
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO-
RESERVA EM EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO  
EDITAL Nº 1 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2014 – CAU/RJ - NORMATIVO 
 

 

Código 
 

205 

ASSISTENTE 
FINANCEIRO 

 

 

 

Data e horário da prova: Domingo, 6/4/2014, às 14 horas 

 
INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões das provas objetiva e de redação contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de 
resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta, e 1 (um) tema para a redação; 

o um cartão de respostas ótico personalizado; e 
o uma folha de respostas de redação. 

• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e as codificações do cartão de respostas ótico e da folha de respostas da prova 
de redação estão corretas. 

• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, com a sua caligrafia usual, a 
seguinte frase: 

A melodia de seu cântico. 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetiva e de redação, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse 
tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico e o preenchimento da folha de respostas da prova de redação. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início das provas. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início das provas, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e a folha de respostas da prova de redação e 

retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas e a folha de respostas da prova de redação devidamente assinados. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente. 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do IADES: máquina 

fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; aparelho portátil de armazenamento e de 
reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro 
equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA AS PROVAS OBJETIVA E DE REDAÇÃO 
 
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas da prova objetiva e na folha de respostas da prova de redação. Caso haja algum dado 

incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas. 
• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas ótico e a folha de respostas da prova de redação não podem ser dobrados, amassados, rasurados ou manchados e nem podem conter 

nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela 

correspondente.  
 

• Marque as respostas assim: 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 

QUESTÃO 26 _______________________  

 

Considerando a legislação vigente, é correto afirmar que 
fazem parte da administração indireta as (os) 

 

(A) fundações públicas e privadas e as autarquias. 
(B) autarquias e as fundações públicas, apenas. 
(C) ministérios, as autarquias e as empresas públicas, 

apenas. 
(D) ministérios, as autarquias, as fundações públicas, as 

empresas públicas e as sociedades de economia 
mista. 

(E) autarquias e as empresas públicas. 

 

QUESTÃO 27 _______________________  

 

A respeito de ato administrativo, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A coercibilidade e a imperatividade não permeiam os 
atos negociais. 

(B) Em razão da natureza adstrita à formação do ato 
administrativo complexo, caso a parte interessada 
venha a impugná-lo judicialmente, será necessário 
apenas expressar uma das manifestações utilizadas 
para a sua formação.  

(C) Tendo em vista os atos administrativos serem 
autoexecutáveis, ou seja, poderem ser executados 
sem prévia autorização judicial, restará obstada a 
possibilidade de demanda judiciária, visando à sua 
respectiva anulação. 

(D) Pelo simples fato de o ato nulo nascer com um vício 
insanável, quando assim for declarado, produzirá 
efeitos ex nunc, restando desfeitos todos os efeitos 
por ele produzidos no passado, no presente ou que 
viriam a produzir no futuro. 

(E) Todos os atos administrativos podem ser revogados. 
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QUESTÃO 28 
 
Assinale a alternativa que apresenta um dos atributos do ato 
administrativo. 
 
(A) A competência. 
(B) A tipicidade. 
(C) A finalidade. 
(D) A forma. 
(E) O objetivo. 
 
QUESTÃO 29 ______________________  
 
Acerca das normas que disciplinam o contrato 
administrativo, dispostas na Lei no 8.666/1993, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Diante da indisponibilidade da coisa pública, não há 

qualquer possibilidade de o ente público comprar 
determinado bem mediante contrato verbal, 
sobretudo em razão da necessária publicidade dos 
atos administrativos. 

(B) Ao ente contratante é assegurado o direito de intervir 
na execução do contrato e ocupar provisoriamente 
bens móveis, imóveis, pessoal e demais serviços 
vinculados ao objeto do contrato. 

(C) Antes que a Administração Pública proceda com o 
recebimento provisório e definitivo do objeto 
licitado, o contratado nada poderá fazer. 

(D) O contrato administrativo apresenta apenas 
características próprias de direito privado. 

(E) Por sempre haver a necessidade de os contratantes 
estarem em pé de igualdade, o princípio da 
supremacia do interesse público não se aplica aos 
contratos administrativos. 

 
QUESTÃO 
 
A respeito dos contratos administrativos e das denominadas 
cláusulas exorbitantes, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Ainda que haja interesse público, não será possível a 

rescisão unilateral do contrato, por estar subjacente o 
empenho de determinada quantia de dinheiro para 
satisfazer a obrigação assumida pela Administração 
Pública. 

(B) A aplicação de penalidade direta ao contratado pelo 
órgão contratante é vedada. 

(C) O contrato administrativo poderá ser alterado 
unilateralmente pela Administração Pública. 

(D) Os contratos administrativos, para serem formados, 
precedem a oitiva análise das ponderações feitas pelo 
particular que será contratado. 

(E) No momento da contratação administrativa, é 
obrigatória a exigência de garantia do contratado.  

 
QUESTÃO 31 ______________________  
 
O Balanço Patrimonial de um ente contábil evidenciou uma 
redução do Ativo Total entre os exercícios 20X0 e 20X1. 
Com base nessa informação, é correto afirmar, com absoluta 
certeza, que 
 

(A) houve redução do Ativo Imobilizado. 
(B) houve redução do Patrimônio Líquido. 
(C) o Passivo Total permaneceu inalterado. 
(D) houve redução do Passivo Total. 
(E) o Passivo Circulante aumentou. 
 
QUESTÃO 32 _______________________  
 
Assinale a alternativa cujo lançamento contábil corresponde 
a um fato modificativo aumentativo. 
 
(A) Debita Ativo Circulante e credita Ativo não 

Circulante. 
(B) Debita Despesa e credita Ativo Circulante. 
(C) Debita Passivo Circulante e credita Ativo Circulante. 
(D) Debita Ativo não Circulante e credita Ativo 

Circulante. 
(E) Debita Ativo Circulante e credita Receita. 
 
QUESTÃO 33 _______________________  
 
A partir dos saldos das contas Caixa, Banco, Duplicatas a 
Pagar e Cliente, considere o seguinte fato contábil: 
pagamento de uma Duplicata no valor de $ 1.100 com juros 
de 10%.  

 
Caixa                                 Banco 

                 9.500                                12.820 
 
 

                Dup. a Pagar                        Clientes 
                            4.360                     11.810 
 
 
Acerca dos saldos das contas após a contabilização do fato 
contábil, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O saldo da conta Clientes é $ 10.710 devedor. 
(B) O saldo da conta Caixa diminuiu $ 1.100. 
(C) O saldo da conta Banco aumentou $ 1.100. 
(D) A conta Banco foi creditada em $ 1.210 e a conta 

Duplicatas a Pagar foi debitada em $ 1.100. 
(E) O saldo da conta Duplicatas a Pagar é $ 3.150 credor. 
 
QUESTÃO 34 _______________________  
 
Acerca do Plano de Contas, é correto afirmar que 
 
(A) cada entidade pode elaborar o próprio Plano de 

Contas, tendo em vista suas peculiaridades. 
(B) a Lei no 6.404/1976 apresenta o modelo de Plano de 

Contas a ser adotado por todas as entidades 
contábeis. 

(C) cada empresa, no momento da sua constituição, 
deverá apresentar aos órgãos competentes o seu 
Plano de Contas definitivo. 

(D) não poderá exceder o número máximo de contas 
fixado na legislação. 

(E) o uso da informática na contabilidade tornou 
dispensável a elaboração de um Plano de Contas. 
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QUESTÃO 35 ______________________  
 
Assinale a alternativa em que todos os itens elencados 
correspondem a elementos patrimoniais do Ativo. 
 
(A) Salários; vendas. 
(B) Antecipação de salários; salários a pagar. 
(C) Aplicações financeiras de liquidez; impostos a 

recuperar. 
(D) Receitas financeiras; receitas de vendas. 
(E) Empréstimos e financiamentos; fornecedores. 
 

QUESTÃO 36 ______________________  
 
Acerca dos lançamentos contábeis, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Todo lançamento contábil deverá ter apenas um 

débito e um crédito de igual valor. 
(B) Um lançamento contábil poderá ter duas contas 

debitadas, mas necessariamente deverá ter duas 
contas creditadas, de forma que o total de débitos se 
iguale ao total de créditos. 

(C) Um lançamento de terceira fórmula envolve apenas 
três contas contábeis. 

(D) Um lançamento contábil do tipo “Diversos a 
Diversos” envolve duas ou mais contas debitadas e 
duas ou mais contas creditadas. 

(E) De acordo com o método das partidas dobradas, 
nenhum lançamento contábil poderá ter mais contas 
debitadas que creditadas. 

 

QUESTÃO 37 ______________________  
 
A firma Matricial S.A. efetua o pagamento da folha de 
salários dos respectivos funcionários somente no quinto dia 
útil do mês subsequente; contudo, no dia 15 de cada mês, a 
firma faz uma antecipação de 30% dos salários. 
Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que 
o registro contábil da antecipação de salários se fará por um 
lançamento a débito em uma conta 
 
(A) de Despesas e um lançamento a crédito em uma 

conta do Passivo. 
(B) do Passivo e um lançamento a crédito em uma conta 

do Ativo. 
(C) do Ativo e um lançamento a crédito em uma conta do 

Ativo. 
(D) de Despesas e um lançamento a crédito em uma 

conta do Ativo. 
(E) do Ativo e um lançamento a crédito em uma conta do 

Passivo. 
 

QUESTÃO 38 ______________________  
 
Observe o seguinte lançamento contábil: 
 
Debita – Caixa......$ 1.000 
Credita – Estoque de Mercadorias.....$ 700 
 
Considerando esses dados, assinale a alternativa que 
complementa corretamente o lançamento apresentado. 
 
(A) Debita – Custo das Mercadorias Vendidas 

(CMV)......$ 700 
Credita – Receita de Vendas.....$ 1.000 

(B) Credita – Receita de Vendas.....$ 300 
 

(C) Credita – Custo das Mercadorias Vendidas 
(CMV).....$ 300 
 

(D) Debita – Custo das Mercadorias Vendidas 
(CMV).....$ 300 
Credita – Estoque de Mercadorias.....$ 600 
 

(E) Debita – Estoque de Mercadorias.....$ 300 
Credita – Custo das Mercadorias Vendidas 
(CMV).....$ 600 
 

 
QUESTÃO 39 _______________________  
 
Os saldos das contas a seguir foram levantados em 
31/8/20X1. 
 

CONTAS SALDO 
Caixa 9.400 
Capital social 50.000 
Banco c/ movimento 18.600 
Clientes 7.500 
Equipamentos 9.700 
Mercadorias 23.400 
Móveis 18.500 
Veículos 26.100 
Fornecedores 22.300 
Empréstimos 37.300 
Duplicatas a pagar 9.200 
Prejuízos acumulados (5.600) 

 
Em 1o/9/20X1, ocorreram as seguintes movimentações: 
 
I – Aquisição de equipamentos no valor de $ 5.000, para 
pagamento em 60 dias por meio de duplicata. 
II – Pagamento de fornecedores com cheque no valor de       
$ 3.200. 
III – Depósito em dinheiro de $ 6.200 na conta-corrente da 
empresa. 
 
Ao elaborar o Balancete de Verificação, em 1o/9/20X1, é 
correto afirmar que o saldo das contas devedoras totalizou 
 
(A) $ 14.400. 
(B) $ 28.800. 
(C) $ 113.200. 
(D) $ 115.000. 
(E) $ 127.600. 
 
QUESTÃO 40 _______________________  
 
Por meio da análise de um Balanço Patrimonial de um único 
exercício, identifica(m)-se 
 
(A) o total das obrigações de curto prazo da entidade. 
(B) como o lucro do exercício foi formado. 
(C) todas as receitas geradas e as despesas incorridas no 

exercício.  
(D) o aumento no capital de giro da empresa. 
(E) as variações ocorridas no fluxo de caixa. 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
Considere hipoteticamente que o Balanço Patrimonial da 
companhia Sucesso S.A. revelou uma situação de Capital 
Circulante Líquido (CCL) negativo, ou seja, AC < PC. 
 

ATIVO PASSIVO 
Ativo Circulante 
Caixa e Bancos                 500 
Estoques                        2.000 
Duplicatas                         500 
 
Ativo não Circulante   
Móveis e Equipamentos 
2.000 
Imóveis                          6.000 

Passivo Circulante          4.000 
Passivo não Circulante  2.000 
 
Patrimônio Líquido        5.000 

 
Com base nessas informações, é correto afirmar que o fato 
contábil que tornaria o CCL positivo é o (a) 
 
(A) empréstimo de curto prazo no valor de $ 6.000. 
(B) venda de imóvel avaliado em $ 6.000 por $ 5.000. 
(C) aumento de capital em bens (imóvel) no valor de  

$ 6.000. 
(D) venda de mercadorias no valor de $ 1.500 com custo 

(CMV) de $ 1.000. 
(E) financiamento de longo prazo para construção de 

uma nova fábrica. 
 
QUESTÃO 42 ______________________  
 
Considere hipoteticamente que a companhia Método 
Comércio e Indústria Ltda. levantou os saldos das contas a 
seguir, para fins de elaboração da Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE) e da apuração do resultado. 
 

Receita bruta de vendas  39.000 
Custo das mercadorias 
vendidas 15.000 
Despesas com vendas 3.800 
Compras  12.000 
Devoluções e abatimentos 3.000 
Receita não operacional 600 
Despesas administrativas 2.100 
Estoque inicial 7.000 
Provisão p/ Imposto de 
Renda 2.800 
Estoque final 4.000 
Despesas financeiras 900 
Receitas financeiras 300 
Impostos sobre vendas 5.500 

 
A esse respeito, é correto afirmar que o lucro operacional da 
companhia totalizou 
 
(A) $ 8.000. 
(B) $ 10.200. 
(C) $ 10.800. 
(D) $ 15.500. 
(E) $ 30.500. 

QUESTÃO 43 _______________________  
 
A análise vertical dos balanços de 20X0 e 20X1 revelou que 
a participação do Ativo Circulante no Ativo Total reduziu-se 
de 62,5% para 61,3%, enquanto a análise horizontal 
evidenciou crescimento no índice de 100 para 116 de um 
exercício para o outro.    
 

20X0 20X1 
ATIVO Valores AV AH Valores AV AH 

Ativo Circulante 62,5 100 87.000 61,3 116,0
Ativo não 
Circulante 37,5 100 122,2
TOTAL 120.000 100 100
 
Com base nessas informações, é correto afirmar que o (a) 
 
(A) Ativo Circulante cresceu 16% entre 20X0 e 20X1. 
(B) Ativo Circulante reduziu-se em valores absolutos. 
(C) Ativo Circulante aumentou mais que o Ativo não 

Circulante em valores percentuais. 
(D) Ativo Total não se alterou. 
(E) redução no Ativo Circulante causou redução no 

Ativo Total. 
 
QUESTÃO 44 _______________________  
 
Analise o Balanço Patrimonial a seguir. 
 

ATIVO PASSIVO 
Ativo Circulante 
Caixa e Bancos         900 
Estoques                 1.300 
Duplicatas                 600 
 
Ativo não Circulante   
Móveis e Equipamentos 
800 
Imóveis                   5.000 

Passivo Circulante 
Fornecedores           1.000 
Salários a Pagar         500 
Encargos a Recolher  250 
          
Passivo não Circulante  
1.200 
 
Patrimônio Líquido 
5.650 

 
Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O índice de liquidez corrente é menor que 1. 
(B) O índice de liquidez imediata é maior que 1. 
(C) O índice de rentabilidade é 30%. 
(D) Para cada $ 1 de dívida de curto prazo, a empresa 

dispõe de $ 1,6 de ativos conversíveis em dinheiro no 
curto prazo. 

(E) O índice de margem líquida é 18%. 
 

QUESTÃO 45 _______________________  
 
O índice de liquidez imediata (LI) indica quanto uma 
empresa possui de recursos imediatamente disponíveis para 
liquidar compromissos de curto prazo. Com relação a esse 
assunto, é correto afirmar que a fórmula para se calcular esse 
índice é a seguinte: 
 
(A) LI = Ativo Circulante/Passivo Circulante. 
(B) LI = Disponibilidades/Passivo Circulante. 
(C) LI = Passivo Circulante/Exigível Total. 
(D) LI = Lucro Líquido/Receita Líquida. 
(E) LI = Lucro Bruto/Receita Líquida. 



 

CONCURSO PÚBLICO CAU/RJ Código 205 - Assistente Financeiro Página 10/13 

QUESTÃO 46  ______________________  
 
O resultado orçamentário do exercício de um ente público, 
apurado no Balanço Orçamentário, evidenciou superávit de  
$ 15.000. Nesse caso, é correto afirmar que 
 
(A) houve excesso de arrecadação. 
(B) a receita prevista excedeu em $ 15.000 a receita 

executada. 
(C) a receita arrecadada foi maior que a despesa 

executada. 
(D) houve economia de despesa. 
(E) a receita prevista foi maior que a despesa fixada.  
 

QUESTÃO 47  ______________________  
 
De acordo com a Lei no 4.320/1964, assinale a alternativa 
correta quanto à demonstração contábil cuja estrutura 
evidencia, do lado esquerdo, as receitas orçamentária e 
extraorçamentária acrescidas do saldo disponível do 
exercício anterior e, do lado direito, as despesas orçamentária 
e extraorçamentária somadas ao saldo disponível para o 
exercício seguinte. 
 
(A) Balanço Patrimonial. 
(B) Balanço Orçamentário. 
(C) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
(D) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
(E) Balanço Financeiro. 
 

QUESTÃO 48  ______________________  
 
De acordo com as normas brasileiras de contabilidade 
aplicadas ao setor público NBC T 16.6, a Demonstração dos 
Fluxos de Caixa (DFC) deve ser elaborada pelo método 
direto ou indireto. Acerca disso, é correto afirmar que a 
elaboração da DFC pelo método direto é feita a partir 
 
(A) de ajustes ao resultado patrimonial. 
(B) dos ingressos decorrentes de receitas originárias e 

derivadas. 
(C) das principais classes de recebimentos e pagamentos 

brutos. 
(D) dos recursos relacionados à captação e à amortização 

de empréstimos e financiamentos. 
(E) dos recursos relacionados à aquisição e à alienação 

de Ativo não Circulante. 
 
 
QUESTÃO 49  ______________________  
 
É correto afirmar que constitui violação ao princípio 
orçamentário da exclusividade 
 
(A) fixar despesas em valor superior à previsão de 

receita. 
(B) prever receita e fixar despesa para períodos 

superiores a um ano. 
(C) elaborar orçamentos distintos para cada um dos 

Poderes da União. 
(D) excluir da Lei Orçamentária parte da receita prevista 

para uso discricionário pelo Poder Executivo. 
(E) incluir na Lei Orçamentária Anual matéria estranha à 

previsão de receita e à fixação da despesa. 

QUESTÃO 50  _______________________  
 
Considerando que o saldo contábil da conta Bancos C/ 
Movimento é credor, a fim de corrigir a irregularidade,  
deve-se 
 
(A) registrar o valor do saldo como perdas financeiras. 
(B) debitar a conta Bancos e creditar uma conta de 

Despesa.  
(C) colocar o saldo excedente em uma aplicação 

financeira de liquidez. 
(D) deixar como está, pois a conta Bancos é do Ativo e 

tem saldo credor. 
(E) debitar a conta Bancos e creditar a conta 

Empréstimos Bancários. 
 

Área livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




