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CARGO: CONTADOR

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do

CONCURSO PÚBLICO:

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;

b) Comunicação entre candidatos;

c) Uso de máquina calculadora;

d) Uso de relógio de qualquer tipo;

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP,

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,

ementa ou rasura;

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo:

1 B C D

2 A B D

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de

tinta azul ou preta;

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta

devidamente preenchido e assinado;

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;

 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferencia dos Cartões Resposta, cujas

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem

guardados os Cartões Resposta e as Provas;
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 A Prova será escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 3HORAS (três

horas) e será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 4

alternativas (a, b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta;

 O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES

Língua Portuguesa 05 (cinco)

Raciocínio Lógico 05 (cinco)

Conhecimentos Gerais/Atualidades 05 (cinco)

Informática 05 (cinco)

Conhecimentos Específicos da AREA 20 (vinte)

Total de Questões 40 (vinte)

 Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de

questões está correta;

 Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o Cartão Resposta, que será o único

documento válido para a correção das provas.

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será

substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!
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CADERNO DE PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA

1 - A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os

complementam (objetos diretos e objetos indiretos) ou caracterizam (adjuntos adverbiais). O estudo

da regência verbal permite-nos ampliar nossa capacidade expressiva, pois oferece oportunidade de

conhecermos as diversas significações que um verbo pode assumir com a simples mudança ou

retirada de uma preposição.

Com relação às afirmações abaixo, todas estão corretas, com exceção de:

a) Na frase “A mãe agrada o filho”. Neste caso agradar significa - acariciar.

b) Na frase “A mãe agrada ao filho”. Neste caso agradar significa – causar agrado, satisfazer.

c) Na frase “Cheguei ao metrô”. Neste caso o metrô é o local a que vou.

d) Na frase “Cheguei perto do metrô”. Neste caso refiro-me ao modo de chegar à estação.

2- O adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância. É o termo que modifica o

sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio.

Analise os adjuntos adverbiais em destaque na primeira coluna, e em seguida, relacione-os às

circunstâncias da segunda e assinale a alternativa correta.

A- Intensidade (   ) O pai trabalhou muito para pagar a faculdade do filho.

B – Lugar (   ) Os gatos correram rapidamente para poder fugir dos cães.

C – Tempo (   ) Talvez os pais tenham que estudar mais para acompanhar os filhos.

D – Dúvida (   ) Aquela velha praça traz muitas recordações.

E – Modo (   ) Enquanto o garoto esperava, o trem passava rapidamente.

a) Intensidade – Modo – Dúvida – Tempo – Lugar.

b) Modo – Dúvida - Intensidade - Lugar – Tempo.

c) Intensidade – Dúvida – Modo – Lugar – Tempo.

d) Intensidade – Modo – Dúvida – Lugar – Tempo.

3 - No Novo Acordo Ortográfico, algumas palavras perderam o acento. Assinale a opção em que

todas as palavras perderam o acento.

a) Idéia – Vôo – Assembléia – Asteróide – Feiúra.
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b) Anéis – Colméia – Enjôo – Fiéis – Troféus.

c) Geléia – Perdôo – Faísca – Herói – Papéis.

d) Baiúca – Tuiuiú – Lâmpada – Enciclopédia – Réis.

4 - A partir do Novo Acordo Ortográfico, algumas palavras mudaram sua forma de escrita devido às

regras de uso do hífen. As opções abaixo estão escritas de acordo com a reforma ortográfica, com

EXCEÇÃO de:

a) Super-homem. Pré-escolar. Minissaia. Auto-observação. Aeroespacial.

b) Mega-saia. Antihigiênico. Panamericano. Subregião. Semi-reta.

c) Arqui-inimigo. Vice-presidente. Extraescolar. Contra-ataque.

d) Super-requintado. Extraoficial. Beija-flor. Recém-nascido. Circum-navegação.

5 - O verbo HAVER no modo indicativo, na 1ª pessoa do singular: (1)presente, (2)pretérito perfeito,

(3)pretérito imperfeito, (3)pretérito mais que perfeito, (5)futuro do presente, (6)futuro do pretérito -

fica conjugado da seguinte maneira de acordo com a sequência apresentada acima:

a) (1)Hei – (2)Houveras – (3)Havia – (4)Haverei – (5)Houvera – (6)Haveria.

b) (1)Há – (2)Houveras – (3)Havias – (4)Haverei – (5)Haveria – (6)Houvera.

c) (1)Hei – (2)Houve – (3)Havia – (4)Houvera – (5)Haverei – (6)Haveria.

d) (1)Hei – (2)Houve – (3)Havias – (4)Houvera – (5)Haverei – (6)Haveria.

RACIOCÍNIO LÓGICO

6 - Com os algarismos , quantos números de cinco algarismos distintos e menores

que 3 000 podemos formar?

a) 90

b) 120

c) 180

d) 240

7 - Na figura abaixo temos um triângulo retângulo ABC, cuja hipotenusa mede e catetos e . As

semicircunferências de raio igual à metade da medida do lado do triângulo.
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Se , então a soma das áreas das semicircunferências em unidade de áreas é de:

a) 25

b) 50

c) 100

d) 75

8 - Um Alfaiate dispõe de uma peça de tecido e quer dividi-la em quatro partes proporcionais aos

números 5, 6, 7 e 8. Sabendo-se que a peça tem 390 metros de comprimento, então a peça de maior

comprimento terá em metros:

a) 75

b) 90

c) 105

d) 120

9 - Para a questão a seguir considere a vazão constante de uma torneira. Um reservatório de água

“A”, com 20 metros de comprimento e 4 metros de altura, leva 12 horas para ficar completamente

cheio. Mantida a mesma vazão da torneira, o tempo gasto para que um reservatório “B”, com 3

metros de altura, do comprimento do reservatório “A” e metade da largura do reservatório “A” é em

minutos:

a) 190

b) 180

c) 162

d) 140
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10 - Num treinamento militar de 120 soldados, há mantimentos, suficiente para 45 dias se forem

feitas somente duas refeições por dia. Após uma triagem 40 soldados foram impedidos de

permanecer no treinamento, pois não estavam em dia com algum tipo de vacina que era obrigatória

para estar na região. Com as dispensas, o número de refeições pode ser de três por dia. Considerando-

se as alterações ocorridas os soldados terão mantimentos suficientes para: (dias)

a) 50

b) 45

c) 40

d) 38

CONHECIMENTOS GERAIS

11 - Com relação aos atuais presidentes de alguns países da América Latina, tem-se como correto:

a) (1) Chile – Cristina Kirchner. (2) Venezuela – Nicolás Maduro. (3) México – Henrique Peña

Nieto. (4) Guatemala – Otto Pérez Molina. (5) Bolívia – Evo Morales.

b) (1) Colombia – Juan Manuel Santos. (2) Venezuela – Henrique Peña Nieto. (3) México –

Nicolás Maduro. (4) Guatemala – Otto Pérez Molina. (5) Bolívia – Evo Morales.

c) (1) Chile – Michelle Bachelet. (2) Venezuela – Nicolás Maduro. (3) México – Henrique Peña

Nieto. (4) Guatemala – Otto Pérez Molina. (5) Bolívia – Evo Morales.

d) (1) Colombia – Evo Morales.  (2) Venezuela – Otto Pérez Molina. (3) México – Henrique

Peña Nieto. (4) Guatemala – Nicolás Maduro. (5) Bolívia – Juan Manuel Santos.

12 - Com relação aos cargos assumidos atualmente, está correta a alternativa:

a) Presidente do Senado: Renan Calheiros. Ministro da Educação: Renato Janine Ribeiro.

Ministro da Casa Civil – Carlos Eduardo de Souza Braga. Vice-Presidente da República:

Michel Temer.

b) Presidente do Senado: Renan Calheiros. Ministro da Educação: Aloisio Mercadante.

Ministro da Casa Civil – Jaques Wagner. Vice-Presidente da República: José Serra.

c) Presidente do Senado: Eduardo Cunha. Ministro da Educação: Aloisio Mercadante. Ministro

da Casa Civil – Carlos Eduardo de Souza Braga. Vice-Presidente da República: José Serra.

d) Presidente do Senado: Renan Calheiros. Ministro da Educação: Aloisio Mercadante.

Ministro da Casa Civil – Jaques Wagner. Vice-Presidente da República: Michel Temer.
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13 - Assinale a alternativa correta em relação a constituição do Senado Federal e da Câmara Federal:

a) O Senado Federal é formado por 81 senadores, que são eleitos e exercem seus cargos para

mandatos de oito anos. São 513 deputados federais, que são eleitos e exercem seus cargos por

quatro anos.

b) O Senado Federal é formado por 80 senadores, que são eleitos e exercem seus cargos para

mandatos de quatro anos. São 510 deputados federais, que são eleitos e exercem seus cargos

por quatro anos.

c) O Senado Federal é formado por 79 senadores, que são eleitos e exercem seus cargos para

mandatos de oito anos. São 512 deputados federais, que são eleitos e exercem seus cargos por

seis anos.

d) O Senado Federal é formado por 82 senadores, que são eleitos e exercem seus cargos para

mandatos de quatro anos. São 514 deputados federais, que são eleitos e exercem seus cargos

por seis anos.

14 - Com relação às informações do município de Itá, assinale a alternativa em que todas as

informações estejam corretas:

a) A Câmara Municipal de Itá, atualmente, é composta por 8 de vereadores. Itá foi elevada à

categoria de Município no dia 12 de novembro de 1955.

b) A Câmara Municipal de Itá, atualmente, é composta por 9 de vereadores. Itá foi elevada à

categoria de Município no dia 13 de novembro de 1956.

c) A Câmara Municipal de Itá, atualmente, é composta por 10 de vereadores. Itá foi elevada à

categoria de Município no dia 13 de novembro de 1957.

d) A Câmara Municipal de Itá, atualmente, é composta por 9 de vereadores. Itá foi elevada à

categoria de Município no dia 12 de novembro de 1956.

15 - O Brasil já teve muitos Presidentes da República desde sua Proclamação em 15 de novembro de

1889. Selecione a alternativa em que todos os nomes listados referem-se a cidadãos que já receberam

a faixa de Presidente da República Federativa do Brasil:

a) Marina Silva – Washington Luis – Getúlio Vargas – Luis Henrique da Silveira – Emílio

Garrastazu Mèdici.

b) Itamar Augusto Cautiero Franco – José Sarney – Ulysses Guimarães – Jânio Quadros –

João Baptista de Oliveira Figueiredo.
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c) Marina Silva – Ulysses Guimarães – Getúlio Vargas – Fernando Henrique Cardoso –

Emílio Garrastazu Mèdici.

d) José Sarney – Luiz Inácio Lula da Silva – Fernando Henrique Cardoso – Itamar Augusto

Cautiero Franco – João Baptista de Oliveira Figueiredo.

INFORMÁTICA

16 – Em uma tabela feita em editor de textos, como por exemplo o Microsoft Word 2013, composta

por células que formam 3 linhas e 3 colunas,  ao selecionar duas células de uma coluna em diferentes

linhas, por exemplo a célula 1 da linha 2 e a célula 1 da linha 3 (conforme exposto abaixo):

e após isso nas Ferramentas de Tabela, pedir para mesclar estas células, o que acontecerá com a

apresentação tabela:

a) A tabela permanecerá como está, ou seja, sem qualquer modificação

b) Será acrescentada uma linha de uma única coluna

c) Irá transformar as células selecionas em uma única célula pertencente a 2a (segunda) e a 3a

(terceira) linha

d) Será criada uma nova coluna e as demais colunas serão empurradas para a direita

17 – Considerando a seguinte tabela do Microsoft Excel 2013:

As células C5 até C8 consideram o cálculo da conversão (Dólar ou Euro ) onde a cotação é

multiplicada pelo Total (Dólar ou Euro) para gerar o Total em Reais. Considerando ainda, que na
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linha que tenho valores em Euro, posso não ter valores em Dólar (valor zero) ou vice-versa, qual das

fórmulas abaixo foi utilizada para o cálculo das respectivas células (C5 até C8):

a) =SE(B1=0;B5*$B$1;A5*$B$1)

b) =SE(B2=0;B5*$B$1;A5*$B$1)

c)  =SE(A5=0;B5*$B$1;A5*$B$1)

d) =SE(A5=0;B5*$B$1;A5*$B$2)

18 – Em que consiste a cloud computing ou computação na nuvem?

a) Computação realizada com auxílio de web services - programas que realizam tarefas

especificas através da internet

b) Aplicações ou dados não precisam mais estar instalados ou armazenados no computador do

usuário e sim em dispositivos com acesso através da Internet

c) Somente os dados são armazenados em dispositivos com acesso através da Internet

d) Somente aplicações são armazenadas em dispositivos com acesso através da Internet

19 – Ao trabalhar com um número de 10 (dez) abas abertas em qualquer browser no ambiente

Windows, para navegação na Internet, pretendendo ir diretamente a quinta aba que foi aberta e

usando apenas o teclado, quais teclas devem ser pressionadas:

a) CTRL 5

b) ALT 5

c)  TAB 5

d) SHIFT 5

20 – O webmail é uma ferramenta ou software que permite que você tenha acesso a uma determinada

caixa de e-mails através de seu browser de internet. Com relação a este recurso é INCORRETO

afirmar que:

a) Você pode fazer a mudança de senha de acesso, a hora que desejar

b) Ler seus e-mails de qualquer lugar desde que tenha os recursos de acesso adequados

c)  Você pode apagar e-mails que não precisa sem descarregá-los em sua máquina

d)  Os e-mails são baixados em sua máquina em cada acesso realizado ao webmail
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONTADOR

21 - Segundo os incisos I e II, do artigo 35 da Lei nº 4.320/64:

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA

Pertencem ao Exercício Financeiro:

a) as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas;

b) as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente liquidadas;

c) as receitas nele lançadas e as despesas nele legalmente pagas;

d) as receitas nele lançadas e as despesas lançadas em Restos a Pagar

22 - Segundo o artigo 36 da Lei nº 4.320/64,

ASSINALE  A ALTERNATIVA CORRETA

Consideram-se Restos a Pagar:

a) as despesas empenhadas mas não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas

das não processadas;

b) as despesas empenhadas e liquidadas mas não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as

processadas das não processadas;

c) as despesas lançadas mas não liquidadas até 31 de dezembro, distinguindo-se das pagas e não

pagas;

d) as despesas empenhadas mas não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas

das não processadas e os valores de convênios firmados que o Governo Federal e Estadual

não repassou os recursos para o Município;

23 - Segundo os incisos I,II e III do artigo 41, da Lei nº 4.320/64:

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA

Os Créditos Adicionais classificam-se em:

a) complementares, especiais  e extraordinários;

b) suplementares, especiais e extraordinários;

c) orçamentários , especiais e complementares;

d) ordinários, extraordinários, suplementares e emergenciais

24 - Os créditos destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica são

denominados de acordo com o inciso II do artigo 41 da Lei Nº 4320/64, como:

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:
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a) suplementares;

b) especiais;

c) complementares;

d) extraordinários

25 - O Balanço Patrimonial (Anexo 14), do município DE MODELÓPOLIS, apresentou no exercício

financeiro de 2015 a seguinte  demonstração

C O N T A S VALORES – R$

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 100.000,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS

ANTECIPADAMENTE

4.000,00

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.000,00

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.000,00

IMOBILIZADO 32.000,00

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.000,00

PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 50.000,00

RESULTADOS ACUMULADOS 88.000,00

Diante desta demonstração, assinale a ALTERNATIVA CORRETA:

O SALDO PATRIMONIAL do exercício representa:

a) R$ 136.000,00:

b) R$ 146.000,00;

c) R$ 128.000,00;

d) R$ 126.000,00;

26 - Diante da mesma demonstração, assinale a ALTERNATIVA CORRETA:

O PATRIMONIO LÍQUIDO do exercício representa:

a) R$ 138.000,00;

b) R$ 136.000,00;

c) R$ 134.000,00;

d) R$ 88.000,00.

27 - Segundo  o artigo 19 da Lei Complementar Federal nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal)

para os fins do disposto no caput do art.169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em
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cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da Receita

Corrente Líquida(RCL), a seguir discriminados:

Assinale a ALTERNATIVA CORRETA:

a) União: 60%; Estados: 60%; Municípios: 40%;

b) União: 60%; Estados:50%; Municípios: 50%;

c) União:50%; Estados: 60%; Municípios: 60%;

d) União: 50%: Estados: 50%; Municípios: 50%.

28 - Na esfera municipal a despesa com pessoal, em cada período não poderá exceder os percentuais

da Receita Corrente Líquida, nos seguintes percentuais:

Assinale a ALTERNATIVA CORRETA:

a) 6,0%(seis por cento) para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas dos Município,

quando houver e 60%(sessenta por cento) para o Executivo;

b) 5,5%(cinco vírgula cinco) para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Município,

quando houver e 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo;

c) 6,0%(seis por cento) para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Município, quando

houver;

d) 6%(seis por cento) para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Município, quando

houver, e 54%(cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

29 - O Relatório de Gestão Fiscal (RGF), conterá entre outros os seguintes dados:

Assinale a ALTERNATIVA INCORRETA:

a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas;

b) dívidas consolidada e mobiliária;

c) concessão de garantias;

d) superávit/Déficit apurado no exercício financeiro.

30 - A  Lei de Diretrizes Orçamentárias(LDO) atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição

e  disporá sobre entre outros:

Assinale a ALTERNATIVA INCORRETA:

a) o equilíbrio entre receitas e despesas;

b) os  critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea

b do inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31;
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c) as normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas

financiados com recursos dos orçamentos;

d) a fixação de índices de reajuste de pessoal.

31 - A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis

para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa. Consideram-se recursos para o fim

deste artigo entre outros, deste que não comprometidos.

Assinale a ALTERNATIVA INCORRETA

a) o superávit  financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

b) os provenientes de excesso de arrecadação;

c) os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos

adicionais, autorizados em lei;

d) a diferença entre a receita efetivamente arrecadada e a despesa efetivamente realizada.

32- Entende-se por superávit  financeiro:

Assinale a ALTERNATIVA CORRETA

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 crédito a eles vinculadas;

b) o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a

realizada, considerando-se ainda, a tendência do exercício;

c) a diferença positiva entre a receita arrecadada e a despesa realizada;

d) a diferença entre o Resultado Nominal e o Resultado Primário

33 - A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base

os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Essa verificação tem por fim apurar:

Assinale a ALTERNATIVA INCORRETA

a) a origem e o objeto do que se deve pagar;

b) a existência de dotação orçamentária;

c) a importância exata a pagar;

d) a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

34 - A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

Assinale a ALTERNATIVA INCORRETA
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a) o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

b) a nota de empenho;

c) a existência de recursos financeiros;

d) os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

35 - Os valores retidos do IRRF sobre a folha de pagamento do legislativo no exercício financeiro,

serão:

Assinale a ALTERNATIVA CORRETA

a) recolhidos a Receita Federa no encerramento do exercício;

b) recolhidos aos cofres municipais no encerramento do exercício;

c) devolvidos aos servidores do legislativo no encerramento do exercício;

d) transferidos para o exercício seguinte.

36 - Art. 92. A dívida flutuante compreende entre outros:

Assinale a ALTERNATIVA INCORRETA.

a) os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;

b) os serviços da dívida a pagar;

c) os depósitos;

d) os créditos de tesouraria.

37 - De acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico (PCASP), não pertencem ao

ATIVO CIRCULANTE as contas:

Assinale a ATERNATIVA CORRETA:

a) Devedores por empréstimos concedidos;

b) Viagens – Adiantamentos;

c) Depósitos transferidos;

d) Demais VPD a apropriar

38 - De acordo com o novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), não são

classificados como BENS DE USO DO POVO, entre outros:

Assinale a ALTERNATIVA CORRETA:

a) praças;

b) obras em andamento;
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c) estradas;

d) rede de telecomunicações.

39 - De acordo com o novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) não são

classificados como BENS DOMINICAIS, entre outros:

Assinale a ALTERNATIVA CORRETA:

a) pontes;

b) cemitérios;

c) apartamentos;

d) fazendas

40 - A classificação da despesa, segundo a sua natureza, compõe-se de:

Assinale a ALTERNATIVA INCORRETA:

a) categoria econômica;

b) grupo de natureza da despesa;

c) elemento de despesa;

d) sub-elemento da despesa


