
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2011 
CÂMRA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA-MG 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

CONTADOR 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS CANDIDATOS 
 

LEIA COM MUITA ATENÇÃO 
 
1. As provas terão duração de 3 (três) horas, iniciando às 09:00 horas e terminando às 12:00 
horas. O candidato só poderá retirar-se da sala de provas após 1 (uma) hora do seu início. 
2. Você está recebendo, juntamente com este caderno de provas, O cartão resposta, único e 
insubstituível.  
3. O Cartão-Resposta apresenta um campo onde o candidato deverá escrever seu nome com 
letra de forma legível, seu cargo pretendido e seu número de RG e contem o local onde se 
deve assinar. 
4. Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões, todas com 4 (quatro) opções (A, B, 
C e D) e apenas uma alternativa correta. Confira a seqüência de questões.  
5. Sua tarefa consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que 
julgar correta. 
6. A interpretação das questões, bem como das instruções, fazem parte das provas. 
7. A resposta julgada correta deve ser assinalada preenchendo a letra correspondente. Se 
houver mais de uma resposta para a mesma questão, será anulada. A rasura implicará, 
também, na anulação da resposta. 
8. Sugerimos que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as 
respostas que julgar corretas. Depois, passe-as para a Folha-Resposta. 
9. Os 2 (dois) últimos candidatos a terminar as provas deverão retirar-se da sala 
simultaneamente. 
10. O gabarito será afixado nos locais e datas definidas no cronograma do Edital. 
11. A lista de classificação e o resultado final do Concurso serão afixados nos locais e datas 
previstas no Cronograma do Edital. 
12. Atenção: Durante a realização das provas não será permitida consulta a nenhuma espécie 
de legislação, livro, revista ou folheto, bem como o uso de máquina calculadora, telefone 
celular, palm, pager ou qualquer outro meio de comunicação, como também  não será 
admitida comunicação entre os candidatos. 
 14. O candidato, somente saíra com o caderno de prova, após 02:00hs de realização da 
mesma, ou seja, após as 11:00hs.  
 

 
NÃO ESQUEÇA: 
. Ao sair, entregue o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 

 
BOA SORTE! 

28 de agosto de 2011. 
 

DOMÍNIO PÚBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 



PROVA CONTADOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- Marque a alternativa em que o texto esteja pontuado corretamente. 

(A) Inveja, luxúria, gula, ira, cobiça, preguiça e avareza, são pecados capitais. 
(B) Saindo de casa, procurou novamente seus verdadeiros amigos. 
(C) Argumentavam, que as explicações eram necessárias. 
(D) As mulheres do bairro, nunca se manifestaram daquela forma. 

 
02- O verbo em negrito apresenta regência verbal correta em: 

(A) Não o assiste o direito de encaminhar tais projetos. 
(B) Informaram-lhe de tudo que pudesse me comprometer. 
(C) Dizíamos com frequência que lhes conhecemos ano passado. 
(D) Sempre me esqueço de avaliar bem as situações apresentadas. 

 
03- Marque a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo os padrões da norma culta 
portuguesa. 

(A) beleza – mãezinha – expansão – reivindicar – paralizar. 
(B) compreensão – amenizar – viajem – análise – trouxe. 
(C) enxada – pexincha – concessão – empecilho – utilizar. 
(D) lapisinho – analisar – realeza – concessão – sintaxe. 

 
04- A crase foi usada de forma incorreta em: 

(A) Teremos de sair à noitinha. 
(B) Comprei uma casa à beira-mar. 
(C) À nosso juízo não há nada errado. 
(D) Teremos de ficar à espera. 

 
05- Identifique a alternativa que apresenta um verbo que, quanto à flexão, é classificado como regular. 

(A) dar 
(B) vencer 
(C) poder 
(D) fazer 

 
06- A palavra “se”, em destaque, classifica-se como índice de indeterminação do sujeito em: 

(A) Precisa-se de mão de obra especializada. 
(B) Consertam-se móveis antigos. 
(C) Não sei se Juliana virá. 
(D) Se tiveres com a razão, aceitarei suas desculpas. 

 
07- A palavra “pragmático” significa: 

(A) Interessante. 
(B) Prático. 
(C) Subjetivo. 
(D) Incomum. 

 
08- Baseando-se no pronome em negrito, identifique a alternativa que há erro quanto ao emprego do Modo 
Imperativo. 

(A) Lembrai sempre o vosso pecado. 
(B) Traze todos os teus problemas. 
(C) Por favor, espere aqui com seus filhos! 
(D) Vive a tua vida e deixe a dos outros em paz. 

 
09- Assinale a alternativa correta quanto às regras de concordância nominal. 

(A) João voltou para casa com as mãos e o rosto sujas, pois caiu várias vezes da bicicleta. 
(B) Era meio-dia e meio quando o prefeito chegou para inaugurar a ciclovia. 
(C) A ciclista está meio temerosa de andar de bicicleta pelas ruas de São Paulo. 
(D) Em grandes cidades é proibido a circulação de bicicletas por vias expressas. 

 



10- “É preciso priorizar o transporte coletivo. Caso contrário, as cidades vão parar.” 
Assinale a alternativa em que a reescritura da frase acima causa alteração de significado. 

(A) É preciso priorizar o transporte coletivo, pelo contrário, as cidades vão parar. 
(B) É preciso priorizar o transporte coletivo, ou então, as cidades vão parar. 
(C) É preciso priorizar o transporte coletivo, senão as cidades vão parar. 
(D) Se não se priorizar o transporte coletivo, as cidades vão parar. 

 
 
 
MATEMÁTICA 
 
 
11- Um vendedor de louças importou sessenta caixas, cada uma contendo seis xícaras de porcelana por R$ 28,00 
a xícara. Em cada caixa, uma xícara tinha defeito de fabricação e foi descartada para venda. Se o comerciante 
pretende ter um lucro total de R$ 300,00 então ele deve vender cada xícara por: 

(A) R$ 28,83. 
(B) R$ 29,00. 
(C) R$ 34,60. 
(D) R$ 35,00. 

 
12- Cinco máquinas, funcionando durante 6 dias, produziram 400 peças de uma mercadoria. Quantas peças 
dessa mercadoria serão produzidas por 7 máquinas iguais as primeiras, se estas máquinas funcionarem durante 9 
dias? 

(A) 570 peças. 
(B) 670 peças. 
(C) 820 peças. 
(D) 840 peças. 

 
13- O salário mensal de João é de R$ 1.500,00. Ele gasta a quinta parte para se alimentar. Três quartos do 
restante gasta com despesas de moradia. Metade do que sobra é gasto com passagens e transporte. Ao final do 
mês, quanto sobra do salário de João? 

(A) R$ 150,00. 
(B) R$ 200,00. 
(C) R$ 225,00. 
(D) R$ 250.00. 

 
14- Três sócios X, Y e Z investiram R$ 25.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 45.000,00, respectivamente, num negócio 
que, após um ano de funcionamento, deu um lucro de R$ 6.000,00. Quanto coube ao sócio Y, se o lucro recebido 
foi diretamente proporcional ao valor 
investido? 

(A) R$ 1.200,00. 
(B) R$ 1.500,00. 
(C) R$ 1.800,00. 
(D) R$ 2.000,00. 

 
15- Uma fábrica de eletrodomésticos vende certo produto por R$ 150,00 por unidade. O custo total consiste em 
uma taxa fixa de R$ 6.500,00 somada ao custo de produção de R$ 50,00 por unidade. Quantas unidades a fábrica 
necessita vender para obter um lucro de R$ 2.000,00? 

(A) 40. 
(B) 65. 
(C) 85. 
(D) 90. 

 
16- Um capital de R$ 12000,00 é aplicado a juros simples durante 150 dias, rendendo juros de R$ 900,00. A taxa 
anual dessa aplicação é de: 

(A) 16% 
(B) 18% 
(C) 19% 
(D) 20% 

 



17- Regina fez um empréstimo a juros compostos mensais de 2%. A dívida, no valor de R$ 2.653,02, foi quitada 
após 3 meses da tomada do empréstimo. Nessa situação, a quantia emprestada foi de: 

(A) R$ 2.350,00. 
(B) R$ 2.400,00. 
(C) R$ 2.450,00. 
(D) R$ 2.500,00. 

 
18- Dispondo de 8 pessoas, de quantas maneiras diferentes podemos formar um grupo 
de 3 digitadores? 

(A) 48 
(B) 56 
(C) 58 
(D) 74 

 
19- Determine o valor de y, de modo que os números (y + 4)², (y – 1)² e (y + 2)² estejam, nessa ordem, em P.A: 

(A) -9/8 
(B) 8/3 
(C) -3/3 
(D) 4/7 

 
20- Um grupo de pessoas se reuniu em um bar. Na hora de pagar a conta, calcularam que se dividissem o valor 
igualmente por todos os presentes, cada um pagaria R$14,00. Entretanto, resolveram que as mulheres não 
pagariam e que, para dividir a conta igualmente pelos homens, cada um deveria pagar R$ 22,00. Qual é a razão 
entre o número de mulheres e o número de homens no grupo? 

(A) 4/7 
(B) 4/5 
(C) 5/11 
(D) 7/11 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21- São Princípios Fundamentais de Contabilidade: 
I. competência 
II. periodicidade 
llI. continuidade 
lV. uniformidade 
V. entidade 
VI. oportunidade 

(A) I – II – III – V 
(B) I – III – IV – Vl 
(C) II – Ill – lV – VI 
(D) I – IV – V – VI 

 
22- Com referência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, tem-se: 
I. O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, 
a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, 
independentemente de pertencer a uma pessoa, a um conjunto de pessoas, a uma sociedade ou instituição de 
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. 
II. A observância do Princípio da Continuidade é dispensável à correta aplicação do Princípio da Competência, por 
efeito de se relacionar diretamente à quantificação dos componentes patrimoniais e à formação do resultado e de 
constituir dado importante para aferir a capacidade futura de geração de resultado. 
III. O Princípio da Oportunidade refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à integridade do registro do 
patrimônio e das suas mutações, determinando que seja feito de imediato e com a extensão correta, 
independentemente das causas que as originaram. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 

(A) I, III 
(B) II, III 
(C) I, II 
(D) I, II, III 



 
23- O Diário é um livro obrigatório para fins de escrituração contábil, com observância às disposições legais, e os 
fatos nele registrados devem ser comprovados por documentos hábeis. Para merecer fé, o livro Diário deve 
atender às formalidades intrínsecas e extrínsecas. Assinale abaixo a alternativa que caracteriza uma formalidade 
intrínseca: 

(A) Ter suas folhas numeradas tipograficamente. 
(B) Conter termos de abertura e de encerramento devidamente preenchidos e autenticados. 
(C) A utilização do idioma nacional e da moeda corrente no País. 
(D) Ser registrado em Junta Comercial onde domiciliado. 

 
24- São livros essenciais para a escrituração contábil de qualquer entidade: 

(A) Livro de Apuração do ICMS e Livro de Atas de Assembléia. 
(B) Livro Diário, Livro de Apuração do ICMS e Lalur. 
(C) Livro Caixa e Livro de Entrada e Saída de Mercadorias. 
(D) Livro Diário, Livro Razão e Livro Caixa. 

 
25- Em relação às demonstrações financeiras, é correto afirma que: 

(A) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados - informa resumidamente toda a movimentação 
ocorrida com as contas integrantes do Patrimônio Líquido, a partir do saldo inicial do exercício anterior até o saldo 
final do exercício atual. 

(B) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos – apresenta as causas e efeitos, os registros e o 
saldo da conta Origens e Aplicações de Recursos e tem a obrigatoriedade de publicação em caso de empresas de 
capital aberto e entidades públicas. 

(C) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – a elaboração desta demonstração é facultativa e, 
quando apresentada, substitui a obrigatoriedade da Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

(D) Balanço Patrimonial - é um documento constituído basicamente de contas de resultado, que demonstra 
receitas de operações de um exercício financeiro da empresa em suas operações normais e extraordinárias. 
 
Analise o balanço orçamentário a seguir, para responder às questões de números 26 e 27. 
 
 

Receita Previsão (R$) Execução (R$) 

Receita tributária 5.000 7.000 

Receita patrimonial 3.000 2.000 

Receita de serviços 2.000 1.500 

 

Despesas Fixação (R$) Execução (R$) 

Custeio 6.000 5.000 

Investimentos 4.000 2.000 

 
 
26- Em relação às receitas correntes, houve: 

(A) R$ 500 de excesso de arrecadação. 
(B) R$ 1.000 de insuficiência de arrecadação. 
(C) R$ 1.500 de insuficiência de arrecadação. 
(D) R$ 3.000 de excesso de arrecadação. 

 
27- A economia orçamentária está representada pela importância de: 

(A) R$ 3.500 
(B) R$ 3.000 
(C) R$ 2.000 
(D) R$ 1.500 

 
 
 
 
 
 
 
 



28- As despesas extra-orçamentárias são: 
(A) Pagamentos realizados pela Administração Pública que dependem de autorização legislativa. Tais 

pagamentos correspondem à restituição ou entrega de valores recebidos como cauções, depósitos, consignações 
e outros, criando uma obrigação quando da entrada da receita. 

(B) Pagamentos realizados pela Administração Pública que não dependem de autorização legislativa. Tais 
pagamentos correspondem à restituição ou entrega de valores recebidos como cauções, depósitos, consignações 
e outros, criando uma obrigação quando da entrada da receita. 

(C) Pagamentos realizados pela Administração Privada que dependem de autorização legislativa. Tais 
pagamentos correspondem à restituição ou entrega de valores recebidos como cauções, depósitos, consignações 
e outros, criando uma obrigação quando da entrada da receita. 

(D) Pagamentos a serem realizados pela Administração Pública e que dependem de autorização legislativa. 
Tais pagamentos correspondem à restituição ou entrega de valores recebidos como cauções, depósitos, 
consignações e outros, criando uma obrigação quando da entrada da receita. 
 
29- Considere os valores seguintes: 
Bens................. R$ 43.000 
Direitos............. R$ 12.000 
Obrigações....... R$ 26.000 
Assim pode-se afirmar que o Patrimônio Bruto e o Patrimônio Líquido valem, respectivamente: 

(A) R$ 43.000 e R$ 26.000 
(B) R$ 43.000 e R$ 29.000 
(C) R$ 55.000 e R$ 29.000 
(D) R$ 55.000 e R$ 26.000 

 
30- O registro de uma venda de produtos à vista é uma operação que: 

(A) aumenta o Passivo e o Ativo. 
(B) aumenta o Passivo e diminui o Ativo. 
(C) aumenta o Patrimônio Líquido e o Ativo. 
(D) diminui e aumenta o Patrimônio Líquido. 

 
31- A compra a prazo de um terreno, para construção da sede da empresa, provoca o seguinte efeito no balanço 
patrimonial: 

(A) diminui o Passivo e o Ativo. 
(B) aumenta o Passivo e o Ativo. 
(C) aumenta o Patrimônio Líquido e o Ativo. 
(D) diminui e aumenta o Patrimônio Líquido. 

 
32- A Lei 6.404/76 rege a Contabilidade Geral, enquanto a Contabilidade Pública é regida pela Lei 4.320/64, que: 

(A) “Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências”. 
(B) “Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

providências”. 
(C) “Orça a Receita e fixa a despesa da Administração Pública para o exercício”. 
(D) “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”. 
 
33- A Lei de Orçamento obedece aos princípios de: 

(A) Unidade, universalidade e anualidade. 
(B) Unidade, isonomia, legalidade. 
(C) Impessoalidade, universalidade e anualidade. 
(D) Legalidade, unidade e anualidade. 

 
34- De acordo com a Lei de Orçamento, pode-se afirmar que: 

(A) O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis apenas se incluirá na receita 
quando uma se outras forem especificamente autorizadas pelo Poder 

Legislativo em forma que juridicamente permita ao Poder Executivo realizá-las no exercício. 
(B) As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra se incluirão, como receita, no 

orçamento da entidade obrigada a transferência e, como despesa, no orçamento da que as deva receber. 
(C) A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, com exceção das de operações de crédito 

autorizadas em lei. 
(D) As três alternativas acima estão corretas. 



 
35- Identifique a alternativa correta de acordo com a Lei 4.320/64. 

(A) A dívida ativa classifica-se em Dívida de Natureza Tributária e Dívida de Natureza Financeira. 
(B) A dívida passiva é classificada em circulante e Exigível a Longo Prazo. 
(C) A dívida passiva é classificada em Fundada e Flutuante. 
(D) A dívida passiva é classificada em Exigível a Longo Prazo e Exigível a Curto Prazo. 

 
36- Para a contabilidade pública a receita é classificada quanto a sua categoria econômica em: 

(A) tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial e de serviços. 
(B) corrente e tributária. 
(C) corrente e de capital. 
(D) capital e tributária. 

 
37- De acordo com o art. 22 da Lei 8.666/93, não é uma modalidade de licitação: 

(A) concurso. 
(B) conciliação. 
(C) concorrência. 
(D) tomada de preços. 

 
38- Subordinam-se à Lei n.º 8.666/93, lei de licitações e contratos administrativos, além dos órgãos da 
administração direta: 

(A) somente as empresas que foram desestatisadas pelo programa nacional de desestatização, os fundos 
especiais, as autarquias, as fundações públicas e as empresas públicas. 

(B) as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista com 
capital fechado e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

(C) as empresa privadas, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

(D) os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 
 
39- Conforme o art. 4.º da Lei Complementar n.º 101/2000, em atendimento à Constituição Federal, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias disporá também sobre: 

(A) receitas e despesas orçamentárias. 
(B) despesas orçamentárias. 
(C) equilíbrio entre receitas e despesas. 
(D) diretrizes orçamentárias. 

 
40- Em cumprimento à Lei Complementar 101/2000, o Relatório de Gestão Fiscal será: 

(A) Emitido pelos titulares dos poderes e órgãos competentes ao final de cada semestre. 
(B) Emitido pelos titulares dos poderes e órgãos competentes ao final de cada trimestre. 
(C) Emitido pelos titulares dos poderes e órgãos competentes ao final de cada mês. 
(D) Emitido pelos titulares dos poderes e órgãos competentes ao final de cada quadrimestre. 

 
 


