PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER – CONCURSO PÚBLICO
PROVA OBJETIVA: 09 de dezembro de 2012

NÍVEL MÉDIO
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO:
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Nome do Candidato: ______________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao
qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta.
Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala.
1.

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação
das respostas das questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 05 de
Matemática, 05 de Noções de Informática e 10 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de
impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova
terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14h:30min e término às 18h:30min (horário local).
4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está
assinado no seu documento de identificação.
7. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
pois lápis não será considerado.
8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.
9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será
autorizada se for constatada falha de impressão.
10. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Alenquer o candidato que
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital do referido concurso.

Boa Prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
COM BASE NOS TEXTOS ABAIXO, ASSINALE A ALTERNATIVA
QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 09.
TEXTO 1

Especialistas alertam para os crescentes ciberataques a smartphones
Verônica Machado - Enviada especial
Publicação: 04/09/2012 08:26
Atualização: 04/09/2012 08:35
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Quito (Equador) — Aquela sensação de que não há limites na internet, por causa do
anonimato e da oferta de serviços, deve desaparecer. Quanto mais pessoas usam e
abusam das experiências on-line, mais as ameaças, os usuários mal-intencionados e as
armadilhas proliferam. Especialistas alertam que para os internautas aproveitarem todos
os deleites cibernéticos com segurança precisam estar atentos e informados para não
caírem em furadas.
Foi o caso de Marcos Sousa, 50 anos. Por duas vezes, teve roubados os pontos de um
cartão de fidelidade. O primeiro episódio foi ano passado quando tinha 38 mil pontos em
um dia e no outro, apenas 8 mil. O administrador entrou em contato com a empresa, fez
uma carta comprovando que não usou o benefício e, finalmente, foi reembolsado. Ele foi
informado que as milhas foram usadas por outra pessoa.

Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/tecnologia/2012/09/04/interna_tecnologia,320668/especialistas-alertampara-os-crescentes-ciberataques-a-smartphones.shtml>. Acesso em: 15 out. 2012.

TEXTO 2

Brasil é o país da América Latina que mais sofre com ataques pela internet
Verônica Machado - Enviada especial
Publicação: 04/09/2012 08:18
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Quito (Equador) — Enquanto você navega pelo Facebook ou verifica seus e-mails
tranquilamente, há pessoas empenhadas em roubar sua senha bancária e dados, invadir
seu computador e privacidade, infectar sistemas, construir e-mails e sites falsos para lhe
enganar. Sem exageros, os números comprovam que, proporcionalmente às facilidades
que a internet oferece, os ataques de hackers se expandem. O que querem os
cibercriminosos? A maioria, fortuna.
A 2ª Cúpula Latino-Americana de Analistas de Segurança, realizada pela empresa de
antivírus Kaspersky no fim de agosto na capital equatoriana, revelou dados assustadores
(apurados entre janeiro e agosto deste ano). Primeiro, páginas de pornografia e pirataria
estão no topo das mais arriscadas. Destacam-se, também, as redes sociais, páginas que
apresentam falsas promoções e prêmios e campanhas de pessoas que pedem dinheiro e
ajuda. Para os especialistas no evento, a América Latina é o paraíso para os criminosos
porque são países em crescimento econômico — principalmente o Brasil — com usuários
imaturos e despreparados para as ameaças na web.

Disponível
em:
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/tecnologia/2012/09/04/interna_tecnologia,320665/brasil-e-o-pais-daamerica-latina-que-mais-sofre-com-ataques-pela-internet.shtml>. Acesso em: 15 out. 2012.

01. Os dois textos focalizam os(as)
(A) vantagens da Internet.
(B) deleites do ciberespaço.
(C) riscos e ameaças na Web.
(D) facilidades oferecidas pela Internet.

3

02. Quanto ao gênero, ambos os textos podem ser classificados como
(A) notícias.
(B) editoriais.
(C) crônicas literárias.
(D) artigos científicos.

03. No texto 1, o exemplo de Marcos Souza ilustra
(A) a sensação de que não há limites na Web.
(B) os benefícios das experiências on-line.
(C) as armadilhas a que se está sujeito na Web.
(D) o anonimato e a oferta de serviços on-line.
04. No texto 2, afirma-se que o(a)
(A) internet oferece muito mais facilidades do que ameaças.
(B) ação mais grave no ciberespaço é a criação de e-mails e sites falsos.
(C) maioria dos hackers busca conquistar fama, por meio de suas ações nas redes sociais.
(D) Brasil é alvo de crimes virtuais em virtude da inexperiência e do pouco conhecimento dos brasileiros
nesse domínio.
05. Há uma sequência predominantemente narrativa em:
(A) “Destacam-se, também, as redes sociais, páginas que apresentam falsas promoções e prêmios e
campanhas de pessoas que pedem dinheiro e ajuda” (texto 2, linhas 10-12).
(B) “Sem exageros, os números comprovam que, proporcionalmente às facilidades que a internet
oferece, os ataques de hackers se expandem. O que querem os cibercriminosos? A maioria,
fortuna” (texto 2, linhas 4-6).
(C) “Aquela sensação de que não há limites na internet, por causa do anonimato e da oferta de
serviços, deve desaparecer. Quanto mais pessoas usam e abusam das experiências on-line, mais
as ameaças, os usuários mal-intencionados e as armadilhas proliferam” (texto 1, linhas 1-4).
(D) “Foi o caso de Marcos Sousa, 50 anos. Por duas vezes, teve roubados os pontos de um cartão de
fidelidade. O primeiro episódio foi ano passado quando tinha 38 mil pontos em um dia e no outro,
apenas 8 mil. O administrador entrou em contato com a empresa, fez uma carta comprovando que
não usou o benefício e, finalmente, foi reembolsado” (texto 1, linhas 7-10).
06. Julgue as afirmações abaixo com base nas noções de semântica.
I. Há metáfora em “a América Latina é o paraíso para os criminosos” (texto 2, linha 12).
II. O vocábulo “cibercriminosos” (texto 2, linha 6) é sinônimo de “internautas” (texto 1, linha 4).
III. Em “Ele foi informado que as milhas foram usadas por outra pessoa”, ocorre uma hipérbole (texto 1,

linhas 10-11).
IV. “Furadas” (texto 1, linha 6) significa “o que frustra, não corresponde às expectativas, não dá certo

ou acarreta prejuízo, aborrecimento etc.; roubada”.
V. Há palavra empregada em sentido conotativo em “Enquanto você navega pelo Facebook ou verifica

seus e-mails tranquilamente, há pessoas empenhadas em roubar sua senha bancária...” (texto 2,
linhas 1-2).
Está correto o que se afirma em:
(A) III e IV.
(B) I, II e III.
(C) I, IV e V.
(D) II, III e V.
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07. Quanto às noções de sintaxe, é correto afirmar que, em
(A) “e no outro, apenas 8 mil” (texto 1, linha 9), seria necessário, para completar o sentido da frase, um
complemento nominal.
(B) “Ele foi informado que as milhas foram usadas por outra pessoa” (texto 1, linhas 10-11), há um
desvio quanto à regência: está faltando a preposição “de” após “informado”.
(C) “Destacam-se, também, as redes sociais, páginas que apresentam falsas promoções e prêmios e
campanhas de pessoas que pedem dinheiro e ajuda”, temos um período composto por coordenação
(texto 2, linha 10-12).
(D) “Sem exageros, os números comprovam que, proporcionalmente às facilidades que a internet
oferece, os ataques de hackers se expandem”, a oração subordinada adverbial expressa uma
circunstância temporal (texto 2, linhas 4-5).
08. Quanto aos fatos gramaticais de língua, não é correto afirmar que
(A) “milhas” (texto 1, linha 11) é um numeral com função pronominal.
(B) “principalmente” (texto 2, linha 13) é um advérbio e significa “sobretudo”.
(C) o pronome “lhe” (texto 2, linha 3) está mal empregado; a autora deveria ter escrito “para enganá-lo”.
(D) a substituição do pronome “que” (texto 2, linha 10) por “as quais” manteria a correção gramatical do
período.

09. Releia os fragmentos de texto abaixo:
“O primeiro episódio foi ano passado quando tinha 38 mil pontos em um dia e no
outro, apenas 8 mil” (texto 1, linhas 8-9).
“A maioria, fortuna” (texto 2, linha 6).

Nos dois trechos, a vírgula tem a função de
(A) isolar adjuntos adverbiais.
(B) marcar a omissão de um termo.
(C) separar um complemento pleonástico antecipado.
(D) assinalar quebra de sequência no pensamento do narrador.

10. Não é característica da redação oficial:
(A) padrão culto: obediência às regras da gramática.
(B) clareza e concisão: redação de um texto de fácil entendimento.
(C) pessoalidade: relação cordial e afetiva entre emissor e receptor.
(D) uniformidade: adoção de padrões por aqueles que escrevem em nome do Poder Público.
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MATEMÁTICA
11. Em Alenquer, a precipitação pluviométrica anual fica próxima de 2.000 mm. Há duas estações bem
definidas: a que vai de dezembro a julho com chuvas abundantes, e outra de agosto a novembro,
caracterizada por uma estação seca, com precipitação média mensal (total do período dividido pelo
número de meses) próximos a 60 milímetros. No período de chuvas abundantes, a precipitação
pluviométrica média mensal em Alenquer é próxima a
(A) 210 mm.
(B) 220 mm.
(C) 230 mm.
(D) 240 mm.

12. A razão entre o número de servidores as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação era de 3
para 5. Com a transferência de 50 servidores da Secretaria de Saúde para a de Educação, a razão
entre o número de seus servidores passou a ser de 11 para 21. Quantos servidores havia originalmente
na Secretaria de Saúde?
(A) 600.
(B) 800.
(C) 900.
(D) 1000.

13. Uma Secretaria Municipal programou uma atividade de atualização cadastral de usuários para ser
feita por 40 servidores em 12 dias, no entanto, devido a outras tarefas, 25% desses servidores foram
deslocados para outros serviços. A conclusão dessa atualização cadastral deverá ocorrer em
(A) 9 dias.
(B) 10 dias.
(C) 18 dias.
(D) 16 dias.
14. Um terreno retangular que mede 240m de perímetro e cujo comprimento mede o dobro da largura
vai ser desapropriado pela Prefeitura, que pagará R$ 200,00 o metro quadrado. Qual o valor a ser
recebido pelo dono do terreno?
(A) R$ 640.000,00.
(B) R$ 660.000,00.
(C) R$ 680.000,00.
(D) R$ 690.000,00.
15. Considere como verdadeira a seguinte sentença: “Toda pessoa que diz que não come peixe está
mentindo”.
Dessa sentença, pode-se concluir que
(A) uma pessoa que diz que come peixe não mente.
(B) uma pessoa não mente se diz que come peixe.
(C) não existem pessoas que não mentem e dizem que não comem peixe.
(D) quem come peixe é mentiroso.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16. O Windows Explorer 6 é composto de dois painéis para gerenciamento. O painel da esquerda exibe
os seguintes elementos, exceto:
(A) Unidades do Sistema.
(B) Pastas.
(C) Lixeira.
(D) Gráficos.
17. O programa “Bloco de Notas” possui uma barra de título com a descrição “Sem título – Bloco de
notas” e uma barra de menu com os seguintes comandos:
(A) Arquivo, Formatar, Inserir, Revisão, Ajuda.
(B) Início, Formatar, Inserir, Exibir e Ajuda.
(C) Arquivo, Editar, Formatar, Exibir e Ajuda.
(D) Início, Arquivo, Formatar, Exibir e Ajuda.

18. Numa planilha no Microsoft Office Excel 2010, o usuário insere nas células A1, A2, A3 e A4 os
valores 10, 20, 30 e 40, respectivamente. Aplicando a seguinte fórmula na célula A5, o resultado
alcançado é
= MÉDIA(A1;A4) + SOMA(A1;A4)
(A)
(B)
(C)
(D)

75.
125.
145.
95.

19. O usuário João Silva precisa criar um endereço de email. A alternativa que não representa um
exemplo de e-mail válido possível de ser criado para o seu João Silva é
(A) joaosilva@seuemail.com.br
(B) joao silva@seuemail.com.br
(C) joao_silva@seuemail.com.br
(D) joao%silva@seuemail.com.br
20. A ferramenta “Google” permite especificar um tipo de arquivo a ser procurado por meio do comando
Filetype. Um exemplo da utilização correta do comando Filetype é
(A) filetype doc: concurso
(B) concurso doc: filetype
(C) concurso: doc filetype
(D) concurso filetype:doc

7

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Considere as seguintes contas, extraídas do Balanço Patrimonial e pertencentes ao plano de contas
de uma entidade. Os dados encontram-se dispostos aleatoriamente.
 Investimentos temporários..............................R$ 100.000,00
 Depreciação acumulada.................................R$ 10.000,00
 ICMS a recuperar...........................................R$ 18.000,00
 Estoque de mercadorias.................................R$ 250.000,00
 Veículos..........................................................R$ 300.000,00
 Capital social.................................................. R$ 400.000,00
 Participações societárias permanentes..........R$ 260.000,00
 Ações em tesouraria.......................................R$ 120.000,00
Analisando-se os dados, é correto afirmar que o saldo das contas dos grupos ativo circulante, ativo não
circulante e patrimônio líquido corresponde, respectivamente, a
(A) R$ 350.000,00; R$ 550.000,00; e R$ 400.000,00.
(B) R$ 268.000,00; R$ 560.000,00; e R$ 520.000,00.
(C) R$ 250.000,00; R$ 300.000,00; e R$ 400.000,00.
(D) R$ 368.000,00; R$ 550.000,00; e R$ 280.000,00.

22. Da escrituração contábil de uma entidade, foram selecionados os seguintes fatos contábeis (todos
ocorridos em novembro de 2012):
 Pagamento, em dinheiro, dos salários pertinentes a outubro de 2012;
 Registro do aluguel do mês, cujo valor será pago em dezembro de 2012;
 Registro da baixa do estoque (considerando que a empresa efetua o controle permanente do
estoque), em função das vendas de mercadorias.
Da análise dos dados, observa-se a ocorrência dos seguintes fatos contábeis:
(A) dois fatos permutativos e um fato modificativo diminutivo.
(B) um fato compensativo e dois fatos modificativos diminutivos.
(C) três fatos permutativos.
(D) três fatos modificativos diminutivos.

23. O momento em que o contribuinte liquida suas obrigações para com o Estado junto aos agentes
arrecadadores é um estágio da receita denominado
(A) recolhimento.
(B) arrecadação.
(C) cancelamento.
(D) previsão.

24. Caracterizado por constituir ato emanado de autoridade competente que compromete previamente
as dotações orçamentárias, tal ato reflete um estágio da despesa denominado
(A) empenho.
(B) pagamento.
(C) liquidação.
(D) programação.

25. O processo de registro contábil do orçamento e dos fatos contábeis que afetam o patrimônio e que
são mensuráveis monetariamente recebe o nome de
(A) ato administrativo.
(B) procedimento contábil.
(C) regime contábil.
(D) processo contábil.
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26. O exercício financeiro se inicia a partir de primeiro de janeiro, após aprovada a Lei Orçamentária
Anual. Os registros contábeis que tratam dos orçamentos da despesa e da receita são realizados no(s)
sistema(s)
(A) financeiro e patrimonial.
(B) patrimonial somente.
(C) orçamentário e patrimonial.
(D) orçamentário somente.
27. O evento identificado pela saída de material de consumo do almoxarifado conforme controle de
requisições do mês pressupõe o seguinte registro contábil:
(A) débito na conta variação passiva (independente de execução orçamentária) – pela baixa de material
de consumo, e crédito na conta intitulada almoxarifado (material de consumo) no sistema
patrimonial.
(B) débito na conta despesa liquidada corrente, e crédito na conta almoxarifado no sistema
orçamentário.
(C) débito na conta despesa liquidada a pagar, e crédito na conta despesa executada corrente no
sistema orçamentário.
(D) débito na conta despesa orçamentária, e crédito na conta estoques em almoxarifado no sistema
patrimonial.

28. De acordo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, os compromissos de curto prazo
denominados restos a pagar serão registrados pelo sistema
(A) patrimonial.
(B) orçamentário.
(C) financeiro.
(D) de compensação.

29. O processo formalizado em caráter de urgência por órgão competente para apurar a
responsabilidade de órgão, entidade ou de pessoa física que deixar de prestar contas na forma e prazos
estabelecidos, dando causa à existência de irregularidades que resultem ou que possam resultar em
dano ao erário devidamente quantificado recebe o nome de
(A) auditoria operacional.
(B) inspeção extraordinária.
(C) prestação de contas.
(D) tomada de contas.

30. De acordo com o artigo 58 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o(a) __________
deverá evidenciar o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências
adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e do combate à sonegação, as ações de recuperação
de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das
receitas tributárias e de contribuições.
- Termo que completa corretamente a assertiva:
(A) relatório de desempenho fiscal.
(B) prestação de contas.
(C) demonstrativo de gestão fiscal.
(D) demonstração das ações tributárias.
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