitores
que votam nas 140 sessões e 60 locais de votação
distribuidos pela cidade. Assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
A Emancipação do Município ocorreu em 15 de julho
de 1907.
(B)
A Emancipação do Município ocorreu em 15 de julho
de 1917.
(C)
O primeiro prefeito eleito pelo povo de Irati foi o
Coronel Antônio Teixeira Sabóia, em 1908.
(D)
O Coronel da Guarda Nacional Emílio Batista Gomes
assuniu o município de Irati, em 1907.
(E)
Ocupou o cargo de prefeito interinamente, de agosto a
novembro de 1910, o Cel. Manoel Garcia.

Questão 15
No ano de 2008 completaram 100 anos da
imigração japonesa no Brasil. Além da esperança
de uma vida melhor, os imigrantes japoneses
trouxeram uma cultura até então pouco conhecida
do mundo ocidental. Hoje é perceptível que alguns
costumes japoneses já fazem parte dos hábitos de
muitos
brasileiros.
Assinale
a
alternativa
INCORRETA.
(A)
Os primeiross imigranters japoneses chegaram ao
Brasil em 1908, trazidos pelo navio a vapor KasatoMaru.
(B)
O judô, que em portugues quer dizer “caminho suave”,
foi criado no Japão em 1882, pelo professor Jigoro
Kano.
(C)
Os japoneses vieram atraídos pela qualidade do solo
porque, nas décadas de 1910 e 1920, o Japão era um
grande produtor e exportador de café.
(D)
Na crise econômica de 1980 ocorreu uma inversão na
relação entre Brasil e Japão, os descendetes dos
imigrantes japoneses passaram a ir trabalhar no Japão.

CONTADOR

São costumes japoneses presentes no Brasil: comer
sushi e sashimi; fazer origami, a arte da dobradura, e
ikebana, uma técnica de arranjos florais; ler mangá, as
histórias em quadrinhos japonesas.

Questão 19 1919
“O Mercosul é o mais importante projeto de política
externa no qual o Brasil está envolvido. Decorridos
praticamente mais de dez anos desde a assinatura
do Tratado de Assunção, o Mercosul representa
hoje um agrupamento regional economicamente
pujante e politicamente estável, que tem
aproveitado sabiamente os ensinamentos e as
oportunidades da globalização, atraindo cada vez
mais, o interesse de todo o mundo”.(
http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/catasg/catalo
go.php?servico=487&id=e). Assinale a alternativa
correta.
(A)
O Tratado de Assunção foi um tratado assinado em 26
de março de 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguai,
Chile e Uruguai. Assinale a alternativa correta.
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(B)

(C)

(D)

(E)

Questão 24
Marcar a alternativa que traduz a corrente do
pensamento contábil dentro da escola italiana
chamada Personalismo.
(A)
Corrente de pensamento contábil que surgiu em reação
ao contismo, dando personalidade às contas para
poder explicar as relações de direito e de obrigações.
(B)
Surgiu em decorrência dos estudos feitos pelos
primeiros expositores do método das partidas
dobradas. Seus defensores adotaram como idéia
central o mecanismo das contas, preocupando-se
basicamente com seu funcionamento.
(C)
Restituiu à contabilidade o verdadeiro objeto,
representado pela riqueza patrimonial, e, como
conseqüência, trouxe grande avanço para o estudo da
análise patrimonial e dos fenômenos decorrentes da
gestão empresarial.
(D)
Definiu o patrimônio como o objeto da contabilidade.
(E)
Elaboravam novas teorias que foram incorporadas à
contabilidade, dando assim início à corrente
aziendalista que muito contribuiu para o desenvolviento
das ciências administrativas.

Em 1994, foi assinado o Tratado de Ouro Preto como
complemento do Tratado de Assunção, com o objetivo
de retirar o Chile do grupo do Mercosul.
O Mercosul conta com 4 Estados membros: Argentina,
Brasil, Paraguai, Uruguai, sendo que a adesão da
Venezuela, até o dia 09 de dezembro de 2009, estava
em discussão no Senado.
O Estado do Paraná desempenha uma posição
estratégica em relação aos países componentes do
Mercosul, uma vez que faz fronteira com três deles
Dentre os objetivos do Mercosul destacam-se a livre
circulação de bens, serviços e fatores produtivos e a
liberação de compras no varejo no Paraguai.

Questão 20
O Futebol no Brasil começou como uma prática
esportiva de uma elite que manteve-se no controle
das ligas enquanto o esporte, com o tempo, foi
ganhando as várzeas. Assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
O paulista Charles Miller foi quem trouxe a primeira
bola de futebol para o Brasil.
(B)
Durante o governo de Getúlio Vargas foi construído o
estádio do Maracanã.
(C)
A primeira copa do mundo que o Brasil venceu foi a de
1958, com Pelé e Garrincha no campo.
(D)
Na copa de 1970, o Brasil sagrou-se como bi-campeão
mundial de maneira brilhante.
(E)
O futebol é o principal elemento da identificação
nacional porque não é excludente.

Questão 255
Onde devem ser classificados os direitos que
tenham por objeto bens corpóreos (tangíveis)
destinados à manutenção das atividades da
companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações
que transfiram à companhia os benefícios, riscos e
controle desses bens (leasing)?
(A)
Ativo Imobilizado.
(B)
Passivo exigível.
(C)
Capital de terceiros.
(D)
Obrigações exigíveis.
(E)
Capital próprio.

ONHECIMENTOS GERAIS /
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 21 21
Os pilares da contabilidade são as regras básicas
da contabilidade. Como esses pilares podem ser
chamados genericamente?
(A)
Instituições financeiras.
(B)
Usuários da contabilidade.
(C)
Equilíbrio entre custo e benefício.
(D)
Princípios contábeis.
(E)
Risco do negócio.

Questão 26
De acordo com a resolução n.750/93 o que
determina o princípio da prudência?
(A)
Relaciona-se com a quantidade da contabilidade em
apresentar o conjunto de bens, direitos, obrigações,
receitas e despesas, ou seja, as demonstrações
contábeis em uma única base monetária.
(B)
A contabilidade deve registrar apenas os eventos
dignos de atenção (relevantes) e na ocasião oportuna,
com a finalidade de evitar desperdício de tempo e
dinheiro.
(C)
Determina a adoção do menor valor para os
componentes do ativo e do maior para o passivo,
sempre que se apresentem alternativas igualmente
válidas para a quantificação das mutações patrimoniais
que alterem o patrimônio líquido.
(D)
Uma vez adotado o critério de contabilização, o mesmo
não deve ser mudado com freqüência para que não
prejudique a comparabilidade dos resultados.
(E)
Procura expressar a natureza essencialmente
financeira da contabilidade no momento em que define
que as demonstrações deverão ser apresentadas em
moeda corrente do país.

Observar o texto abaixo para responder as
questões 22 e 23
A empresa Verdes e Cia Ltda inicia suas atividades
com um capital social de R$ 100.000,00,
convertendo-o totalmente em estoques. No primeiro
mês de funcionamento, a empresa vendeu R$
70.000,00 à vista. Neste caso, houve um lucro de R$
20.000,00.
Questão 22
Qual o valor do Ativo Total e Passivo Total no
Balanço Patrimonial?
(A)
R$ 100.000,00
(B)
R$ 120.000,00
(C)
R$ 150.000,00
(D)
R$ 170.000,00
(E)
R$ 220.000,00

Questão 277
Quais são as fases do processo de elaboração das
leis?
(A)
Lógica, sistemática e extensiva.
(B)
Ampliativa, restritiva e ampliativa.
(C)
Iniciativa, aprovação e execução.
(D)
Histórica, autentica e sistemática.
(E)
Teleológica, histórica e finalistica.

Questão 23
Qual o valor do capital social da empresa?
(A)
R$ 20.000,00
(B)
R$ 50.000,00
(C)
R$ 70.000,00
(D)
R$ 100.000,00
(E)
R$ 120.000,00
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Questão 28
O que envolve a avaliação pericial?
(A)
Análise de livros e documentos.
(B)
Pode consistir em olhar ou observar determinada coisa
ou fato de modo a constatar seu estado e situação.
(C)
Envolve procedimentos indagativos e investigativos.
(D)
Adotada, principalmente, em perícia médica ou de
engenharia.
(E)
Valorização ou estimação em moeda.

(D)
(E)

Questão 35
Marcar a alternativa correta que apresenta APENAS
formas de licitação.
(A)
Créditos fiscais, alienação e permuta.
(B)
Concorrência, convite e leilão.
(C)
Previsão, fixação e execução.
(D)
Receita orçamentária, despesas orçamentária e
superávit.
(E)
Programa, atividade e operações especiais.

Questão 29
O que representa o patrimônio líquido? Marcar a
alternativa correta.
(A)
As obrigações exigíveis da empresa, ou seja, as dívidas
que serão cobradas.
(B)
O total das aplicações dos proprietários da empresa.
(C)
Significa os bens de propriedade da empresa.
(D)
Obrigações reclamáveis, no momento em que a dívida
vence.
(E)
Tem o intuito de sanear a crise econômica e financeira
a fim de manter a produção e o emprego.

Questão 366
Marcar a alternativa que traduz significativamente a
frase: “São os lucros ou prejuízos na venda de itens
do ativo permanente: venda de um veículo
(imobilizado), com lucro ou prejuízo; venda de
máquinas-equipamentos (imobilizado), com lucro
ou prejuízo, venda com lucro ou prejuízo de ações
(investimentos) etc.”
(A)
Doações e contribuições
(B)
Despesas operacionais e juros de mora
(C)
Variação cambial e despesas não operacionais
(D)
Ganhos ou perdas
(E)
Despesas operacionais e contribuições

Questão 30
O exercício da função pericial contábil envolve
_______________ e _______________ que devem
ser observados pelo perito.
(A)
função social / encargos
(B)
código penal / desvio funcional
(C)
deveres / direitos
(D)
poder investigativo / legítimos direitos
(E)
a liberdade de procedimento / métodos técnicos e
científicos

Questão 37
Interpretar a norma é compreender o que o
legislador quer dizer. É a análise da norma jurídica
que vai ser aplicado nos casos concretos. Quanto
às fontes que interpretam a norma, como elas
podem ser classificadas?
(A)
Gramatical, lógica e sistemática.
(B)
Declarativa, extensiva e restritiva.
(C)
Literal, filológica e autêntica.
(D)
Autêntica, doutrinária e jurisprudencial.
(E)
Finalística, teleológica e histórica.

Questão 31
Marcar a alternativa que apresente o que é a
oposição do chefe do poder executivo quanto ao
projeto, e é apreciado pelo poder legislativo, que
pode aceitá-lo ou rejeitá-lo.
(A)
Veto
(B)
Promulgação
(C)
Publicação
(D)
Projeto
(E)
Sanção

Observar o texto abaixo para responder as
questões 38 e 39
A empresa José e Maria possuiu as seguintes
movimentações no período de 20X09:

Questão 32
Como será denominado o fenômeno quando o
ativo, de forma anormal, inesperada e involuntária,
perder a sua capacidade de gerar benefícios?
(A)
Receita
(B)
Despesa
(C)
Encaixe
(D)
Desencaixe
(E)
Perda
Questão 33
O que é o procedimento administrativo mediante o
qual a administração pública seleciona a proposta
mais vantajosa para o contrato de seu interesse?
(A)
Licitação
(B)
Despesas correntes
(C)
Amortização da dívida
(D)
Inversões financeiras
(E)
Despesas de capital

Atos do poder executivo não são apenas as leis
oriundas
do
poder
legislativo
que
são
_______________, mas também as normas
provenientes do poder executivo.
disposições contratuais
constituições
aplicações nas normas de direito
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I.

Iniciou a atividade com R$ 20.000,00 em
dinheiro no caixa, que é equivalente a seu
capital.

II.

Teve receita no período de R$ 45.000,00, dos
quais R$ 15.000,00 foi a vista e o restante a
prazo.

III.

As despesas de salários atingiram o valor de
R$ 16.000,00 e foram totalmente pagas.

IV.

Das despesas com material de consumo, R$
4.000,00 foram pagos e R$ 3.000,00 serão
liquidados no futuro.

Questão 38
Qual é o valor do lucro obtido no período?
(A)
R$ 17.000,00
(B)
R$ 20.000,00
(C)
R$ 22.000,00
(D)
R$ 23.000,00
(E)
R$ 45.000,00

Questão 34
Complete corretamente a assertiva abaixo.

(A)
(B)
(C)

princípios de direito
fontes do direito
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Questão 39
Ao efetuar a montagem do balanço patrimonial, qual
seria o valor do patrimônio líquido da empresa José
e Maria Ltda?
(A)
R$ 45.000,00
(B)
R$ 42.000,00
(C)
R$ 35.000,00
(D)
R$ 22.000,00
(E)
R$ 15.000,00
Questão 40 40
Qual é o significado do plano de contas?
(A)
Utilizam-se equipamentos (máquinas) contábeis para a
elaboração da contabilidade.
(B)
Uniformização dos nomes das contas a serem
movimentadas pela contabilidade; uniformização de
nomenclaturas.
(C)
Analisa a apuração do resultado dos negócios,
abrangendo toda a movimentação do caixa, inclusive
de financiamento e investimento.
(D)
Evidencia a distribuição do lucro do período somado
com saldos de lucros anteriores.
(E)
Elenco das contas que serão movimentadas pela
contabilidade em virtude das operações realizadas pela
empresa.
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