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CADERNO  DE  QUESTÕES    
 

 

014 – ASSISTENTE TÉCNICO CONTÁBIL 
 
 
 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 
 

1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo escolhido, que contém 40 questões objetivas, 
você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

5 No CARTÃO-RESPOSTA marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

7 O tempo disponível para esta prova é de três horas.  

8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. Você 
somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova. 

10 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

11 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a 
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada. 

 

 
 

 

 

 NOME DO CANDIDATO:  _________________________________________   
 

Nº de Inscrição: ________ | RG nº: ___________________ | Sala: ___ | Carteira:____  
 

GRUPO MAKIYAMA 
 

 



 Página 2  Caderno de Questões – CAU – 014 – Assistente Técnico Contábil 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 a 05 referem-se ao texto seguinte: 
 

Por que não discuto pelo Facebook 
Este ano promete ser de grandes debates. Copa do Mundo e 
eleições — para ficar nos mais manjados — renderão milhões 
de opiniões, que levarão a curtidas, compartilhamentos e, 
inevitavelmente, a desentendimentos na caixa de 
comentários. É verdade que as redes sociais são a nova 
praça pública, o bar e a balada ao mesmo tempo. Mas há 
razões para sempre nos arrependermos de entrar em 
discussões no Reino de Zuckerberg. 
A primeira é uma limitação do meio: textos e fotos não 
comunicam tudo. Lembre-se de um debate acalorado que 
você teve online com uma pessoa que pensa diferente e 
imagine a mesma discussão fora, em uma mesa de bar (com 
ambos ainda sóbrios). Quando estamos de frente para a 
pessoa, conseguimos decodificar a mensagem observando 
outros sinais: damos espaço para a réplica ao observar 
sobrancelhas arqueadas e, pelo riso no canto da boca, 
sabemos se o que estamos dizendo agrada ou não. No 
Facebook, todas essas nuances se perdem, mesmo com os 
emoticons, emojis e gifs animados. A mensagem é sempre 
truncada — basta ver o tanto de gente não entendendo textos 
irônicos recentemente. 
 A segunda questão é o calor dos holofotes. Quando 
escrevemos alguma opinião no nosso mural, estamos falando 
para centenas de pessoas — alguns amigos próximos, outros 
conhecidos que não vemos há anos. Isso traz um primeiro 
problema, de autocensura: calibramos a mensagem para não 
ofender. Mas sempre aparecerá alguém discordando e, de 
repente, dois amigos de diferentes círculos — um tio 
conservador e um amigo de faculdade bem de esquerda, 
talvez — acabam discutindo. O que fazer? Separar os grupos 
nas configurações é um caminho, mas é trabalhoso e 
imperfeito. Eu, quando discordo fortemente da opinião de 
alguém, mando mensagem particular ou e-mail. Mesmo que a 
conversa continue no teclado, aprendi que longe da multidão 
somos mais honestos e claros. Não é à toa que tanta gente 
foge do Facebook e vai para grupos privados do WhatsApp. 
E por último, se uma opinião sua for mal interpretada ou 
ofender uma pessoa, o recém-desafeto pode esconder as 
suas atualizações do feed de notícias. Aí coisas que você 
realmente gostaria de anunciar para todo mundo, como a 
chegada de um filho, não terão o alcance desejado. Tudo 
porque você discordou de maneira mais veemente da 
convocação de algum jogador. Então, resista à tentação e 
pense bem em qual o foro adequado para cada assunto. Às 
vezes, a única opção sensata é encontrar os amigos para 
conversar ao vivo. E esse bug do Facebook é ótimo. 
http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2014/02/por-que-nao-discuto-pelo-facebook.html 

 

Questão 01 
Analise as afirmativas que seguem sobre o texto: 
I Este ano o Facebook estará repleto de discussões acerca 

das eleições. 
II Possivelmente, as notícias sobre a Copa do Mundo no 

Brasil renderão muitas divergências entre os usuários da 
rede social de Zuckerberg. 

III Por meio dos diversos aplicativos que o Facebook 
oferece, os textos e até mesmo os debates entre os 
usuários tornam-se mais esclarecedores.  

De acordo com o texto, está CORRETO apenas o que se 
afirma em: 
A I, II e III. 
B II e III. 
C I e II. 
D I e III. 
E II. 

Questão 02 
(...) para ficar nos mais manjados (...) 
A palavra grifada pode ser substituída, sem a perda de 
sentido, por 
A importantes 
B corriqueiros 
C novos 
D difamados 
E incógnitos 

Questão 03 
No parágrafo iniciado com “A segunda questão é o calor dos 
holofotes (...)”, 
A expõem-se os perigos de as pessoas colocarem qualquer 

tipo de opinião nas redes sociais. 
B discutem-se os motivos pelos quais centenas de pessoas 

insistem em colocar as suas opiniões no Facebook . 
C argumenta-se sobre mais uma razão da qual a gente 

pode se arrepender de entrar em uma discussão no 
Facebook. 

D advertem-se os usuários do Facebook de que, quando o 
assunto for polêmico, deve-se discutir em grupos 
privados do WhatsApp. 

E argui-se o porquê de, no Facebook, tudo o que é escrito, 
ser sempre muito mal interpretado. 

Questão 04 
 (...) se uma opinião sua for mal interpretada ou ofender uma 
pessoa... 
 

No período acima, pode-se notar a ocorrência: 
A De uma consequência. 
B De uma finalidade. 
C De uma causa. 
D De tempo. 
E De condição. 

Questão 05 
Mas há razões para sempre nos arrependermos de entrar em 
discussões no Reino de Zuckerberg. 
A substituição da palavra Facebook pela expressão Reino de 
Zuckerberg no trecho acima é um exemplo claro de uma 
figura de linguagem que consiste na troca de uma palavra ou 
expressão por outra palavra ou expressão, não por serem 
sinônimas, mas por designarem uma mesma realidade ou 
referente. Essa figura de linguagem é a: 
A Metáfora. 
B Personificação. 
C Catacrese. 
D Metonímia. 
E Elipse. 

Questão 06 
Já temos __________ problemas por hoje. 
Espero que você melhore, ____________, amanhã não 
conseguirá fazer a prova. 
Seu filho se comportou muito ____________ na escola. 
Assinale a alternativa que preencha, CORRETA e 
respectivamente, as lacunas das orações acima: 
A bastantes; senão; mal 
B bastantes; se não; mal 
C bastante; se não; mau 
D bastante; senão; mal 
E bastante; senão; mau 

Questão 07 
Qual das palavras a seguir está grafada CORRETAMENTE? 
A Isqueleto 
B Imenda 
C Isqueiro 
D Imbutido 
E Impecilho 
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Questão 08 
Qual das orações a seguir NÃO apresenta vício(s) de 
linguagem? 
A Mãe e filho têm um elo de ligação muito forte. 
B Não se estresse com isso, pois não vale a pena. 
C As casinhas daquela vila são, em sua maioria, 

germinadas. 
D Por que as mulheres gostam tanto de salões de 

cabelereiro? 
E É preciso encarar de frente e com coragem os desafios 

que surgem. 

Questão 09 
Assinale a alternativa cuja oração NÃO apresenta erros de 
ortografia. 
A Parece até que a garota foi flexada por um cupido... 
B Preciso providenciar o lisenciamento do meu carro. 
C A bandeija com trinta ovos custa cinco reais. 
D O camaleão é um répitil muito exótico. 
E O botijão de água está com rachaduras. 

Questão 10 
Leia as orações a seguir: 
1 O vestido da noiva tinha uma ______enorme. 

(calda/cauda) 
2 Preciso retirar um __________ para verificar minha conta 

bancária. (estrato/extrato) 
3 Teremos de comprar dois __________ para o almoço de 

domingo. (bacalhais/bacalhaus) 
Completam, correta e respectivamente, as lacunas acima os 
expostos na alternativa: 
A calda – estrato – bacalhais  
B cauda – extrato – bacalhais  
C cauda – extrato – bacalhaus  
D calda – estrato – bacalhaus  
E cauda – estrato – bacalhais  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Questão 11 
No pomar do meu sítio, a quantidade de frutas prontas para 
colheita tem aumentado a cada dia de acordo com uma 
progressão aritmética de razão 55. Sabendo que, no primeiro 
dia de colheita, foram retiradas 105 frutas de tal pomar, 
quantas frutas serão retiradas no décimo segundo dia de 
colheita? 
A 655 
B 880 
C 605 
D 710 
E 520 

Questão 12 
Trabalhando no mesmo ritmo durante quatro horas, 
determinado artesão fia 40 rolos de lã. Assim, mantendo o 
mesmo ritmo de trabalho, quanto tempo é necessário para 
que ele fie 220 rolos de lã? 
A 20 horas. 
B 12 horas. 
C 16 horas. 
D 18 horas. 
E 22 horas. 

Questão 13 
A cada sete veículos vendidos em uma concessionária, 
quatro são motos. Sabendo que, no último mês, foram 
vendidos 189 veículos, podemos afirmar que no último mês 
foram vendidas: 
A 120 motos. 
B 170 motos. 
C 102 motos. 
D 108 motos. 
E 98 motos. 

Questão 14 
Sobre o conjunto dos números naturais, é possível afirmar 
que: 
I Todos os elementos são inteiros. 
II Todos os elementos são irracionais. 
III Todos os elementos são positivos. 
IV O zero não pertence a tal conjunto numérico. 
 

Está CORRETO apenas o exposto em: 
A I, II e III. 
B III e IV. 
C II e IV. 
D I, II e IV. 
E I e III. 

Questão 15 
Uma fábrica armazena os perfumes produzidos em caixas 
com capacidade para 21 frascos cada uma. Sendo assim, 
para armazenar os 1155 novos frascos de perfume 
produzidos, serão necessárias: 
A 40 caixas. 
B 35 caixas. 
C 55 caixas. 
D 60 caixas. 
E 75 caixas. 

Questão 16 
Em determinada cidade, 80% das famílias moram na área 
urbana. Por sua vez, dentre as que moram na área urbana, 
25% moram em casa própria. Sendo assim, em relação ao 
total de moradores da cidade, o percentual de moradores que 
moram em casa própria e na área urbana corresponde a: 
A 10% 
B 25% 
C 30% 
D 20% 
E 15% 

Questão 17 
Em uma fazenda, a quantidade de frutas produzidas é maior 
quanto maior for o regime de chuvas e menor for a incidência 
de sol. Porém, isso depende também de quantidades 
mínimas de vento e de pragas, bem como da qualidade do 
solo. Assim, podemos afirmar que a quantidade de frutas 
produzidas nessa fazenda é: 
A Inversamente proporcional ao regime de chuvas. 
B Diretamente proporcional à incidência de sol. 
C Inversamente proporcional à quantidade de pragas. 
D Diretamente proporcional à quantidade de vento. 
E Inversamente proporcional à qualidade do solo. 

Questão 18 
Determinada conta telefônica no valor de R$ 250,00 foi paga 
com 15 dias de atraso e, por isso, tal valor sofreu um 
acréscimo de juros, em regime simples, de 0,2% para cada 
dia de atraso. Sendo assim, após o acréscimo dos juros, tal 
conta passou a valer: 
A R$ 270,20. 
B R$ 257,50. 
C R$ 255,25. 
D R$ 260,00. 
E R$ 252, 50. 

Questão 19 
As contas mensais de determinada família somam R$ 
1890,00 por mês. Desta quantia, 22% são destinados aos 
gastos com alimentação. Sendo assim, podemos afirmar que, 
por mês, tal família gasta com alimentação a quantia de: 
A R$ 415,80 
B R$ 380,50 
C R$ 220,75 
D R$ 525,60 
E R$ 480,25 
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Questão 20 
Sabe-se que 12,5% de uma plantação de hortaliças foram 
comprometidos pelas fortes chuvas, e o restante pôde ser 
vendido. Assim, podemos afirmar que a fração de hortaliças 
vendidas foi de: 

A 
 

 
 

B 
 

 
 

C 
 

 
 

D 
 

 
 

E 
 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

*Considere os dados da tabela a seguir para responder às 
questões de 21 a 24: 
 

Veículos  R$ 100 

Imóveis R$ 200 

Duplicatas a pagar  R$ 200 

Duplicatas a receber R$   50 

Juros a pagar  R$ 100 

Depreciação acumulada  R$   10 

Lucros acumulados R$ 100 
 

Questão 21 
O total dos Bens é: 
A R$ 200 
B R$ 290 
C R$ 340 
D R$ 350  
E R$ 310  

Questão 22 
O total dos Bens e Direitos é: 
A R$ 400 
B R$ 390  
C R$ 350  
D R$ 340 
E R$ 290 

Questão 23 
O total do Passivo é: 
A R$ 200  
B R$ 300  
C R$ 400 
D R$ 390 
E R$ 410 

Questão 24 
A situação Líquida Patrimonial é: 
A Nula. 
B R$ 60 negativa. 
C R$ 240 positiva. 
D R$ 40 positiva. 
E R$ 50 positiva. 

Questão 25 
São livros obrigatórios utilizados pela contabilidade os dois 
expostos em: 
A Contas Correntes e Contas a Pagar. 
B Razão e Contas Correntes. 
C Diário e Contas Correntes. 
D Diário e Contas a Pagar. 
E Diário e Razão. 
 
 
 

Questão 26 
Representa um Fato Permutativo: 
A Aquisição de Veículo. 
B Pagamento de Salário.  
C Venda de mercadoria a prazo. 
D Pagamento de serviços de terceiros. 
E Pagamento de fornecedor com juros. 

Questão 27 
Representa um Fato Modificativo: 
A Aquisição de Imóveis. 
B Aquisição de estoques. 
C Imóvel recebido em doação. 
D Pagamento de fornecedor com juros. 
E Aquisição de Aplicação Financeira. 

Questão 28 
Considere as seguintes afirmativas: 
I A Admissão de empregados representa um Ato 

Administrativo. 
II O Aval de títulos é um Fato Administrativo. 
III A venda de veículos com perda é somente um Fato 

Modificativo. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I. 
B II. 
C III. 
D I e III. 
E I e II. 

Questão 29 
Considere as seguintes afirmativas sobre a Contabilidade: 
I É a ciência que estuda, interpreta e registra os 

fenômenos que afetam os Ativos de uma entidade. 
II É a ciência que estuda, interpreta e registra os 

fenômenos que afetam o Patrimônio de uma entidade. 
III É uma técnica que estuda, interpreta e registra os 

fenômenos que afetam os Ativos de uma entidade. 
IV O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades 

econômico-administrativas. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I e II. 
B III e IV. 
C I e III. 
D II e IV. 
E II e III. 

Questão 30 
É um lançamento de primeira fórmula: 
A Compra de mercadoria à vista. 
B Compra de veículo a prazo com entrada à vista. 
C Pagamento de Duplicata com juros. 
D Resgate de Aplicação com ganho. 
E Venda de mercadoria a prazo com entrada à vista. 

Questão 31 
O lançamento que contém uma conta debitada e duas contas 
creditadas é denominado:  
A Misto. 
B Segunda Fórmula. 
C Primeira Fórmula. 
D Terceira Fórmula. 
E Quarta Fórmula. 

Questão 32 
De acordo com suas características e seus reflexos no 
patrimônio público, as transações no setor público podem ser 
classificadas nas seguintes naturezas:  
A Patrimoniais- orçamentárias e Administrativas. 
B Orçamentário-financeiras e Compensatórias. 
C Patrimoniais-financeiras e Orçamentárias. 
D Econômico-orçamentárias e Administrativas. 
E Econômico-financeiras e Administrativas. 
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Questão 33 
O ICMS sobre o Faturamento figura na Demonstração do 
Resultado do Exercício como um subitem do grupo: 
A Outras Despesas. 
B Custos Operacionais. 
C Deduções e Abatimentos. 
D Receita Operacional Bruto. 
E Despesas Operacionais. 
 

Questão 34 
O processo pelo qual é analisada a composição percentual de 
um grupo patrimonial é denominado Análise 
A Horizontal. 
B Percentual. 
C Comparativa. 
D Vertical. 
E Temporal. 
 

Questão 35 
A NBC T 16.2 estabelece o conceito de patrimônio público, 
sua classificação sob o enfoque contábil, o conceito e a 
estrutura do sistema de informação contábil. De acordo com 
essa norma, os atos de gestão com funções específicas de 
controle serão registrados no subsistema de informação 
denominado: 
A Compensação. 
B Orçamentário. 
C Patrimonial. 
D Financeiro. 
E Custos. 
 

Questão 36 
Considere a planilha abaixo extraída do MS Excel (instalação 
padrão em português): 

 
Qual o valor encontrado na célula A5 se um usuário arrastar a 
alça de preenchimento até a célula A6? 
A 4 
B 7 
C 10 
D 13 
E 16 

Questão 37 
Considere o uso do MS Excel na sua instalação padrão (em 
português) e a planilha a seguir: 

 
Qual o resultado encontrado na célula D1 caso um usuário 
digite =MÁXIMO(A1:B3; B3:C3)  ? 
A -9 
B -5 
C 8 
D 7 
E 3 
 

Questão 38 
Tendo por referência o Microsoft Excel, podemos identificar 
que a localização das células é indicada por uma letra e um 
número. Desse modo, uma célula cuja localização é 
representada por G6 encontra-se: 
A Na sexta linha da tabela G. 
B Na sexta coluna da linha G. 
C Na sexta linha da coluna G.  
D Na célula G da folha de cálculo 6. 
E Na sexta coluna da tabela G.  
 

Questão 39 
Segundo o disposto na Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, o exercício das funções de presidente e de conselheiro 
do CAU será atribuído por meio de: 
I Eleição; 
II Concurso Público; 
III Indicação. 
 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I. 
B II. 
C III. 
D II e III. 
E I e III. 
 

Questão 40 
Tendo por referência a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, os empregados do CAU/BR e dos demais CAUs 
Estaduais e do Distrito Federal serão contratados mediante 
aprovação em concurso público, sob o regime de(da): 
A Trabalho Temporário. 
B Estatuto. 
C Servidor Comissionado. 
D Consolidação das Leis do Trabalho. 
E Prestação de Serviço Terceirizado. 
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FOLHA DE RASCUNHO 
O Candidato poderá levar esta folha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução 

total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob 
quaisquer meios, sem permissão expressa do Grupo Makiyama. 

 

 

 
 


