
 

 

 

 

 

                 CADERNO DE PROVAS 
 

CARGO: CONTADOR 

 
 Nome do Candidato: ______________________________________________________________________________________ 

 
� Ao receber o caderno de provas, verifique atentamente se está completo, sem rasuras, sem 

falhas de impressão, etc. Caso encontre alguma irregularidade, solicite ao fiscal a sua 
substituição. 

  
� Este caderno deve conter 20 (vinte) questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas 

cada uma (A, B, C, D e E), porém, para cada questão há apenas uma alternativa correta. 
 

� Será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões 
sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis. 
 

� Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou 
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de 
recurso. 

 
� Cada questão valerá 5,0 (cinco) pontos.   

 
� O candidato dispõe de até 2 (duas) horas para fazer a prova, incluindo o preenchimento da folha 

de respostas. 
 

� Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher a folha de respostas, da seguinte forma:        
 

� A folha de respostas não poderá ser substituída, por isso, preencha-a corretamente. 
  

� Será desclassificado do concurso o candidato que tentar estabelecer qualquer tipo de 
comunicação com outro candidato ou pessoas estranhas e/ou qualquer instrumento 
receptor/transmissor de mensagens, bem como, proceder qualquer espécie de consulta; usar de 
meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; tratar com falta de urbanidade os 
examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a 
realização das provas; deixar de atender às normas contidas no caderno de provas e às demais 
orientações expedidas pela organização do concurso. 

  
� O candidato somente poderá retirar-se da sala transcorrido, no mínimo, 60 (sessenta) minutos 

do início da prova, após devida autorização. 
  

� Os dois últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se da sala simultaneamente.  
 

� Ao terminar a prova entregue ao fiscal da sala a folha de respostas, devidamente assinada, 
juntamente com o caderno de questões. 

 
BOA PROVA 

 
 

 



PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Panaceia indígena 
 

          Diz que o pajé da tribo foi chamado à tenda do  cacique. Quando  o pajé entrou, o cacique estava 
deitado, meio sobre o gemebundo, se me permitem o termo. A perna do cacique estava inchada, mais 
inchada que coxa de corista veterana. Tinha pisado num espinho envenenado. O pajé examinou, deu 
uns dois ou três roncos de pajé e depois aconselhou: 
          – Chefe tem de passar perna folha de galho passarinho azul pousou. 
          Disse e se mandou, ficando os índios do “staff” do cacique (cacique também tem “staff”) 
encarregados de arranjar a tal folha. Depois de muito procurarem, viram um sanhaço pousado num 
galho de mangueira e trouxeram algumas folhas. Mas – eu pergunto – o cacique melhorou? E eu mesmo 
respondo: aqui! ó… 
          No dia seguinte estava com a  perna  mais  inchada. Chamaram  o pajé de novo. O pajé veio, 
examinou e lascou: 
          – Hum… hum… perna grande guerreiro  melhorou  nada  com  folha galho passarinho azul pousou. 
Precisa lavar com água de Lua. 
          Disse e se mandou. O “staff” arranjou uma cuia e botou a bichinha bem no meio da maloca, cheia 
de água, que era para – de noite – a Lua se refletir nela. Foi o que aconteceu. De noite houve Lua e, de 
manhãzinha, foram buscar a cuia e lavaram com a água a perna do cacique. 
          O pajé já até tinha pensado que o chefe  ficara  bom,  pois  não  foi mais chamado. Passado uns 
dias, no entanto, voltaram a apelar para os seus dotes de curandeiro. Lá foi o pajé para a tenda do 
cacique, encontrou-o deitado com a perna mais inchada que cabeça de botafoguense. Aí o pajé achou 
que já era tempo de acabar com aquilo. Examinou bem, fez um exame minucioso e sentenciou: 
          – Cacique vai perdoar pajé, mas único jeito é tomar penicilina! 
 

(Stanislaw Ponte Preta. A palavra é… humor. Contos selecionados por Ricardo Ramos. São Paulo: 
Scipione, 1989. p. 84-6.) 

 
1. De acordo com o texto,  
 
A) o cacique foi negligente com o pajé. 
B) os companheiros do cacique foram omissos. 
C) o pajé foi desprezível com os companheiros do cacique. 
D) o cacique foi desprezível com seus companheiros. 
E) o pajé foi displicente com o cacique. 
 
2. O texto é classificado como 
 
A) uma crônica. 
B) uma fábula. 
C) um apólogo. 
D) uma lenda. 
E) uma notícia. 
 
3. Assinale a figura de linguagem empregada na proposição” “Mas – eu pergunto – o cacique 
melhorou? E eu mesmo respondo: aqui! ó…”. 
 
A) Ironia. 
B) Metáfora. 
C) Pleonasmo. 
D) Elipse. 
E) Catacrese. 
 
 



4. Assinale o que é correto sobre as proposições. 
 
I – “Aí o pajé achou que já era tempo de acabar com aquilo.” 
II – “O pajé veio, examinou e lascou: – Hum… hum… perna grande guerreiro  melhorou  nada  com  
folha galho passarinho azul pousou.” 
 
A) Em I, há o emprego de elemento catafórico, que retoma informação. 
B) Em I e II, há o emprego de elementos anafóricos, que anunciam informações. 
C) Em I e II, há o emprego de elementos catafóricos, que retomam informações. 
D) Em II, há o emprego de elemento catafórico, que anuncia informações. 
E) Em I, há o emprego de elemento anafórico, que reafirma informação a ser anunciada. 
 
5. Os verbos que antecedem as falas dos personagens são denominados 
 
A) decende. 
B) descendi. 
C) dicendi. 
D) discendi. 
E) decendi. 
 
6. Assinale a alternativa em que o termo “que” não exerce a função de conjunção subordinativa. 
 
A) “Cada um olhou para os demais, esperando que alguém se voluntariasse.” 
B) “É que o trocador não tinha visto.” 
C) “Entra aí e vamos embora, que já estou atrasado.” 
D) “Faltava o trocador, que ainda não havia voltado.” 
E) “Quem é que entrou por último?” 
 
7. Assinale a alternativa em que há inversão da ordem sintática regular da frase em português. 
 
A) “Tem um sobrando aí atrás.” 
B) “Quem é que entrou por último?” 
C) “Salte o último a entrar.” 
D) “Um vai ter que sair.” 
E) “Ainda tem um sobrando.” 

PROVA DE INFORMÁTICA 
 
8. Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de gráfico no MS Excel. 
 
A) Pizza. 
B) Barra. 
C) Coluna. 
D) Radar. 
E) Elipse.  
 
9. Assinale a alternativa correta com relação a opção  Capitular no MS Word 2003. 
 
A) Permite criar um novo capítulo em cada página de um documento. 
B) Cria um índice na primeira página selecionada de um documento. 
C) Destaca a primeira letra de um parágrafo selecionado, aumentando seu tamanho em relação as 
outras. 
D) Permite criar uma identificação em números romanos no cabeçalho ou rodapé de cada página. 
E) Irá definir um número de índice para cada inicio de parágrafo. 
 



10. Assinale a alternativa que trás uma informação correta sobre a opção de hibernar o sistema 
no Windows XP. 
 
A) A opção de hibernar permite desligar totalmente o computador após alguns segundos, mínimo de 
10 segundos.  
B) Ao hibernar o sistema, todos os trabalhos serão salvos no HD, o computador ficará como que 
desligado.  
C) O recurso de hibernar é solicitado quando o usuário deseja alternar sua conta para outro usuário. 
D) A opção de hibernar reinicia o computador em alguns segundos, mínimo de 10 segundos. 
E) A opção de hibernar é solicitada quando o usuário deseja alterar o tema do Windows XP para o 
Tema do Windows 98. 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. Analise a seguinte situação: dotação orçamentária não prevista em orçamento e dotação 
orçamentária prevista de forma insuficiente no orçamento, deverão ser abertos os seguintes 
créditos adicionais, respectivamente, para atender a essas demandas:  
 
A) Extraordinário – Especial.  
B) Extraordinário – Suplementar.  
C) Especial – Extraordinário. 
D) Especial – Suplementar. 
E) Suplementar – Especial.  
 

12. Nos casos em que não seja possível determinar o montante da despesa e nos casos de 
despesas contratuais ou sujeitas a parcelamento, deverão ser emitidos, respectivamente, 
empenhos:  
 
A) Ordinário – Por Estimativa.  
B) Ordinário – Global.  
C) Global – Ordinário.  
D) Por Estimativa – Ordinário.  
E) Por Estimativa – Global.  
 

13. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Nos termos do Art. 2º, § 1°, da 
Lei 4320/64, integrarão a Lei de Orçamento, entre outros: 
 
I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo. 
II - Quadro discriminativo da despesa por fontes e respectiva legislação. 
III - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração. 
 
A) Somente I e II estão corretas. 
B) Somente I e III estão corretas. 
C) Somente II e III estão corretas. 
D) Somente III está correta.  
E) I, II e III estão corretas. 
 

14. Segundo o Art. 98 da Lei 4320/64, a Dívida Fundada compreende: 
 
A) as parcelas de amortização e de juros da dívida fundada ou de dívida consolidada. 
B) os empréstimos realizados para amortização a curto prazo. 
C) os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 
D) os compromissos provenientes de débitos de funcionamento. 
E) os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio 
orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. 
 



15. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta tendo em vista o contido no  
Art. 105 da Lei 4320/64. 
 
I - O Ativo Permanente compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de 
autorização orçamentária e os valores numerários. 
II - O Ativo Financeiro compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação 
dependa de autorização legislativa. 
III - O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização 
legislativa para amortização ou resgate. 
 
A) Somente III está correta.  
B) Somente II está correta. 
C) Somente I está correta. 
D) I, II e III estão incorretas. 
E) I, II e III estão corretas. 
 
16. Analisando as receitas arrecadadas pelo Município de Concurso do Sul no ano de 2015, 
assinale a alternativa que corresponda à soma das Receitas Correntes: 
 

RECEITAS ARRECADADAS R$ 
Receita de Serviços 125.520,25 
Receita de Contribuições de Melhoria 150.052,00 
Fundo de Participação dos Municípios 425.842,45 
Alienação de Bens Imóveis 85.000,00 
Imposto Sobre Serviços – ISS 222.321,00 
Convênio Federal para Construção de Posto de Saúde 345.000,00 
Contribuição de Iluminação Pública 85.926,85 
Aluguel de Imóveis 22.850,00 
Convênio Estadual para Recapeamento Asfáltico 145.000,00 

TOTAL 1.607.512,55 
 
A) R$ 1.032.512,55. 
B) R$ 1.177.512,55. 
C) R$ 1.009.662,55. 
D) R$ 1.117.512,55. 
E) Nenhuma alternativa está correta. 
 
17. Considerando os dados abaixo de um Ente Público e com base na Lei 4.320/64, assinale a 
alternativa correta: 
 

RECEITAS PREVISTAS R$ 160.000,00 
RECEITAS ARRECADADAS R$ 180.000,00 
DESPESAS REALIZADAS R$ 135.000,00 
DESPESAS PAGAS R$ 110.000,00 
DESPESAS LIQUIDADAS R$ 120.000,00 

 
A) Houve superávit orçamentário de R$ 70.000,00. 
B) Houve um excesso de arrecadação de R$ 25.000,00.  
C) Houve um superávit de orçamento aprovado de R$ 20.000,00. 
D) Houve economia de despesa de R$ 25.000,00. 
E) Nenhuma alternativa está correta. 
 
 
 



18. São demonstrativos que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal – RGF dos Órgãos Públicos, 
informados através do Sistema de Coleta de Dados Contábeis – SISTN: 
 
A) Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial. 
B) Demonstrativo das Despesas com Pessoal e Demonstrativo da Dívida Consolidada. 
C) Demonstrativo da Receita Corrente Líquida e Demonstrativo do Resultado Nominal. 
D) Demonstrativo do Resultado Primário e Demonstrativo da Despesa com Pessoal. 
E) Nenhuma alternativa está correta. 
 
19. Nos termos do Art. 21, § 2o da Lei 8666/93, o prazo mínimo até o recebimento das propostas 
ou da realização de uma tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou 
"técnica e preço", será de: 
 
A) 05 dias. 
B) 15 dias. 
C) 30 dias. 
D) 45 dias. 
E) 60 dias. 
 

20. Assinale a alternativa que completa corretamente. Nos termos do Art. 31 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o 
respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 
três subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo menos ____ no primeiro. 
 
A) 10%. 
B) 15%. 
C) 20%. 
D) 25%. 
E) 50%. 
 


