PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS – PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR GERAL
EDITAL 001/2018

CARGO 142

Data e Horário da Prova

CONTADOR

Domingo, 26/08/2018, às 08h

INSTRUÇÕES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início
da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica, telefone celular, relógio, gravador, bip, receptor, pager, notebook,
tablete eletrônico, palmtop, régua de cálculo, máquina de calcular e/ou qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

Concurso da Prefeitura Municipal de Altos – PI
Crescer Consultorias
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 20

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque-a no cartão-resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 18 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
BEM-VINDOS À ERA DA CONFUSÃO
1

Na semana passada, uma eleição presidencial que deveria ter como marca a volta da democracia

2

ao Zimbábue terminou em confusão quando contas falsas no Twitter, no Facebook e no WhatsApp

3

disseminaram resultados contraditórios. O país inteiro chegou a presenciar comemorações espontâneas

4

pela vitória dos dois candidatos, o que resultou em confrontos violentos. Em um clima geral de

5

desconfiança, até observadores internacionais não sabiam onde obter informações confiáveis. Toda essa

6

situação permite prever que o próximo governo enfrentará uma crise de legitimidade desde seu primeiro

7

dia.

8

Na Índia, o governo empreende verdadeira batalha contra uma onda de linchamentos depois que

9

rumores falsos viralizaram no WhatsApp sobre supostos sequestradores de crianças. Nacionalistas

10

interessados em atiçar o ódio religioso usam a plataforma para aprofundar a polarização, que também tem

11

resultado em linchamentos. Em resposta, o WhatsApp limitou a 20 pessoas por vez, o número de contatos

12

para os quais cada usuário pode encaminhar mensagens, buscando, assim, atrasar a viralização das

13

notícias. A medida é mero paliativo, uma vez que as pessoas tenderão a buscar outros aplicativos sem

14

essa limitação.

15

Nos Estados Unidos, em vista das eleições legislativas de novembro, o Facebook tem se

16

esforçado para reagir a um amplo ataque de fake news. Estima-se que 40% dos eleitores dos EUA foram

17

expostos a notícias falsas durante a eleição presidencial de 2016. Em uma reviravolta inesperada, agora

18

elas se voltam contra o presidente Donald Trump. O objetivo dos propagadores de fake news, muitos dos

19

quais vivem na Rússia, não é apoiar um candidato ou outro, mas gerar confusão generalizada, polarização

20

e desconfiança na própria democracia. Assim como muitos democratas questionam a legitimidade do

21

presidente, muitos republicanos poderão vir a questionar a legitimidade do Congresso dos EUA - que,

22

agravando ainda mais a situação, poderia dar início a um processo de impeachment contra Trump.

23

Nunca antes a democracia dos EUA enfrentou ameaça tão séria.
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24

Na Grã-Bretanha, 52% dos eleitores votaram por deixar a União Europeia em 2016, atraídos por

25

uma enxurrada de informações falsas disseminadas por nacionalistas oportunistas. Em uma pesquisa

26

recente, uma porcentagem semelhante dos britânicos disse acreditar que os desembarques na Lua de 1969

27

a 1972 eram falsos. A triste ironia é que, pela primeira vez na história, a maioria dos cidadãos pode

28

carregar no bolso todo o conhecimento do mundo, mas, ao mesmo tempo, nunca esteve tão vulnerável a

29

informações falsas.

30

Engana-se quem pensa que algumas mudanças nas leis e ajustes técnicos podem resolver a

31

situação e permitir que tudo volte a ser como antes. A humanidade testemunha os primeiros momentos

32

de uma nova era em que todo o relacionamento com a informação - e a realidade como um todo - mudará

33

de maneira hoje inimaginável. A democracia, tal como se concebe hoje, dificilmente sobreviverá a essa

34

transformação.

35

Basta considerar duas grandes tendências. A primeira: apenas 50% da população mundial tem

36

acesso à internet hoje. Nos próximos anos, a outra metade, potencialmente ainda mais vulnerável a

37

notícias falsas, também poderá participar do debate online. Por exemplo, muitos aplicativos populares no

38

mundo em desenvolvimento concentram-se apenas em mensagens de voz, já que parcela considerável de

39

seus usuários não sabe ler nem escrever, dificultando ainda mais a identificação de

40

informações falsas.

41

A segunda: o desenvolvimento de ferramentas baseadas em inteligência artificial, capazes de

42

manipular ou fabricar vídeos, arquivos de áudio e fotos falsas - as chamadas deep fakes - ampliará

43

consideravelmente a dificuldade de separar fato de ficção, o que fará as fake news de hoje parecerem

44

brincadeira de criança.

45

Daqui a alguns anos, um smartphone será suficiente para simular uma sequência de notícias,

46

como as da CNN, por exemplo, na qual a perfeita imitação da voz de um apresentador famoso reportaria

47

um golpe militar em Washington ou um anúncio da Casa Branca sobre uma guerra iminente, sem meio

48

técnico para confirmar ou negar sua veracidade. Em uma futura eleição presidencial no Brasil, não será

49

mais necessário atacar os concorrentes - pode-se simplesmente produzir um vídeo em que o rival promete

50

que, se eleito, encerrar o programa Bolsa Família, eliminar a propriedade privada ou qualquer absurdo

51

que o faça perder apoio. Confusos e desconfiados, os cidadãos se refugiarão ainda mais em suas bolhas

52

aparentemente seguras, isolados em relação a qualquer tipo de debate público.

53

Heather Bryant, jornalista afiliada à Universidade Stanford, escreveu recentemente que

54

jornalistas, mesmo nos melhores jornais do mundo, estão totalmente despreparados para distinguir fato

55

de ficção ao analisar deep fakes. Para complicar ainda mais a situação, há evidências crescentes de que

56

internautas parecem realmente preferir notícias falsas: em um estudo recente de Soroush Vosoughi, um
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57

pesquisador do MIT, conclui que as informações falsas têm 70% mais chances de serem retuitadas do que

58

notícias verdadeiras.

59

O impacto na política externa será igualmente expressivo. O interminável ciclo de notícias falsas

60

e a rápida disseminação de opiniões extremas (ou, por exemplo, falsos vídeos de atrocidades cometidas

61

por outro país) reduzirão o espaço de negociações tranquilas para se chegar a compromissos aceitáveis

62

para todos os envolvidos. Em 1945, delegados de 50 países se reuniram em São Francisco para desenhar

63

a ordem global pós-Guerra. Foram oito semanas de negociação, com poucas interrupções. Hoje, o mesmo

64

seria praticamente impossível. A necessidade de adotar posições em minutos, instantaneamente acessíveis

65

em todo o mundo, afeta a capacidade da diplomacia de reduzir o risco de conflitos.

66

O debate sobre como salvar a democracia acabou de começar. Não existem soluções fáceis, e há

67

anos de tentativas e erros dolorosos adiante - como testemunhado hoje no Zimbábue, na Índia, nos Estados

68

Unidos, no Reino Unido e em tantos outros países. O único erro que não se pode cometer é fingir ser

69

possível, de alguma forma, voltar aos velhos tempos.
Extraído de El PAÍS - https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/06/opinion/1533562312_266402.html

01)

De acordo com o texto

(A)

Os usuários de aplicativos, de um modo
geral, transgridem não só a Lei das
Comunicações, mas também os limites do
respeito à democracia.
(B) Tecnologia, fake news e viralização mudarão
a democracia para sempre.
(C) A conduta da juventude, não raro, está
condicionada aos desmandos veiculados por
aplicativos de redes sociais.
(D) O mundo inteiro sofre, hoje, as influências do
mau jornalismo.
02)

No texto, o autor

(A)

Evidencia a existência de um compromisso
dos usuários de aplicativos com as
informações replicadas.
(B) Enfatiza a importância do debate ético
travado na Índia para eliminar as
consequências das fake News.

CARGO: 142 – CONTADOR

(C)

Mostra que a repercussão de uma notícia
falsa pode atingir inúmeras pessoas em
poucos minutos e acarretar prejuízos de toda
ordem.
(D) Indica a necessidade de controle externo para
uso de aplicativos que disseminam notícias
falsas, como ocorreu nos E.U.A. e Inglaterra.
03)

O enunciador, na construção do seu discurso

(A)

Vale-se tão somente da linguagem
denotativa.
(B) Mostra-se impassível na análise da realidade
enfocada.
(C) Apresenta, em certos trechos, pontuação
emotiva e aproveitamento do nível coloquial
da linguagem.
(D) Sugere que a democracia passa por um
momento de instabilidade em razão da livre
circulação de fake News.
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04)

A declaração que constitui o último período
do texto tem caráter

(D)

Preserva-se a função sintática do termo
“evidências crescentes”, em “há evidências
crescentes” (L.55), ao se substituir o verbo
HAVER por exisitir.

09)

A forma transcrita, à esquerda, corresponde à
informação indicada, à direita, em

(A)

Analítico.
(B) Restritivo.
(C) Retificador.
(D) Revolucionário.
05)

Exerce função predicativa o termo transcrito
em

(A)

“inimaginável” (L.33).
(B) “confusos” (L.51)
(C) “seguras” (L.52)
(D) “interminável” (L.59).
06)

10)

“A medida é mero paliativo” (L.13).
(B) “...40% dos eleitores dos EUA foram
expostos a notícias falsas...” (L.16/17).
(C) “O impacto na política externa será
igualmente expressivo.” (L.59).
(D) “o mesmo seria praticamente impossível”
(L.63/64).
As expressões “até” (L.5) e “mesmo” (L.54)
denotam, respectivamente,

(A)

Inclusão e concessão.
(B) Modo e explicação.
(C) Explicação e concessão.
(D) Limite e modo.
08)

“deveria” (L.1) – ação hipotética futura
concluída no passado.
(B) “sabiam” (L.5) – ação passada que se
prolonga no futuro.
(C) “pode” (L.12) – ação que se esgota no
presente.
(D) “escreveu” (L.53) – ação concluída no
passado.

O verbo é o núcleo da informação em

(A)

07)

(A)

Uma análise dos elementos linguísticos que
compõem o texto permite afirmar

(A)

“se”, em “Estima-se” (L.16), é parte
integrante de “estima”.
(B) “existem”, em “Não existem soluções fáceis”
(L.66), possui sujeito indeterminado.
(C) “considerar duas grandes tendências”, em
“Basta considerar duas grandes tendências.”
(L.35), tem valor subjetivo.
CARGO: 142 – CONTADOR

Funciona, no texto, como paciente da ação
nominal a expressão

(A)

“de crianças” (L.9).
(B) “sem essa limitação” (L.13/14).
(C) “de impeachment” (L.22).
(D) “de voz” (L.38).
11)

Funciona, no texto, como agente da ação
verbal a expressão

(A)

“A medida” (L.13).
(B) “O objetivo” (L.18).
(C) “soluções fáceis” (L.66).
(D) “aos velhos tempos” (L.69).
12)

“O único erro que não se pode cometer é fingir ser
possível, de alguma forma, voltar aos velhos
tempos.” (L.68/69).
Sobre o período em evidência, é correto afirmar
(A) A estrutura oracional obedece ao processo
de coordenação.
(B) A segunda oração tem função de adjunto
adnominal.
(C) A última oração tem valor adjetivo.
(D) A segunda e terceira oração têm valor
passivo.
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13)

O fragmento em que inexiste qualquer termo
usado em sentido conotativo é o que está
transcrito em

(D)

A declaração “Heather Bryant, jornalista
afiliada à Universidade Stanford, escreveu
recentemente” (L.53) apresenta, entre
vírgulas, um vocativo.

16)

Há correspondência modo-temporal entre a
forma verbal simples “terminou“ (L.2) e a
composta

(A)

“...o WhatsApp limitou a 20 pessoas por vez,
(...) buscando, assim, atrasar a viralização das
notícias.” (L.11/12).
(B) “O objetivo dos propagadores de fake news,
muitos dos quais vivem na Rússia, não é
apoiar um candidato ou outro, mas gerar
confusão generalizada” (L.18/19).
(C) “Na Grã-Bretanha, 52% dos eleitores
votaram por deixar a União Europeia em
2016, atraídos por uma enxurrada de
informações falsas disseminadas por
nacionalistas oportunistas.” (L.24/25).
(D) “Confusos e desconfiados, os cidadãos se
refugiarão ainda mais em suas bolhas
aparentemente seguras” (L.51/52).
14)

(A)
(B)
(C)
(D)

15)

A alternativa em que há possibilidade de
concordância verbal facultativa, singular ou
plural, é a
“Estima-se que 40% dos eleitores dos EUA
foram expostos a notícias falsas” (L.16/17).
“...há evidências crescentes” (L.55).
“há anos de tentativas e erros dolorosos
adiante” (L.66/67).
“a maioria dos cidadãos pode carregar no
bolso todo o conhecimento do mundo”
(L.27/28).
Sobre os mecanismos linguísticos usados no
texto, é verdadeiro o que se afirma em

(A)

Tem terminado.
(B) Tinha terminado.
(C) Tivesse terminado.
(D) Terá terminado.
17)

A oração “...que o próximo governo
enfrentará uma crise de legitimidade desde
seu primeiro dia. (L.6/7) possui o mesmo
valor morfossintático que a indicada na
alternativa

(A)

“...que também tem resultado em
linchamentos.” (L.10/11).
(B) “...que tudo volte a ser como antes” (L.31).
(C) “...que (...) a maioria dos cidadãos pode
carregar no bolso todo o conhecimento do
mundo” (L.27/28).
(D) “...que o faça perder apoio.” (L.51).

(A)

O verbo “viralizaram” (L.9) apresenta-se
com a mesma regência que “reagir” (L.16).
(B) A forma verbal “há”, em “há anos de
tentativas e erros dolorosos adiante”
(L.66/67), pode ser substituída pela forma
verbal “ter”, ajustando-se na correlação
modo-temporal, sem prejuízo de ordem
gramatical..
(C) A partícula “as”, em “...como as da CNN...”
(L.46), tem o mesmo valor morfológico de
“essa”, em “Toda essa situação” (L.5/6).
CARGO: 142 – CONTADOR
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18)

A alternativa em que se apresenta uma informação correta para a oração transcrita à esquerda é

(A)

“...uma vez que as pessoas tenderão a buscar outros aplicativos sem essa limitação.” (L.13/14) encerra
a declaração principal do período.
(B) “...que 40% dos eleitores dos EUA foram expostos a notícias falsas durante a eleição presidencial de
2016.” (L.16/17) Tem como função sintática objeto direto.
(C) “...mas, ao mesmo tempo, nunca esteve tão vulnerável a informações falsas.” (L.28/29) expressa uma
concessão a “todo conhecimento do mundo” (L.28).
(D) “...que deveria ter como marca a volta da democracia ao Zimbábue” (L.1/2) restringe o termo “uma
eleição presidencial” (L.1).
AS QUESTÕES 19 E 20 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO DA TIRINHA ABAIXO
TEXTO

19)

A fala da mãe de Susanita, a menina de cabelo branco, é reveladora

(A)

do distanciamento entre as necessidades imediatas de diferentes membros da mesma família.
(B) da falta de zelo dos pais com relação ao momento de concentração dos filhos nos estudos.
(C) de discriminação e desrespeito aos sentimentos alheios.
(D) da necessidade de mudanças nas relações interpessoais e sociais.
20)

No terceiro quadrinho

(A)

“Pois é” sugere concordância com algo que foi dito do outro lado da linha.
(B) “quadrada” está empregada em seu denotativo.
(C) “imagina” expressa, por se encontrar no imperativo, uma ordem.
(D) “pode” dá ideia de certeza absoluta.

CARGO: 142 – CONTADOR
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23)

INFORMÁTICA
QUESTÕES DE 21 A 25
21)

Julgue os itens abaixo
conhecimentos de hardware:

I.
sobre

os

I.

CDs e DVDs são considerados memórias
auxiliares.
II. O Barramento de Expansão tem a função de
ligar periféricos ao barramento de sistema,
também chamado de barramento de entrada e
saída.
III. Os periféricos são ligados diretamente ao
barramento de sistema (Ex. CPU).
(A)

Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(B) Todos os itens são verdadeiros.
(C) Todos os itens são falsos.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
22)

Julgue os itens abaixo
conhecimentos de Software:

sobre

I.

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 III está correto.

CARGO: 142 – CONTADOR

Phishing são programas usados para varrer
um computador para obter quais serviços
estão habilitados naquele micro que se deseja
invadir.
II. Spyware é uma expressão que descreve uma
grande gama de programas que monitoram a
rotina de acesso e navegação dos usuários.
III. Adwares são programas que fazem anúncios
de propaganda no computador do usuário.
(A)

Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Os itens I e III são falsos.
(C) Os itens II e III são verdadeiros.
(D) Apenas o item III é verdadeiro.
24)

Julgue os itens abaixo sobre
conhecimentos do Windows 10:

I.
os

Os Sistemas Operacionais, Linguagens de
Programação
e
Compiladores
são
considerados Softwares básicos.
II. O Kernel guarda parte do programa do
sistema operacional que cria a interface de
comunicação com o usuário.
III. Pastas, também podem ser chamados de
diretórios, são geralmente repartimentos que
podem guardar arquivos ou outras pastas.
(A)

Sobre os conceitos de proteção e segurança
analise os itens abaixo:

os

O Windows já tem designados os aplicativos
padrões de e-mail, mapas, player de música,
visualizador de fotos, player de vídeo e
navegador Web. Os aplicativos padrões são
gerenciados
nas
Configurações
do
Windows.
II. No computador com Windows 10, o plano de
energia Economia de Energia: este plano de
energia prioriza a experiência do usuário em
relação â conservação de energia. A tela tem
mais brilho e os processos se desligam após
um tempo ocioso maior.
III. No Windows 10 para ligar a Lupa, o usuário
poderá utilizar o atalho Windows+Sinal de
Adição.
(A)

Apenas o item II é falso.
(B) Apenas o item III é falso.
(C) Os itens II e III são falsos.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
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25)

Assinale a alternativa que corresponde ao
atalho Inserir Hiperlink no MS WORD 2013:

(A)

CTRL+I
(B) CTRL+K
(C) CTRL+H
(D) CTRL+U

(C)

Exclusivamente, a existência de escola ou
posto de saúde, a uma distância de três
quilômetros do imóvel considerado.
(D) A existência de sistema de esgotos sanitários
e rede pública de iluminação, com ou sem
posteamento para distribuição domiciliar.
24)

CONHECIMENTOS LOCAIS
QUESTÕES DE 26 A 30
21)

Que nome se dá ao instrumento por meio do
qual a autoridade municipal apura a violação
das disposições do Código de Postura do
município de Altos?

(A)

Notificação.
(B) Auto de Infração.
(C) Embargo.
(D) Intimação.
22)

São formas de provimento de cargo público
no município de Altos, exceto:

(A)

Nomeação.
(B) Readaptação.
(C) Exoneração.
(D) Reversão.
23)

Para efeitos do IPTU - Imposto Predial
Territorial Urbano, assinale a alternativa que
se constitui um requisito mínimo para que
uma propriedade esteja localizada em zona
urbana do município de Altos:

(A)

Apenas a existência de meio fio ou
calçamento, com canalização de águas
pluviais.
(B) Somente o abastecimento de água.

CARGO: 142 – CONTADOR

Sobre a estabilidade do Profissional do
Magistério no município de Altos, não é
correto afirmar que:

(A)

Como condição para a aquisição de
estabilidade, não é obrigatória a avaliação de
desempenho.
(B) Habilitado exclusivamente por concurso
público para cargo efetivo, o Profissional do
Magistério adquirirá estabilidade ao
completar o prazo de três anos de efetivo
exercício.
(C) O servidor Profissional do Magistério só
perderá o cargo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado ou de processo
administrativo disciplinar no qual lhe seja
segurada ampla defesa.
(D) Estabilidade do Profissional do Magistério é
a garantia constitucional que enseja a
permanência do concursado nomeado para o
cargo de provimento efetivo, depois de
cumprido o período compreendido para
realização do estágio probatório.
25)

Assinale abaixo o fator que não é observado
na avaliação de aptidão e capacidade do
servidor nomeado no município de Altos,
durante o estágio probatório:

(A)

Assiduidade.
(B) Disciplina.
(C) Empatia.
(D) Capacidade de iniciativa.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31)

De acordo com a Norma Brasileira de
Contabilidade Técnica Geral, o profissional
da contabilidade deve cumprir com alguns
princípios éticos. Neste sentido, o princípio
que se refere ao cumprimento das leis e dos
regulamentos pertinentes para evitar
qualquer ação que desacredite a profissão é
chamado de:

QUESTÕES DE 31 A 60
33)

A Empresa Faz Tudo prestou um serviço
para a empresa Contrata Tudo no valor de
R$10.000,00. A lei determina que um valor
superior a R$5.000,00 deve sofrer retenção
na fonte do PIS, COFINS, CSLL e
IRPJ. Sobre o exemplo, assinale a alternativa
correta:

(A)
(A)

Integridade
(B) Competência profissional e devido zelo
(C) Comportamento profissional
(D) Objetividade
32)

Nos termos da NBC TG, os profissionais da
contabilidade podem sofrer ameaças, criadas
por ampla gama de relações e circunstâncias.
Quando um relacionamento ou circunstância
cria uma ameaça, essa ameaça pode
comprometer o cumprimento dos princípios
éticos por profissional da contabilidade. Uma
circunstância ou relacionamento podem criar
mais de uma ameaça, e uma ameaça pode
afetar o cumprimento de mais de um
princípio ético. Neste sentido, a ameaça em
que, devido a relacionamento longo ou
próximo com o cliente ou empregador, o
profissional da contabilidade torna-se
solidário aos interesses dele ou aceita seu
trabalho sem muito questionamento é
chamada de:

A Empresa Faz Tudo pagará o PIS no valor
de R$65,00.
(B) A Empresa Contrata Tudo pagará a Cofins no
valor de R$300,00.
(C) A Empresa Faz Tudo pagará o PIS no valor
de R$165,00.
(D) A Empresa Contrata Tudo pagará a Cofins no
valor de R$760,00.
34)

(A)

Manifestar, a qualquer tempo, a existência de
impedimento para o exercício da profissão.
(B) Assinar documentos ou peças contábeis,
elaborados por outrem, alheio à sua
orientação, supervisão e fiscalização.
(C) Recusar-se a prestar contas de quantias que
lhe forem, comprovadamente, confiadas.
(D) Publicar ou distribuir, em seu nome, trabalho
científico ou técnico do qual não tenha
participado.
35)

(A)

Ameaça de interesse próprio
Ameaça de familiaridade
(C) Ameaça de intimidação
(D) Ameaça de defesa de interesse do cliente
(B)

CARGO: 142 – CONTADOR

No desempenho de suas funções, é vedado ao
Profissional da Contabilidade, exceto:

Ao fim de cada exercício social, a diretoria
fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da companhia, as seguintes
demonstrações financeiras, que deverão
exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações
ocorridas no exercício, exceto:
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(A)

Demonstração do resultado do exercício.
(B) Demonstração do valor adicionado, para
companhias abertas e fechadas.
(C) Demonstração dos fluxos de caixa.
(D) Demonstração dos lucros ou prejuízos
acumulados.
36)

As obras e serviços poderão ser executados
na forma de execução direta e indireta. São
regimes de execução indireta, exceto:

(A)

Empreitada integral.
(B) Administração contratada.
(C) Empreitada por preço unitário.
(D) Tarefa.
37)

O Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI)
consiste no principal instrumento utilizado
para registro, acompanhamento e controle da
execução orçamentária, financeira e
patrimonial do Governo Federal. Os
principais itens que correspondem à estrutura
básica do Sistema são, exceto:

(D)

Fornecer meios para agilizar a programação
financeira, otimizando a utilização dos
recursos do Tesouro Nacional, através da
unificação dos recursos de caixa do Governo
Federal.

39)

São princípios expressos da licitação, exceto:

(A)

Julgamento objetivo
(B) Probidade administrativa
(C) Vinculação ao instrumento convocatório
(D) Adjudicação compulsória
40)

Marque a alternativa que esteja em desacordo
com as finalidades da licitação:

(A)

A proposta de menor preço.
(B) Cumprimento do princípio constitucional da
isonomia.
(C) Promover o desenvolvimento nacional
sustentável.
(D) A proposta mais vantajosa.
41)

Em relação às normas de licitações, assinale
a alternativa incorreta:

(A)

DCTF Web
(B) Evento
(C) DARF Eletrônico
(D) GRPS Eletrônica
38)

Assinale a alternativa que esteja em
desacordo com os objetivos do Sistema
SIAFI:

(A)

Integrar e compatibilizar as informações no
âmbito dos entes da Federação.
(B) Prover os Órgãos da Administração Pública
de mecanismos adequados ao controle diário
da execução orçamentária, financeira e
contábil.
(C) Permitir que a Contabilidade Aplicada à
Administração Pública seja fonte segura e
tempestiva de informações gerenciais para
todos os níveis da Administração Pública.
CARGO: 142 – CONTADOR

(A)

Nas licitações internacionais, os preços
poderão ser cotados em moeda estrangeira.
(B) Para realização de licitação, não há
obrigatoriedade da existência prévia de
Projeto Executivo, vez que este poderá ser
desenvolvido concomitantemente à execução
do
contrato,
se
autorizado
pela
Administração.
(C) Nenhuma compra será feita sem a adequada
caracterização de seu objeto e indicação dos
recursos orçamentários para seu pagamento,
sob pena de nulidade do ato e
responsabilidade de quem lhe tiver dado
causa.
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(D)

42)

Tomada de preços é a modalidade de
licitação entre quaisquer interessados para
escolha de trabalho técnico, científico ou
artístico, mediante a instituição de prêmios
ou remuneração aos vencedores, conforme
critérios constantes de edital publicado na
imprensa oficial com antecedência mínima
de 45 (quarenta e cinco) dias.

(C)

São modalidades de licitação, exceto:

(A)

(A)

Cadastro
(B) Concurso
(C) Convite
(D) Consulta

Demonstração dos lucros ou prejuízos
acumulados.
(D) Demonstração dos fluxos de caixa.
45)

Ativo ou passivo
(B) Receitas ou despesas
(C) Superávit ou déficit da entidade para o
exercício
(D) Contribuição dos proprietários
46)

43)

Com a revogação da Resolução 750/93, que
ditam os Princípios da Contabilidade e, a
partir de 2017 passando a valer a Resolução
1.374/11 – NBC TG Conceitual para
Elaboração de Relatório Contábil e
Financeiro, assinale o princípio contábil que
se refere ao processo de mensuração e
apresentação dos componentes patrimoniais
para produzir informações íntegras e
tempestivas:

(A)

Princípio da Entidade.
(B) Princípio da Competência.
(C) Princípio da Oportunidade.
(D) Princípio da Prudência.
44)

Ao fim de cada exercício social, a diretoria
fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da companhia, as seguintes
demonstrações financeiras, que deverão
exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações
ocorridas no exercício, exceto:

A diferença entre as receitas e as despesas
que constam na demonstração que evidencia
o desempenho das entidades do setor público
é chamada de:

Em relação à estrutura do sistema de
informação contábil, julgue as assertivas a
seguir:

I. A qualidade do que pode ser conversível, ou
seja, característica de transformação de bens
e direitos em moeda é chamada de
Exigibilidade.
II. Unidade contábil é a soma, a agregação ou a
divisão de patrimônios autônomos de uma ou
mais entidades do setor público.
III. Circulante é o conjunto de bens e direitos
realizáveis e obrigações exigíveis após o
término do exercício seguinte.
IV. Patrimônio Líquido é o valor residual dos
ativos da entidade depois de deduzidos todos
seus passivos.
Assinale a alternativa correta:
(A) I e II estão corretas
(B) II e III estão corretas
(C) III e IV estão corretas
(D) II e IV estão corretas

(A)

Demonstração do valor adicionado, se
companhia aberta.
(B) Demonstração das origens e aplicações de
recursos.
CARGO: 142 – CONTADOR
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47)

A demonstração do resultado do exercício
discriminará, exceto:

(D)

Serão classificadas como resultados de
exercício futuro as receitas de exercícios
futuros, diminuídas dos custos e despesas a
elas correspondentes.

49)

Em relação aos critérios de avaliação dos
ativos e passivos, assinale a alternativa
incorreta:

(A)

O lucro ou prejuízo operacional, as outras
receitas e as outras despesas.
(B) As participações de debêntures, empregados,
administradores e partes beneficiárias,
mesmo na forma de instrumentos financeiros,
e de instituições ou fundos de assistência ou
previdência de empregados, que não se
caracterizem como despesa.
(C) As reversões de reservas e o lucro líquido do
exercício.
(D) A receita líquida das vendas e serviços, o
custo das mercadorias e serviços vendidos e
o lucro bruto.
48)

Em relação ao Balanço Patrimonial, assinale
a alternativa correta:

(A)

No ativo imobilizado constarão os direitos
que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da
companhia ou da empresa ou exercidos com
essa finalidade, inclusive os decorrentes de
operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens.
(B) No ativo, as contas serão dispostas em ordem
decrescente de grau de liquidez dos
elementos nelas registrados, nos seguintes
grupos: a) ativo circulante; b) ativo realizável
a longo prazo; e c) ativo permanente, dividido
em investimentos, imobilizado, intangível e
diferido.
(C) No diferido serão demonstradas as despesas
pré-operacionais
e
os
gastos
de
reestruturação
que
contribuirão,
efetivamente, para o aumento do resultado de
mais de um exercício social e que não
configurem tão-somente uma redução de
custos ou acréscimo na eficiência
operacional.

CARGO: 142 – CONTADOR

(A)

As aplicações em instrumentos financeiros,
inclusive derivativos, e em direitos e títulos
de créditos, classificados no ativo circulante
ou no realizável a longo prazo serão
classificados: a) pelo seu valor justo, quando
se tratar de aplicações destinadas à
negociação ou disponíveis para venda; e b)
pelo valor de custo de aquisição ou valor de
emissão, atualizado conforme disposições
legais ou contratuais, ajustado ao valor
provável de realização, quando este for
inferior, no caso das demais aplicações e os
direitos e títulos de crédito.
(B) Os estoques de mercadorias fungíveis
destinadas à venda poderão ser avaliados
pelo valor de mercado, quando esse for o
costume mercantil aceito pela técnica
contábil.
(C) As obrigações, encargos e riscos, conhecidos
ou calculáveis, inclusive Imposto sobre a
Renda a pagar com base no resultado do
exercício, serão computados pelo valor
atualizado até a data do balanço.
(D) Os elementos do ativo decorrentes de
operações de longo prazo serão ajustados a
valor justo, sendo os demais ajustados
quando houver efeito relevante.
50)

Assinale a alternativa
reservas e dividendos:

(A)

O
prejuízo
do
exercício
será
obrigatoriamente absorvido pelos lucros
acumulados, pelas reservas de lucros e pela
reserva legal, nessa ordem.

incorreta
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sobre

(B)

Do lucro líquido do exercício, 10% (dez por
cento) serão aplicados, antes de qualquer
outra destinação, na constituição da reserva
legal, que não excederá de 20% (vinte por
cento) do capital social.
(C) A reserva legal tem por fim assegurar a
integridade do capital social e somente
poderá ser utilizada para compensar prejuízos
ou aumentar o capital.
(D) O saldo das reservas de lucros, exceto as para
contingências, de incentivos fiscais e de
lucros a realizar, não poderá ultrapassar o
capital social. Atingindo esse limite, a
assembleia deliberará sobre aplicação do
excesso na integralização ou no aumento
do capital social ou na distribuição de
dividendos.
51)

Assinale a alternativa correta sobre a Lei do
Orçamento:

(A)

A Lei de Orçamentos compreende todas as
receitas, exceto as de operações de crédito.
(B) A Lei do Orçamento conterá a discriminação
da receita e despesa de forma a evidenciar a
política econômica financeira e o programa
de trabalho do Governo, obedecidos aos
princípios de unidade, pessoalidade e
anualidade.
(C) Todas as receitas e despesas constarão da Lei
de Orçamento pelos seus totais, vedadas
quaisquer deduções.
(D) A Lei de Orçamento consignará dotações
globais destinadas a atender indiferentemente
a despesas de pessoal, material, serviços de
terceiros, transferências ou quaisquer outras.

CARGO: 142 – CONTADOR

52)

Julgue as assertivas a seguir:

I.

São Receitas Correntes as provenientes da
realização de recursos financeiros oriundos
de constituição de dívidas; da conversão, em
espécie, de bens e direitos; os recursos
recebidos de outras pessoas de direito público
ou privado, destinados a atender despesas
classificáveis em Despesas de Capital e,
ainda, o superávit do Orçamento Corrente.
II. O superávit do
Orçamento
Corrente
resultante do balanceamento dos totais das
receitas e despesas correntes não constituirá
item de receita orçamentária.
III. As transferências correntes referem-se às
dotações para manutenção de serviços
anteriormente
criados,
inclusive
as
destinadas a atender a obras de conservação e
adaptação de bens imóveis.
IV. Para efeito de classificação da despesa,
considera-se material permanente o de
duração superior a dois anos.
Assinale a alternativa correta:
(A) I e II estão corretas
(B) I e III estão corretas
(C) II e III estão corretas
(D) II e IV estão corretas
53)

Assinale a alternativa que esteja em
desacordo com o projeto de lei orçamentária
anual, elaborado de forma compatível com o
plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias:

(A)

É vedado consignar na lei orçamentária
crédito com finalidade imprecisa ou com
dotação ilimitada.
(B) O refinanciamento da dívida pública constará
conjuntamente na lei orçamentária e nas de
crédito adicional.
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(C)

No caso de restabelecimento da receita
prevista, ainda que parcial, a recomposição
das dotações cujos empenhos foram
limitados serão dados de forma proporcional
às reduções efetivadas.
(D) O impacto e o custo fiscal das operações
realizadas pelo Banco Central do Brasil serão
demonstrados trimestralmente, nos termos
em que dispuser a lei de diretrizes
orçamentárias da União.
54)

São considerados renúncia da receita pública,
exceto:

(A)

Alteração da alíquota do IPI.
Crédito presumido de ICMS.
(C) Concessão de isenção em caráter não geral.
(D) Modificação de base de cálculo que implique
redução discriminada de tributos ou
contribuições.
(B)

55)

Em relação à despesa pública, marque a
alternativa incorreta:

56)

CARGO: 142 – CONTADOR

à
a

(A)

O refinanciamento da dívida pública constará
juntamente na lei orçamentária e nas de
crédito adicional.
(B) O impacto e o custo fiscal das operações
realizadas pelo Banco Central do Brasil serão
demonstrados semestralmente, nos termos
em que dispuser a lei de diretrizes
orçamentárias da União.
(C) Reestimativa de receita por parte do Poder
Legislativo só será admitida se comprovado
erro ou omissão de ordem técnica ou legal.
(D) Não serão objeto de limitação às despesas
que constituam obrigações constitucionais e
legais do ente, exceto aquelas destinadas ao
pagamento do serviço da dívida, e as
ressalvadas
pela
lei
de
diretrizes
orçamentárias.
57)

(A)

Classificam-se como Despesas de Custeio as
dotações para manutenção de serviços
anteriormente
criados,
inclusive
as
destinadas a atender a obras de conservação e
adaptação de bens imóveis.
(B) Classificam-se
como
Transferências
Correntes as dotações para despesas as quais
não corresponda contraprestação direta em
bens
ou
serviços,
inclusive
para
contribuições e subvenções destinadas a
atender à manutenção de outras entidades de
direito público ou privado.
(C) Consideram-se subvenções as transferências
destinadas a cobrir despesas de custeio das
entidades beneficiadas.
(D) São transferências correntes as dotações para
investimentos ou inversões financeiras que
outras pessoas de direito público ou privado
devam realizar, independentemente de
contraprestação direta em bens ou serviços.

Sobre
as
normas
referentes
Responsabilidade
Fiscal,
assinale
alternativa correta:

Além de obedecer às demais normas de
contabilidade pública, a escrituração das
contas públicas observará as seguintes,
exceto:

(A)

A demonstração das variações patrimoniais
dará destaque à origem e ao destino dos
recursos provenientes da alienação de ativos.
(B) As operações de crédito, as inscrições em
Restos a Pagar e as demais formas de
financiamento ou assunção de compromissos
junto a terceiros, deverão ser escrituradas de
modo a evidenciar o montante e a variação da
dívida pública no período, detalhando, pelo
menos, a natureza e o tipo de credor.
(C) A despesa e a assunção de compromisso
serão registradas segundo o regime de caixa,
apurando-se, em caráter complementar, o
resultado dos fluxos financeiros pelo regime
de competência.
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(D)

A disponibilidade de caixa constará de
registro próprio, de modo que os recursos
vinculados a órgão, fundo ou despesa
obrigatória
fiquem
identificados
e
escriturados de forma individualizada.

58)

De acordo com a Lei do Orçamento, são
espécies de despesas de capital, na
modalidade inversões financeiras, exceto:

(A)

Concessão de empréstimos
(B) Amortização da dívida pública
(C) Constituição de fundos rotativos
(D) Aquisição de Títulos Representativos de
Capital de Empresa em Funcionamento
59)

De acordo com as normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, assinale a alternativa incorreta:

(A)

A receita corrente líquida será apurada
somando-se as receitas arrecadadas no mês
em referência e nos onze anteriores,
excluídas as duplicidades.
(B) Considera-se
obrigatória
de
caráter
continuado a despesa corrente derivada de
lei, medida provisória ou ato administrativo
normativo que fixem para o ente a obrigação
legal de sua execução por um período
superior a um exercício.
(C) É vedado consignar na lei orçamentária
crédito com finalidade imprecisa ou com
dotação ilimitada.
(D) A lei orçamentária consignará dotação para
investimento com duração superior a um
exercício financeiro que não esteja previsto
no plano plurianual ou em lei que autorize a
sua inclusão.
60)

A dívida flutuante compreende, exceto:

(A)

Os serviços da dívida a pagar.
(B) Os depósitos.
(C) Os débitos de tesouraria.
(D) Os restos a pagar, inclusive os serviços da
dívida.
CARGO: 142 – CONTADOR
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