
 
 

FAURGS – PRORH – Edital 01/2008  CARGO 08 - CONTADOR 

 Pág. 1 

 

   

 



 
   

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008 – PRORH 
Nível de Classificação E (Nível Superior) 

 
 
 

GABARITO APÓS RECURSOS 
 
 
 

CARGO 08 

Contador 
 

 

01. A  11. D  21. D  31. B  41. B 

02. A  12. B  22. C  32. B  42. E 

03. B  13. A  23. C  33. E  43. B 

04. D  14. C  24. A  34. D  44. B 

05. E  15. E  25. C  35. A  45. A 

06. D  16. A  26. D  36. C  46. B 

07. B  17. B  27. E  37. B  47. D 

08. D  18. ANULADA  28. C  38. A  48. B 

09. C  19. A  29. C  39. E  49. D 

10. C  20. C  30. E  40. E  50. D 

 
 
 

 
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 



 
 

FAURGS – PRORH – Edital 01/2008  CARGO 08 - CONTADOR 

 Pág. 2 

 

   

 

 
 



 
 

FAURGS – PRORH – Edital 01/2008  CARGO 08 - CONTADOR 

 Pág. 3 

 

   

 

Instrução: As questões 01 a 07 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Para um grande número de experimentos essenciais 

na condução de pesquisas voltadas _________ saúde 
humana, não há hoje alternativas reais, eficientes, 
_________ chamadas cobaias. No furor legiferante 
que começa a se manifestar no Brasil contra o uso de 
animais de laboratório em experiências científicas, 
sobra uma boa dose de demagogia. Tomemos o caso 
do Rio de Janeiro, por exemplo: _________ ser 
cumprida à risca a lei municipal que desde o final de 
dezembro tornou ilegal esse uso, logo veríamos uma 
obstrução sem precedentes de parte significativa da 
pesquisa ali realizada por algumas das mais importantes 
instituições científicas do país. O vereador e ator 
Cláudio Cavalcanti, proponente da lei, a justificou nos 
seguintes termos: “Um ser humano que tortura seres 
dominados e incapazes de se defender, seres que gritam 
e choram de dor, – seja esse ser um pesquisador ou 
um psicopata – representa o rebotalho da Criação”. 

A comunidade acadêmica carioca, que não tem por 
que identificar suas práticas profissionais com tortura 
nem tampouco por que aceitar a absurda carapuça de 
rebotalho de qualquer natureza, claro, reagiu com 
firmeza. E decidiu mobilizar os deputados federais do 
estado para ajudar a aprovar um projeto de lei que 
estabelece normas para a utilização criteriosa de ani-
mais em experimentação, em tramitação no Congresso 
_________ 12 anos. Mais, resolveu continuar traba-
lhando com animais de laboratório cujos protocolos 
foram aprovados pelos comitês de ética das institui-
ções de pesquisa.  

O conhecimento dos fatos amplia a riqueza e a 
justeza do debate. Num cenário em que é grande o 
risco de irracionalidade exacerbada nas discussões, a 
reportagem de capa desta edição de Pesquisa FAPESP 
ressitua com inteira serenidade e competência o 
tema do uso de animais em experiências científicas, 
sua evolução, desdobramentos e o porquê de eles 
serem hoje imprescindíveis ao avanço do 
conhecimento. É ainda na primeira página que o texto 
informa: “A interrupção do uso de animais geraria 
prejuízos imediatos com repercussão nacional, como 
a falta de vacinas, inclusive a de febre amarela. O 
controle de qualidade dos lotes de vacinas fabricados 
no Rio pela Fiocruz é feito por meio de animais de 
laboratório. A inoculação em camundongos atesta a 
qualidade dos antígenos antes que eles sejam aplicados 
nas pessoas. Sem poder usar roedores, a distribuição 
de vacinas como a de hepatite B, raiva, meningite e 
BCG teria de ser interrompida por falta de segurança”. 

 
Adaptado de: MOURA, M. Escolhas óbvias, Pesquisa FAPESP, 
Edição 144, fevereiro 2008, p. 07. 

 
 
 
 
 
 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche adequadamente 
as lacunas das linhas 02, 04, 08 e 27, respectivamente. 

 
(A) à – às – a – há 
(B) a – as – a – a 
(C) à – às – a – a 
(D) a – as – à – a 
(E) à – as – a – há 
 

02. Segundo o texto, 
 

(A) cientistas do Rio de Janeiro não estão dispostos a 
obedecer na íntegra lei que proíbe o uso de 
cobaias desde o final de dezembro. 

(B) práticas de laboratório que reduzem a utilização 
de animais na experimentação estão sendo 
introduzidas no Brasil.  

(C) o debate sobre o uso de cobaias é inútil, já que o 
sacrifício destes animais é necessário ao avanço 
das pesquisas. 

(D) são repletas de demagogia as manifestações 
contrárias ao emprego de cobaias em 
laboratórios. 

(E) na experimentação científica, a tortura de animais 
é um mal necessário. 

 

03. Assinale a alternativa que apresenta uma 
possibilidade de reescrita adequada do trecho Sem 
poder usar (l. 47), do último período do texto. 

 

(A) Caso não pudessem usar 

(B) Não sendo permitido o uso de  

(C) Como não é possível usar  

(D) A despeito da possibilidade do uso de  

(E) Em que pese não se usarem  
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04. Considere as seguintes afirmações acerca do emprego 
de artigos. 
 
I – Se o artigo uma fosse suprimido na expressão 

uma boa dose de demagogia (l. 07), não 
haveria alteração de significado na frase. 

II – Se fossem suprimidas as duas ocorrências do 
artigo indefinido um na seqüência seja esse ser 
um pesquisador ou um psicopata (l. 17-18), 
as palavras pesquisador e psicopata poderiam 
ser classificadas como adjetivos. 

III – Se o artigo os fosse suprimido na expressão os 
deputados federais do estado (l. 23-24), não 
haveria alteração de significado da expressão. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

05. Em apenas uma das alternativas abaixo, a palavra 
que NÃO tem a função de pronome no trecho em 
que se encontra. Assinale-a. 
 
(A) No furor legiferante que começa a se 

manifestar no Brasil (l. 04-05) 
(B) seres que gritam e choram de dor (l. 16-17) 
(C) um projeto de lei que estabelece normas 

(l. 24-25) 
(D) Num cenário em que é grande o risco de 

irracionalidade (l. 32-33) 
(E) É ainda na primeira página que o texto 

informa (l. 39) 
 

06. Abaixo, são propostas algumas alterações para o 
período que se inicia na linha 32. 
 
I – deslocamento da palavra exacerbada (l. 33) para 

antes de irracionalidade 
II – inserção do pronome seus antes de 

desdobramentos (l. 37). 
III – substituição de de eles (l. 37) por deles 
IV – substituição de eles (l. 37) por as cobaias 
 
Quais delas manteriam a correção e o significado do 
período? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 

07. Considere as seguintes afirmações sobre o período A 
comunidade acadêmica carioca, que não tem 
por que identificar suas práticas profissionais 
com tortura nem tampouco por que aceitar a 
absurda carapuça de rebotalho de qualquer 
natureza, claro, reagiu com firmeza (l. 19-23). 
 
I - A palavra claro poderia ser deslocada para o início 

do período sem acarretar alteração do sentido e 
da correção do período. 

II - As vírgulas, tanto a precedente quanto a seguinte 
à palavra claro, deveriam ser suprimidas pois 
separam o sujeito do predicado da oração 
principal do período. 

III - A palavra claro poderia ser suprimida sem prejuízo 
à correção do período. 

IV - No contexto em que se encontra, a palavra claro 
tem função adverbial e poderia ser substituída por 
claramente. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
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Instrução: As questões 08 a 15 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Primeiro veio a modernidade, com a valorização do 

indivíduo e do mercado e a confiança no progresso 
pela ciência. Tradição e fé foram banidas pelo pensa-
mento iluminista em nome de um futuro promissor 
que nunca chegou. Em vez de bem-estar generalizado 
e felicidade mundial, a modernidade trouxe cidades 
_________, miséria, poluição, desemprego e stress. A 
confiança no futuro caiu por terra e foi substituída, na 
segunda metade do século XX, por um _________ 
sem ilusões. Planos de carreira, projetos de família e 
toda atitude que _________ a uma escalada racional 
rumo ao porvir foram substituídos pelo culto ao 
presente. O ocaso das ideologias e a pulverização das 
religiões, a partir dos anos 70, trouxeram a certeza de 
que os tempos vindouros não seriam as maravilhas 
prometidas. A geração do desbunde interpretou esse 
sentimento de maneira festiva, com a revolução sexual 
e de comportamento. Essa fase, chamada pós-
modernidade, também já acabou. Foi substituída por 
uma nova era, na qual a festa cedeu espaço à tensão. 
Para o filósofo francês Gilles Lipovetsky, abriram-se as 
portas da hipermodernidade.  

“De fato, a pós-modernidade nunca existiu. O termo 
implica fim da modernidade, mas ela nunca acabou. 
Entre 1970 e 1990, houve apenas um breve período 
de redução das pressões sociais. Mas elas reapareceram 
ainda mais fortes”, diz. “No momento em que triunfam a 
tecnologia genética e a globalização liberal, o rótulo 
pós-moderno já ganhou rugas. Aliás, tínhamos uma 
modernidade limitada e hoje temos uma modernidade 
consumada, uma segunda modernidade a que chamo 
hiper.” Segundo ele, os três elementos centrais da 
primeira modernidade – o individualismo, o cientifi-
cismo e o mercado – estão no auge. A globalização e 
o fim das grandes ideologias produziram um individua-
lismo sem precedentes: daí o fenômeno da moda e do 
consumo de luxo, responsáveis pela aquisição de 
identidade numa época em que ela já não é deter-
minada pela posição política ou religiosa. O cientifi-
cismo inaugurado no Iluminismo é pequeno quando 
comparado ao hipercientificismo atual, capaz de con-
trolar o nascimento, o envelhecimento, a alimentação, 
a beleza e a morte – _________ artificial, clones, 
transgênicos, cosméticos e vacinas são os sintomas. 

 
Adaptado de: VANNUCHI, Camilo. A sociedade do excesso. 
ISTOÉ independente. 18/08/2004. 
http://www.terra.com.br/istoe/1819/comportamento/1819_
sociedade_do_excesso.htm 

 

08. Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas das linhas 07, 09, 11 e 43. 

 
(A) inchadas - hedonismo - vizasse - inseminação 
(B) inxadas - hedonismo - visasse - insseminação 
(C) inchadas - edonismo - vizasse - inseminação 
(D) inchadas - hedonismo - visasse - inseminação 
(E) inxadas - edonismo - visasse - insseminação 

09. A seguir são apresentadas substituições de nexos do 
texto.  Assinale a alternativa em que essa substituição 
mostra-se adequada e correta do ponto de vista das 
normas gramaticais, sem prejuízo das idéias veiculadas 
pelo texto. 

 
(A) na qual (l. 20) por onde 
(B) Aliás (l. 29) por Por isso 
(C) e (l. 30) por ao passo que 
(D) em que (l. 38) por a qual 
(E) quando (l. 40) por ainda que 

 

10. Abaixo são feitas algumas afirmações acerca de idéias 
veiculadas pelo texto. 

 
I - A identidade dos indivíduos, hoje, não é mais 

definida ideologicamente. 

II - Nos tempos atuais, vivemos a fase mais completa 
da pós-modernidade. 

III - O fenômeno da moda e do consumo de luxo é 
conseqüência do individualismo. 

 
Quais são verdadeiras? 

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

 

11. Assinale a alternativa que contém uma palavra 
acentuada pela mesma regra de substituída (l. 08). 

 
(A) indivíduo (l. 02) 
(B) família (l. 10) 
(C) aliás (l. 29) 
(D) daí (l. 36) 
(E) cosméticos (l. 44) 

 

12. Se suprimirmos o trecho e a pulverização das 
religiões (l. 13-14) da frase em que está inserido, 
quantos vocábulos terão de sofrer ajuste de 
concordância obrigatoriamente? 

 
(A) Nenhum. 
(B) Um. 
(C) Dois. 
(D) Três. 
(E) Quatro. 
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13. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso), no que se refere aos processos de formação 
de palavras. 
 
(  ) O vocábulo bem-estar (l. 05) pode ser 

identificado como composto por justaposição. 
(  ) Os vocábulos interpretou (l. 16), reapareceram 

(l. 26) e transgênicos (l. 44) são todos 
prefixados. 

(  ) Qualquer prefixo pode ser empregado separado 
de sua base, como ocorre com hiper (l. 32), 
sem prejuízo de sentido. 

(  ) O sufixo -ismo, presente nos vocábulos 
individualismo (l. 35-36) e cientificismo (l. 
39-40), forma substantivos a partir de adjetivos. 

(  ) Se retirarmos o prefixo do vocábulo 
envelhecimento (l. 42), o resultado será uma 
palavra bem-formada em português. 

 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 
 
(A) V - F - F - V – F. 
(B) F - V - V - F – V. 
(C) V - F - V - V – F. 
(D) V - F - V - F – F. 
(E) F - F - V - F – F. 
 

14. Assinale a alternativa que apresenta um contexto em 
que a retirada da vírgula produz alteração no sentido 
da frase em que se insere, apesar de não constituir 
erro gramatical. 
 
(A) Depois de miséria (l. 07). 
(B) Depois de pós-modernidade (l. 18-19). 
(C) Depois de Gilles Lipovetsky (l. 21). 
(D) Depois de consumada (l. 31). 
(E) Depois de artificial (l. 43). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. A seguir são apresentados pares de orações do texto, 
separadas por uma barra inclinada, classificados 
quanto à relação sintática estabelecida entre elas. 
 
I - Tradição e fé foram banidas pelo 

pensamento iluminista em nome de um 
futuro promissor / que nunca chegou. (l. 03-
05) - relação de coordenação 

II - O ocaso das ideologias e a pulverização das 
religiões, a partir dos anos 70, trouxeram a 
certeza / de que os tempos vindouros não 
seriam as maravilhas prometidas. (l. 13-16) - 
relação de subordinação 

III - O termo implica fim da modernidade, / mas 
ela nunca acabou. (l. 23-24) - relação de 
coordenação 

 
Quais estão corretas? 

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

 

Instrução: As questões 16 a 20 referem-se à Lei nº 
8112/90. 

 

16. São formas de provimento de cargo público: 
 

(A) promoção, readaptação e recondução. 
(B) reversão, transferência e reintegração. 
(C) nomeação, promoção, ascensão e aproveitamento. 
(D) ascensão, aproveitamento e transferência. 
(E) nomeação, reintegração, reversão e transferência. 

 

17. Em relação às vantagens que poderão ser pagas ao 
servidor, considere as afirmações abaixo. 

 
I - Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor 

indenizações, gratificações e adicionais. 

II - As indenizações se incorporam ao vencimento ou 
provento para qualquer efeito. 

III - As vantagens pecuniárias não serão computadas, 
nem acumuladas, para efeito de concessão de 
quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, 
sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 

IV - As gratificações e os adicionais incorporam-se ao 
vencimento ou provento, excetuando-se os casos 
e condições indicados em lei. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III,IV. 
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18. Quanto às responsabilidades dos servidores, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

 
(A) O servidor responde civil, penal e 

administrativamente pelo exercício irregular de 
suas atribuições. 

(B) Tratando-se de dano causado a terceiros, 
responderá o servidor perante a Fazenda Pública, 
em ação regressiva. 

(C) A indenização de prejuízo dolosamente causado 
ao erário somente será liquidada na forma prevista 
no art. 46, na falta de outros bens que assegurem 
a execução do débito pela via judicial. 

(D) A obrigação de reparar o dano estende-se aos 
sucessores e contra eles será integralmente 
executada. 

(E) A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato 
omissivo ou comissivo praticado no desempenho do 
cargo ou função. 

 

19. Em relação à responsabilidade administrativa, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Da sindicância poderá resultar: arquivamento do 

processo; aplicação de penalidade de advertência 
ou suspensão de até 60 (sessenta) dias; instauração 
de processo disciplinar. 

(B) As denúncias sobre irregularidades serão objeto 
de apuração, desde que contenham a identificação 
e o endereço do denunciante e sejam formuladas 
por escrito, confirmada a autenticidade. 

(C) Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar 
a imposição de penalidade de suspensão por mais 
de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição 
de cargo em comissão, será obrigatória a 
instauração de processo disciplinar. 

(D) O prazo para conclusão da sindicância não excederá 
30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da autoridade superior. 

(E) Quando o fato narrado não configurar evidente 
infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será 
arquivada, por falta de objeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. Considere as afirmações sobre o exercício do cargo 

pelos servidores públicos sob o regime jurídico da Lei 
8112/90. 

 
I - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições 

do cargo público ou da função de confiança. 

II - É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor 
empossado em cargo público entrar em exercício, 
contados da data da posse. 

III - O servidor será exonerado do cargo ou será 
tornado sem efeito o ato de sua designação para 
função de confiança, se não entrar em exercício 
nos prazos previstos neste artigo, observado o 
disposto no art. 18. 

IV - À autoridade competente do órgão ou entidade 
para onde for nomeado ou designado o servidor 
compete dar-lhe exercício. 

V - O início do exercício de função de confiança 
coincidirá com a data de publicação do ato de 
designação, ainda que o servidor esteja em 
licença ou afastado por qualquer outro motivo 
legal. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas II e V. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Apenas I, III, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 

 

21. Pelos princípios fundamentais de contabilidade, a 
empresa comercial é obrigada a adotar o regime da 
competência na evidenciação de seus resultados. Se 
viesse a adotar o regime de caixa, quais seriam as 
conseqüências, no Balanço Patrimonial, de uma 
despesa incorrida, mas não paga no decurso do 
exercício? 

 

(A) O valor do Ativo ficaria maior, e o do Patrimônio 
Líquido menor do que o real. 

(B) O valor do Passivo ficaria igual ao do Ativo, e o do 
Patrimônio Líquido menor do que o real. 

(C) O valor do Passivo e o do Patrimônio Líquido 
ficariam menores do que o real. 

(D) O valor do Passivo ficaria menor, e o do Patrimônio 
Líquido maior do que o real. 

(E) O valor do Ativo ficaria menor, e o do Patrimônio 
Líquido maior do que o real. 
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22. O Patrimônio Líquido de uma empresa no exercício 

2006 ficou composto da seguinte forma antes do 
encerramento das Contas de Resultado. 

 
Capital Social R$ 600.000,00 
(-) Capital Social a Integralizar R$ 200.000,00 
Reserva de Capital R$  40.000,00 
Reserva Legal R$  70.000,00 
Lucros Acumulados R$  20.000,00 

 
Após a Provisão para o Imposto de Renda, Contribuição 
Social e sem outras destinações do lucro, o Lucro 
Líquido do Exercício resultou em R$ 330.000,00. Em 
obediência à Lei nº 6404/76, o valor para constituição 
da Reserva Legal que deverá ser considerado pela 
auditoria será de 

 
(A) R$ 6.500,00. 
(B) R$ 7.500,00. 
(C) R$ 10.000,00. 
(D) R$ 16.500,00. 
(E) R$ 17.000,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. A atribuição dos Custos Indiretos de Fabricação aos 
produtos é feita 

 
(A) pelo valor histórico de aquisição. 

(B) por meio de rateio, cujo critério é fixado na Lei n° 
6404/76. 

(C) por meio de rateio, utilizando critérios estimados. 

(D) pelo preço médio ponderado móvel. 

(E) por meio de rateio, cujo critério está baseado no 
segmento econômico do produto. 

 
 
 
 

 
 
 
24. Assinale a alternativa correta quanto ao conceito de 

Custeio por Absorção. 
 

(A) Consiste na apropriação de todos os custos de 
produção aos bens elaborados, sejam eles diretos 
ou indiretos; todos os gastos relativos ao esforço de 
produção são distribuídos para todos os produtos. 

(B) Apóia-se no planejamento, execução e mensuração 
do custo das atividades para obter vantagens 
competitivas, permitindo uma análise que não se 
restringe ao custo do produto, possibilitando que 
os processos que ocorrem dentro da empresa 
também sejam custeados. 

(C) É um sistema simplificado através do qual se apura 
o custo indireto de todos os produtos fabricados, 
dispensando a prática de controles rigorosos, bem 
como a utilização de pessoal especializado. 

(D) É uma metodologia de custeio que procura reduzir 
sensivelmente as distorções provocadas pelo 
rateio arbitrário dos custos indiretos. 

(E) Também conhecido por Custo de Fabricação do 
Período, compreende a soma dos custos diretos 
incorridos na produção do período. 

 

25. A modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
para a escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vendedores, conforme critérios 
constantes do edital publicado na imprensa oficial, é 

 
(A) a concorrência. 
(B) a tomada de preços. 
(C) o concurso. 
(D) o convite. 
(E) o leilão. 

 

26. A pessoa jurídica tributável pelo Lucro Real é obrigada a 
escriturar, além dos livros comerciais exigidos pelas 
leis especiais, os seguintes livros: 

 
(A) registro de inventário e caixa. 

(B) caixa e razão. 

(C) caixa, razão e registro de inventário. 

(D) diário, registro de inventário, registro de compras 
e razão. 

(E) registro de entradas e saídas, estoque e caixa. 
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27. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade, 

assinale a afirmativa INCORRETA quanto à divulgação 
das demonstrações contábeis. 

 

(A) A divulgação é o ato de colocar as demonstrações 
contábeis da Entidade à disposição de seus 
usuários. 

(B) Um dos meios de divulgação das demonstrações 
contábeis é a publicação das demonstrações na 
imprensa, oficial ou privada, em qualquer das suas 
modalidades. 

(C) As informações contidas nas notas explicativas 
devem ser relevantes, complementares e/ou 
suplementares àquelas não suficientemente 
evidenciadas ou não constantes nas 
demonstrações contábeis propriamente ditas. 

(D) A nova divulgação das demonstrações contábeis – 
nesta norma denominada de republicação – ocorre 
quando as demonstrações publicadas 
anteriormente contiverem erros significativos e/ou 
quando não forem divulgadas informações 
relevantes ou suficientes para seu correto 
entendimento. 

(E) As notas explicativas devem incluir informações 
de natureza patrimonial, econômica, financeira e 
social, corroborado pelo parecer de auditor 
independente. 

 

28. A Lei nº 8666/93, no seu artigo 2°, diz que 
 

(A) as obras, compras, alienações e locações, quando 
contratadas com terceiros, poderão ser 
precedidas de licitação. 

(B) as obras, serviços, compras, alienações, 
concessões, quando contratados, serão sempre 
precedidos de licitação, sem exceção. 

(C) as obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações, concessões, permissões e 
locações da Administração Pública, quando 
contratados com terceiros, serão necessariamente 
precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses 
previstas nesta Lei. 

(D) os serviços, inclusive de publicidade, compras, 
obras, alienações, concessões, permissões e 
locações, sempre que contratados, podem ser 
eventualmente precedidos de licitação. 

(E) as compras, serviços de publicidade, obras e 
locações da Administração Pública, quando 
contratados, não serão precedidos de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

 
 
 
 
 

 
 
 
29. A Demonstração do Fluxo de Caixa, um instrumento 

necessário para a tomada de decisões nas empresas, 
indica 

 

(A) as variações financeiras ocorridas no caixa e 
bancos, bem como os valores aplicados a curto e 
a longo prazo. 

(B) as principais transações que afetam a saúde 
financeira da empresa e que permitem a definição 
de novos investimentos ou a busca de capital de 
giro. 

(C) a origem do dinheiro que entrou e a aplicação do 
dinheiro que saiu do caixa em determinado período, 
permitindo à administração decidir com 
antecedência se a empresa deve tomar recursos ou 
aplicá-los. 

(D) as receitas e despesas realizadas em um 
determinado período, tornando-se um 
instrumento imprescindível para a tomada de 
decisões. 

(E) a origem e a aplicação dos recursos da empresa. 
 

30. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à auditoria 
interna. 
 

(A) Constitui o conjunto de procedimentos técnicos 
que tem por objetivo examinar a integridade, a 
adequação e a eficácia dos controles internos da 
entidade. 

(B) É de competência exclusiva de contador registrado 
em Conselho regional de Contabilidade, segundo 
norma do Conselho Federal de Contabilidade. 

(C) Deve contribuir para os resultados da organização, 
cumprindo missão de avaliar os fluxos, sistemas, 
plano de controle interno e desempenho da 
organização ou de qualquer de seus segmentos. 

(D) Age de maneira autônoma, com necessária 
credibilidade, a fim de emitir opinião conclusiva ou 
considerações a respeito das operações 
examinadas. 

(E) O parecer do auditor tem por limite os próprios 
objetivos da auditoria das demonstrações contábeis 
e não representa garantia ou atestado de eficácia 
da administração na gestão dos negócios, 
indicando somente alguns fatores de maior 
relevância. 
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31. Os papéis de trabalho constituem documentação 
preparada pelo auditor ou fornecida a este na 
execução da auditoria e destinam-se a 
 
(A) fornecer informações para a empresa elaborar as 

demonstrações contábeis. 

(B) registrar as evidências do trabalho executado, para 
fundamentar o trabalho de auditoria realizado. 

(C) dar subsídios ao auditor independente no preparo 
do relatório ao conselho de administração. 

(D) emitir um parecer sobre a consistência dos saldos 
contábeis constantes das demonstrações contábeis. 

(E) demonstrar de forma objetiva e sucinta a tarefa 
realizada, indicando os exames praticados pelo 
auditor. 

 

32. É objetivo da auditoria dos estoques determinar 
 

(A) se foram adequadamente depreciados e corrigidos 
monetariamente em bases aceitáveis. 

(B) sua existência, que poderá estar na empresa, em 
custódia com terceiros ou em trânsito. 

(C) a contagem física dos bens em processamento. 

(D) se estão corretamente classificados no Ativo 
Permanente. 

(E) se foi aplicado o princípio de contabilidade 
geralmente aceito, o Princípio da Clareza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

33. Quanto ao risco de auditoria, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) É a emissão do auditor de uma opinião 

tecnicamente inadequada sobre as demonstrações 
contábeis significativamente incorretas. 

(B) Na fase de planejamento dos trabalhos é que deve 
ser feita a análise de riscos de auditoria. 

(C) O auditor deve avaliar o ambiente de controle da 
entidade, compreendendo, inclusive, a estrutura 
organizacional e os métodos de administração 
adotados, a fim de determinar o risco de auditoria. 

(D) O auditor deve avaliar as implantações, modificações 
e acesso aos sistemas de informação 
computadorizada, bem como acesso a arquivos de 
dados e possibilidade de inclusão ou exclusão de 
dados, a fim de determinar o risco de auditoria. 

(E) A análise dos riscos de auditoria deve ser realizada, 
em razão da complexidade e volume das operações, 
por meio de provas seletivas, testes e amostragens. 

 

34. A Lei nº 4320/64, no seu art. 77, dispõe sobre a 
verificação da legalidade dos atos de execução 
orçamentária, que será prévia, concomitante e 
subseqüente, referindo-se 
 
(A) à tomada de contas anual e verificação dos limites 

das cotas atribuídas a cada unidade orçamentária. 

(B) à elaboração da Lei do Orçamento. 

(C) à elaboração da Proposta Orçamentária. 

(D) ao Controle Interno. 

(E) à prestação de contas. 
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35. Considere o Balanço Orçamentário abaixo. 

 
Balanço Orçamentário em 31.12.2007 

(em R$) 
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA 

Receitas Correntes    
Tributária R$ 800,00 R$ 700,00 (R$ 100,00) 

Contribuições    
Patrimonial R$ 900,00 R$ 400,00 (R$ 500,00) 

Serviços R$ 300,00 R$ 310,00 R$ 10,00) 
Transferências Correntes R$ 3.000,00 R$ 1.500,00 (R$ 1.500,00) 

Receitas de Capital    
Transferências de Capital R$ 2.500,00 R$ 2.900,00 R$ 400,00) 
Outras Receitas de Capital R$ 400,00 R$ 300,00 (R$ 100,00) 

SOMA R$ 7.900,00 R$ 6.110,00 (R$ 1.790,00) 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA 
Créditos Iniciais R$ 7.000,00 R$ 5.900,00 (R$ 1.100,00) 

Créditos Adicionais R$ 900,00 R$ 400,00 (R$ 500,00) 
SOMA R$ 7.900,00 R$ 6.300,00 (R$ 1.600,00) 

 
O resultado orçamentário obtido na execução do Balanço acima é 
 
(A) deficitário em R$190,00. 
(B) superavitário em R$300,00. 
(C) superavitário em R$1.600,00. 
(D) deficitário em R$1.790,00. 
(E) superavitário em R$2.090,00. 

 

36. De acordo com a Lei nº 6404/76, ao fim de cada 
exercício social, as empresas de capital aberto 
deverão elaborar as seguintes demonstrações 
financeiras: 

 

(A) Demonstrativo de Resultado do Exercício, Balanço 
Patrimonial e Relatório de Auditoria. 

(B) Ficha Razão, Balancete de Verificação, 
Demonstração das Origens e Aplicações de 
Recursos. 

(C) Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros ou 
Prejuízos Acumulados, Demonstração do Resultado 
do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa e 
Demonstração do Valor Adicionado. 

(D) Balanço Patrimonial, Relatório de Auditoria, 
Balancete de Verificação, Demonstração do 
Resultado do Exercício e Demonstração das 
Origens e Aplicações de Recursos. 

(E) Balancete de Verificação, Balanço Patrimonial, 
Demonstração do Resultado do Exercício e 
Demonstração das Origens e Aplicações de 
Recursos. 

 

 

 

 

 

 

37. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à 
demonstração de resultado, conforme o disposto nas 
Normas Brasileiras de Contabilidade. 

 

(A) Compreenderá as receitas e os ganhos do período, 
independentemente de seu recebimento. 

(B) Evidenciará as destinações do lucro líquido do  
período.  

(C) Evidenciará os impostos incidentes sobre as 
operações, os abatimentos, as devoluções e os 
cancelamentos. 

(D) Evidenciará as receitas e despesas e os ganhos e 
perdas não decorrentes das atividades-fim. 

(E) Demonstrará os ganhos ou perdas de equivalência 
patrimonial. 
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38. De acordo com a Lei n° 4.320/64, artigo 103, o 

Balanço Financeiro demonstrará 
 

(A) a receita e a despesa orçamentária, bem como os 
recebimentos e os pagamentos de natureza extra-
orçamentária, conjugados com os saldos, em 
espécie, provenientes do exercício anterior e os 
que se transferem para o exercício seguinte. 

(B) a situação estática dos bens, direitos e 
obrigações e indicará o valor do Patrimônio 
Líquido, num determinado momento. 

(C) as receitas e as despesas previstas em confronto 
com as realizadas. 

(D) variações patrimoniais verificadas no patrimônio, 
resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, e indicará o resultado financeiro 
do exercício. 

(E) o ativo financeiro, o passivo financeiro, o saldo 
das aplicações financeiras. 

 

39. Um veículo de uma empresa, com sede no Rio Grande 
do Sul, sofreu um acidente em Santa Catarina. O 
contador, em obediência ao princípio da Oportunidade, 
deve registrar o fato imediatamente após tomar 
conhecimento do mesmo. Para avaliar o valor do 
prejuízo, deve utilizar o princípio fundamental de 
contabilidade 

 
(A) da Tempestividade. 
(B) do custo como base de valor. 
(C) da Homogeneidade. 
(D) da Transparência. 
(E) da Prudência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Assinale a alternativa INCORRETA quanto às 
características do sistema de custeio ABC. 

 
(A) Está baseado no princípio de que as atividades 

consomem recursos e esses recursos são utilizados 
por produtos, serviços e outros objetos de custos. 
Dessa forma, aloca os custos indiretos com base 
nos recursos consumidos em cada atividade 
envolvida  na produção de um produto. 

(B) Assume-se como pressuposto que os recursos de 
uma empresa são consumidos por suas atividades 
e não pelos produtos que ela fabrica. 

(C) Os produtos surgem como conseqüência das 
atividades consideradas estritamente necessárias 
para fabricá-las e/ou comercializá-las e como forma 
de se entenderem as necessidades, expectativas e 
anseios de clientes. 

(D) Reconhece como diretos os custos e despesas 
antes tratados como indiretos em relação às 
atividades. 

(E) É uma forma de custeamento de estoques de 
matérias-primas que considera que os custos fixos 
são custos do período e não custos do produto. 
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Instrução: As questões 41 até 46 terão por base os dados abaixo. 
 

BALANÇO PATRIMONIAL 

  ANOS 

DISCRIMINAÇÃO 2007 2006 2005 

Ativo Circulante R$ 4.500,00 R$ 3.500,00 R$ 2.800,00 

Ativo Realizável a Longo Prazo R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 100,00 

Ativo Permanente R$ 7.300,00 R$ 5.300,00 R$ 5.100,00 

Total do Ativo R$ 12.000,00 R$ 9.000,00 R$ 8.000,00 

Passivo Circulante R$ 4.600,00 R$ 4.500,00  R$ 4.000,00 

Passivo Exigível a Longo Prazo R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 100,00 

Patrimônio Líquido* R$ 7.200,00 R$ 5.300,00 R$ 3.900,00 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido R$ 12.000,00 R$ 10.000,00 R$ 8.000,00 
*O PATRIMÔNIO LÍQUIDO NÃO SOFREU ALTERAÇÕES NO DECORRER DOS RESPECTIVOS PERÍODOS 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

DISCRIMINAÇÃO 2007 2006 2005 

Receita Bruta de Vendas R$ 150.000,00) R$ 140.000,00) R$ 112.000,00) 

Receita  Líquida Vendas R$ 121.000,00) R$ 116.000,00) R$ 95.000,00) 

Custo das Vendas (R$ 73.500,00) (R$ 70.000,00) (R$ 61.600,00) 

Despesas com Vendas (R$ 22.500,00) (R$ 22.400,00) (R$ 15.600,00) 

Despesas Administrativas (R$ 7.200,00) (R$ 8.400,00) (R$ 7.200,00) 

Despesas Financeiras (R$ 15.000,00) (R$ 11.300,00) (R$ 5.300,00) 

Resultado Operacional Líquido  R$2.800,00) R$ 3.900,00) R$ 5.300,00) 

Resultado Líquido do Exercício R$ 3.100,00) R$ 3.700,00) R$ 5.300,00) 
 
 

41. Com relação à rentabilidade do ativo, pode-se deduzir 
que a mesma 

 

(A) manteve-se inalterada nos três exercícios 
analisados. 

(B) foi decrescente na comparação do ano 2007 com 
o ano 2006 e na comparação do ano 2006 com o 
ano 2005. 

(C) foi crescente na comparação do ano 2007 com 
2006 e na comparação do ano 2006 com o ano 
2005. 

(D) esteve inalterada na comparação do ano 2007 
com o ano 2006 e decresceu  na comparação do 
ano 2006 com o ano 2005. 

(E) esteve inalterada na comparação do ano 2007 
com o ano 2006 e cresceu na comparação do ano 
2006 com o ano 2005. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

42. A liquidez corrente apresentou uma condição de 
 

(A) piora na comparação do ano 2007 com o ano 
2006 e na comparação do ano 2006 com o ano 
2005. 

(B) piora na comparação do ano 2007 com o ano 
2006 e de melhora na comparação do ano 2006 
com o ano 2005. 

(C) igualdade na comparação dos 3 anos. 

(D) melhora na comparação do ano 2007 com o ano 
2006 e de piora na comparação do ano 2006 com 
o ano 2005. 

(E) melhora na comparação do ano 2007 com o ano 
2006 e na comparação do ano 2006 com o ano 
2005. 
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43. A imobilização dos recursos não correntes apresentou 

a situação de 
 

(A) piora na comparação do ano 2007 com o ano 
2006 e do ano 2006 com o ano 2005. 

(B) piora na comparação do ano 2007 com o ano 
2006 e de melhora na comparação do 2006 com 
o ano 2005. 

(C) igualdade na comparação dos 3 anos. 

(D) melhora na comparação do ano 2007 com o ano 
2006 e do ano 2006 com o ano 2005. 

(E) melhora na comparação do ano 2007 com o ano 
2006 e de piora na comparação do 2006 com o 
ano 2005. 

 

44. Sob o enfoque da análise vertical, pode-se afirmar 
que o Lucro Líquido do Exercício foi 

 
(A) igual nos três exercícios. 

(B) melhor em 2005 do que em 2006 e 2007. 

(C) melhor em 2007 do que em 2005 e 2006. 

(D) melhor em 2006 do que em 2007 e 2005. 

(E) pior em 2005 do que em 2006 e 2007. 
 

45. Ainda sob o enfoque da análise vertical, é correto 
afirmar que o resultado operacional líquido 

 

(A) foi melhor para a empresa em 2005 do que em 
2006 e 2007. 

(B) foi melhor para a empresa em 2006 do que em 
2005 e 2007. 

(C) foi melhor para a empresa em 2007 do que em 
2005 e 2006. 

(D) foi pior para a empresa em 2005 do que em 2006 
e 2007. 

(E) foi igual para a empresa nos três exercícios. 
 

46. Sob o enfoque da análise horizontal, pode-se inferir 
que o lucro líquido do exercício 

 

(A) foi 30,19% menor em 2007 do que em 2005. 

(B) foi 41,51% menor em 2007 do que em 2005. 

(C) foi 30,19% maior em 2007 do que em 2005. 

(D) foi 51,41% maior em 2007 do que em 2005. 

(E) foi 55,03% maior em 2007 do que em 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
47. A interpretação de que "quanto menor melhor" deve 

ser a que se dá 
 

(A) à rentabilidade do ativo, à rentabilidade do 
patrimônio líquido e ao grau de imobilização dos 
recursos não correntes. 

(B) à composição do endividamento, à margem líquida 
e ao giro do ativo. 

(C) à participação de capitais de terceiros, à 
rentabilidade do ativo e à liquidez corrente. 

(D) ao grau de imobilização dos capitais próprios, à 
participação dos capitais de terceiros e ao grau de 
imobilização dos recursos não correntes. 

(E) ao grau de  imobilização do patrimônio líquido, ao 
giro do ativo e à liquidez seca. 

 

48. Assinale a alternativa que apresenta, de acordo 
com a Lei nº 11.638/07, a nova estrutura do Ativo, 
Passivo e Patrimônio Líquido, no Balanço Patrimonial, 
a partir do exercício de 2008. 

 
(A) ATIVO: Circulante - Realizável a Longo Prazo - 

Permanente, dividido em Investimentos, 
Imobilizado, Intangível e Diferido; PASSIVO: 
Circulante - Exigível a Longo Prazo; PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO: Capital Social - Reservas de Capital - 
Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reservas de 
Lucros - Ações em Tesouraria - Lucros 
Acumulados. 

(B) ATIVO: Circulante - Realizável a Longo Prazo - 
Permanente, dividido em Investimentos, 
Imobilizado, Intangível e Diferido; PASSIVO: 
Circulante e Exigível a Longo Prazo- Resultados 
de Exercício Futuros; PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 
Capital Social - Reservas de Capital - Ajustes de 
Avaliação Patrimonial - Reservas de Lucros - Ações 
em Tesouraria - Prejuízo Acumulados. 

(C) ATIVO: Circulante - Realizável a Longo Prazo- 
Permanente, dividido em Investimentos, 
Imobilizado e Diferido; PASSIVO: Circulante - 
Exigível a Longo Prazo; PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO: Capital Social - Reservas de Capital - 
Reservas de Reavaliação - Reservas de Lucros - 
Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

(D) ATIVO: Circulante - Realizável a Longo Prazo - 
Permanente, dividido em Investimentos, 
Imobilizado e Intangível; PASSIVO: Circulante - 
Exigível a Longo Prazo - Resultado de Exercícios 
Futuros; PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Capital Social - 
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Reservas de Capital - Reservas de Lucros - Ações 
em Tesouraria - Prejuízos Acumulados. 

(E) ATIVO: Circulante - Realizável a Longo Prazo - 
Permanente, dividido em Investimentos, 
Imobilizado, Intangível e Diferido; PASSIVO: 
Circulante - Exigível a Longo Prazo; 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Capital Social: Capital 
a Integralizar - Reservas de Capital - Reservas de 
Lucros - Ações em Tesouraria - Lucros 
Acumulados. 

 
49. De acordo com a Lei nº 4320/64, os estágios da receita 

são: 
 

(A) empenho, liquidação e pagamento. 

(B) fixação, lançamento, arrecadação e pagamento. 

(C) previsão, fixação e recolhimento. 

(D) previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. 

(E) fixação, empenho, arrecadação e pagamento. 
 

50. De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, a 
prestação de contas evidenciará o desempenho da 
arrecadação em relação 

 

(A) ao atingimento das metas estabelecidas no Plano 
Plurianual. 

(B) à destinação de recursos obtidos com a alienação 
de imóveis. 

(C) ao cumprimento do limite de gastos com pessoal. 

(D) à previsão, destacando as providências adotadas 
no âmbito da fiscalização das receitas e combate 
à sonegação. 

(E) a medidas e condições para realização de operações 
de crédito e inscrição em Restos a Pagar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


