CONCURSO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU  RJ
CONCURSO PÚBLICO
PROVAS OBJETIVAS – TÉCNICO DE CONTABILIDADE

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartãoresposta: nome, número de inscrição, cargo para o qual se
inscreveu.
2. Confira se a prova que recebeu é para o cargo ao qual se inscreveu.
3. Assine seu cartãoresposta.
4. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.
5. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.
6. Preencha toda a área do cartãoresposta correspondente à alternativa de sua escolha, com
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas ou
rasuradas ou marcadas diferente do modelo estabelecido no cartãoresposta poderão ser
anuladas.
7. O cartãoresposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma
interferência.
9. A prova será realizada com duração máxima de 3h, incluído o tempo para a realização da
prova objetiva e o preenchimento do cartãoresposta.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de
decorrida 1h do início das mesmas. Contudo, não poderá levar consigo o caderno de provas
enquanto não obtiver autorização expressa para tanto, sob pena de ser excluído do concurso.
11. O candidato somente poderá se retirar da sala de provas levando o caderno de provas
depois 1h30min do início das mesmas.
12. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartãoresposta preenchido e assinado,
ao fiscal de sala.
13. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartõesresposta dos candidatos
presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente
lacrado.
BOA PROVA!
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PROVAS OBJETIVAS – TÉCNICO DE CONTABILIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA
Lavar as mãos te deixa livre de culpas, literalmente.

Então é por isso que Pôncio Pilatos lavou as mãos.
Se você tiver tomado uma decisão difícil e quer que ela seja cumprida, lave as mãos. Uma equipe de
psicólogos descobriu que o simples ato de lavar as mãos faz após tomar uma decisão faz com que as pessoas
se sintam mais confortáveis com as escolhas que fizeram, apagando todas as dúvidas sobre as escolhas
cotidianas.
O estudo, da Universidade de Michigan, observou que o ato parece afastar as dúvidas de que a pessoa
fez a coisa certa. A pesquisa aponta que pessoas que lavaram a mão logo após a tomada de uma decisão
importante estavam felizes com suas escolhas, em comparação com aqueles que não o fizeram.
Um grupo de jovens estudantes foi avaliado para observar a preferência deles por CDs. Os jovens
analisarem 30 capas de CD e eles escolheram 10 CDs que eles gostariam de possuir e classificaram pela
preferência. O estudo então incluiu uma “recompensa” ao teste: que os estudantes escolhem ficar com o quinto
ou sexto álbum da lista. Em seguida, metade dos participantes lavou as mãos. Os pesquisadores descobriram
que aqueles que lavaram as suas mãos estavam mais felizes com sua decisão do que aqueles que não o
fizeram.
Kleyson Barbosa  10 de m aio de 2010. Acesso em http://super.abril.com.br/blogs/ci enciamaluca/lavarasmaostedeixalivr ede
cul pasliteralmente/

01. Segundo o texto, é CORRETO inferir:
a) O ato de lavar as mãos após uma tomada de decisão deixa as pessoas mais confortáveis com as escolhas
que fizeram.
b) O ato de lavar as mãos antes de uma tomada de decisão deixa as pessoas mais confortáveis com as escolhas
que fizeram.
c) O ato de lavar as mãos após uma tomada de decisão deixa as pessoas menos confortáveis com as escolhas
que fizeram.
d) O ato de lavar as mãos antes de uma tomada de decisão deixa as pessoas menos confortáveis com as
escolhas que fizeram.
02. A intertextualidade é uma forma de diálogo entre textos, que pode se dar de forma mais implícita ou
mais explícita e em diversos gêneros textuais. Qual das frases abaixo é um exemplo de
intertextualidade?
a) Em seguida, metade dos participantes lavou as mãos.
b) Então é por isso que Pôncio Pilatos lavou as mãos.
c) Um grupo de jovens estudantes foi avaliado para observar a preferência deles por CDs.
d) Se você tiver tomado uma decisão difícil e quer que ela seja cumprida, lave as mãos.
03. A linguagem empregada no texto é:
a) Predominantemente regionalista.
b) Predominantemente vulgar.
c) Predominantemente conotativa.
d) Predominantemente denotativa.
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04. Em qual das alternativas abaixo se encontra um exemplo de oração condicional?
a) Os pesquisadores descobriram que aqueles que lavaram as suas mãos estavam mais felizes com sua
decisão.
b) Se você tiver tomado uma decisão difícil e quer que ela seja cumprida, lave as mãos.
c) Um grupo de jovens estudantes foi avaliado para observar a preferência deles por CDs.
d) Em seguida, metade dos participantes lavou as mãos.
Leia com atenção ao poema de autoria de Vinícius de Moraes a seguir:
TERNURA
Eu te peço perdão por te amar de repente
Embora o meu amor
seja uma velha canção nos teus ouvidos
Das horas que passei à sombra dos teus gestos
Bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos
Das noites que vivi acalentando
Pela graça indizível
dos teus passos eternamente fugindo
Trago a doçura
dos que aceitam melancolicamente.
E posso te dizer
que o grande afeto que te deixo
Não traz o exaspero das lágrimas
nem a fascinação das promessas
Nem as misteriosas palavras
dos véus da alma...
É um sossego, uma unção,
um transbordamento de carícias
E só te pede que te repouses quieta,
muito quieta
E deixes que as mãos cálidas da noite
encontrem sem fatalidade
o olhar estático da aurora.
Texto extraído da antologia " Vinicius de Moraes  Poesia com pleta e prosa" , Edit or a Nova Aguilar  Ri o de Janeiro, 1998, pág. 259.

05. O poema “ Ternura” :
a) Tem predominância das 1ª e 3ª pessoas do singular.
b) Tem predominância das 2ª e 3ª pessoas do plural.
c) Tem predominância das 1ª e 2ª pessoas do singular.
d) Tem predominância das 1ª e 2ª pessoas do plural.
06. A linguagem deste poema é:
a) Predominantemente irônica.
b) Predominantemente conotativa.
c) Predominantemente denotativa.
d) Predominantemente coloquial.
07. O trecho “ E posso te dizer que o grande afeto que te deixo (...) É um sossego, uma unção, um
transbordamento de carícias” contém um exemplo de:
a) Catacrese.
b) Metonímia.
c) Sinestesia.
d) Gradação.
08. A oração “ Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente.” apresenta que tipo de sujeito?
a) Sujeito inexistente.
b) Sujeito oculto.
c) Sujeito simples.
d) Sujeito indeterminado.
09. Em qual das alternativas abaixo temos os sinônimos, segundo o que se pode inferir do poema lido,
das palavras apresentadas, respectivamente?
I – Exaspero;
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II – Unção;
III – Cálidas.
a) Desespero, dádiva, ardente.
b) Esperança, consagração, piedade.
c) Caridade, repetição, carinho.
d) Desespero, repetição, caridade.
10. Na construção sintática “ Eu te peço perdão por te amar de repente( I ) / Embora o meu amor seja uma
velha canção nos teus ouvidos( II )” , a relação estabelecida entre os períodos I e II é de:
a) Concessão.
b) Condição.
c) Comparação.
d) Conclusão.
Leia com atenção o texto a seguir:

Acesso em 10.05.2010. http://pandjango.com/w pcontent/upl oads/2009/02

11. Do que pode ser entendido da frase acima, é CORRETO afirmar:
a) A ironia do texto é alcançada através da interpretação figurativa do verbo ler, ação que é desempenhada pela
senhora que está manuseando o caixa eletrônico.
b) A graça do texto é alcançada através da interpretação conotativa do verbo ler, ação que é desempenhada
pelo caixa eletrônico.
c) O humor do texto é alcançado através da interpretação literal do verbo ler, ação que é desempenhada pela
senhora que está com o papel em suas mãos.
d) O sarcasmo do texto é alcançado através da interpretação nãoliteral do verbo ler, ação que é desempenhada
pela senhora que está com o papel em suas mãos.
12. Sobre o nível da linguagem utilizada nos balões de falas das personagens componentes da charge
acima é CORRETO afirmar que:
a) É exemplo de linguagem formal e culta.
b) É exemplo de linguagem regionalista e formal.
c) É exemplo de linguagem coloquial e informal.
d) É exemplo de linguagem culta e de efeito retórico.
13. Sobre o uso das reticências, é CORRETO afirmar que:
a) São utilizadas para indicar ironia na fala da senhora que manuseia o caixa eletrônico e faz referência à
dificuldade que as senhoras têm sobre a maneira correta de se fazer ler o código de barras.
b) São utilizadas para indicar uma pausa na fala da senhora que manuseia o caixa eletrônico e faz referência à
dúvida que as senhoras têm sobre a maneira correta de se fazer ler o código de barras.
c) São utilizadas para indicar aceleração na fala da senhora que manuseia o caixa eletrônico e faz referência à
facilidade que as senhoras têm sobre a maneira correta de se fazer ler o código de barras.
d) São utilizadas para indicar emoção repentina na fala da senhora que manuseia o caixa eletrônico e faz
referência à dificuldade que as senhoras têm sobre a maneira correta de se fazer ler o código de barras.
14. A palavra “ hmmm” utilizada no primeiro balão de falas na charge acima pode ser classificada como:
a) Substantivo.
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b) Conjunção.
c) Preposição.
d) Interjeição.
15. No segundo balão de falas, as palavras “ fino” e “ grosso” são caracterizadas como:
a) Adjetivos substantivados, pois toda palavra precedida de artigo se torna um substantivo, desde que já não
seja um substantivo originalmente. São palavras putativas, tidas e havidas de uma categoria gramatical, mas
exercendo outra função.
b) Substantivos adjetivados, pois toda palavra precedida de artigo se torna um adjetivo, desde que já não seja
um adjetivo originalmente. São palavras putativas, tidas e havidas de uma categoria gramatical, mas exercendo
outra função.
c) Pronomes substantivados, pois toda palavra precedida de artigo se torna um substantivo, desde que já não
seja um substantivo originalmente. São palavras putativas, tidas e havidas de uma categoria gramatical, mas
exercendo outra função.
d) Verbos adjetivados ou formas nominais do verbo, pois toda palavra precedida de artigo se torna um adjetivo,
desde que já não seja um adjetivo originalmente. São palavras putativas, tidas e havidas de uma categoria
gramatical, mas exercendo outra função.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. Em conformidade com a Lei Complementar 101/2000, na parte referente aos instrumentos Básicos de
Planejamento, assinale a alternativa INCORRETA, quanto às características da Lei de Plano Plurianual,
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária.
a) O plano plurianual e a lei orçamentária serão encaminhadas ao Congresso Nacional até o dia 31/08.
b) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá os programas de trabalho de governo e a política de aplicação
das agências financeiras de fomento.
c) O plano plurianual representa uma lei de vigência quadrienal, ou seja, quatro anos, elaborado no primeiro ano
de mandato do chefe do Poder Executivo, para vigorar desde o segundo ano de mandato atual até o primeiro
ano do mandato subsequente.
d) A lei orçamentária anual deverá estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração federal para as
despesas de capital e outras dela decorrentes.
17. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma receita corrente.
a) Dívida ativa.
b) Amortização de empréstimos.
c) Tributária.
d) Serviços.
18. É estágio da despesa pública:
a) Suplementação.
b) Recolhimento.
c) Liquidação.
d) Lançamento.
19. A técnica contábil responsável pelos registros dos fenômenos que afetam o patrimônio de uma
entidade, denominase:
a) Escrituração.
b) Auditoria.
c) Análise das demonstrações contábeis.
d) Planejamento.
20. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao conceito de restos a pagar processados.
a) Se caracteriza, essencialmente, pelo regime de caixa.
b) Representa o processamento especial da despesa pública orçamentária, através do qual se coloca o
numerário à disposição de um servidor.
c) São aquelas despesas cujo empenho foi legalmente emitido, mas depende ainda, da fase da liquidação.
d) São aquelas despesas cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez forneceu o material, prestou o
serviço ou ainda executou a obra, faltando assim, apenas o processamento do pagamento.
21. Sobre os regimes contábeis, assinale a alternativa CORRETA.
a) Nos termos da Lei 4.320/64, é determinado que a administração pública do Brasil deve adotar o regime
contábil de escrituração misto.
b) O regime de competência é aplicado no momento em que a receita é reconhecida no período em que é
arrecadada.
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c) O regime de caixa é aquele em que as receitas e despesas são atribuídas aos exercícios de acordo com a real
incorrência, isto é, de acordo com a data do fato gerador, e não quando são recebidos ou pagos em dinheiro.
d) O regime contábil misto deve ser observado somente em relação à arrecadação da receita.
22. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao regime de adiantamento.
a) Consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de
realizar despesas que não possam subordinarse ao processo normal de aplicação.
b) Não se fará adiamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos.
c) Não deve ser aplicável aos casos de despesas expressamente definidas em lei.
d) Deve realizarse em casos excepcionais.
23. Os créditos adicionais classificamse em:
a) Suplementares e especiais.
b) Extraordinários, especiais e suplementares.
c) Complementares e especiais.
d) Ordinários e plurianuais.
24. No que diz respeito ao orçamentoprograma, assinale a alternativa que NÃO deve ser entendido como
uma etapa do planejamento e nem compreendido nos seguintes aspectos:
a) Instrumento de ação administrativa para execução dos planos de longo, médio e curto prazos.
b) Previsão das receitas e fixação das despesas com o objetivo de atender às necessidades coletivas definidas
no Programa de Ação do Governo.
c) Instrumento de aferição e controle da autoridade e da responsabilidade dos órgãos e agentes da
administração orçamentária e financeira, permitindo, outrossim, avaliar a execução dos programas de trabalho
do Governo.
d) Apesar de contribuir para o planejamento governamental, não é capaz de expressar com maior veracidade a
responsabilidade do governo para com a sociedade, pois não indica com clareza os objetivos perseguidos pela
nação da qual o governo é intérprete.
25. É considerada receita por mutações patrimoniais:
a) Alienação de bens.
b) Receita agropecuária.
c) Transferência corrente.
d) Receita de contribuição.
26. Não são consideradas despesas efetivas:
a) Despesas com pessoal e encargos sociais.
b) Juros e encargos da dívida.
c) Inversões financeiras.
d) Outras despesas correntes.
27. De acordo com a Lei Federal 8.666/93, NÃO se enquadra como dispensa de licitação.
a) Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo,
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
b) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
c) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização
dos processos licitatórios correspondentes, realizados diretamente com base no preço do dia.
d) Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração,
cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível
com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.
28. As prerrogativas excepcionais que a Administração possui em função do regime jurídico dos
contratos administrativos, que extrapolam os rígidos princípios do Direito comum, são caracterizadas
pelas cláusulas:
a) Essenciais.
b) Implícitas.
c) Exorbitantes.
d) Convencionais.
29. São atribuições do controle interno, EXCETO:
a) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado.
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b) Avaliar o cumprimento das metas previstas no orçamento anual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União.
c) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
d) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
30. A respeito do controle externo, exercido pelo Tribunal de Contas da União, assinale a alternativa
CORRETA.
a) É competente, apenas, para apreciação das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro,
bens e valores públicos da administração direta e indireta.
b) Não é órgão auxiliar do Congresso Nacional.
c) É responsável pelo julgamento de qualquer conta.
d) É competente para apreciar as contas do Presidente da República.
31. É considerado princípio orçamentário formal:
a) Unidade.
b) Especificação.
c) Universalidade.
d) Exclusividade.
32. O registro dos restos a pagar no Balanço financeiro, na condição de conta redutora das despesas
orçamentárias apropriadas no exercício, com vistas na correta apresentação das disponibilidades, é
apresentado como:
a) Receita extraorçamentária.
b) Receita orçamentária.
c) Despesa extraorçamentária.
d) Despesa orçamentária.
33. Quanto às informações fornecidas pelo Balanço Orçamentário, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A evidenciação das receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.
b) O registro da execução do orçamento, com as modificações que vão sendo introduzidas.
c) O registro dos elementos do orçamento público, nos termos em que o mesmo foi aprovado pelo Poder
Executivo.
d) O registro da posição dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparada com as
previsões iniciais do orçamento.
34. No que diz respeito à apresentação do Balanço Patrimonial, assinale a alternativa CORRETA.
a) O Passivo Permanente compreenderá as dívidas flutuantes e outras que dependam de autorização e resgate.
b) O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja imobilização ou alienação dependa de
autorização legislativa.
c) O Passivo Financeiro compreenderá os compromissos exigíveis cujo pagamento dependa de autorização
orçamentária.
d) O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis, independentemente de autorização
orçamentária e, ainda, os valores numerários.
35. A demonstração das Variações Patrimoniais evidencia:
a) O resultado orçamentário.
b) O resultado patrimonial.
c) O resultado financeiro.
d) O saldo patrimonial.
36. De acordo com a Lei 11.638/07, assinale a alternativa CORRETA.
a) Em caso de companhia fechada, será exigida a demonstração do valor adicionado.
b) O ativo permanente dividese em investimentos, imobilizado, intangível e diferido.
c) Ajustes de avaliação patrimonial é uma conta redutora do Ativo Permanente.
d) Serão classificados no intangível os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento
do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tãosomente uma redução de custos ou
acréscimo na eficiência operacional.
37. A respeito da escrituração contábil das companhias, de acordo com a Lei Federal 6.404/76, assinale a
alternativa CORRETA.
a) Será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e
aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes
no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
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b) Será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e
aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes
no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de caixa.
c) Será mantida em registros temporários, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e
aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes
no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
d) Será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e
aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes
no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime misto.
38. São demonstrações financeiras introduzidas pela Lei Federal 11.638/07:
a) A demonstração dos fluxos de caixa, apenas.
b) A demonstração do valor adicionado, apenas.
c) A demonstração dos fluxos de caixa e, se companhia aberta, a demonstração do valor adicionado.
d) A demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados e a demonstração dos fluxos de caixa.
39. A respeito dos critérios de Avaliação do Ativo, conforme prevê a Lei Federal 6.404/76, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) Os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias
primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de
provisão para ajustálo ao valor de mercado, quando este for inferior.
b) Os direitos classificados no intangível, pelo custo incorrido na aquisição deduzido do saldo da respectiva conta
de amortização.
c) Os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de
depreciação e amortização.
d) Os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os
demais ajustados quando houver efeito relevante.
40. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
a) As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e
administrativas, e outras despesas operacionais.
b) A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas e os impostos, exceto os abatimentos.
c) Somente a receita líquida das vendas, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto.
d) O resultado do exercício depois do Imposto sobre a Renda e a provisão para o imposto.
RASCUNHO:
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