
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 001/2016  

CARGO: CONTADOR  
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

matemática, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 

  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

QUESTÃO 01. “As moças salvaram-se, fugindo do incêndio”. O verbo grafado torna o sujeito agente e paciente 
da ação, logo sua voz verbal é: 

 
(A) Voz ativa 
(B) Voz passiva. 
(C) Voz reflexiva. 
(D) Voz passiva sintética.  
 
QUESTÃO 02. “Duas casas maravilhosas foram demolidas na rua em que moro.”. A concordância nominal é o 

acordo entre o substantivo e seus modificadores.  Assinale a alternativa que apresenta apenas 
modificadores do substantivo “casas” na frase acima: 

 
(A) Duas – maravilhosas. 
(B) Duas – foram. 
(C) Maravilhosas – foram. 
(D) Duas – rua.  
 
QUESTÃO 03. Relativo aos modos verbais correspondentes analise:  
 
I. Exprime uma ordem, expressa um pedido. 
II. Exprime um fato certo, concreto. 
III. Exprime um fato hipotético, duvidoso. 
 
(A) Indicativo – subjuntivo – imperativo. 
(B) Imperativo – subjuntivo – indicativo. 
(C) Imperativo – indicativo – subjuntivo.  
(D) Subjuntivo – indicativo – imperativo.  
 
QUESTÃO 04. Assinale a oração que faz uso incorreto da crase: 
  
(A) Fui à cidade de Campinas visitar alguns amigos. 
(B) Daniel tratou muito bem à todos os presentes. 
(C) Referia-se às duas meninas de ontem. 
(D) Mário saiu às escondidas pelo quintal. 
 
QUESTÃO 05. Assinale a oração que faz uso incorreto da crase: 
 
(A) Os papeis da matrícula do meu novo curso estão sobre à mesa do escritório.  
(B) À noite, gostaria que você fosse embora comigo, pois tenho medo de ir sozinha.  
(C) Fui à farmácia comprar analgésicos para minha filha que reclama de dor desde semana passada.   
(D) Irei à Paraíba de Suassuna, visitar a famosa Igreja do Carmo.  
 
QUESTÃO 06. Analise, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico: 
 

I. O acento não permanece mais em ditongos terminados em “ei” e “oi”, nas palavras oxítonas e 
monossilábicas tônicos de som aberto.  

II. Perderam o acento circunflexo as paroxítonas com “o” fechado na sílaba tônica.  
III. Não se usa hífen em locuções de qualquer tipo, com as seguintes exceções: água-viva, arco-da-velha e cor-

de-rosa. 
 

Das afirmativas acima: 
 

(A) Todos os itens estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) Apenas o item II está correto.  



QUESTÃO 07. Não há locução adverbial em: 
 
(A) Com certeza, ele se arrependerá.  
(B) Maria pratica exercícios físicos fielmente aos sábados.   
(C) As mulheres são guerreiras e realizam a tarefa com humildade. 
(D) Sem dúvida é a melhor feijoada que já provei desde minha passagem por São Paulo.  
 
QUESTÃO 08. “Árabe” e “público” são acentuados porque:  
 
(A) São palavras proparoxítonas, pois recebem o acento agudo na antepenúltima sílaba.  
(B) São palavras oxítonas, pois possuem vogais “a” e “u” semiabertas. 
(C) Não possuem mais acentos segundo a nova reforma ortográfica. 
(D) São palavras paroxítonas, pois recebem o acento agudo na antepenúltima sílaba.  
 
QUESTÃO 09. “O avião caiu sobre as casas de Guarulhos.” 
 
O verbo grifado é: 
 
(A) Transitivo direto. 
(B) Transitivo indireto. 
(C) Intransitivo. 
(D) De ligação. 
 
QUESTÃO 10. Um pronome mal utilizado às vezes pode expressar redundância. Assinale a oração em que isso 

ocorre:  
 
(A) Fume o cigarro e jogue-o no lixo! 
(B) Este livro que está com você é meu, devolva-me, por favor.  
(C) Deixe-me sozinha, não estou bem, não quero conversar.  
(D) A ginasta machucou o seu braço, numa grande competição nacional.  
 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. Qual o domínio da função abaixo? 

𝐽(𝑘) =
𝑒4

64 − 𝑘6
 

(A) {𝑘 ∈ 𝑅 ∶ 𝑘 ≠ −32} 
(B) {𝑘 ∈ 𝑅 ∶ 𝑘 ≠ ±8} 
(C) {𝑘 ∈ 𝑅 ∶ 𝑘 ≠ ±2}  
(D) {𝑘 ∈ 𝑅 ∶ 𝑘 ≠ ±1} 
 
QUESTÃO 12. Qual o valor de “P” na equação abaixo?  

−0,7𝑃2 = −0,49𝑃 
(A) 0,7 
(B) -7 
(C) 7 
(D) 0,21 
 
QUESTÃO 13. Qual o determinante da matriz abaixo 

det 𝑀 = [
−5 4
2,5 −2

] = ? 

(A) 1 
(B) -2 
(C) 2 
(D) 0 
 
  



QUESTÃO 14. Qual o valor da função T(S(2)) se S = 1/t³ e T = 2t 
 
(A) 1/9 
(B) 1/4 
(C) 9 
(D) 27 
 
QUESTÃO 15. Qual o conjunto imagem da função abaixo? 
 

𝑦 =
1

𝑥
 

(A) {𝑦 ∈ 𝑅 ∶ 𝑦 ≤ 0 } 
(B) {𝑦 ∈ 𝑅 ∶ 𝑦 > 0} 
(C) {𝑦 ∈ 𝑅 ∶ 𝑦 ≥ 0}  
(D) {𝑦 ∈ 𝑅 ∶ 𝑦 ≠ 0} 
 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. Assinale o primeiro nome dado ao município de Constantina (RS).  
 
(A) Benjamin Constant. 
(B) Taquaruçu. 
(C) João Pessoa. 
(D) Florianópolis.  
 
QUESTÃO 17. Assinale a alternativa que responda corretamente ao período de duração da Revolução 

Farroupilha: 
 
(A) (1990-1910). 
(B) (1850-1860). 
(C) (1835-1845). 
(D) (1837-1843).  
 
QUESTÃO 18. O lema localizado no brasão da bandeira do estado do Rio Grande do Sul é: 
 
(A) Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 
(B) Libertas quae sera tamen. 
(C) Non dvcor dvco.  
(D) Liberdade, Igualdade e Humanidade.  
 
QUESTÃO 19. Complete a lacuna correspondente ao Hino do Rio Grande do Sul.  
 
“Mas não basta pra ser livre, ser forte, __________ e bravo, povo que não tem virtude acaba por ser 

escravo.” 
 
(A) Valente. 
(B) Destemido. 
(C) Audaz.  
(D) Aguerrido.  
 
  



QUESTÃO 20. Levou o prêmio Oscar 2016 de melhor filme: 
 
(A) "Mad Max: Estrada da fúria" 
(B) "Perdido em Marte" 
(C) "O regresso" 
(D) "Spotlight: Segredos revelados" 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

 
QUESTÃO 21. O campo de aplicação da Contabilidade Geral são as aziendas, as quais são definidas pelo conjunto 

dos seguintes elementos: 
 
(A) Auditoria, controle e patrimônio. 
(B) Patrimônio, trabalho e gestão. 
(C) Administração, gestão e controle. 
(D) Patrimônio, administração e contabilidade. 
 
QUESTÃO 22. A análise econômico-financeira de uma entidade poderá ser efetuada através dos índices de 

liquidez, endividamento e rentabilidade. Sobre a análise de demonstrativos contábeis, assinale a alternativa 
incorreta: 

 
(A) Os índices de liquidez demonstram a capacidade da empresa em quitar suas dívidas. 
(B) Os índices de liquidez analisados isoladamente não garantem certeza na análise efetuada nos 

demonstrativos contábeis. 
(C) Um alto índice de liquidez nem sempre será favorável, podendo significar uma má gestão financeira da 

entidade. 
(D) Os índices de endividamento indicam a política de aplicação dos recursos da empresa e a sua dependência 

com capital alheio. 
 
QUESTÃO 23. Analise os lançamentos abaixo. É correto afirmar que aqueles que não alteram o valor total do 

ativo do balanço patrimonial são: 
 
I. Venda de imóvel à vista pelo preço de custo. 
II. Depósito em banco de cheque recebido de cliente. 
III. Pagamento de salários e contribuições. 
IV. Recebimento de duplicatas a receber com desconto financeiro. 
V. Pagamento a fornecedores de compras realizadas há três meses. 
 
(A) II e V. 
(B) I, III e IV. 
(C) I e II. 
(D) I, II e IV. 
 
QUESTÃO 24. Em relação aos princípios contábeis de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, assinale 

a alternativa incorreta: 
 
(A) A observância dos Princípios de Contabilidade é obrigatória no exercício da profissão e constitui condição 

de legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade. 
(B) Na aplicação dos Princípios de Contabilidade a situações concretas, a essência das transações deve 

prevalecer sobre seus aspectos formais. 
(C) A adoção de uma postura prudente na avaliação das hipóteses de incerteza é necessária para se evitar a 

superavaliação de ativos e receitas. 
(D) O princípio da entidade estabelece o patrimônio como objeto da Contabilidade, sendo confundindo com os 

de seus sócios no caso de uma sociedade. 
 



QUESTÃO 25. De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, como condições para uso de códigos ou 
abreviaturas na escrituração dos lançamentos, eles: 

 
(A) Devem ser em idiota e moeda corrente nacionais e estar incluídos em registro específico de dados. 
(B) Devem ser permanentes e uniformes e constar em elenco identificador, no Diário ou em outro revestido 

das formalidades extrínsecas. 
(C) Devem ser temporários e constar no Diário ou no livro Razão, ou em outro revestido das formalidades 

intrínsecas. 
(D) Devem ser uniformes e constar no livro Razão ou em outros que adote as mesmas formalidades extrínsecas 

deste. 
 
QUESTÃO 26. Tendo por base as Demonstrações do Resultado do Exercício, assinale a alternativa que não 

contém uma despesa operacional da entidade: 
 
(A) Despesas de vendas. 
(B) Despesas gerais e administrativas. 
(C) Despesas financeiras. 
(D) Despesas com emissão de ações. 
 
QUESTÃO 27. Segundo a Constituição Federal de 1988, sob pena de crime de responsabilidade, nenhum 

investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem lei autorizativa ou 
sem prévia inclusão: 

 
(A) No Plano Plurianual 
(B) Na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(C) Na Lei Orçamentária Anual 
(D) Em Lei Complementar 
 
QUESTÃO 28. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias: 
 
(A) Estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 
(B) Compreenderá as metas, prioridades e objetivos da Administração Pública Federal. 
(C) Incluirá as despesas correntes para o exercício financeiro subsequente. 
(D) Orientará a elaboração de planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição. 
 
QUESTÃO 29. Sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA), assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) A Lei Orçamentária conterá a discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política 

econômica financeira e o programa de trabalho do Governo. 
(B) Deve integrar a LOA, obrigatoriamente, quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. 
(C) Devem integrar a LOA, obrigatoriamente, quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos 

fundos especiais. 
(D) Constará da proposta orçamentária, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais 

finalidades, com indicação da respectiva legislação. 
 
QUESTÃO 30. Em relação aos créditos adicionais, assinale a alternativa correta: 
 
(A) O ato que abrir crédito adicional deverá indicar a importância, a espécie do mesmo e a classificação da 

despesa. 
(B) Os créditos extraordinários serão abertos por medida provisória, no caso federal e de entes que possuem 

tal instrumento, e por decreto do Poder Executivo para os demais entes. 
(C) Os projetos de lei relativos à abertura de créditos adicionais deverão ser aprovados pela Câmara dos 

Deputados, na forma da lei. 
(D) A abertura de créditos especiais poderá estar autorizada diretamente na Lei Orçamentária Anual. 
 
  



QUESTÃO 31. A classificação por natureza da receita contém, em seu primeiro nível, o critério econômico de 
classificação, que demonstra o impacto econômico das decisões governamentais na economia. Sobre a 
categoria econômica das receitas públicas, é correto afirmar que: 

 
(A) Existem receitas correntes que são oriundas do poder de império do Estado, como, por exemplo, as receitas 

tributárias e de contribuição. 
(B) A categoria econômica é dividida em dois grupos: receitas orçamentárias e receitas extraorçamentárias. 
(C) As receitas correntes originam-se da constituição de dívidas de terceiros perante a Administração Pública e 

de conversão de bens ou direitos. 
(D) O superávit do orçamento corrente é receita corrente, porém classifica-se como receita extraorçamentária. 
 
QUESTÃO 32. Um grupo muito importante na classificação por natureza da despesa pública é o Grupo por 

Natureza de Despesa (GND), sobre o qual é correto afirmar que: 
 
(A) É o primeiro nível da classificação por natureza de despesa, por isso sua grande importância na classificação. 
(B) Os juros de um empréstimo, bem como sua amortização principal, serão classificados dentro do GND “Juros 

e encargos da dívida”. 
(C) As despesas com aumento ou constituição do capital de empresas serão classificadas como despesa de 

capital, no GND “Inversões Financeiras”. 
(D) As despesas orçamentárias com softwares para o serviço público serão classificadas como despesas 

correntes, assim como sua manutenção. 
 
QUESTÃO 33. Determinado órgão federal gerou um compromisso de dívida no exercício de 2015, empenhando 

despesa em favor da Companhia ABC para prestação de seus serviços. Ao término do exercício de 2015, a 
referida despesa não tinha sido processada, uma vez que o empenho foi erroneamente anulado, pois a 
Companhia ABC já havia prestado seus serviços. A credora reclamou o valor devido, e, assim, o órgão deverá 
empenhar a despesa como: 

 
(A) Despesas de Exercícios Anteriores 
(B) Restos Pagar 
(C) Dívida Ativa 
(D) Suprimento de Fundos 
 
QUESTÃO 34. Em relação ao reconhecimento de receitas orçamentárias de acordo com o Manual de 

Contabilidade Aplicado ao Setor Público (6ª edição), assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) A diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos 

créditos adicionais transferidos e as operações de créditos neles vinculadas, não deverá ser considerada 
receita orçamentária. 

(B) Receitas oriundas da restituição de despesas pagas em exercícios anteriores devem ser reconhecidas como 
receita orçamentária do exercício. 

(C) Os recursos provenientes de cancelamento de despesas inscritas em restos a pagar deverão ser 
reconhecidos como receita orçamentária do exercício. 

(D) O reconhecimento da receita orçamentária ocorre no momento da arrecadação. 
 
QUESTÃO 35. Assinale a alternativa que contém um fato o qual ocasionará uma apropriação da variação 

patrimonial somente após a liquidação da despesa decorrente: 
 
(A) Fornecimento de serviço de limpeza e conservação. 
(B) Aquisição de material de consumo para uso posterior. 
(C) Apropriação mensal do 13º salário dos servidores. 
(D) Recebimento de nota fiscal no último dia útil do exercício financeiro, sem tempo hábil para execução do 

segundo estágio da despesa. 
 
  



QUESTÃO 36. Sobre as variações do patrimônio das entidades do setor público, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta: 

 

I. As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade 
do setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando ou não o seu resultado. 

II. As variações patrimoniais qualitativas alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o 
patrimônio líquido, determinando modificações apenas na composição específica dos elementos 
patrimoniais. 

III. As variações ou são qualitativas ou são quantitativas, não podendo, simultaneamente, alterar a composição 
qualitativa e a expressão quantitativa dos elementos patrimoniais. 

 

(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas III está correta. 
(C) Apenas I e II estão corretas. 
(D) I, II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 37. A demonstração contábil aplicada ao setor público que tem a função de evidenciar as receitas e 
despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os 
saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, é 
denominada: 

 

(A) Balanço Orçamentário 
(B) Balanço Financeiro 
(C) Balanço Patrimonial 
(D) Demonstração das Variações Patrimoniais 
 

QUESTÃO 38. De acordo com a Constituição Federal de 1988, complete corretamente as lacunas abaixo e 
assinale a alternativa que as apresenta na ordem em que aparecem: 

 

Os responsáveis pelo controle ____, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela 
darão ciência ao ____, sob pena de responsabilidade ____. 

 

(A) Interno – Tribunal de Contas da União – solidária 
(B) Externo – Tribunal de Contas da União – pessoal 
(C) Interno – Congresso Nacional – solidária 
(D) Interno – Congresso Nacional – subsidiária 
 

QUESTÃO 39. Sobre o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), instrumento fundamental no controle da Administração 
Pública, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) O RGF é quadrimestral e proporciona o controle da despesa e dívida públicas pela observação dos limites 
estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

(B) O Relatório da Gestão Fiscal (RGF) é objeto de apreciação pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso 
Nacional. 

(C) Este instrumento busca assegurar a responsabilidade na gestão fiscal, pois proporciona o controle e 
transparência das contas públicas. 

(D) Os titulares dos Poderes e órgãos referidos na Lei de Responsabilidade Fiscal encaminharão ao Congresso 
Nacional e ao TCU os respectivos RGF. 

 

QUESTÃO 40. As atividades a cargo do Sistema de Controle Interno são exercidas mediante a utilização das 
técnicas de auditoria, a qual é classificada de acordo com suas funções. A Auditoria Operacional é 
diferenciada das demais, uma vez que: 

 

(A) Compreende o exame dos registros e documentos e na coleta de informações e confirmações pertinentes 
ao controle do patrimônio de uma unidade, entidade ou projeto 

(B) Tem a finalidade de emitir uma opinião sobre a gestão quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e 
economicidade. 

(C) É realizada para atender determinação expressa de autoridade competente. 
(D) Objetiva emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas e a probidade na aplicação dos 

dinheiros públicos. 


