
Contador 

TIPO A

Cargo 3



Concurso Público – SESPA/PA 2

CONTADOR

U t i l i z e  e s t e  e s p a ç o  p a r a  r a s c u n h o .



3

CONTADOR

Concurso Público – SESPA/PA 

CONHECIMENTOS
BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4.

O consultório da internet

 Há um novo paciente nas salas de consulta. Municiado 
de informações que recolhe na internet, principalmente, ele 
faz uma tonelada de perguntas sobre sua doença, arrisca 
sugerir remédios e exames e, no limite, até coloca em 
dúvida o tratamento prescrito pelo especialista. A título de 
comparação, é como se tivesse deixado de agir feito criança, 
quando aceitava resignado as decisões do seu médico, 
e começado a atuar como um adolescente questionador, 
cujas perguntas, muitas vezes, são embaraçosas para 
o profi ssional que está do outro lado do estetoscópio. É 
uma mudança e tanto na relação médico-paciente – e 
incancelável, visto que a internet se tornou um enorme 
consultório informal.
 As buscas por dados sobre doenças específi cas são 
as mais numerosas, seguidas por aquelas que se referem 
a tratamentos e notícias de dieta e nutrição. Antes de 
marcar consulta com um especialista, e também depois de 
ter recebido o diagnóstico, lá está o internauta imprimindo 
páginas e mais páginas sobre tudo o que leu e aprendeu a 
respeito de sua doença e suas possíveis terapias.
 Se isso é bom ou ruim? A experiência tem mostrado 
que aprender sobre a própria doença é uma forma de fazer 
as perguntas certas na hora certa e ajudar o médico a 
tomar decisões. O perigo está no fato de que existe um 
sem-número de dados errados sobre doenças circulando 
pela internet. A demanda por informações médicas levou 
a uma proliferação de sites – e vários deles, quando não 
estão equivocados, são imprecisos ou alarmistas.
 De qualquer forma, nesse cenário proporcionado por 
pacientes abastecidos pela internet, as consultas ganharam 
mais tempo. Segundo os médicos ouvidos por nossa 
reportagem, cerca de metade de uma consulta é gasta 
agora para esclarecer dúvidas trazidas pelos clientes. O 
problema é que, mesmo quando reúnem dados corretos, 
nem sempre eles dispõem de repertório sufi ciente para 
digeri-los.
 A exigência dos pacientes por uma troca mais intensa 
de informações com seus médicos vem ocasionando a revisão 
do modelo segundo o qual o especialista simplesmente pede 
uma batelada de exames, sem que o cliente seja esclarecido 
sobre os propósitos dos procedimentos prescritos. Médicos 
que se comportam dessa forma podem ser acusados de 
má prática. No entanto, apesar de todos os avanços e 
da ameaça jurídica, a resistência à mudança permanece 
forte. É bom ressaltar, contudo, que, assim como existem 
médicos pouco dispostos a ouvir e a conversar, existem 
pacientes cuja maior doença é a inconveniência de falar 
em demasia. São aqueles que nunca estão satisfeitos com 
o que o médico lhes diz, e que fi caram ainda mais difíceis 
desde que descobriram o caudaloso manancial da internet.
 Por fi m, a internet está ajudando a estabelecer um 
maior diálogo entre médicos e pacientes, mas não há 
informação colhida na rede que substitua a palavra fi nal 
de um bom especialista. Palavra fi nal que não signifi ca, 
necessariamente, veredicto sem apelação. A boa relação 
médico-paciente é aquela em que o segundo, munido de 
todos os dados sobre seu problema, é incentivado pelo 
primeiro a pesar os riscos e os benefícios do tratamento 
prescrito e a opinar sobre a alternativa mais adequada a 
seus anseios.

Veja, ed. 1922, 14/10/2005 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com base nas idéias do texto, assinale a opção correta.

(A) A internet vem mudando a relação médico-paciente. Ao 
utilizar essa ferramenta, o paciente passou a ter acesso 
a um volume maior de informações sobre seu quadro 
clínico, o que o tem tornado mais questionador.

(B) No primeiro parágrafo, está implícita a idéia de que, 
após pesquisar sobre sua doença na internet, os 
pacientes aceitam sem questionar as argumentações e 
as decisões de seus médicos. Logo, essa relação nunca 
vai mudar.

(C) O médico brasileiro está disposto a dialogar com seus 
pacientes pelo fato de que nunca existiu boa relação 
entre eles. Esta afi rmação pode ser comprovada no 
quarto parágrafo.

(D) O quinto parágrafo pode ser assim resumido: tanto 
os médicos que não conversam com seus pacientes 
como os pacientes que falam demasiadamente nos 
consultórios devem procurar a justiça para resolverem 
esse problema de mau relacionamento.

QUESTÃO 2

De acordo com o texto, assinale a opção correta.

(A) No segundo parágrafo, a informação “As buscas 
por dados sobre doenças específi cas são as mais 
numerosas” signifi ca dizer que sites sobre dieta e 
nutrição não são acessados por internautas.

(B) Apesar de a internet ser uma fonte riquíssima de 
informações sobre doenças em geral, nem tudo o 
que se encontra pode ser devidamente aproveitado, 
pois existem muitos dados imprecisos e informações 
equivocadas circulando na rede.

(C) Em “as consultas ganharam mais tempo” (linhas 30 e 31), 
está implícito que agora os médicos passarão a cobrar 
um valor mais alto por suas consultas em virtude dos 
esclarecimentos adicionais que fi zerem a seus pacientes.

(D) Quanto mais abastecidas de informações da internet, 
mais as pessoas deixam de procurar médicos e 
especialistas para diagnóstico de suas doenças, pois, ao 
conhecerem o seu problema, podem se automedicar.

QUESTÃO 3

Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto, 
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos 
(F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A expressão “um sem-número” (linhas 24 e 25) está 
relacionada à pequena quantidade de informações 
sobre doenças circulando na internet.

II – A internet é um recurso extremamente maléfi co ao 
paciente, segundo os médicos.

III – Infere-se do trecho “Palavra fi nal que não signifi ca, 
necessariamente, veredicto sem apelação” (linhas 
54 e 55) que existe a possibilidade de a decisão do 
médico ser questionada.

IV – De acordo com o último parágrafo, a boa relação entre 
médico e paciente reside no fato de que o paciente, por 
um lado, deve conhecer o seu problema, e o médico, 
por sua vez, deve manter um diálogo com o paciente 
para que tomem juntos a decisão mais acertada para 
cada tipo de tratamento.

V – A oração “Há um novo paciente nas salas de consulta” 
(linha 1) pode ser reescrita da seguinte forma, 
sem acarretar prejuízo ao texto: Os consultórios 
médicos estão cada vez mais cheios de pacientes 
adolescentes e jovens.

A seqüência correta é:

(A) V, V, F, F, V.
(B) F, F, V, V, F.
(C) V, F, V, F, V.
(D) F, V, F, V, F.
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QUESTÃO 4

Com relação aos aspectos gramaticais e às estruturas 
lingüísticas do texto, julgue os itens abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – As expressões “repertório sufi ciente para digeri-los” 
(linhas 35 e 36) e “tonelada de perguntas” (linha 3) 
estão empregadas em sentido conotativo.

II – A expressão “caudaloso manancial” (linha 50) tem o 
mesmo signifi cado de facilidade excepcional.

III – As palavras “exigência” e “inconveniência” obedecem 
à mesma norma de acentuação gráfi ca, assim como 
ocorre com “páginas” e “propósitos”.

IV – Nos trechos “Segundo os médicos ouvidos por nossa 
reportagem” (linhas 31 e 32) e “é aquela em que o 
segundo” (linha 56), o vocábulo segundo, nas duas 
ocorrências, tem o mesmo signifi cado e pertence à 
mesma classe gramatical.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

QUESTÃO 5

Herminio Macedo Castelo Branco. Internet: http://www.scielo.br.
(com adaptações).

Acerca da interpretação do texto acima, julgue os itens 
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Com humor, o texto apresenta uma crítica social.
II – Na fala do médico, está implícita a idéia de que as 

pessoas com pouca instrução não são capazes de 
compreender o que os médicos dizem.

III – Por meio da pergunta feita ao médico, o paciente 
revela que não mantém refeições regulares.

IV – O sentido humorístico da charge recai exclusivamente 
sobre o que o médico diz.

Estão certos apenas os itens

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e IV.
(D) III e IV.

Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7.

A botica do povo

 No sertão, até remédio de botica necessita de ajuda 

do sereno e outras mágicas. Na Chapada dos Guimarães, 

um franciscano médico receitava e fornecia penicilina, 

terramicina, aspirina e outras rimas terapêuticas. Resultado 

quase nenhum. Acabava o doente no curandeiro. Pois ele 

descobre de repente o que faltava. Até hoje recomenda, 

ao fornecer os comprimidos: “Três por dia. O primeiro, de 

manhã cedinho, de costas para a Estrela D’alva. Para tomar 

o segundo, você fi nca uma vara de três palmos no lugar 

onde está trabalhando. Quando a sombra da vara estiver 

do tamanho de um palmo, tome a pastilha. O terceiro deve 

ser já de tardinha. Desta vez, de frente para o sol. Ele gosta 

assim. Não vá se enganar, que o remédio não faz efeito.” Tudo 

começou a dar certo, e o frade ganhou fama e respeito.

 Voltemos a você que, parece, não tem o sono fácil. 

Maracujá lhe serve? Bem, não vou botar-lhe todas as doenças 

só para aplicar a coleção de remédios do povo. (...)

 Medicina que tem seus postulados como a das 

faculdades.

 Quem já não ouviu o doutor pontifi cando: “Não há 

doenças, há doentes”. Pois o povo até põe ritmo: “O que 

arde cura, o que aperta segura”.

 Por essa qualidade mortifi cante dos remédios se verá 

que é preciso um pouco de sofrimento para mandar embora a 

doença. Mencione-se o óleo de mamona, o leite de pinhão, o de 

jaracatiá, que, além da purga, mata lombriga de empalamados 

(ancilostomose). Se é para doer, lhe ensino a tratar pé espetado 

por espinho, prego. Corte um pedaço de toucinho, um cubo de 

dois centímetros de aresta; ponha o menino sentado, se a dor 

da machucadura já não o tiver derrubado na cama. Importante 

é o enfermeiro, para agarrar a perna da vítima. Espete o cubo 

de toucinho num garfo e exponha à chama de uma vela. 

Porque você o lavou antes, a água dará uns estalinhos e, 

depois, começa um chiado de torresmo suando gordura. Avise 

o ajudante com uma piscade a discreta, e encoste o toucinho, 

rápido, rápido, no ponto escuro por onde penetrou o espinho. 

Repita. Várias vezes, sem se importar com os urros da criança. 

Depois de tudo, dormirá esgotada, e menino dormindo é 

descanso de gente grande, que pode trabalhar em sossego, 

sem estar cuidando das estrepolias do capetinha.

 Mas, gosto ruim também é sofrimento e ainda podemos 

falar dos amargos, infalíveis e demonstrativos. O caminho 

do céu é árido – sem fl ores, sem agüinhas brotando das 

pedras da montanha, sem borboletas, leite e mel. Gostoso 

é o caminho da perdição, e, se houver dúvida, consultem as 

histórias populares.

 O fedegoso é o mais comum dos amargos; raiz socada 

para liberar todo o suco, água fervendo por cima. Durante o 

dia todo, aos goles. Endireita o estômago, depura o sangue e 

bota rosetas de saúde na cara mais desmerecida. Quina, losna, 

carqueja, tudo é um só amargo genérico e timbres específi cos 

que as papilas da língua vão identifi cando com o uso.

Manuel Proença Cavalcante. A botica do povo. In: Senhor, ano 2, n.º 16, 
jun./1960. Rio de Janeiro: Editora Senhor S.A. (com adaptações).
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QUESTÃO 6

Com referência às idéias do texto, julgue os itens abaixo 

como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 

assinale a opção correta.

I – Os remédios manipulados nas boticas não fazem 

efeito, já que são apenas placebos sem nenhum poder 

curativo.

II – A frase “Pois ele descobre de repente o que faltava” 

(linhas 5 e 6) permite concluir que o franciscano 

médico decidiu aliar a medicina popular às fórmulas 

que receitava.

III – Na oração “Não vá se enganar que o remédio não faz 

efeito” (linha 13), é recomendado ao sertanejo que a 

medicação só fará efeito se for usada juntamente com 

a medicina popular proposta.

IV – Após a adoção da medicina popular, o frade adquiriu 

credibilidade perante a comunidade sertaneja.

A seqüência correta é:

(A) V, V, F, V.

(B) F, V, V, V.

(C) F, F, F, F.

(D) V, F, V, F.

QUESTÃO 7

Considerando as idéias apresentadas no texto e as 

estruturas lingüísticas, assinale a opção INCORRETA.

(A) A passagem do texto “a coleção de remédios do povo” 

(linha 17) está relacionada à medicina popular.

(B)  A expressão “a das faculdades” (linhas 18 e 19) 

refere-se à medicina das faculdades.

(C) No sexto parágrafo, o sertanejo apresenta-se como 

uma fi gura que gosta de sofrer.

(D) Na frase “Avise o ajudante com uma piscade a 

discreta” (linhas 34 e 35), a expressão em destaque 

pode ser substituída por piscadinha discreta, sem 

acarretar prejuízo ao texto.

QUESTÃO 8

Assinale a opção que apresenta as diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) estabelecidas no art. 198 da 

Constituição Federal.

(A) Descentralização, atendimento integral e participação 

comunitária.

(B) Regionalização, eqüidade e referência.

(C) Contra-referência, referência e eqüidade.

(D) Descentralização, eqüidade e hierarquização.

QUESTÃO 9

Em relação aos Indicadores de Saúde, julgue os itens 

abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 

assinale a opção correta.

I – São usados para ajudar a descrever uma situação 

existente e para avaliar mudanças ou tendências 

durante um intervalo de tempo.

II – São produzidos com periodicidade defi nida e critérios 

constantes e revelam o comportamento de um 

fenômeno em dado período de tempo.

III – São necessários para avaliar os fenômenos de saúde 

estáveis em curto período de tempo.

IV – Não servem para descrever a freqüência de uma 

doença ou de um fator de risco.

A seqüência correta é:

(A) F, F, V, F.

(B) F, V, F, V.

(C) V, V, F, F.

(D) V, F, V, F.

QUESTÃO 10

No nível municipal, compete ao gestor do SUS:

(A) adquirir imunobiológico para a população de idosos.

(B) formular políticas de saúde para a população de 

adolescentes do país.

(C) programar, executar e avaliar as ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde da população local.

(D) planejar, fi nanciar e normatizar as ações do SUS 

nacional.

QUESTÃO 11

Acerca dos sistemas de informação do SUS, julgue os 

itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em 

seguida, assinale a opção correta.

I – Facilitam a formulação e a avaliação das políticas, dos 

planos e programas de saúde.

II – Transformam as informações coletadas em dados, 

subsidiando o processo de tomada de decisões.

III – Podem ser informatizados ou manuais.

IV – São alimentados com dados produzidos exclusivamente 

no setor saúde.

A seqüência correta é:

(A) F, F, F, V.

(B) V, V, V, F.

(C) F, V, F, V.

(D) V, F, V, F.
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QUESTÃO 12

Com base na Lei Orgânica de Saúde, assinale a opção 

correta acerca da vigilância epidemiológica.

(A) É um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes 

da saúde individual ou coletiva, com a fi nalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos.

(B) Não se aplica aos casos de doenças crônicas e 

degenerativas.

(C) Não se aplica ao cólera, à peste e à febre amarela 

porque são doenças cobertas pelo Regulamento 

Sanitário Internacional.

(D) Para se evitar pânico na população, caso suspeito sem 

a devida confi rmação laboratorial da doença não deve 

ser notifi cado.

QUESTÃO 13

Assinale a opção que indica as faixas etárias de criança 

e de adolescente defi nidas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei n.º 8.069/1990.

(A) Criança: de zero a onze anos. / Adolescente: de doze 

a dezoito anos.

(B) Criança: de zero a quatorze anos. / Adolescente: de 

quinze a dezoito anos.

(C) Criança: de zero a dez anos. / Adolescente: de onze a 

dezoito anos.

(D) Criança: de zero a doze anos. / Adolescente: de treze 

a vinte e um anos.

QUESTÃO 14

Assinale a opção que indica a idade a partir da qual uma 

pessoa é defi nida como idosa, de acordo com o Estatuto 

do Idoso, Lei n.º 10.741/2003.

(A) 70 anos

(B) 65 anos

(C) 75 anos

(D) 60 anos

QUESTÃO 15

Em relação ao conceito de epidemia, assinale a opção 

correta.

(A) Doença ou agravo que incide de forma constante em 

uma região.

(B) Doença ou agravo que varia com regularidade ao longo 

do tempo em uma região.

(C) Elevação estatisticamente signifi cativa da incidência 

de uma doença ou agravo, acima da norma observada 

anteriormente, em uma região.

(D) Redução signifi cativa do número de casos de uma 

doença ou agravo em uma região.
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Se um capital no valor de R$ 2.500,00 for emprestado 
a juros simples de 7% a.m. por um prazo de quatro 
meses e 20 dias, qual será o total dos juros devidos, 
desprezando-se os centavos?

(A) R$ 758,00
(B) R$ 816,00
(C) R$ 875,00
(D) R$ 991,00

QUESTÃO 17

No desconto comercial de uma duplicata, empregou-se 
uma taxa simples de 6% ao mês. Como o valor líquido 
foi de R$ 3.850,00, e o valor original, de R$ 5.000,00, o 
prazo utilizado na antecipação do desconto foi de

(A) 3 meses.
(B) 4 meses.
(C) 5 meses.
(D) 6 meses.

QUESTÃO 18

Assinale a opção que apresenta a taxa mensal para 
que dois títulos sejam equivalentes, considerando-se 
o desconto simples comercial. Hoje, os títulos valem 
R$ 5.000,00 vencíveis em dois meses, e R$ 7.500,00 
vencíveis em três meses.

(A) 15%
(B) 18%
(C) 20%
(D) 22%

QUESTÃO 19

A empresa ABC obteve um empréstimo a ser pago em 
um ano no valor de R$ 7.000,00 acrescidos de juros 
compostos à taxa de 3% ao mês. Ao fi m do prazo 
combinado, quanto essa empresa deverá pagar de juros 
sobre o empréstimo, desprezando-se os centavos?

(A) R$ 2.980,00
(B) R$ 3.032,00
(C) R$ 3.106,00
(D) R$ 3.123.00

QUESTÃO 20

O desconto racional composto sofrido por um título 
cujo valor nominal é de R$ 2.691,00, com uma taxa de 
juros de 3% a.m., descontados quatro meses antes do 
vencimento, desprezando-se os centavos, será de

(A) R$ 285,00.
(B) R$ 289,00.
(C) R$ 296,00.
(D) R$ 300,00.

QUESTÃO 21

João Carlos adquiriu um fi nanciamento no valor de 
R$ 8.000,00 pelo Sistema de Amortização Constante 
(SAC), o qual deverá ser pago em 12 prestações 
sucessivas, sem carência, com juros de 4% a.m. O valor 
da parcela de juros a ser pago com um saldo devedor de 
cinco cotas de amortização, desprezando-se os centavos, 
será de

(A) R$ 320,00.
(B) R$ 133,00.
(C) R$ 160,00.
(D) R$ 186,00.

QUESTÃO 22

Contabilidade é um conjunto de conhecimentos 
sistematizados, com princípios e normas próprias; tem 
como objeto o patrimônio das entidades e por objetivo o 
controle desse patrimônio. Genericamente, a diferença 
entre ativo e passivo é denominada situação líquida. 
O patrimônio pode apresentar três situações líquidas. 
Com relação à situação líquida, assinale a opção 
INCORRETA.

(A) Situação líquida maior que zero = Positiva
(B) Situação líquida menor que zero = Passiva
(C) Situação líquida maior que zero = Ativa
(D) Situação líquida menor que zero = Superavitária

QUESTÃO 23

A base elementar da avaliação dos estoques da 
companhia, para fi ns de encerramento do balanço, está 
prevista no inciso II do art. 183 da Lei n.º 6.404/1976. 
Assinale a opção que defi ne a utilização do critério básico 
de avaliação.

(A) Os direitos que tiverem por objeto os insumos do 
comércio da companhia, assim como matérias-primas, 
produtos em fabricação e bens em almoxarifado, pelo 
custo ou produção, deduzido de provisão para ajustá-
lo ao valor de mercado.

(B) Os direitos que tiverem por objeto mercadorias do 
comércio da companhia, assim como matérias-primas, 
produtos em fabricação e pelo custo de aquisição ou 
produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor 
de mercado, quando este for inferior.

(C) 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 ajustá-lo ao valor de 
mercado, quando este for inferior.

(D) Os direitos que tiverem por objeto os produtos do 
comércio da companhia, bens em almoxarifado, pelo 
custo de aquisição ou produção.

QUESTÃO 24

Leia o enunciado abaixo e, em seguida, assinale a opção 
que preenche corretamente a lacuna.

 Como resultado da observância dos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade, o ___________________ 
exclusivamente refere-se, de modo simultâneo, à 
tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e 
das suas mutações; é constituído no registro das variações 
patrimoniais e deve ser feito mesmo na hipótese de somente 
existir razoável certeza de sua ocorrência.

(A) Princípio da Atualização Monetária
(B) Princípio do Registro Pelo Valor Original
(C) Princípio da Competência
(D) Princípio da Oportunidade
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QUESTÃO 25

Na Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 
(DLPA), quando não há destinação específi ca para 
aplicação de lucros nos termos dos artigos 193 a 197 da 
Lei n.º 6.404/1976, o saldo da conta lucros acumulados 
deverá ser

(A) distribuído como juros sobre capital próprio.
(B) distribuído como dividendos.
(C) revertido como lucro líquido.
(D) revertido como contingência.

QUESTÃO 26

De acordo com a Resolução CFC n.º 937/2002, que se 
refere aos aspectos técnicos a serem observados na 
elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, 
nos procedimentos de consolidação são eliminados os 
seguintes itens, EXCETO:

(A) o valor dos principais grupos do ativo, do passivo e do 
resultado das entidades sob controle conjunto.

(B) os valores dos investimentos da controladora em cada 
controlada e o correspondente valor no patrimônio 
líquido da controlada.

(C) os saldos de quaisquer contas decorrentes de transações 
entre as entidades incluídas na consolidação.

(D) as parcelas dos resultados do exercício, do patrimônio 
líquido e do custo de ativos de qualquer natureza, que 
corresponderem a resultados ainda não realizados 
de negócios entre as entidades, exceto quando 
representarem perdas permanentes.

QUESTÃO 27

Considere a seguinte situação hipotética.

 A empresa XYZ encerrou seu balanço em 31/12/2006, 
apresentando os seguintes dados fi nanceiros:

Caixa R$ 1.588,00 Financiamentos R$ 2.658,00

Clientes R$ 2.737,00 Fornecedores R$ 2.444,00

Bancos c/movimento R$ 3.988,00 FGTS a pagar R$ 1.009,00

Estoques R$ 2.333,00 Aluguel a pagar R$ 1.100,00

Aplicação Líq/imediata R$ 2.334,00 Comissões a Pagar R$ 1.236,00

Despesas Antecipadas R$ 1.070,00 Dividendos a Pagar R$ 1.431,00

Tributos a Compensar R$ 2.653,00 Provisão de IRPJ R$ 3.879,00

Cheques em Cobrança R$ 1.333,00

Caução Judicial R$ 1.257,00

Com base nos dados acima, assinale a opção que 
apresenta o índice da liquidez instantânea dessa 
empresa.

(A) 1,83
(B) 0,80
(C) 1,95
(D) 1,31

QUESTÃO 28

As demonstrações contábeis e fi nanceiras previstas na 
Lei n.º 6.404/1976 devem ser preparadas para análise. 
Esse trabalho, denominado padronização, consiste na 
reclassifi cação e na condensação de contas para fi ns de 
análise. Nesse contexto, assinale opção que corresponde 
à conta do ativo que deve ser reclassifi cada no passivo.

(A) Duplicatas a Receber
(B) Duplicatas Descontadas
(C) Títulos em Carteira
(D) Adiantamentos a Fornecedor

QUESTÃO 29

O art. 70 da Constituição Federal de 1988 determina que a 
fi scalização contábil, fi nanceira, orçamentária, operacional 
e patrimonial da União e das entidades da administração 
direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade, à 
economicidade, à aplicação das subvenções e à renúncia de 
receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de 
cada Poder. Em relação a esse assunto, assinale a opção 
que defi ne o órgão que exerce o controle externo.

(A) Secretaria do Tesouro Nacional
(B) Secretaria de Orçamento e Finanças
(C) Tribunal de Contas da União
(D) Controladoria Geral da União

QUESTÃO 30

O artigo 37, inciso XIX, da Constituição Federal de 1988 
determina que somente por lei específi ca poderá ser 
criada autarquia e autorizada a instituição de empresa 
pública, de sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo à lei complementar, neste último caso, defi nir 
as áreas de sua atuação. Assinale a opção que NÃO 
corresponde ao tipo de autarquia destinado a executar 
atividades típicas da Administração Pública.

(A) Autarquia Institucional
(B) Autarquia Corporativa
(C) Autarquia de Regime Semi-Especial
(D) Autarquia de Regime Especial

QUESTÃO 31

Em relação à classifi cação da dívida pública, os precatórios 
judiciais não pagos durante a execução do orçamento no 
qual tenham sido incluídos integram a dívida

(A) fl utuante.
(B) consolidada.
(C) fi nanceira.
(D) de Restos a Pagar.

QUESTÃO 32

São destinos de dotação classifi cada como inversões 
fi nanceiras, EXCETO:

(A) aquisição de quotas representativas do capital de 
empresas, já constituídas, quando a operação não 
importe aumento do capital.

(B) constituição ou aumento do capital de entidades 
ou empresas que visem a objetivos comerciais ou 
fi nanceiros, inclusive operações bancárias ou de 
seguros.

(C) aquisição de imóveis ou de bens de capital já em 
utilização.

(D) aquisição de títulos representativos do capital de 
empresas ou entidades de qualquer espécie, já 
constituídas, quando a operação não importe aumento 
do capital.

QUESTÃO 33

O suprimento de fundos ou adiantamento consiste na 
entrega de numerários a servidor para realização de 
despesas precedidas de empenho na dotação própria de 
despesa a realizar. A concessão de suprimento de fundos 
é de competência do

(A) ordenador fi nanceiro.
(B) ordenador de despesas.
(C) ordenador orçamentário.
(D) ordenador do Tesouro.



9

CONTADOR

Concurso Público – SESPA/PA 

QUESTÃO 34

Na contabilidade pública, para a elaboração do balanço 
patrimonial, a avaliação dos bens de almoxarifado 
obedecerá ao seguinte critério:

(A) preço médio ponderado das compras.
(B) valor de aquisição das compras.
(C) valor nominal das compras.
(D) preço realizado das compras.

QUESTÃO 35

Considere o balanço orçamentário a seguir.

Balanço Orçamentário – 31/12/2006 – em R$

Receitas Orçamentárias Orçadas Executadas Diferença

Receitas Correntes

Tributária R$ 600,00 R$ 546,00 R$ (54,00)

Patrimonial R$ 415,00 R$ 210,00 R$ (205,00)

De serviços R$ 185,00 R$ 192,00 R$ 7,00

Transferências Correntes R$ 1.875,00 R$ 1.480,00 R$ (395,00)

Receitas de Capital

Alienação de Bens R$ 890,00 R$ 152,00 R$ (738,00)

Operação de Crédito R$ 0,00 R$ 670,00 R$ 670,00

Transferência de Capital R$ 1.060,00 R$ 1.810,00 R$ 750,00

Soma R$ 5.025,00 R$ 5.060,00 R$ 35,00

Despesas Orçamentárias

Dotação Inicial R$ 4.775,00 R$ 4.693,00 R$ (82,00)

Créditos Adicionais R$ 250,00 R$ 235,00 R$ (15,00)

Soma R$ 5.025,00 R$ 4.928,00 R$ (97,00)

Com base nesses dados, é correto afi rmar que a execução 
orçamentária apresentou superavit de

(A) R$ 132,00.
(B) R$ 97,00.
(C) R$ 62,00.
(D) R$ 35,00.

QUESTÃO 36

As tomadas de contas e a prestação de contas que 
serão encaminhadas ao Tribunal de Contas da União 
no exercício fi nanceiro imediatamente seguinte àquele 
a que se referir, em se tratando de empresa pública, 
sociedade de economia mista, fundações e serviços 
sociais autônomos, atendem ao prazo limite de

(A) 31 de março.
(B) 30 de junho.
(C) 31 de julho.
(D) 30 de setembro.

QUESTÃO 37

O conceito de um conjunto de procedimentos de 
licitações e contratos administrativos de acordo com a 
Lei n.º 8.666/1993 é um procedimento administrativo:

(A) que seleciona, em razão de critérios previamente 
estabelecidos e mais vantajosos para a administração 
pública.

(B) pessoal, da proposta mais satisfatória.
(C) da proposta sem previsão orçamentária.
(D) que desobriga de publicação dos principais atos da 

licitação.

QUESTÃO 38

Considerando os princípios que regem os atos de 
licitação previstos na Lei n.º 8.666/1993, relacione a 
primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a 
opção correta.

I – Moralidade
II – Probidade Administrativa
III – Impessoalidade
IV – Legalidade

(   ) O comportamento deve se adequar com o ordenamento 
jurídico.

(   ) Impede a discriminação entre os participantes.
(   ) Exige do agente público uma conduta ética.
(   ) Impede-se a prática de atos ou a seleção de propostas 

atentatórias.

A seqüência correta é

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

QUESTÃO 39

De acordo com a Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública, quando caracterizada urgência 
de atendimentos de situação que possa comprometer a 
segurança de pessoas, como nos casos de guerra, pode 
haver a

(A) inexigibilidade de licitação.
(B) suspensão de licitação.
(C) dispensa de licitação.
(D) inviabilidade de licitação.

QUESTÃO 40

Prevista na Lei n.º 8.666/1993, a modalidade de licitação 
indicada para os contratos de vulto médio é denominada

(A) Convite.
(B) Tomada de Preços.
(C) Concorrência.
(D) Pregão.

QUESTÃO 41

Leia o enunciado abaixo e, em seguida, assinale a opção 
que preenche corretamente a lacuna.

 A atividade de _______________________ está 
estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, 
objetivo, sistemático e disciplinado, e tem por fi nalidade 
agregar valor ao resultado da organização, apresentando 
subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, por meio 
da recomendação de soluções para as não-conformidades 
apontadas nos relatórios.

(A) Auditoria Externa
(B) Auditor Independente
(C) Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis
(D) Auditoria Interna

QUESTÃO 42

O auditor, no exercício de sua função, quando não 
acatar as resoluções votadas pela classe contábil, 
inclusive quanto a honorários profi ssionais de auditoria, 
incorrerá em transgressão de preceito do Código de Ética 
Profi ssional do Contabilista (CEP). Assinale a opção que 
NÃO corresponde a uma penalidade prevista no Código 
de Ética.

(A) censura pública.
(B) advertência pública.
(C) censura reservada.
(D) advertência reservada.
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QUESTÃO 43

Os procedimentos da auditoria interna incluem testes 
de observância e testes substantivos, que permitem 
ao auditor interno obter subsídios sufi cientes para 
fundamentar suas conclusões e recomendações à 
administração da entidade. NÃO é teste de observância:

(A) abrangência.
(B) inspeção.
(C) investigação e confi rmação.
(D) observação.

QUESTÃO 44

Conforme as Normas de Auditoria Independente das 
Demonstrações Contábeis, o auditor deve selecionar itens 
de amostra de tal forma que se possa esperar que esta 
seja representativa da população. Esse procedimento 
exige que todos os itens da população tenham a mesma 
oportunidade de serem selecionados. Com a fi nalidade 
de evidenciar os seus trabalhos, a seleção de amostra 
deve ser documentada pelo auditor. Nesse contexto, 
assinale a opção que NÃO corresponde a um item a ser 
considerado pelo auditor na seleção da amostra.

(A) fonte de seleção
(B) número de itens desordenados
(C) grau de confi ança sobre o sistema de controles internos 

das contas, classes de transações ou itens específi cos
(D) base de seleção

QUESTÃO 45

O produto do trabalho da auditoria é evidenciado nos 
papéis de trabalho, que devem formar um conjunto 
harmônico e coeso acerca da matéria examinada. Os 
papéis de trabalho podem ser de natureza corrente ou 
permanente. Assinale a opção que apresenta um papel 
de trabalho permanente.

(A) cópias de contratos bancários de fi nanciamentos a 
longo prazo

(B) demonstrações fi nanceiras
(C) aplicações fi nanceiras
(D) estoques

QUESTÃO 46

A atividade da auditoria interna está estruturada 
em procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, 
sistemático e disciplinado, e tem por fi nalidade agregar 
valor ao resultado da organização, apresentando 
subsídios para o aperfeiçoamento dos processos. Em 
relação a esse assunto, assinale a opção que identifi ca o 
objetivo da Auditoria Interna

(A) Analisar sistemas de informação contábil, para 
acompanhamentos tanto internos quanto externos.

(B) Assistir à administração da entidade no cumprimento 
de seus objetivos.

(C) Compreender a confecção das demonstrações 
contábeis e fi nanceiras.

(D) Seguir a administração da empresa no alcance de 
princípios.

QUESTÃO 47

Quando o auditor constata a existência de alguma 

defi ciência nos controles internos, ou quando, por meio 

dos testes de auditoria, detecta erros nos registros 

contábeis ou na documentação em que eles se apóiam, 

ele deve aprofundar seus exames até onde julgar 

necessário, a fi m de obter elementos de convicção que 

o autorizem a emitir sua opinião. Esse exame mais 

profundo, realizado pelo auditor, é denominado revisão

(A) de normas e procedimentos de auditoria.

(B) pelos pares.

(C) dos fl uxos de controle interno.

(D) analítica.

QUESTÃO 48

A estrutura de um controle interno deve prever a 

separação entre as funções de autorização, de operações, 

execução, controle e contabilização, de tal forma que 

nenhuma pessoa detenha competências em desacordo 

com o princípio da

(A) limitação de funções.

(B) rotação de funções.

(C) segregação de funções.

(D) delegação de funções.

QUESTÃO 49

Para o auditor, o processo de exame documental 

signifi ca obtenção de evidências que fundamentem e 

suportem opiniões, conclusões e recomendações, frutos 

de sua avaliação. Assinale a opção que apresenta os dois 

elementos de medição envolvidos nesse processo.

(A) padrão e substantivo

(B) padrão e unidade de medida

(C) padrão e relevância

(D) padrão e qualidade

QUESTÃO 50

A auditoria interna e a auditoria externa, embora 

operando em diferentes graus de profundidade/

extensão, têm interesses comuns. Nesse contexto, 

assinale a opção que apresenta o objetivo específi co de 

auditoria externa.

(A) Seguir as normas e os procedimentos de auditoria na 

execução do trabalho.

(B) Proteger a organização.

(C) Reprimir erros e fraudes.

(D) Acompanhar o cumprimento de normas técnicas e a 

política de administração.


