
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
1. Leia os textos e identifique as afirmações VERDADEIRAS. 
 
Texto 1:  

E agora, José? 
A festa acabou, 
a luz apagou, 
o povo sumiu, 
a noite esfriou, 
e agora, José? 
e agora, você? 
Você que é sem nome, 
que zomba dos outros, 
você que faz versos, 
que ama, protesta? 
e agora, José? 
 

Está sem mulher, 
está sem discurso, 
está sem carinho, 
já não pode beber, 
já não pode fumar, 
cuspir já não pode, 
a noite esfriou, 
o dia não veio, 
o bonde não veio, 
o riso não veio, 
não veio a utopia 
e tudo acabou 
e tudo fugiu 
e tudo mofou, 
e agora, José? 
(…) 
(Carlos Drummond de Andrade)
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Texto 2: 

 

I – Ambos os textos manifestam o mesmo propósito comunicativo. 
II – Com certeza um dos textos se baseia no outro. 
III- O texto II manifesta a função conativa da linguagem. 
 
a) As três afirmações são verdadeiras. 
b) Nenhuma das afirmações é verdadeira 
c) São verdadeiras as afirmações I e II. 
d) São verdadeiras as afirmações II e III. 
 

2. Assinale a citação  NÃO condizente com o eu-lírico do texto I. 
 
a) "Não existe vento favorável para aquele que não sabe para onde vai."  Arthur 
Schopenhauer. 
b)"Abençoada a desgraça que vem só". (Dito popular). 
c) "Uma alegria tumultuosa anuncia uma felicidade medíocre e breve." Plutarco. 
d) "Sou um pessimista pela inteligência e um otimista por desejo."Antonio Gramsci. 
 
3. A imagem do texto II sugere uma caneca de chope nascendo de um “pé de livro”. 
Marque a opção que aponta uma predição verossímil para o conjunto de sentido dessa 
imagem com o texto. 
 
a)Como se trata de uma Feira do livro, faz-se alusão ao poema de Drummond, 
lembrando que uma “happy hour” ocorre após o horário de trabalho e que, no tempo 
quente, pede um chope gelado. 
b) O poema de Drummond está presente no texto apenas pela função emotiva da 
linguagem, por se tratar de uma feira bibliófila, pois em nada se adequa à mensagem do 
chope na “happy hour”. 
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c) A mensagem da propaganda é insatisfatória do ponto de vista da mensagem, 
considerando-se o fato de que a Feira do livro é local inadequado para o consumo de 
bebidas. 
d) A imagem é genial, considerando-se a proposição de que a Feira do livro já está 
dando o fruto esperado, ou seja, o chope. 

4. Considere a imagem e aponte apenas a afirmativa VERDADEIRA. 

 
 
a) Configura-se, nesta manchete e na legenda, uma estratégia de intertextualidade com o 
poema de Drummond e com a publicidade da happy hour na Feira do livro. 
b) O “José” a que se referem a imagem e a manchete faz menção a um personagem 
instalado no conhecimento partilhado do brasileiro médio, recuperado pela anáfora 
“Ana Maria Braga”. 
c) A expressão “E agora, José?” é utilizada no texto apenas para indicar que Globo e 
Ana Maria Braga não sabem o que fazer a respeito da indenização. 
d) O uso de “José”, na legenda e na imagem acima, manifesta uma conotação política, a 
mesma do homem sem esperança do texto de Drummond. 
 
5. Na frase “E agora, José?”, o termo “José” é, sintaticamente: 
 
a) Um aposto.                                              b) Um nome próprio 
c) Um vocativod) Um substantivo comum 
 
6. Na tirinha, a utilização do vocábulo “passageira” cria um efeito de humor flagrante na 
resposta do médico. Assinale a opção que explica esse efeito. 

 

a) O paciente se refere a uma dor que se transfere de um lugar para outro do corpo, 
portanto, uma dor“passageira” como substantivo, o que provoca o efeito humorístico. 
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b) O médico refere-se, no texto, a uma dor “passageira” como na frase “a ação é uma 
loucura passageira”, de Paul Valéry. 
c) Médico e paciente, ao se refererirem a uma dor passageira, percebem que não estão 
falando da mesma coisa, daí o efeito de humor. 
d) Enquanto o paciente se refere a uma dor que passa, “passageira” aqui utilizada como 
adjetivo, o médico afirma “passageira” como substantivo, o que dá vida ao efeito de 
humor na tira. 
 

7. Quanto à função que desempenha na sintaxe da oração, o trecho em destaque “Tenho 
uma dor que passa daqui pra lá e de lá pra cá” corresponde a: 
 
a) Oração subordinada adjetiva restritiva 
b) Oração subordinada adjetiva explicativa 
c) Adjunto adnominal 
d) Oração subordinada adverbial espacial 

8. Aponte a opção que preenche os espaços em branco: 
 
Não ___ alma sem corpo, que tantos corpos faça sem almas, como este purgatório ____ 
que chamais honra. Onde ___ inveja, não ____ amizade; nem _____ pode haver em 
desigual conversação. (Luis Vaz de Camões, Cartas) 

a) há – há – há – há – a 
b) a – há – a – a – há 
c) há – a – há – há – há 
d) há – a – há – há – a 
 

9. Assinale o item com pontuação CORRETA. 
 
a) Para cozinhar batatas, lave-as muito bem, faça alguns furinhos, leve, ao micro-ondas 
por dois minutos, vire-as para outro lado e deixe por mais dois minutos.  
b) Para caramelizar o açúcar,numa jarra refratária, coloque, 200 g de açúcar e adicione 3 
colheres de sopa de água. Deixe, de cinco a sete minutos em potência alta (100%) sem 
mexer, até que doure. 
c)Aqueça sua bolsa de água quente ou seu pacote de gel para dor de cabeça no micro-
ondas, contanto que não haja metal na embalagem. 
d) Ficarão, crocantes e deliciosos, os seus amendoins, no forno micro-ondas, em dois ou 
três minutos, em potência máxima. Retire, dê uma mexidinha, coloque mais 1 minuto e 
meio, mexa, e faça de novo até torrar. 

10. No outdoor a seguir, encontramos uma estratégia mal sucedida de dar publicidade a 
uma ideia. Marque a opção que denomina esse erro. 
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a) Incoerência 
b) Tautologia 
c) Impertinência 
d) Truncamento 
 
11. Em um colégio de Guarapuava, três irmãos – Mikael, Sergio e Guilherme - estudam 
na mesma sala com suas irmãs – Ingra, Júlia e Bianca. Entretanto, não sabemos quem é 
irmão de quem. Eles fazem o 6º, 7º e 8º anos, mas também não sabemos quem faz o 
quê.  
Tendo como referência as dicas abaixo,marque a alternativa que corresponde ao nome 
dos irmãos e a série colegial em que elesestudam. 
 
I- O aluno do 8º ano é irmão de Bianca. 
II- Guilherme estuda no 7º ano.  
III- Júlia não é irmã de Guilherme. 
IV- Sergio não estuda no 8º ano. 
 
a) Mikael é irmão de Bianca e estudam juntos no 8º ano. 
b) Sergio é irmão de Ingra e estudam juntos no 7º ano. 
c) Guilherme é irmão de Júlia e estudam juntos no 6º ano. 
d) Guilherme é irmão de Bianca e estudam juntos no 8º ano.  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO APOSTILA AMOSTRA – QUESTAO 1 
RESOLUÇÃO:   
Os dados procurados são: nomes das esposas e profissões. Elabore duas tabelas: uma 
principal com todos os dados e a outra com o resumo. Escolha um dos grupos de 
informações e coloque cada um dos seus elementos em uma linha. Em seguida crie uma 
coluna para cada elemento dos outros grupos. Finalmente, tome o último grupo das 
colunas e crie uma linha para cada um dos seus elementos, colocando-os abaixo da 
última linha.    
 
12.A negação de “hoje é domingo e amanhã não choverá” é: 
a) hoje não é domingo e amanhã não choverá  
b) hoje não é domingo ou amanhã choverá  
c) hoje não é domingo então amanhã choverá  
d) hoje não é domingo nem amanhã choverá  
 
Resposta: B    
Comentário:   
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Pelas regras da afirmação e negação, temos:   
 A negação de “hoje é segunda-feira” é “hoje não é segunda-feira”.  A negação de 
“amanhã não choverá” é “amanhã choverá”.  Na negação d        
deve ser alterado para o conectivo “ou” (~p v ~q).  Assim, a neg    
completa será: “hoje não é segunda-feira ou amanhã choverá” o que nos remete à 
alternativa B. 
 
13.Assinale a opção que completa a sequência:    
1 – 2 – 3 – 8 – 9 – 10 – 19 – 20 – (  )   
 
a) 21    b) 22   c) 23    d)  25 
 
a seqüência é formada pela série de três números consecutivos, portanto o próximo é o 
21.   
 
14. Considere que em uma obra da construção civil,todos os operários trabalham com 
desempenhos iguais e constantes. Sabe-se que 24 desses operários, trabalhando 6 horas 
por dia, durante 10 dias, conseguem realizar 75% de uma determinada tarefa. O número 
de operários que conseguirão realizar toda a tarefa em 15 dias, trabalhando 8 horas por 
dia, é igual a: 

a)10 

b)13 

c)16  

d)19 

http://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/matematica/nivel-medio/ 

15.Raquel tem duas peças de lona, uma com 85m e outra com 35m Para confeccionar o 
tapete ela dispõe de duas peças de tecido uma com 90 m e outra com 78 m. Sabendo-se 
que ela vai cortar as peças em tamanhos iguais e o maior possível, o número de tapete 
que ela conseguirá fazer é:  

a)15  

b)20 

c)25 

d)28  
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16. Marina vai fazer o aniversário de sua filha, Luna. Para a festinha, ela confeccionou 
60 caixinhas para brigadeiros. Em umas caixas, serão colocados 2 unidades. Em outras, 
3 unidades. Marina fez 162 brigadeiros. Quantas caixas que comportam 3 brigadeiros 
Marina fez? 

a)22  

b)28  

c)36  

d)42  

 

 

17.Sobre os atalhos do LibreOffice Writer, assinale a opção CORRETA.  

a) Cortar - “Ctrl + X”. 
b) Salvo um arquivo no writer- “Ctrl + N”. 
c) Abre um documento do writer- “Ctrl + O”. 
d) Salvo um arquivo no writer- “Ctrl+ P” . 

18. NÃO são características do Sistema Operacional Windows:   

a) Multitarefa  b) Código fechado  c) Monousuário d) Gráfico 

19. Sobre o Windows Explorer, analise: 

I-Podemos excluir arquivos.  
II- Podemos formatar pastas. 
III- Podemos renomear pastas. 
 
a)I e II são verdadeiras. 
b) I e III são verdadeiras. 
c) II e III são falsas. 
d)Todas as alternativas estão corretas. 

20. A tecla de atalho “CTRL + Q”:   

a) Remove a formatação de parágrafo.  
b) Diminui o tamanho da letra. 
c)Aplica formatação em itálico.  
d) Remove um espaço entre linhas que antecede um parágrafo.  
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 
21. No contexto profissional, a ética visa a um bom desempenho nas atividades 
profissionais, principalmente no que tange ao relacionamento com usuários e demais 
colegas de trabalho. 
Assinale a alternativa CORRETA em relação à conduta ética do servidor em uma 
instituição pública. 

a) Manter tratamento cortês e respeitoso a superiores, colegas e subordinados, 
dependendo da posição hierárquica. 
b) Manter sigilo profissional no exercício das atividades. 
c) Usar informações e influências na posição em que ocupa na empresa, visando 
vantagem pessoal. 
d) Exercer atividades para as quais não possui qualificação, a fim de agradar colegas e 
superiores. 
 
22. O padrão ético dos servidores públicos no exercício de sua função pública advém de 
sua natureza, ou seja, do caráter público e de sua relação com o público. 

A ética no Serviço público decorre de três fatores, EXCETO: 
a) Da natureza do indivíduo. 
b) Da natureza do serviço executado. 
c) Da relação do servidor com o público. 
d) Da disposição do servidor público em ajudar a população. 
 
23. O (a)_____________é a transferência dos valores arrecadados para a conta 
especifica do tesouro. 
 
a) recolhimento. b) arrecadação. c) lançamento.  d) empenho. 
 
 
24. As auditorias podem ser classificadas em: 
a) Auditoria operacional.  b)Auditoria de cumprimento.  
c) Auditoria financeira.   d)Todas as alternativas estão corretas. 
 
25. Indique a única opção que não representa um livro fiscal: 

a) Registro de Apuração de ICMS. 
b) Registro de Entradas Identificadas. 
c) Livro de Movimentação de Combustível. 
d) Registro de Inventário  
 
26. São bens tangíveis. 
 
a) Veículos. b)Terreno.      c)Dinheiro. d) Todas as alternativas estão corretas 
 
27. Nos termos do Código Tributário Nacional a obrigação tributária é: 

a) Principal ou Acessória.   b) Complementar e Regular.  
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c) Progressiva e Sistemática.   d) Vigente ou Específica. 
 
28.Princípio contábil que determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam 
reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento.    
 
a) Prudência.  b) Competência. c) Impessoalidade d) Legalidade 
 
 
29. Contabilmente, os Ativos de uma empresa são considerados como: 
 
a) Aplicações de recursos.   b) Origem de recursos.  
c)Capital de terceiros.   d) Credores. 
 
30. Considerando o que preceitua a Lei Complementar nº 101/2000, artigo 50, inciso II, 
a despesa e a assunção de compromisso serão registrados segundo o regime: 
a) de competência.    b) misto.  c) de ocorrência. d)de caixa. 
 
31. Ainda com base a Lei Complementar nº 101/2000, artigo 50:Além de obedecer às 
demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará, 
EXCETO: 
 
a) A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos 
vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de 
forma individualizada. 
b) As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e 
operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e 
fundacional, inclusive empresa estatal dependente. 
c) As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos 
financeiros e orçamentários específicos. 
d) As operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de 
financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas 
de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, não sendo 
obrigado o detalhamento da natureza e do tipo de credor. 
 
32. No sistema ______________ são registradas a arrecadação da receita, as despesas 
executadas e a movimentação extraorçamentária.  
 
a) misto.  b) de competência.   c) patrimonial.   d) financeiro. 
 
33. Em um processo de licitação em igualdade de condições, como critério de 
desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
 
a) produzidos no País. 
b)produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
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34.Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser 
celebrados: 
 
a) mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou 
remuneração. 
b) Mediante avaliação de currículo por se tratar de serviços técnicos profissionais 
especializados. 
c)Mediante avaliação de currículo e entrevista com psicólogos por se tratar de serviços 
técnicos profissionais especializados, impossibilitando fixar previamente o preço devido 
a particularidade dos serviços. 
d) Todas as alternativas estão erradas. 
 
35. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse 
público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes 
normas: 
 
a)quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração 
direta e entidades autárquicas e fundacionais e dependerá de avaliação prévia e de 
licitação na modalidade concorrência. 
b)quando móveis, não dependerá de avaliação prévia e sim, de licitação. 
c)quando imóveis, para as entidades paraestatais, não dependerão de avaliação prévia e 
nem de licitação. 
d)quando móveis, não dependerá de avaliação prévia enemde licitação. 
 
36.  As modalidades de licitação são determinadas em função dos limites, tendo em 
vista o valor estimado da contratação. Com base na contratação de obras e serviços de 
engenharia,marque a alternativa CORRETA: 
 
a) convite - até R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). 
b)tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 
c) concorrência: acima de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). 
d)convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
 
37. As contas do Ativo no Balanço Patrimonial são apresentadas: 
 
a) Em ordem de liquidezcrescente. 
b) Em ordem de liquidez decrescente. 
c) No prazo de liquidação. 
d) Prazo de pagamento. 
 
38. O estágio da despesa pública que se constitui no ato emanado de autoridade 
competente que vincula dotações de créditos orçamentários para suprir pagamentos de 
obrigações assumidas é: 
 
a) pagamento.  b) recolhimento.   c) empenho.   d) dotação.   
 
 
 



CONCURSO PÚBLICO SURG– 14/09/2014 

11 

 

39. A situação _____________________ se dá quando o valor total do Ativo é igual ao 
valor total do Passivo. 
 
a)Líquida Positiva.   b)Líquida Ativa. 
c)Líquida Nula.   d) Situação Líquida Negativa. 
 
40. Uma empresa que possui um Passivo de R$ 150.000,00 e um Ativo de R$ 
350.000,00, possui um Patrimônio Líquido de: 
 
a) R$ 400.000,00 
b) R$ 200.000,00 
c) R$ 650.000,00 
d) R$ 325.000,00 


