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CRONOGRAMA 

07/07/2015 

A publicação do Gabarito será realizada nos endereços eletrônicos: http://orhion.listaeditais.com.br; 
www.cismetro.com.br; www.cosmopolis.sp.gov.br;  www.arturnogueira.sp.gov.br; 

www.holambra.sp.gov.br, afixada nos endereços - CISMETRO: Rua Amarilis, 118 B, Jardim Holanda, Holambra; 

Cosmópolis: Rua Eurides de Godois, 338, Centro; Artur Nogueira: Rua Fernando Arens, 939, Centro e Holambra: 
Alameda de Nassau, 315, Centro e no jornal O REGIONAL. 

07/07/2015 
       A  
09/07/2015 

Provas originais estarão disponíveis no site http://orhion.listaeditais.com.br (opção área do candidato) das  

10h00 do 07/07/2015 às 17h00 do dia 09/07/2015. 

08/07/2015 
       A  
09/07/2015 

Recurso Gabarito. 

SELEÇÃO PÚBLICA 01/2015 

CONTADOR 

Senhor (a) Candidato (a):  

Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte da prova e das normas que 
regem esta Seleção Pública. 

01. Este Caderno de Prova contém 30 questões objetivas a serem respondidas. Recebido do fiscal da sala, 

você deve conferi-lo, verificando se está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição. 
02. O Caderno de Prova pode ser usado livremente para fazer rascunhos. 

03. O tempo de duração total da prova será de 3 (três) horas, incluída a leitura das instruções e o 
preenchimento do cartão de leitura óptica (cartão de resposta). 
04. Não será permitida a saída definitiva do candidato da sala antes de transcorrida 1 (uma) hora do início da 
prova. 

05. Cada questão oferece 4 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a correta. 
06. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações, 
agendas eletrônicas, gravadores, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer 
instrumento receptor/transmissor de mensagens. 
07. No CARTÃO RESPOSTA: 
Conferir se no CARTÃO DE RESPOSTA o número de inscrição, RG e o Cargo estão corretos e assinar.  
Preencher com caneta azul ou preta suficientemente pressionada a apenas uma alternativa que julgar ser 

a correta em cada questão, conforme o exemplo a seguir. CARTÕES DE RESPOSTAS mal preenchidos poderão 
ser lidos incorretamente pela leitora ótica. Conforme o item 05 do Edital Completo de Abertura das Inscrições. 

 

08. Ao final da prova, você deve devolver para o fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTA e o CADERNO DE 
PROVA. 

09. O CARTÃO DE RESPOSTA não poderá ser dobrado, rasurado ou amassado, porque é insubstituível.  
10. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou 
que vier com outra assinalação que não a prevista no item 07, será anulada. 
11. Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato. 

Ao terminar, entregue o seu Caderno de Prova ao Fiscal da sala. 
 BOA PROVA! 

 

 

 

Caderno de Prova 
– Seleção Pública 01/2015 – 

C O N S Ó R C I O  M U N I C I P A L  D A  
R E G I Ã O  M E T R O P O L I T A N A  D E  

C A M P I N A S  
 

http://orhion.listaeditais.com.br/
http://www.cismetro.com.br/
http://www.cosmopolis.sp.gov.br/
http://www.arturnogueira.sp.gov.br/
http://www.holambra.sp.gov.br/
http://orhion.listaeditais.com.br/
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PORTUGUÊS 

Observe o trecho retirado de Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado 

de Assis, para responder às questões de 01 a 

03. 

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas 
memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se 
poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a 
minha morte. Suposto o uso vulgar seja 
começar pelo nascimento, duas considerações 
me levaram a adotar diferente método: a 

primeira é que eu não sou propriamente um 
autor defunto, mas um defunto autor, para 
quem a campa foi outro berço; a segunda é que 
o escrito ficaria assim mais galante e mais 
novo. Moisés, que também contou a sua morte, 
não a pôs no intróito, mas no cabo: diferença 

radical entre este livro e o Pentateuco.” 

01. Observe as expressões “autor defunto” e 
“defunto autor”. Estas expressões apresentam 
sentidos diferentes. Assinale a alternativa que 
indique CORRETAMENTE a classe gramatical de 
defunto na primeira e segunda expressões 
apresentadas, respectivamente: 

a) Adjetivo e substantivo. 
b) Adjetivo e adjetivo. 
c) Substantivo e substantivo. 
d) Substantivo e adjetivo. 

02. Há uma figura de linguagem utilizada pelo 
autor que engloba todo o trecho apresentado. 
Que figura de linguagem é esta? 

a) Metáfora. 

b) Metalinguagem. 
c) Antítese. 
d) Prosopopeia. 

03. Definindo-se como um "defunto autor", o 
narrador: 

a) Escreveu suas memórias antes de morrer. 
b) Ressuscitou na sua obra após a morte. 
c) Pôde descrever sua própria morte. 
d) Descreveu a morte após o nascimento. 

Observe o trecho do hino nacional apresentado 
a seguir, e responda às questões 04 e 06. 

“Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

De um povo heroico o brado retumbante” 

04. Assinale a alternativa que apresenta o 
núcleo do sujeito do verbo “ouviram”: 
a) Povo heroico. 
b) Brado retumbante. 
c) Sujeito Desinencial. 
d) Margens Plácidas. 

05. O verbo “ouviram” é transitivo. Assinale a 
alternativa que apresenta o núcleo do objeto 
referente a “ouviram”: 
a) Margens Plácidas. 
b) Ipiranga. 
c) Povo Heroico. 

d) Brado Retumbante. 

06. Assinale a alternativa que corresponde à 
figura de linguagem empregada no trecho. 
a) Hipérbole.                  b) Eufemismo. 
c) Hipérbato.                  d) Zeugma. 
 
 

Observe a música de Artur Ribeiro para 
responder às questões 07 e 08. 

Nem às Paredes Confesso 

1 “Não queiras gostar de mim 

2 Sem que eu te peça 
3 Nem me dês nada que ao fim eu não mereça 
4 Vê se me deitas depois 
5 Culpas no rosto 
6 Eu sou sincero porque não quero dar-te um 

desgosto 

7 De quem eu gosto, nem às paredes confesso 

8 E nem aposto que não gosto de ninguém 
9 Podes rogar, podes jurar, podes sorrir também 
10 De quem eu gosto, nem às paredes confesso 

11 Quem sabe se eu te esqueci ou se te quero 
12 Quem sabe até se é por ti, que eu tanto espero 
13 Se gosto ou não, afinal, isso é comigo 

14 Mesmo que penses que me convences 

15 Nada te digo” 
Artur Ribeiro 

07. Assinale a alternativa que relacione 
CORRETAMENTE as orações sublinhadas com 
sua classificação: 
I - "Não queiras gostar de mim sem que eu te 
peça."  

II - "Mesmo que penses que me convences, 
nada te digo."  
III - "Podes rogar, podes jurar, podes sorrir 
também." 
IV - "De quem eu gosto, nem às paredes 
confesso." 

1 - Oração coordenada assindética 

2 - Oração subordinada substantiva objetiva 
indireta  
3 - Oração subordinada adverbial condicional 
4 - Oração subordinada substantiva objetiva 
direta 
a) I - 3; II - 4; III - 2; IV - 1. 

b) I - 3; II - 4; III - 1; IV - 2. 
c) I - 4; II - 3; III - 1; IV - 2. 
d) I - 4; II - 3; III - 2; IV - 1. 

08. No sétimo verso da canção, o verbo 
“confesso” é classificado como: 
a) Transitivo direto e indireto. 
b) Transitivo direto. 

c) Transitivo indireto. 
d) Intransitivo.  

09. Assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE os espaços sublinhados. 
I. O médico assistiu _queles que estavam 
feridos. 

II. O jovem aspirava com gosto _quele perfume 
que a moça usava. 
III. Todos visavam _quele cargo. 
a) a – a – à. 
b) à – à – à. 
c) a – a – a. 
d) à – à – a. 

10. Assinale a alternativa INCORRETA em 
relação à concordância verbal:  

a) Os Estados Unidos são uma grande potência. 
b) Esse jogador foi um dos que atuou na Copa 
América. 
c) Suspiros Poéticos e Saudades é a obra que 
inaugurou o Romantismo brasileiro. 

d) Alguns de nós o receberemos. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

11. Sobre depreciação, pode-se afirmar: 
I - É a alocação sistemática do valor 

depreciável de um ativo ao longo da sua vida 
útil, ou seja, o registro da redução do valor dos 
bens pelo desgaste ou perda de utilidade por 
uso, ação da natureza ou obsolescência. 
II - Relaciona-se com a diminuição de valor dos 
direitos (ou despesas diferidas) com prazo 
limitado (legal ou contratualmente). 

III - A depreciação de um ativo começa quando 
o item está em condições de operar na forma 
pretendida pela administração. 
IV – A depreciação sempre cessa quando o 
ativo se torna obsoleto. 
V - A taxa anual de depreciação de um bem 

será fixada em função do prazo, durante o qual 
se possa esperar utilização econômica. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente I, IV e V são corretas. 
b) Somente I, II, III e V são corretas. 
c) II e IV são incorretas. 
d) III e IV são incorretas. 

12. São exemplos de bens e direitos registrados 
no Ativo, EXCETO: 
a) Estoque. 
b) Contas a pagar. 
c) Veículos. 
d) Empréstimos concedidos a terceiros. 

13. Segundo a Lei n°. 4.320/1964, em seu 

Título I, Capítulo III, classificam-se como 
Despesas Correntes, os seguintes elementos, 

EXCETO: 
a) Pessoal Militar 
b) Equipamentos e Instalações. 
c) Encargos Diversos. 

d) Serviços de Terceiros. 

14. O Imposto Predial e Territorial Urbano tem 
como base de cálculo: 
a) O valor de venda do imóvel. 
b) O valor de compra do imóvel. 
c) O valor patrimonial do imóvel. 
d) O valor venal do imóvel. 

15. A competência tributária é da União, dos 
Estados ou dos Municípios. É um exemplo de 

imposto cuja competência é da União: 
a) o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – 
I.T.R. 
b) o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores – I.P.V.A. 

c) o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana – I.P.T.U. 
d) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
I.S.S. 

16. Um empréstimo concedido por uma 
Prefeitura representa um fato permutativo cujo 

registro criará uma: 
a) Variação ativa por mutação patrimonial, por 
execução da despesa 
b) Variação passiva, independente da execução 

orçamentária 
c) Variação ativa, independente da execução 
orçamentária. 

d) Variação passiva por mutação patrimonial, por 
execução da receita. 
 

17. Assinale a alternativa que relaciona 
CORRETAMENTE o conceito a seu significado: 
a) Ativo Imobilizado: Ativo identificável não 
monetário sem substância física. Tal ativo é 

identificável quando é separável, isto é, capaz de ser 
separado ou dividido da entidade e vendido, 
transferido, licenciado, alugado ou trocado, tanto 
individualmente ou junto com contrato, ativo ou 
passivo relacionados. 
b) Amortização: São gastos incorridos para, direta ou 
indiretamente, gerar receitas.  

c) Bens Intangíveis: Representam os bens duráveis, 
com vida útil superior a 1 ano, como imóveis, 
veículos, máquinas, instalações, equipamentos, 
móveis e utensílios.  
d) Ativo Permanente: Grupo de contas que 
englobavam recursos aplicados em todos os bens ou 

direitos de permanência duradoura, destinados ao 
funcionamento normal da sociedade e do seu 

empreendimento, assim como os direitos exercidos 
com essa finalidade. 

18. De acordo com a Lei n°. 8.666/93, “Não 
poderá participar, direta ou indiretamente, da 
licitação ou da execução de obra ou serviço e 

do fornecimento de bens a eles necessários: 
(...) II - empresa, isoladamente ou em 
consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou executivo ou da qual o autor 
do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de: 
a) 2% (dois por cento) do capital com direito a voto 

ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado. 

b) 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto 
ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado. 
c) 3% (três por cento) do capital com direito a voto 

ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado. 
d) 1% (um por cento) do capital com direito a voto 
ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado. 

19. Ao levantar o seu patrimônio, uma empresa 
apurou os seguintes valores: 

Bens: R$ 32.000,00 
Direitos: R$ 39.000,00 
Obrigações: R$ 46.000,00 

O Patrimônio Líquido da empresa é de: 

a) R$ 25.000,00. 
b) R$ 71.000,00. 
c) R$ 7.000,00. 

d) R$ 14.000,00. 

20. A lei que institui normas para licitações 
determina que o prazo mínimo até o 
recebimento das propostas ou da realização do 
evento será: 
a) Quinze dias para tomada de preços, quando a 

licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e 
preço". 
b) Dez dias úteis para convite. 
c) Quarenta e cinco dias para concorrência, quando o 
contrato a ser celebrado contemplar o regime de 

empreitada integral ou quando a licitação for do tipo 
"melhor técnica" ou "técnica e preço". 

d) Trinta dias para concurso. 
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21. Está obrigada a apresentar a Declaração de 
Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda 
referente ao exercício de 2015, a pessoa física 
residente no Brasil que, no ano-calendário de 

2014: 
a)  Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi 
superior a R$ 26.816,55. 
b) Recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao 
ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior 
a R$ 23.816,55. 

c) Teve a posse ou a propriedade, em 31 de 
dezembro de 2014, de bens ou direitos, inclusive 
terra nua, de valor total superior a R$ 200.000,00. 
d) Recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao 
ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior 

a R$ 40.000,00. 

22. Tratando-se de despesas, pode-se afirmar 

que:  
a) As perdas, assim como as despesas, são objeto do 
conceito de vinculação.  
b) Tal como o termo “receita”, o termo “despesa” 
também é um conceito de fluxo. 
c) Todas as variações desfavoráveis de recursos são 
despesas. 

d) Devoluções, descontos e perdas com clientes 
devem sempre ser tratados como despesas. 

23. Os créditos adicionais, que são as 
autorizações de despesa não computadas ou 
insuficientemente dotadas na Lei de 
Orçamento, classificam-se em: 
a) Margem orçamentária, reduções e suplementação. 

b) Suplementares, reduções e extraordinários. 
c) Suplementares, especiais e extraordinários. 
d) Orçamentos, especiais e extraordinários. 

24.  Segundo o art. 19. da Seção II, Capítulo IV, 
da Lei n°. 101/2000, “Para os fins do disposto 
no caput do art. 169 da Constituição, a despesa 

total com pessoal, em cada período de 
apuração e em cada ente da Federação, não 
poderá exceder os percentuais da receita 
corrente líquida, a seguir discriminados:” 
I - União: 40% (quarenta por cento). 
II - Estados: 60% (sessenta por cento). 
III - Municípios: 50% (cinquenta por cento). 

A alternativa CORRETA é: 
a) Os itens I e III estão incorretos, pois o correto 

seria “União: 50% (cinquenta por cento)” e 
“Municípios: 60% (sessenta por cento)”. 
b) Os itens II e III estão corretos. 
c) Os itens I e II estão incorretos, pois o correto 
seria “União: 50% (cinquenta por cento)” e 

“Estados: 40% (quarenta por cento)”. 
d) Os itens I e II estão corretos. 

25. É a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data 

do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. Trata-se: 
a) da Tomada de preços. 

b) do Convite. 
c) do Concurso. 
d) da Concorrência. 
 

 
 
 

26. Considerando as despesas abaixo: 
I – Aquisição de imóveis já em utilização. 
II – Constituição ou aumento do capital de 
empresas ou entidades que visem a objetivos 

comerciais ou financeiros, inclusive operações 
bancárias ou de seguros. 
III – Aquisição de títulos representativos do 
capital de empresas ou entidades de qualquer 
espécie, já constituídas, quando a operação não 
importe aumento do capital. 
IV - Aquisição de bens de capital já em 

utilização. 
Assinale a alternativa CORRETA quanto à 
classificação econômica que abrange os itens 
acima. 
a) Transferência de capital. 
b) Custeio. 

c) Transferências correntes. 
d) Inversões financeiras. 

27. Assinale a alternativa que contém uma 
situação líquida negativa:  
a) Bens – R$1000,00; obrigações com terceiros - 
R$2500,00; direitos – R$500,00.  
b) Bens – R$1500,00; obrigações com terceiros – 

R$500,00; direitos – R$0,00. 
c) Direitos – R$2300,00; bens – R$1200,00; 
obrigações com terceiros – R$3500,00. 
d) As alternativas “a” e “c” contêm situação líquida 
negativa. 

28. Relacione a coluna da direita com a da 
esquerda: 

1. Consiste na recuperação 
contábil do capital aplicado na 

aquisição de bens e direitos. 

() Reservas 

2. Corresponde à diminuição do 

valor dos bens classificáveis no 
ativo permanente. 

() Amortização 

3. Constituem parcelas de lucros 
retidos, incorporados ao 
patrimônio líquido. 

() Depreciação 

4. Consiste em atribuir novos 
valores aos bens do ativo 
permanente. 

() Reavaliação 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta da coluna da direita, de cima para baixo: 

a) 2 – 3 – 4 – 1. 
b) 1 – 4 – 3 – 2. 

c) 3 – 1 – 2 – 4. 
d) 4 – 2 – 1 – 3. 

29. Assinale a alternativa que representa o 
princípio fundamental de contabilidade a que se 
aplica o seguinte conceito: “Os efeitos da 

alteração do poder aquisitivo da moeda 
nacional devem ser reconhecidos nos registros 
contábeis por meio do ajustamento da 
expressão formal dos valores dos componentes 
patrimoniais”. 
a) Denominador Comum Monetário. 

b) Custo ou Mercado. 
c) Atualização Monetária. 
d) Custo Histórico. 

30. Patrimônio Bruto pode ser considerado: 
a) O valor total do Ativo Circulante e Permanente. 
b) O valor total dos bens e direitos. 
c) O Capital Registrado e declarado no contrato 

social ou estatuto de uma sociedade. 
d) O Capital Subscrito menos o Capital a Realizar. 




