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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO 
 
INSTRUÇÃO: As QUESTÕES de 1 a 11 devem ser respondidas com base no 

TEXTO 1. 
 

TEXTO 1 

O mercado de palestras no Brasil vive uma fase de reaquecimento decorrente da 
retomada do crescimento da economia. Na ânsia de treinar os funcionários, melhorar o 
ambiente de trabalho e aumentar a produtividade, as maiores companhias brasileiras voltaram 
a gastar dinheiro contratando gurus. Na lista de convidados para falar, aparecem profissionais 
de especialidades variadas, desde economistas, consultores estrangeiros e professores, até 
mágicos, esportistas e um carnavalesco. "Estamos falando de uma atividade muito bem 
remunerada, um filão que atrai cada vez mais gente", diz Priscila David, da agência de 
contratação de palestrantes Palavra.  

O efeito dessa procura para os profissionais da área foi imediato. De um lado, a 
concorrência proliferou. Desde 2003 vem aumentando muito o número de pessoas que 
cobiçam esse mercado – nem todas bem preparadas. De outro lado, os palestrantes já 
estabelecidos estão com a agenda lotada. Os mais cotados recebem de três a cinco vezes 
mais convites do que podem atender e se dão ao luxo de escolher as empresas para as quais 
prestarão serviço. Todos numa agitação impressionante. Mas será que essas palestras 
provocam um efeito prático, além de engordar a conta bancária do palestrante? As empresas 
que os contratam retêm alguma informação útil?  

A excelência em certas profissões pode ser aferida de forma um pouco simplificada. O 
dentista, por exemplo. Quando o paciente chega ao consultório com dor de dente, espera-se 
que a dor passe com o fim do tratamento. Valeu a pena ir ao dentista só se a dor tiver passado! 
Do contrário, não valeu. Na linha de montagem, pode-se aferir a qualidade do profissional ao 
se contar quantas peças sem defeito ele produziu. No setor de transportes, pode-se verificar 
se a mercadoria foi entregue no prazo estipulado. Mas a situação muda de figura quando se 
trata, por exemplo, de uma campanha de marketing. Não há como saber de antemão quantos 
clientes serão sensibilizados por uma propaganda nem se a mensagem veiculada vai atraí-los a 
comprar ou, ao contrário, irritá-los. Quando se investe no desenvolvimento de um produto 
novo, vale a mesma lógica. É impossível saber que valor ele terá no mercado quando estiver 
pronto. As palestras estão mais próximas desse mundo do intangível. Elas não obedecem a 
uma relação de causa e efeito. Seu efeito reside no campo das probabilidades. Mas ainda 
assim, feitas todas as ressalvas, pode-se dizer que dão resultado. 

Uma palestra é parte de um conjunto de ações tomadas com o intuito de aumentar as 
chances de atingir um objetivo. A idéia é que o palestrante seja capaz de relatar conceitos, 
expor exemplos, contar casos que tragam novas perspectivas a seus ouvintes. Essas novas 
perspectivas são um manancial de possibilidades para levar a ações que tragam resultados 
para a empresa. Nesse terreno do intangível, acaba-se criando uma corrida pelas idéias. O 
resultado disso é que, onde surge um guru, aparece uma platéia animada para ouvi-lo.  
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Isso não quer dizer que qualquer palestra valha a pena. Se a empresa pensa em 
motivação sem antes investir em competência, está seguindo uma receita para o desastre. 
Empolgar-se com uma sugestão e não ser capaz de adaptá-la à sua realidade é outra fórmula 
de fracasso. Abraçar um discurso democrático, mas não trocar as práticas autoritárias é um 
terceiro caminho para o fiasco – a companhia passa a ser vista como cínica por seus 
funcionários. Pelo lado dos palestrantes, também é óbvio que há os bons e os ruins. Mas, de 
alguma forma, o mercado se regula. Os profissionais oferecem soluções diversas, e os que 
conseguem atender melhor às necessidades das empresas fazem mais sucesso.  

São inúmeras as possibilidades de especialização e muitos os prestadores de serviço.  
Destarte, é natural que este seja um mercado confuso e extremamente competitivo. Como em 
toda atividade, há os bem cotados e os aproveitadores, os que deixam seus clientes mais ou 
menos felizes. 

 
COHEN, David. Exame 22 nov. 2004. Disponível em 

http://portalexame.abril.com.br/ (Fragmento adaptado) 
 

 
QUESTÃO 01 
 
Assinale a alternativa que apresenta o título mais adequado ao tema central do 
texto. 
 
A) Os gurus não falham. 
B) Quem quer ouvi-los? 
C) O valor das palestras. 
D) O mercado da auto-ajuda. 
 
 
QUESTÃO 02 
 
São causas do reaquecimento do mercado de palestras no Brasil, EXCETO 
 
A) a aspiração dos empresários pelo aperfeiçoamento do ambiente de trabalho. 
B) a necessidade de contratação de novos funcionários mais bem qualificados. 
C) o desejo dos empresários pela ampliação da produtividade nas empresas. 
D) o recente aumento da produção de mercadorias e serviços ocorrido no país. 
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QUESTÃO 03 
 
No desenvolvimento de seu texto, o autor NÃO  
 
A) define um conceito. 
B) entra em contradição. 
C) faz comparações.  
D) insere exemplos. 
 
 
QUESTÃO 04 
 
NÃO é função do último parágrafo do texto 
 
A) ampliar o desenvolvimento das idéias.  
B) reafirmar as idéias da introdução.  
C) apresentar um ponto de vista pessoal.  
D) retomar idéias desenvolvidas no texto. 
 
 
QUESTÃO 05 
 
O objetivo principal do texto é 
 
A) apontar a necessidade de as empresas brasileiras investirem na contratação 

de gurus especialistas em dar palestras. 
B) demonstrar o modo de as empresas brasileiras preocuparem-se com o bem-

estar e a satisfação de seus funcionários. 
C) informar as principais vantagens de um novo campo de trabalho bem 

remunerado e acessível a qualquer profissional. 
D) promover uma reflexão sobre os efeitos de uma atividade atualmente 

valorizada por grandes empresas no Brasil. 
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QUESTÃO 06 
 
A alternativa em que o sentido da palavra no texto foi corretamente identificado 
nos parênteses é 
 
A) filão [linha 7] – (fonte de lucros e de vantagens). 
B) proliferou [linha 10] – (fez-se representado). 
C) aferida [linha 17] – (diz-se do que foi suprimido). 
D) perspectivas [linha 32] – (sagacidades evidentes). 
 
 
QUESTÃO 07 
 
O par de palavras abaixo, de acordo com o sentido que a primeira tem no texto, 
apresenta uma relação de antonímia em 
 
A) cobiçam [linha 11] – anelam. 
B) cotados [linha 12] – estimados. 
C) ressalvas [linha 29] – restrições. 
D) manancial [linha 33] – ocaso. 
 
 
QUESTÃO 08 
 
Leia estas assertivas. 
 
I. Além da contratação de palestrantes, há outras estratégias para se ampliarem 

as oportunidades de uma meta a ser alcançada. 
II. Embora os profissionais convidados sejam de diferentes áreas e 

especialidades, para falar nas empresas é indispensável que sejam cultos. 
III. Os palestrantes mais cobiçados não dispõem de tempo para atender a todos 

os convites, por isso suas palestras são as de menor duração.  
 
A(s) assertiva(s) que pode(m) ser comprovada(s) pelo texto é (são) 
 
A) apenas a I. 
B) apenas a II. 
C) apenas a III. 
D) I, II e III. 
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QUESTÃO 09 
 
NÃO é finalidade dos palestrantes 
 
A) atender melhor às necessidades e demandas das empresas. 
B) contribuir  para o treinamento e produtividade dos ouvintes. 
C) estimular maior competição entre funcionários da empresa.  
D) incitar condições favoráveis para o sucesso das empresas. 
 
 
QUESTÃO 10 
 
Em todas as alternativas, o termo destacado remete a palestrantes, EXCETO em  
 
A) As empresas que os contratam aprendem alguma coisa... 
B) ...nem se a mensagem veiculada vai atraí-los... 
C) Os mais cotados recebem de três a cinco vezes mais convites...  
D) Os profissionais oferecem soluções diversas ... 
 
 
QUESTÃO 11 
 
Leia estas assertivas. 
 
I. A empresa que pensa em motivação deve escolher o palestrante mais 

adequado a esse propósito específico, mesmo que, para isso, o indicado seja 
um dos menos cotados no mercado. 

II. É impossível saber se um palestrante é bom ou ruim e também é impossível 
saber seu valor no mercado, antes de se fazer um convite a ele para falar 
diante de uma platéia.  

III. Existem palestrantes bem cotados e os aproveitadores, ambos deixam os seus 
clientes mais felizes, embora os primeiros sejam os de renome e os segundos 
sejam os menos conhecidos. 

 
NÃO podem ser comprovadas no texto, as assertivas 
 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) I e III. 
D) I, II e III. 
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QUESTÃO 12 
 
Leia este texto. 
 

TEXTO 2 

VAMOS DE TÁXI? 
 
O amarelo é a cor predominante nas ruas do centro do Rio de Janeiro. É notória a 
quantidade de táxis que circulam diariamente em qualquer parte da cidade, como 
se pode evidenciar em suas principais ruas e avenidas. E há passageiros dentro. 
Não tenho números, mas suponho que a taxa de crescimento desse meio de 
transporte experimentou aumentos constantes nos últimos anos. E isso parece 
bom, pois pode sinalizar uma mudança de interesses ou, simplesmente, refletir 
uma ação ajuizada de alguns, com prováveis vantagens coletivas. Um número 
maior de táxis pode ser associado a menos carros nas ruas, pois seus usuários 
não são tipicamente os mesmos dos meios de transporte de massa. O trânsito e o 
ambiente agradecem. 

Ronir Raggio Luz, in Revista Ciência Hoje, vol. 37, n° 219, p. 70. 
 
Assinale a alternativa que apresenta inconsistência lógica, de acordo com esse 
texto. 
 
A) Se há uma cor predominante dos táxis no Rio de Janeiro, é visível a 

quantidade de veículos que circulam naquela cidade.  
B) Se diariamente há passageiros em potencial, são vistos táxis em qualquer rua 

e avenida na cidade do Rio de Janeiro. 
C) Se é evidente a cor amarela dos táxis do Rio de Janeiro, a taxa de 

crescimento desse meio de transporte aumentou. 
D) Se houve diminuição de carros nas ruas do Rio de Janeiro, as pessoas 

preferiram usar outros meios de transporte.  
 
 
INSTRUÇÃO: As QUESTÕES 13 e 14 devem ser respondidas com base nos 

TEXTOS 3 e 4. 
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TEXTO 3 

 
As revoluções da língua durante o século 21 

 
No início do século 21, o mundo todo observa uma série de transformações 
lingüísticas dramáticas, que segundo o pesquisador David Crystal marca uma 
nova era na evolução da linguagem humana. Ele diz que três importantes 
tendências são responsáveis por essas alterações: a emergência do inglês como 
primeira língua global de fato, a crise enfrentada por muitas línguas ameaçadas de 
extinção e o efeito da internet sobre a linguagem, que oferece uma terceira forma 
de comunicação, diferente da fala e da escrita e motiva o surgimento de 
variedades lingüísticas novas. “Pode parecer um truísmo, mas é necessário que 
se diga: numa era de comunicação global, todos precisam ter consciência da 
língua”, afirma Crystal. 
 

(Estado de S. Paulo, 19 fev. 2006.) 
 
 

TEXTO 4 

Fluente em inglês deixa de ter ‘vantagem econômica’ 
 
A histórica vantagem econômica dos falantes nativos de inglês está com os dias 
contados, uma vez que a língua está perto de se tornar uma habilidade universal. 
É o que demonstra estudo encomendado pelo British Council (organização 
internacional oficial do Reino Unido para assuntos culturais e educacionais). 
O estudo prevê que em pouco tempo o mercado de trabalho não verá mais a língua 
inglesa como um diferencial na contratação de profissionais: habilidades como o 
domínio do mandarim e do espanhol serão tão exigidas quanto a fluência em inglês. 
De acordo com David Graddol, lingüista especializado em educação para 
estrangeiros e autor do relatório, os profissionais terão de oferecer mais do que 
domínio desse idioma. “Estamos em um mundo em que, se você vai para uma 
entrevista de emprego somente com o inglês, isso não será o suficiente. As 
empresas esperam algo mais do candidato e exigem, além de um excelente 
domínio do inglês, o domínio de outras línguas também”, afirma. 
Graddol diz ainda em seu relatório que o inglês, a segunda língua mais falada no 
mundo, já foi completamente incorporada por governos, universidades e nos 
ambientes de negócios e que nem sempre os falantes nativos são bem-vindos. 
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“Em organizações em que o inglês já é uma língua incorporada, as reuniões 
correm melhor quando não há falantes nativos presentes”, avalia Graddol, que 
considera que em países como os da Ásia, existe uma preferência por professores 
de inglês que não sejam falantes nativos. “Professores da Bélgica, por exemplo, 
são mais bem aceitos pelos estudantes do que os vindos do Reino Unido e dos 
Estados Unidos”, completa. 
Companhias americanas e inglesas especializadas em material didático para 
estudantes da língua também podem perder mercado diante dessa tendência: a 
demanda por livros com uma linguagem mais próxima da de outras realidades é 
cada vez maior. Em poucos anos, haverá cerca de 2 bilhões de pessoas cuja 
língua nativa não é o inglês estudando o idioma. O estudo de Graddol recomenda 
que Reino Unido e EUA invistam em material especializado para estudantes 
estrangeiros para suprir a crescente demanda. 
 

(Folha de S. Paulo, 15 fev. 2006.) 
 
 
QUESTÃO 13 
 
A relação entre esses dois textos está sintetizada em: 
 
A) David Crystal defende que a internet dará conta de unificar o uso do inglês e 

de outras línguas, e David Graddol pondera que isso ocorrerá sobretudo na 
área de oferta e procura de empregos. 

B) David Crystal alerta que as línguas ameaçadas de extinção estão dando 
espaço às línguas emergentes, e David Graddol exemplifica o fenômeno com 
o espanhol e o mandarim. 

C) David Crystal prevê que o inglês será a primeira língua global de fato, mas 
David Graddol diz que, além do inglês, os candidatos a emprego devem 
dominar outras línguas, como o espanhol e o mandarim. 

D) David Crystal profetiza o surgimento de uma terceira forma de comunicação, 
diferente da fala e da escrita, que motiva o surgimento de variedades 
lingüísticas, dentre as quais se incluem as línguas citadas por David Graddol. 
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QUESTÃO 14 
 
Assinale a alternativa em que há correspondência de sentido entre os pares de 
frases abaixo.  
 
A) “Em organizações em que o inglês já é uma língua incorporada, as reuniões 

correm melhor quando não há falantes nativos presentes.” 
 

As reuniões de falantes nativos correm melhor em organizações em que o 
inglês não é uma língua incorporada. 

 
B) “Em países como os da Ásia, existe uma preferência por professores de inglês 

que não sejam falantes nativos.“ 
 

Os anglófonos que nasceram na Ásia são os preferidos de empresas que 
procuram professores de inglês. 

 
C) “Companhias americanas e inglesas especializadas em material didático para 

estudantes da língua também podem perder mercado diante dessa tendência: 
a demanda por livros com uma linguagem mais próxima da de outras 
realidades é cada vez maior.” 
 
Há uma demanda cada vez maior por livros didáticos próximos a outras 
realidades, e as companhias americanas e inglesas especializadas em 
material didático do inglês podem perder mercado por causa dessa tendência. 

 
D) “’Pode parecer um truísmo, mas é necessário que se diga: numa era de 

comunicação global, todos precisam ter consciência da língua’, afirma 
Crystal.” 

 
Crystal afirma que, embora pareça um truísmo, é preciso questionar se, numa 
era de comunicação global, todos precisam ter consciência da língua. 
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QUESTÃO 15 
 
Segundo a Lei 8.112/90, é correto afirmar que a demissão será aplicada nas 
seguintes situações, EXCETO. 
 
A) Improbidade administrativa. 
B) Abandono de cargo. 
C) Ausência intencional do servidor ao serviço por 15 dias consecutivos. 
D) Corrupção. 
 
 
QUESTÃO 16 
 
Todas as afirmativas abaixo estão incorretas segundo o Regime Jurídico Único, 
EXCETO. 
 
A) A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 

dias, contados da publicação do ato de provimento. 
B) A posse não ocorrerá mediante procuração específica. 
C) Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer em 30 

dias, contados da publicação do ato de provimento. 
D) A posse dar-se-á pela assinatura da Carteira Profissional, onde deverá constar 

o número do ato oficial. 
 
 
QUESTÃO 17 
 
São deveres do servidor público segundo a Lei 8.112/90, EXCETO. 
 
A) Cumprir todas as ordens superiores. 
B) Observar as normas legais e regulamentares. 
C) Ser leal às instituições a que servir. 
D) Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 
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QUESTÃO 18 
 
João Augusto é submetido à junta médica oficial que declara insubsistentes os 
motivos de sua aposentadoria por invalidez. Em virtude de tal fato, reassume o 
cargo de Secretário Executivo que ocupava anteriormente. O provimento derivado 
em questão denomina-se: 
 
A) Readaptação. 
B) Reversão. 
C) Reintegração. 
D) Recondução. 
 
 
 
QUESTÃO 19 
 
José Caetano, aprovado e nomeado para o cargo de técnico de contabilidade na 
UFMG, sendo inabilitado no estágio probatório, 
 
A) será exonerado de ofício, acarretando a vacância do citado cargo. 
B) poderá ser colocado em disponibilidade, sem remuneração. 
C) deverá cumprir novo estágio probatório. 
D) será readaptado para cargo compatível com sua capacidade laboral. 
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QUESTÃO 20 
 
Analise as afirmativas abaixo segundo o Código de Ética do servidor público, 
Decreto 1.171/94. 

 

I. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra 
qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder 
Estatal. 

II. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato 
contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. 

III. Ser assíduo e freqüente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca 
danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. 

IV. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação 
pertinentes ao órgão, onde exerce suas funções. 

 

Marque a alternativa CORRETA. 

 

A) Estão corretas as afirmativas II, III e IV. 
B) Todas as afirmativas estão corretas. 
C) Estão corretas as afirmativas II e IV. 
D) Estão corretas as afirmativas III e IV. 
 



CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2008 PROVA ESPECÍFICA – CONTADOR 
 

13 

PROVA DE CONTADOR 
 
QUESTÃO 21 
 
Analise as assertivas abaixo sobre Contabilidade Pública: 
 
I. Tem como objeto o patrimônio e o orçamento, inclusive os bens de uso 

comum. 
II. Adota o regime contábil misto, que está definido em Lei. 
III. Registra atos, cujo controle é realizado no sistema de compensação. 
IV. Evidencia os fatos ligados à Administração Orçamentária, Financeira, 

Patrimonial e Industrial. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas I, II e III são verdadeiras. 
B) Apenas I, II e IV são verdadeiras. 
C) Apenas I, III e IV são verdadeiras. 
D) Apenas II, III e IV são verdadeiras. 
 
 
QUESTÃO 22 
 
Conforme Silva (2002), o tipo de orçamento utilizado no Brasil é o misto, cuja 
 
A) elaboração, aprovação, execução e controle é da competência do Poder 

Executivo, não sendo necessária intervenção do Poder Legislativo. 
B) elaboração e execução é da competência do Poder Executivo, cabendo ao 

Poder Legislativo sua votação e controle. 
C) elaboração é de competência do Poder Legislativo, cabendo ao Poder 

Executivo sua execução e controle. 
D) elaboração, votação e aprovação é da competência do Poder Legislativo, 

cabendo ao Poder Executivo sua execução. 
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QUESTÃO 23 
 
Analise as afirmativas abaixo, atribuindo V para as VERDADEIRAS e F para as 
FALSAS: 
 
(      ) A Lei nº 4.320/64 determina obediência aos princípios orçamentários da 

unidade, universalidade e anualidade. 
(      ) De acordo com a Lei nº 8.666/93, para execução de qualquer despesa 

orçamentária é indispensável que se dê abertura aos processos licitatórios. 
(      ) A Constituição Federal determina que a Lei de diretrizes orçamentárias 

compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. 
(      ) De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, os orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias são instrumentos da gestão fiscal. 
 
Assinale a seqüência CORRETA: 
 
A) V, F, V, V. 
B) V, V, V, F. 
C) F, F, F, V. 
D) F, V, F, F. 
 
 
QUESTÃO 24 
 
Na previsão da Receita Pública, os entes públicos competentes observarão as 
normas técnicas e legais. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é 
INCORRETO afirmar que os entes considerarão os efeitos 
 
A) da média dos últimos três anos. 
B) da variação do índice de preços. 
C) das alterações na legislação. 
D) do crescimento econômico. 
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QUESTÃO 25 
 
 Analise as informações abaixo relativas ao Exercício X6. 
 

Fatos ocorridos durante o Exercício X6 Valores em R$ 

Receitas e Despesas autorizadas em equilíbrio 50.000,00 
Abertura de créditos adicionais suplementares 15.000,00 
Excesso de arrecadação 25.000,00 
Anulação de dotações 5.000,00 
Despesas empenhadas e pagas 35.000,00 
Economia de despesa 5.000,00 
Despesas empenhadas e não pagas 20.000,00 

 
Com base nas informações acima, é CORRETO afirmar que o resultado 
orçamentário do Exercício é: 
 
A) Déficit de R$ 10.000,00. 
B) Déficit de R$ 15.000,00. 
C) Superávit de R$ 20.000,00. 
D) Superávit de R$ 25.000,00. 
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QUESTÃO 26 
 
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, analise as assertivas abaixo 
relativas ao Balanço Orçamentário: 
 
I. Deverá ser elaborado e publicado até 30 dias após o encerramento do 

Exercício Social. 
II. É parte integrante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
III. Especificará, por categoria econômica, as receitas por fonte e as despesas por 

grupo de natureza. 
IV. Era publicado em conjunto com os demonstrativos da execução das receitas e 

das despesas. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Apenas I, II e IV são verdadeiras. 
B) Apenas I, II e III são verdadeiras. 
C) Apenas I, III e IV são verdadeiras. 
D) Apenas II, III e IV são verdadeiras. 
 
 
QUESTÃO 27 
 
No que se refere aos Balanços Públicos, está INCORRETO afirmar que: 
 
A) Na Demonstração das Variações Patrimoniais será apurado o resultado 

patrimonial do exercício. 
B) No Balanço Patrimonial são apurados o déficit e o superávit financeiro. 
C) O Balanço Financeiro incluirá as receitas e despesas segundo o regime misto, 

ou seja, de caixa para as receitas e de competência para as despesas. 
D) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas orçamentárias, 

bem como as extra-orçamentárias, confrontando as previstas com as 
realizadas. 
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QUESTÃO 28 
 
Analise as informações abaixo extraídas de um Balanço Patrimonial hipotético: 
 

Contas Valores dos Saldos em R$ 

Bens imóveis 80.000,00 
Bens móveis 180.000,00 
Créditos fiscais inscritos 55.000,00 
Débitos de tesouraria 55.000,00 
Depósitos 35.000,00 
Disponível 75.000,00 
Dívida fundada externa 140.000,00 
Dívida fundada interna 80.000,00 
Realizável 40.000,00 
Restos a pagar processados 90.000,00 
Serviço da Dívida a pagar 20.000,00 
Valores 20.000,00 

 
Com base apenas em informações constantes no quadro acima e, considerando 
que tanto o Ativo Compensado quanto o Passivo Compensado correspondem a 
R$ 30.000,00, é CORRETO afirmar que o Saldo Patrimonial é de: 
 
A) R$ 5.000,00. 
B) R$ 30.000,00. 
C) R$ 260.000,00. 
D) R$ 480.000,00. 
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QUESTÃO 29 
 
No que concerne a Empenho, estágio da execução da despesa orçamentária, é 
CORRETO afirmar que 
 
A) é ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de condição. 
B) é um documento que deverá ser emitido pelo Sistema Integrado da 

Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. 
C) poderá ser feito por estimativa, quando as despesas contratuais e outras 

estiverem sujeitas a parcelamento. 
D) poderá ser dispensado em casos especiais previstos na legislação específica. 
 
 
QUESTÃO 30 
 
Analise as informações abaixo, extraídas do Balanço Patrimonial da Instituição 
Federal Alfa, elaborado de acordo com a Lei 4.320/64: 
 

Grupos de Contas Valores em R$ 

Passivo Compensado 40.000,00 
Passivo Financeiro 30.000,00 
Passivo Permanente 70.000,00 
Passivo Real Descoberto 10.000,00 

 
Com base apenas nas informações acima, é CORRETO afirmar que o valor total 
do Ativo é: 
 
A) R$ 110.000,00. 
B) R$ 120.000,00. 
C) R$ 140.000,00. 
D) R$ 150.000,00. 
 
 



CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2008 PROVA ESPECÍFICA – CONTADOR 
 

19 

QUESTÃO 31 
 
Com relação às contas de Ativo e Passivo do Balanço Patrimonial, é CORRETO 
afirmar que 
 
A) o Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis que 

dependam de autorização orçamentária e os valores numerários. 
B) o Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja 

mobilização ou alienação independam de autorização legislativa. 
C) o Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras, cujo 

pagamento depende de autorização orçamentária. 
D) o Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que 

dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. 
 
 
QUESTÃO 32 
 
Analise as informações abaixo, extraídas de um Balanço Financeiro hipotético, 
findo em 31/12/X7. 
 

 Valores dos Saldos em R$ 
Depósitos recebidos 15.000,00 
Despesa orçamentária 190.000,00 
Operações de crédito 30.000,00 
Receitas Tributárias 90.000,00 
Restos a pagar – inscrição 55.000,00 
Restos a pagar – pagos 60.000,00 
Saldo para exercício seguinte 25.000,00 
Transferências correntes recebidas 120.000,00 
Serviço da Dívida a pagar - pago 45.000,00 

 
Com base apenas nas informações acima, está CORRETO afirmar que: 
 
A) a Despesa Orçamentária paga no período corresponde a R$ 190.000,00. 
B) a Receita Orçamentária arrecadada no período corresponde a R$ 225.000,00. 
C) o Resultado Financeiro do período corresponde a R$ 25.000,00. 
D) o Saldo do Exercício Financeiro Anterior corresponde a R$ 10.000,00. 
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QUESTÃO 33 
 
 É CORRETO afirmar que pertencem ao Exercício Financeiro: 
 
A) As receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. 
B) As receitas nele previstas e as despesas nele fixadas. 
C) As receitas nele recolhidas e as despesas nele liquidadas. 
D) As receitas nele lançadas e as despesas nele pagas. 
 
 
QUESTÃO 34 
 
Conforme determinado na Lei nº 4.320/64, as receitas orçamentárias se 
classificam em categorias econômicas: Receitas Correntes e de Capital. 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a CORRETA: 
 
A) Alienações de bens constituem Receitas Correntes. 
B) Empréstimos recebidos pelo ente público constituem Receitas de Capital. 
C) Juros recebidos na amortização de empréstimos constituem Receitas de 

Capital. 
D) Superávit do orçamento corrente constitui Receita Corrente. 
 
 
QUESTÃO 35 
 
Com relação à execução orçamentária da receita pública, é CORRETO afirmar que: 
 
A) a execução orçamentária da receita se encerra com a arrecadação. 
B) o estágio de arrecadação ocorre quando todas as receitas arrecadas são 

repassadas à conta única do Tesouro Nacional, mantida pelo Banco do Brasil 
S.A. 

C) o contribuinte, ao efetuar o pagamento de Impostos a uma instituição 
financeira, caracteriza o estágio da arrecadação. 

D) o Lançamento da receita é a estimativa de quando se espera arrecadar 
durante o exercício financeiro. 
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QUESTÃO 36 
 
É CORRETO afirmar que o Plano de Contas na Administração Pública Federal é 
composto de: 
 
A) Estrutura, que compreende nove níveis de desdobramento, começando pelo 

grupo de contas e terminando com subitem. 
B) Indicadores Contábeis, que correspondem aos atos e fatos administrativos, 

codificados com seis algarismos. 
C) Relação das Contas, que contém o conjunto de todas as contas utilizadas no 

exercício, com o maior nível de detalhamento possível. 
D) Tabela de Eventos, que é usada para definir as regras de utilização das 

contas contábeis pelas unidades gestoras. 
 
 
QUESTÃO 37 
 
De acordo com a Lei 4.320/64, é CORRETO afirmar que os Créditos Adicionais 
são 
 
A) autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na 

Lei do Orçamento. 
B) destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 

específica, quando classificados em extraordinários. 
C) destinados a reforço de dotação orçamentária, quando classificados em 

especiais. 
D) destinados a despesas urgentes e imprevistas, quando classificados em 

suplementares. 
 
 
QUESTÃO 38 
 
É INCORRETO afirmar que a dívida pública flutuante compreende 
 
A) as operações de crédito por antecipação da receita. 
B) o saldo da despesa orçamentária do exercício anterior, não paga. 
C) os compromissos de exigibilidade superior a doze meses. 
D) os depósitos de cauções, fianças, consignações e outros. 
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QUESTÃO 39 
 
Não são atribuições de competência do Tribunal de Contas da União, no exercício 
do controle externo: 
 
A) Apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República, 

mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar 
do seu recebimento. 

B) Exercer controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 
direitos e haveres da união. 

C) Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital 
social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado 
constitutivo. 

D) Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, ao Estado, ao 
Distrito Federal ou ao Município. 

 
 
QUESTÃO 40 
 
A Auditoria é um dos instrumentos utilizados para o exercício das atividades do 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.  Está INCORRETO 
afirmar que 
 
A) abrange os órgãos da administração direta, entidades da administração 

indireta e outros(as) definidos(as) em lei. 
B) como tipos, podem ser de fiscalização, de avaliação, de acompanhamento, 

contábil e extraordinária. 
C) como formas da execução pode ser direta, indireta e simplificada. 
D) como técnicas, podem ser utilizadas: indagação escrita ou oral; análise 

documental; conferência de cálculos; exame de registros, dentre outras. 
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QUESTÃO 41 
 
Na Demonstração do Resultado do Exercício são classificados como itens não-
operacionais: 
 
A) A Provisão para Perdas Prováveis na Realização de Investimentos e os 

Lucros ou Prejuízos de Participações em Outras Sociedades. 
B) O Resultado de Equivalência Patrimonial e os Ganhos e Perdas na Alienação 

de Investimentos. 
C) Os Ganhos e Perdas de Capital no Ativo Diferido e o Resultado de 

Equivalência Patrimonial. 
D) Os Ganhos e Perdas na Alienação de Investimentos e os Ganhos e Perdas de 

Capital no Ativo Diferido. 
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QUESTÃO 42 
 
O Balancete de Verificação de uma determinada empresa apresenta em 
31.12.2007 os seguintes saldos: 
 

CONTAS SALDOS 

Veículos R$ 12.000,00 
Seguros a Vencer R$   2.000,00 
Salários a Pagar R$   2.800,00 
Provisão para Devedores Duvidosos R$   4.040,00 
Lucros Acumulados R$   5.080,00 
Estoques de Mercadorias R$   1.720,00 
Estoque de Material de Escritório R$      400,00 
Empréstimos a Pagar R$   6.000,00 
Duplicatas a Receber R$ 19.000,00 
Duplicatas a Pagar R$  5.250,00 
Depreciação Acumulada de Veículos R$  6.800,00 
Capital Social  R$ 32.000,00 
Capital a Integralizar R$  6.000,00 
Caixa R$  6.450,00 
Banco conta Movimento R$  2.400,00 
Banco conta Aplicação R$ 12.000,00 

 
Ao elaborar o Balanço Patrimonial, na mesma data, os totais do Ativo, Passivo e 
Patrimônio Líquido, respectivamente, serão de 
 
A) R$ 45.130,00, R$ 14.050,00 e R$ 31.080,00. 
B) R$ 49.170,00, R$ 18.090,00 e R$ 31.080,00. 
C) R$ 55.170,00, R$ 18.090,00 e R$ 37.080,00. 
D) R$ 57.930,00, R$ 20.050,00 e R$ 37.080,00. 
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QUESTÃO 43 
 
Uma determinada empresa adquiriu um veículo em 10.3.2003 por R$ 72.000,00, 
sendo estimado o seu valor residual em R$ 9.000,00 e a vida útil em 5 (cinco) 
anos. O setor de contabilidade efetuou anualmente todos os registros contábeis 
relativos às despesas de depreciação, elaborando o seguinte quadro 
demonstrativo da depreciação acumulada do citado bem: 
 

Período Depreciação Dep. Acumulada 

10.3.2003 à 31.12.2003 R$ 10.220,00 R$ 10.220,00 
1.1.2004 à 31.12.2004 R$ 12.600,00 R$ 22.820,00 
1.1.2005 à 31.12.2005 R$ 12.600,00 R$ 35.420,00 
1.1.2006 à 31.12.2006 R$ 12.600,00 R$ 48.020,00 
1.1.2007 à 31.12.2007 R$ 12.600,00 R$ 60.620,00 
1.1.2008 à 9.3.2008 R$   2.380,00 R$ 63.000,00 

  
Se o veículo tivesse sido vendido por R$ 60.000,00 em 31.12.2006, o resultado 
seria: 
 
A) Uma perda de R$ 11.980,00. 
B) Uma perda de R$ 23.980,00. 
C) Um lucro de R$ 36.020,00. 
D) Um lucro de R$ 51.000,00. 
 
 
QUESTÃO 44 
 
O Passivo Circulante somado ao Passivo Exigível de Longo Prazo de uma 
empresa representam R$ 21.900,00, e o Patrimônio Líquido representa R$ 
9.725,00. O valor do capital próprio é de 
 
 
A) R$ 9.725,00. 
B) R$ 12.175,00. 
C) R$ 21.900,00. 
D) R$ 31.625,00. 
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QUESTÃO 45 
 

A alternativa que contém operações que afetam apenas o Capital Circulante 
Líquido é: 
 

A) Aumento de capital com reservas de lucro, venda de terreno para recebimento 
em longo prazo, aquisição de empréstimos para pagamento em curto prazo. 

B) Aumento de capital em dinheiro, contratação de financiamento para 
pagamento em longo prazo e compra de veículo à vista. 

C) Pagamento de dividendos, compra de matéria prima à vista e reavaliação de 
Ativos. 

D) Recebimento de duplicatas vencíveis em curto prazo, aquisição de imóvel à 
vista e pagamento de fornecedor. 

 
 
QUESTÃO 46 
 

Uma companhia, iniciada em 2006, tinha em 31.12.2006 um Patrimônio Líquido 
com saldo de R$ 350.000,00 em Capital Subscrito e R$ 100.000,00 em Capital a 
Integralizar. No exercício de 2007, obteve um lucro de R$ 40.000,00, do qual 
foram destinados R$ 12.000,00 para distribuição de dividendos e R$ 9.000,00 para 
constituição de reservas. Ainda em 2007, os sócios integralizaram R$ 80.000,00 
de capital, em dinheiro. 
O saldo em 31.12.07 do Patrimônio Líquido após elaboração da Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido é 
 
A) R$ 349.000,00. 
B) R$ 358.000,00. 
C) R$ 549.000,00. 
D) R$ 558.000,00. 
 
 
QUESTÃO 47 
 

A compra de um terreno por R$ 900.000,00, sendo 20% à vista e o restante em 30 
prestações, resulta em 
 

A) Redução de R$ 180.000,00 no Ativo e aumento de R$ 180.000,00 no Passivo. 
B) Redução de R$ 900.000,00 no Passivo e aumento de R$ 900.000,00 no Ativo. 
C) Aumento de R$ 720.000,00 no Ativo e de R$ 720.000,00 no Passivo. 
D) Aumento de R$ 900.000,00 no Ativo e de R$ 900.000,00 no Passivo. 
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QUESTÃO 48 
 

Considere os dados abaixo. 
 

 
Sabendo-se que o Estoque Final de Mercadorias para Revenda, em 31.12.2007 é 
de R$ 1.200,00, os valores, respectivamente, do Custo de Mercadorias Vendidas, 
do total do Ativo e do Resultado Operacional Líquido são: 
 

A) R$ 4.700,00, R$ 14.900,00  e R$ 2.100,00. 
B) R$ 4.700,00, R$ 18.600,00 e R$ 2.100,00. 
C) R$ 5.900,00, R$ 13.900,00  e R$ 900,00. 
D) R$ 5.900,00, R$ 18.600,00 e R$ 3.100,00. 
 
 

Balancete de Verificação em 31.12.2007 

                         Contas                                                  Saldos Finais 
 Devedores Credores 
Caixa R$ 1.000,00   
Móveis e Utensílios R$ 5.300,00   
Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios R$  R$ 600,00 
Estoque Inicial de Mercadorias para Revenda R$ 2.500,00   
Clientes R$ 8.000,00   
Capital Social   R$ 10.000,00 
Fornecedores   R$ 2.800,00 
Despesas com Salários R$ 1.200,00   
Despesas com Viagens R$ 600,00   
Compra de Mercadorias para Revenda R$ 3.400,00   
Receita Com Venda de Mercadorias   R$ 9.600,00 
Despesas com Depreciação R$ 600,00   
Despesas com Aluguéis R$ 400,00   
Total R$ 23.000,00 R$ 23.000,00 
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QUESTÃO 49 
 
Os gastos que irão beneficiar vários exercícios sociais e que devem ser 
adicionados ao valor do Ativo Imobilizado de acordo com a sua natureza, são 
considerados: 
 
A) Despesas de exercícios futuros. 
B) Despesas diferidas. 
C) Gastos de capital. 
D) Gastos do período. 
 
 
QUESTÃO 50 
 
Uma determinada empresa realizou as seguintes operações durante o mês de 
abril de 2008: 
 
� Venda a vista de mercadorias por R$ 5.000,00, com lucro de 40% sobre as 

vendas. 
� Pagamento de duplicatas de R$ 2.500,00, com juros de 8%. 
� Prestação de serviços de R$ 3.000,00, sendo recebido no ato apenas 60%. 
� Pagamento de duplicatas de R$ 1.000,00, com desconto de 10%. 
 
Analisando as operações acima, apura-se que 
 
A) o Ativo aumentou em R$ 1.400,00. 
B) o Passivo aumentou em R$ 3.700,00. 
C) o Passivo recebeu créditos na ordem de R$ 3.500,00. 
D) o Ativo recebeu débitos na ordem de R$ 6.800,00. 
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QUESTÃO 51 
 
O Balancete de Verificação Final de uma indústria em 31.12.2007 apresenta, 
dentre outras, as seguintes contas e respectivos saldos: 
 
 

Contas Saldos 
Máquinas e Equipamentos R$ 96.000,00 
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos R$ 55.200,00 

 
 
Considerando que desde o mês da sua entrada em funcionamento as máquinas e 
equipamentos só foram utilizadas em um turno diário de 8 horas, que os encargos 
de depreciação foram registrados pela taxa anual de 10% e que a empresa nada 
mais adquiriu de máquinas e equipamentos, o período restante de depreciação, se 
mantida a mesma taxa é de 
 
A) 4 anos e 2 meses. 
B) 4 anos e 3 meses. 
C) 5 anos e 7 meses. 
D) 5 anos e 9 meses. 
 
 
QUESTÃO 52 
 
Uma determinada empresa adquiriu um edifício em 1.1.2003 por R$ 800.000,00. 
Em 1.1.2008 a empresa, através de um laudo oficial, teve o valor de mercado do 
bem alterado para R$ 1.700.000,00. Sabendo que a empresa já depreciou 5 anos 
dos 25 anos permitidos, o valor de Ajuste de Avaliação Patrimonial de Imóveis é 
 
A) R$ 640.000,00. 
B) R$ 1.060.000,00. 
C) R$ 1.540.000,00. 
D) R$ 1.700.000,00. 
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QUESTÃO 53 
 
Uma empresa obteve um empréstimo bancário de R$ 60.000,00, com variação 
cambial vinculada à cotação do dólar americano. Na data da aquisição do 
empréstimo, a cotação do dólar era R$ 3,00. Ao final do mês seguinte, a cotação 
estava em R$ 2,50. Em razão desta variação: 
 
A) A empresa reconhecerá despesa com variação cambial de R$ 10.000,00. 
B) A empresa reconhecerá receita com variação cambial de R$ 10.000,00. 
C) O lançamento a ser feito é reconhecer a despesa com variação cambial de R$ 

12.000,00. 
D) O lançamento não deverá ser feito por não existir registro de variação cambial 

negativa. 
 
 
QUESTÃO 54 
 
A Avaliação de Investimentos pelo Método da Equivalência Patrimonial foi 
modificada diante da nova Lei 11.638 de 2007. 
A alternativa INCORRETA em relação a esta mudança é: 
 
A) Os investimentos em coligadas serão avaliados caso a influência na 

administração seja significativa. 
B) Os investimentos em coligadas serão avaliados quando a participação for 

superior a 20% do capital social. 
C) Os investimentos em coligadas serão avaliados quando a participação for 

superior a 20% do capital votante. 
D) Os investimentos em sociedades que fazem parte de um mesmo grupo ou 

estejam sob controle comum. 
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QUESTÃO 55 
 
Em 31.12.2007, a Companhia A possuía um investimento relativo a 70% do capital 
da Companhia B, avaliado em R$ 210.000,00. O Ativo Total da Companhia A 
somava naquela data R$ 1.500.000,00. Na Companhia B, o Ativo Total somava R$ 
1.000.000,00 e o Patrimônio Líquido R$ 300.000,00, ambos na posição em 
31.12.2007. Sabendo-se que não existem resultados não-realizados de transações 
efetuadas entre as duas companhias, no Balanço Patrimonial Consolidado das 
duas empresas, o valor do Ativo Total é 
 
A) R$ 2.200.000,00. 
B) R$ 2.290.000,00. 
C) R$ 2.500.000,00. 
D) R$ 2.710.000,00. 
 
 
QUESTÃO 56 
 
São evidenciados na Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido os 
montantes: 
 
A) Das amortizações do ágio na emissão de ações e do valor das ações 

preferenciais em tesouraria. 
B) Das retificações de erros de exercícios anteriores e dos efeitos da 

equivalência patrimonial. 
C) Dos efeitos da mudança de critérios contábeis e do ágio na emissão de ações. 
D) Dos ganhos com investimentos em controladas e das reservas para retenção 

de lucro para expansão. 
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QUESTÃO 57 
  
No mês de setembro de 2007, uma empresa comprou a prazo material de 
expediente, no valor de R$ 60.000,00. Os pagamentos das faturas ocorreram em 
30 de outubro, 30 de novembro e 30 dezembro de 2007. O material utilizado em 
dezembro de 2007 totalizou R$ 20.000,00. 
 
O valor a ser apropriado como Despesas, em 2007, será de 
 
A) R$ 20.000,00, em outubro de 2007. 
B) R$ 40.000,00, em novembro de 2007. 
C) R$ 60.000,00, em setembro de 2007. 
D) R$ 20.000,00, em dezembro de 2007. 
 
 
QUESTÃO 58 
 
As Companhias A e B apresentaram em 31.12.2007 as seguintes informações: 

 
A Companhia A participa com 75% na Companhia B. Esta é única participação 
societária da Companhia B. Aplicando o Método da Equivalência Patrimonial, o 
valor dos investimentos permanentes da Companhia A é de: 
 
A) R$ 120.000,00. 
B) R$ 192.000,00. 
C) R$ 195.000,00. 
D) R$ 219.000,00. 
 

CONTAS CIA A CIA B 
Ativo Circulante R$ 825.000,00 R$ 210.000,00 
Ativo Realizável a Longo Prazo R$ 56.000,00 R$ 22.000,00 
Ativo Permanente – Investimentos R$ 168.000,00   
Ativo Permanente – Imobilizado Líquido R$ 340.000,00 R$ 98.000,00 
Passivo Circulante R$ 250.000,00 R$ 70.000,00 
Passivo Exigível a Longo Prazo R$ 50.000,00   
Capital Social R$ 720.000,00 R$ 160.000,00 
Reservas R$ 186.000,00 R$ 96.000,00 
Lucros / Prejuízos Acumulados R$ 40.000,00 R$ (32.000,00) 
Lucro Líquido do Período R$ 142.000,00 R$ 36.000,00 
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QUESTÃO 59 
 
As afirmativas abaixo em relação às Demonstrações Financeiras Consolidadas 
são verdadeiras, EXCETO: 
 
A) Serão excluídos os saldos de quaisquer contas entre as sociedades. 
B) Serão excluídas as participações de uma sociedade em outra. 
C) A participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido e no 

lucro do exercício será destacada, respectivamente, no balanço patrimonial e 
na demonstração do resultado do exercício. 

D) A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada, que não for 
absorvida na consolidação, deverá ser levada a resultado para perdas já 
comprovadas. 
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QUESTÃO 60 
 
Considere as afirmativas a seguir, acerca das Notas Explicativas: 
 
I As informações contidas nas Notas Explicativas devem ser relevantes, 

complementares e/ou suplementares àquelas não suficientemente 
evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis propriamente 
ditas. 

II As Notas Explicativas incluem informações de natureza patrimonial, 
econômica, financeira, legal, física e social, bem como os critérios utilizados 
na elaboração das demonstrações contábeis e eventos subseqüentes ao 
balanço. 

III As Notas Explicativas devem restringir-se às informações requeridas em 
decorrência de legislação e outros dispositivos regulamentares específicos 
em função das características da Entidade. 

IV Dentre outros, os seguintes aspectos devem ser observados na elaboração 
das Notas Explicativas: os assuntos relacionados devem ser agrupados 
segundo seus atributos comuns e os dados devem permitir comparações 
com os de datas de períodos anteriores. 

 
Marque a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas I, II e IV são verdadeiras. 
B) Apenas I, II e III são verdadeiras. 
C) Apenas I, III e IV são verdadeiras. 
D) Apenas II, III e IV são verdadeiras. 
 
 
 


