CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2016
Câmara Municipal de Mongaguá/SP

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ/SP

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CADERNO DE QUESTÕES – PROVA OBJETIVA

Número da Inscrição: __________

Nome do Candidato: _________________________________________________

CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2016
Câmara Municipal de Mongaguá/SP
Cargo: Técnico em Contabilidade
Língua Portuguesa
Depois do sol
Cecília Meireles
Fez-se noite com tal mistério,
Tão sem rumor, tão devagar,
Que o crepúsculo é como um luar
Iluminando um cemitério...
Tudo imóvel... Serenidades...
Que tristeza, nos sonhos meus!
E quanto choro e quanto adeus
Neste mar de infelicidades!
Oh! Paisagens minhas de antanho...
Velhas, velhas... Nem vivem mais...
— As nuvens passam desiguais,
Com sonolência de rebanho . . .
Seres e coisas vão-se embora...
E, na auréola triste do luar,
Anda a lua, tão devagar,
Que parece Nossa Senhora
Pelos silêncios a sonhar...
1- “Anda a lua, tão devagar...”
No verso acima há:
a) Gradação.
b) Hipérbole.
c) Personificação.
d) Eufemismo.
e) Sinestesia.
2- Segundo as regras da nova ortografia, está
incorreto:
a) Anti-social.
b) Infraestrutura.
c) Superotimismo.
d) Verbo-nominal.
e) Aquém-oceano.
3- “Luzia voltou _ terra natal. Retornou _ casa dos pais.
Cansou de ficar sozinha, prefere viver _ custas da
família.”
a) à, à, às.
b) a, a, as.
c) à, a, às.
d) a, à, às.
e) a, a, às.
4- Há erro na regência dos verbos em:
a) Hoje me lembra um, ontem me lembrava outro.
b) Ela prefere estudar a casar.
c) O estudante aspira a um cargo de destaque.
d) As crianças assistiram ao jogo do Palmeiras.
e) Obedecemos mais o que nos recomendar a nossa
consciência.
5- “Esta foi a única maneira como ela estruturou a
reunião.”
A palavra “como” exerce a função de:
a) Pronome relativo.
b) Substantivo.
c) Advérbio interrogativo.
d) Conjunção subordinativa comparativa.
e) Conjunção subordinativa causal.

6- Assinale a alternativa em que o fragmento destacado
é adjunto adnominal:
a) Ela está longe de alcançar o primeiro lugar.
b) O fanatismo de alguns grupos religiosos preocupa
os políticos.
c) Temer retornou ávido de vingança.
d) Diferentemente do seu antecessor, este patrão é
simpático.
e) A plantação de maçãs ocorrerá nos próximos meses.
7- “Carlos era o rei da mentira.”
O complemento nominal é:
a) Carlos.
b) Carlos era.
c) O rei.
d) Rei da mentira.
e) Da mentira.
8- “Para você ter adquirido essa propriedade,
necessitou de instruções do corretor.”
O tempo é:
a) Infinitivo pessoal composto.
b) Futuro composto do subjuntivo.
c) Futuro do pretérito composto do indicativo.
d) Futuro do presente composto do indicativo.
e) Pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo.
Matemática
09- O MMC(34, 29, 49):
a) 45314
b) 46314
c) 47314
d) 48314
e) 49314
10- O MDC(10, 24, 39):
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
11- O MMC(12, 36, 48):
a) 124
b) 134
c) 144
d) 154
e) 164
12- O MMC(54, 68, 36) é:
a) 1536
b) 1636
c) 1736
d) 1836
e) 1936
13- Na escola Coronel, a média final a ser alcançada
por qualquer aluno no intuito de obter aprovação é 7,0.
Rafael obteve as seguintes notas na disciplina de
Português durante o ano letivo:
1º Bim 5,5
2º Bim 7,0
3º Bim 9,0
4º Bim 8,0
A média final de Rafael foi:
a) 3,4
b) 4,4
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c) 5,4
d) 6,4
e) 7,4
14- Qual a média aritmética entre os números 3, 4, 6, 9
e 13.
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9
15- Qual a média aritmética ponderada dos números
35, 20 e 10.
a) 21,67 (considerando o peso I)
b) 22,67 (considerando o peso I)
c) 23,67 (considerando o peso I)
d) 24,67 (considerando o peso I)
e) 25,67 (considerando o peso I)
16- Em uma sequência de 8 jogos amistosos, o time A
obteve os seguintes resultados: 4x2, 3x0, 4x2, 0x1,
2x2, 3x0, 4x4, 2x0. Qual a média de gols marcados
pelo time A nesses jogos amistosos?
a) 1,75 gols
b) 2,75 gols
c) 3,75 gols
d) 4,75 gols
e) 5,75 gols
Informática
17- Para editar uma imagem qual programa devemos
utilizar?
a) Windows media player
b) Microsoft Access
c) paint
d) visualizador XPS
e) Adobe Arobat Reader DC
18- Quando no prompt de comandos do Windows
digitamos o comando print c:\livro.txt seguido da tecla
ENTER, o que acontece?
a) envia o arquivo livro.txt para impressão
b) exclui o arquivo
c) elimina os espaços em branco do arquivo
d) lista o arquivo na tela
e) nenhuma das alternativas
19- Quando no prompt de comandos do Windows
digitamos o comando mkdir livro seguido da tecla
ENTER, o que acontece?
a) bloqueia a pasta livro
b) apaga a pasta livro
c) lista a pasta livro
d) mostra o conteúdo do diretório livro
e) cria o diretório livro

a) encerrar a guia
b) localizar/pesquisa na pagina
c) encerrar o navegador
d) abrir uma nova guia
e) abrir área de downloads
22- Utilizando o Google Chrome, qual comando
devemos utilizar para abrir a página de histórico do
navegador?
a) CTRL + G
b) CTRL + H
c) CTRL + A
d) CTRL + F
e) CTRL + B
Conhecimentos Gerais
23- O Conselho de Segurança das Nações Unidas é
um órgão da ONU cujo objetivo é a manutenção da paz
e da segurança internacional. Cinco membros do
conselho são permanentes e possuem poder de veto
sobre qualquer questão apresentada. Qual país abaixo
não é membro permanente do Conselho de Segurança
da ONU?
a) França
b) Alemanha
c) Rússia
d) China
e) Estados Unidos
24- Qual das alternativas abaixo é um exemplo de
literatura do Período Colonial Brasileiro:
a) Os Lusíadas, de Luís de Camões
b) A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo
c) Iracema, de José de Alencar
d) A Carta de Pero Vaz de Caminha
e) Dom Casmurro, de Machado de Assis
25- Qual é o país que ocupa a maior parte do território
da chamada Península Ibérica?
a) Portugal
b) Normandia
c) França
d) Inglaterra
e) Espanha
26- A Torá é o livro base para a religião?
a) Judaica
b) Católica
c) Muçulmana
d) Evangélica
e) Budista

20- Para obtermos o valor absoluto de um número
utilizando o Microsoft Excel, qual função utilizamos?
a) absolut()
b) acos()
c) asen()
d) absol()
e) abs()

27- “Casa Real” é uma expressão utilizada para
identificar uma família ou dinastia que governa ou
governou um determinado território por certo período.
No Brasil, apenas uma “Casa Real” esteve no poder
durante o período em que este foi uma monarquia,
sendo esta a mesma que também governou Portugal
por diversos anos, estamos falando da Casa de?
a) Orleans
b) Windsor
c) Perez
d) Romanov
e) Bragança

21- A digitação simultânea das CTRL e F quando
utilizando o Google Chrome tem a função de?

28- Foi uma das consequências do fim da Segunda
Guerra Mundial, exceto:
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a) Estabelecimento dos Estados Unidos e da União
Soviética como superpotências.
b) Assassinato da Família Imperial Russa.
c) Criação da ONU.
d) Início da Guerra Fria.
e) Dissolução do Terceiro Reich e dos Impérios do
Japão e da Itália.
Conhecimento Específico
29- A palavra Entidade na contabilidade tem sentido
amplo e nada tem a ver com entidades filantrópicas por
exemplo. Entidade é o conjunto de todas as pessoas
físicas ou jurídicas da qual a ciência contábil estuda.
Assim, entidades são em linhas gerais:
I- Todas as empresas (indiferente do tamanho);
II- Todas as entidades filantrópicas como Ong´s,
Fundações, Igrejas, etc.;
III- Cooperativas;
IV- Pessoa Física.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas III e IV
d) Apenas I, II e III
e) Todas as afirmativas
30- As principais funções da Contabilidade são:
registrar, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar
as modificações do patrimônio em virtude da atividade
econômica ou social que a empresa exerce no contexto
econômico.
I- Registrar todos os fatos que ocorrem e podem ser
representados em valor monetário;
II- Organizar um sistema de controle adequado à
empresa;
III- Demonstrar com base nos registros realizados,
expor periodicamente por meio de demonstrativos, a
situação econômica, patrimonial e financeira da
empresa;
IV- Analisar os demonstrativos financeiros com a
finalidade de apuração dos resultados obtidos pela
empresa;
V- Acompanhar a execução dos planos econômicos da
empresa, prevendo os pagamentos a serem realizados,
as quantias a serem recebidas de terceiros e alertando
para eventuais problemas.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas III e IV
d) Apenas IV e V
e) Todas as afirmativas

descoberto.
II- 2ª situação: Quando o Ativo é maior que o Passivo,
resultando uma Situação Líquida Ativa, também
chamada positiva, superavitária ou favorável.
III- 3ª situação: Quando o Ativo é igual ao Passivo,
resultando em uma Situação Nula. Nesse caso o
capital foi absorvido e todo o patrimônio pertence a
terceiros, considerando que o total dos bens e direitos
é igual ao das obrigações.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Apenas III
e) Todas as afirmativas
33- O Ativo Não Circulante será divido em:
I- Realizável a Longo Prazo: As participações
permanentes em outras sociedades e os direitos de
qualquer natureza, não classificáveis no Ativo
Circulante, e que não se destinem à manutenção da
atividade da companhia ou da empresa.
II- Investimentos: São normalmente direitos que a
Entidade tem a seu favor e serão realizados após o
final do exercício subsequente.
III- Imobilizado: 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;
IV- Intangível: Os direitos que tenham por objeto bens
incorpóreos destinados à manutenção da companhia
ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de
comércio adquirido.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas III e IV
d) Apenas II e IV
e) Todas as afirmativas

31- Consideramos obrigações, EXCETO:
a) Fornecedores;
b) Duplicatas a receber;
c) Empréstimos;
d) Salários a pagar;
e) Duplicatas a Pagar.

34- Analise as afirmativas:
IPASSIVO
CIRCULANTE:
Empréstimos
e
Financiamentos e outras Obrigações com expectativa
de vencimento previsto após o termino do exercício
subsequente.
II- PASSIVO NÃO CIRCULANTE: São as obrigações
da entidade exigíveis até o fim do exercício
subsequente.
III- PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Valor das entradas de
Capital a titulo de investimento dos Sócios, mais as
reservas originárias de lucros retidos, além de
estatutárias e outras que se fazer relevante.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Apenas I e II
e) Todas as afirmativas

32- A situação líquida do patrimônio: É a diferença
entre o Ativo e o Passivo, podendo apresentar três
situações líquidas:
I- 1ª situação: Quando o Ativo é menor que o Passivo
resultando em uma Situação Líquida Passiva, também
denominada negativa, deficitária ou desfavorável.
Nesse caso há um déficit patrimonial ou passivo a

35- Deduções da receita: São compostas por valores
que deduzem o valor das vendas de mercadorias,
produtos ou serviços tais como:
I- Abatimentos: correspondem à anulação de valores
registrados como receita bruta de Vendas e serviços.
II- Vendas Canceladas: por razões de qualidade da
mercadoria ou outros;

CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2016
Câmara Municipal de Mongaguá/SP
III- Descontos Concedidos: são descontos comerciais e
deverão estar presentes na nota fiscal de vendas.
IV- Tributos sobre as vendas e serviços: são os
tributos (impostos, taxas e contribuições) que no ato de
obter a receita com a venda e /ou prestação de
serviços incidem sobre as mesmas. Os tributos são
PIS, Cofins, ICMS, ISS.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas III e IV
d) Apenas II e IV
e) Todas as afirmativas
36- Para o ingresso no Simples Nacional é necessário
o cumprimento das seguintes condições:
I- Enquadrar-se na definição de microempresa ou
empresa de pequeno porte;
II- Cumprir os requisitos previstos na legislação;
III- Formalizar a opção pelo Simples Nacional.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Apenas II
e) Todas as afirmativas
37- De acordo com o código de ética do contador- Art.
2º São deveres do Profissional da Contabilidade:
I – exercer a profissão com zelo, diligência,
honestidade e capacidade técnica, observada toda a
legislação vigente, em especial aos Princípios de
Contabilidade
e
as
Normas
Brasileiras
de
Contabilidade, e resguardados os interesses de seus
clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade
e independência profissionais;
II – guardar sigilo sobre o que souber em razão do
exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do
serviço público, ressalvados os casos previstos em lei
ou quando solicitado por autoridades competentes,
entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade;
III – zelar pela sua competência exclusiva na
orientação técnica dos serviços a seu cargo.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Apenas II
e) Todas as afirmativas
38- De acordo com o código de ética do contador- Art.
5º O Contador, quando perito, assistente técnico,
auditor ou árbitro, deverá;
I – Aceitar sua indicação quando reconheça não se
achar capacitado em face da especialização requerida;
II – abster-se de interpretações tendenciosas sobre a
matéria que constitui objeto de perícia, mantendo
absoluta independência moral e técnica na elaboração
do respectivo laudo;
III – abster-se de expender argumentos ou dar a
conhecer sua convicção pessoal sobre os direitos de
quaisquer das partes interessadas, ou da justiça da
causa em que estiver servindo, mantendo seu laudo no
âmbito técnico e limitado aos quesitos propostos.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III

d) Apenas II
e) Todas as afirmativas
39- De acordo com o código de ética do contador- Art.
6º O Profissional da Contabilidade deve fixar
previamente o valor dos serviços, por contrato escrito,
considerados os elementos seguintes:
I – a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade
do serviço a executar;
II – o tempo que será consumido para a realização do
trabalho;
III – a possibilidade de ficar impedido da realização de
outros serviços.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Apenas II
e) Todas as afirmativas
40- De acordo com o código de ética do contador Art.
10 O Profissional da Contabilidade deve, em relação
aos colegas, observar as seguintes normas de
conduta:
I – abster-se de fazer referências prejudiciais ou de
qualquer modo desabonadoras;
II – abster-se da aceitação de encargo profissional em
substituição a colega que dele tenha desistido para
preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou
da classe, desde que permaneçam as mesmas
condições que ditaram o referido procedimento;
III – jamais apropriar-se de trabalhos, iniciativas ou de
soluções encontradas por colegas, que deles não
tenha participado, apresentando-os como próprios;
IV – evitar desentendimentos com o colega a que vier a
substituir no exercício profissional.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas III e IV
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

