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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014

CONTADOR

Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas
e das normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo
apenas 1 (uma) a resposta correta.

3. O tempo para a realização da prova é de 03 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva, portando o caderno de provas, após
transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova
ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois
são parte integrante da prova.

5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.

6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 17/03/2014, até as 23h59, no Mural da
Prefeitura de Vacaria e no site www.fundatec.org.br.

7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a
sua substituição.
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Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

O que as gatas me ensinam

01 Há dois meses ando apaixonado por um par de gatas. Carlota e Elisabeth. Elas entraram em casa
02 por insistência da minha mulher e viraram parte da rotina. E da vida. Miam quando eu chego, sobem na
03 cama e cheiram a minha cara quando acordo, sentam no meu colo quando estou lendo ou quando escrevo
04 no computador. Eu falo com elas, brinco com elas, ralho com elas, dou comida e troco a areia da caixinha.
05 Elas me fazem agradável companhia quando estou sozinho. Em troca, compro religiosamente a ração
06 cheirosa que elas tanto apreciam.
07 O fato de ter um par de gatas não me torna um ser humano melhor, não me faz sentir uma espécie
08 de ativista e nem desconta a minha culpa – enorme – por não fazer o que é preciso para melhorar a vida
09 das pessoas desprotegidas do meu país. Não acho, evidentemente, que minhas gatas são tão importantes
10 quanto criaturas humanas que me cercam. Mas tê-las em casa me deixa contente. Cuidar delas e
11 conviver com elas são atos de prazer egoísta que me fazem bem, e que talvez façam bem a elas.
12 Também aprendo coisas com as gatas.
13 A primeira, óbvia, é que é bom cuidar delas. Pequenos rituais, como o de alimentar e tratar os
14 bichos, são imensamente gratificantes. Não tomam tempo demais e nos fazem sentir necessários e úteis.
15 Talvez algo em nós precise dessa responsabilidade sobre outra vida. Seres humanos necessitam de nós,
16 claro, mas eles são complicados e imprevisíveis. Podem nos criticar, podem exigir demais de nós ou
17 (infinitamente pior) podem virar as costas e ir embora. Gatos jamais. Eles não nos abandonam e não nos
18 desapontam. À maneira deles, vivendo uma vidinha paralela em sua bolha felina, passam a vida conosco. É
19 improvável que retribuam nossos ternos sentimentos, mas certamente precisam de nós. E isso basta.
20 Observando os gatos, sou tentado a fazer comparações e analogias com os humanos.
21 Minhas gatas têm personalidades opostas entre si. Elisabeth, de oito meses, é uma dama elegante
22 e delicada. Minha mulher a chama de bailarina. Ela se move com leveza pela casa e mantém distância
23 emocional e física dos humanos. Gosta de tomar banho de sol na janela sem ser importunada. Quando se
24 aproxima, é nos termos dela. Elisabeth canta. Ou melhor, mia desconsoladamente e sem razão aparente.
25 De início, achei que era o intestino. Agora eu percebi que Elisabeth é melancólica. A veterinária disse que
26 ela tem todos os ossos do rabo quebrado e uma calcificação óssea na espinha. Parece ter sido maltratada
27 antes de chegar ao abrigo onde a recolhemos. Isso explica o jeito esquivo e desconfiado, assim como a
28 tristeza dela. Elisabeth tem medo. Ou teve.
29 Carlota, dois meses mais nova, é um turbilhão. Sobe em todas as mesas, entra no guarda-roupa,
30 brinca com as plantas do vaso até destruí-las. É impertinente e destemida, assim como curiosa. Quando se
31 tenta tirá-la força de algum lugar, ela reage com arranhões. Nasceu na obra do novo estádio do
32 Corinthians, eu imagino. Se eu grito com ela, ou tento fazer gestos para assustá-la, me encara com total
33 indiferença. Como não teme pessoas, se aproxima com facilidade. Permite que a gente a pegue no colo
34 e brinque com ela. Outro dia, meio bebum, eu a segurei no chão pelas patinhas da frente e fiz barulho com
35 a boca na barriga dela, como se faz com as crianças. Ela ficou perplexa.
36 Carlota me faz pensar como são felizes as pessoas destemidas. Elas estão mais relaxadas.
37 Desfrutam melhor do mundo ao redor delas. Se alguém tentar incomodá-las ou feri-las, reagem e vão
38 embora. É mais simples, não é? Elisabeth, que tem medo de tudo, sugere que a vida deixa marcas. Não sei
39 se o tempo fará com  que ela se sinta segura na companhia de gente. Talvez não. Talvez ela seja
40 naturalmente tímida. Mas isso faz que seja mais gostoso quando ela, num rompante, escala o sofá, supera
41 suas reservas e decide, autonomamente, que vai dormir na minha barriga. Nestas horas, minha gata
42 delicada faz com que eu me sinta alguém especial.
43 Fico tentado a imaginar que a mulher ideal seria a mistura das duas. A meiguice de uma com a
44 impetuosidade da outra. A melancolia da Elisabeth com a vivacidade da Carlota. Mas isso não existe, certo?
45 A personalidade das pessoas não é construída para nos agradar ou para fazê-las mais desejáveis. Elas são
46 como são. Imprescindíveis, adoráveis ou detestáveis sua maneira. E alternadamente.
47 Neste exato instante, escrevendo com Carlota no colo, enquanto Elisabeth nos observa deitada na
48 estante do escritório, eu não sei de qual delas gosto mais. sua maneira, as duas enchem a minha
49 manhã. Uma mia, anda pela casa e observa. A outra escala a mesa, deita no teclado e termina por se
50 ajeitar no meu colo. Se fossem duas mulheres, eu não saberia qual escolher. Estaria apaixonado pelas
51 duas. Na verdade, pelas três gatas aqui de casa.

(Ivan Martins – Revista Época – 20/11/2013 – disponível em http://www.revistadaepoca.com.br - adaptação)
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QUESTÃO 01 – Analise as afirmações abaixo, em
relação ao assunto discutido no texto.

I. De acordo com o autor, ter duas gatas em casa
não o redime de não realizar ações em prol de
pessoas necessitadas.

II. O autor afirma sentir prazer em cuidar de suas
gatas, mas não tem certeza acerca dos
sentimentos das gatas com seus cuidados.

III. Assim como os seres  humanos, os gatos, de
acordo com o texto, devido à sua natureza
imprevisível, podem nos abandonar a qualquer
minuto.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa INCORRETA
acerca da caracterização das gatas feita pelo autor.

A) Carlota tem dois meses de idade.
B) Elizabeth é arisca.
C) Carlota é rabugenta.
D) Elizabeth é airosa.
E) Carlota é corajosa.

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento
indicativo de crase, assinale a alternativa que
preenche corretamente as lacunas das linhas 10, 31,
33, 46 e 48.

A) às – à – as – à – à
B) às – a – às – à – à
C) as – à – as – a – a
D) as – a – às – a – a
E) as – à – as – à – à

QUESTÃO 04 – Desconsiderando   o uso de
maiúscula ou minúscula, na linha 13, a palavra como
é utilizada para introduzir ideia de ,
podendo ser substituída, sem provocar alteração de

QUESTÃO 05 – Considerando o sistema ortográfico
vigente, assinale a alternativa que  apresenta
vocábulo cuja supressão do acento possa  originar
palavra pertencente à mesma classe gramatical da
palavra que lhe deu origem.
.
A) é – l. 13 (1º ocorrência).
B) nós – l. 16.
C) distância – l. 22.
D) início – l. 25.
E) até – l. 30.

QUESTÃO 06 – Considerando o período composto
por subordinação,  assinale a alternativa que
apresenta a classificação INCORRETA da oração
subordinada.

A) “quando eu chego” (l. 02) – oração adverbial
temporal.

B) “que elas tanto apreciam” (l. 06) – oração adjetiva
restritiva.

C) “que minhas gatas são” (l. 09) – oração
substantiva objetiva direta.

D) “que retribuam nossos ternos sentimentos” (l. 19)
– oração substantiva completiva nominal.

E) “Se alguém tentar incomodá-las ou feri-las” (l. 37)
– oração adverbial condicional.

QUESTÃO 07 – Considerando   o emprego da
partícula “se”, analise as assertivas a seguir:

( ) Na linha 22, em “Ela se move”, temos partícula
apassivadora.

( ) Nas linhas 30-31, em “Quando se tenta”, temos
índice de indeterminação do sujeito.

( ) Na linha 39, em “se o tempo fará”, temos
conjunção integrante.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) V – V – V.
B) V – F – V.
C) V – F – F.
D) F – V – F.
E) F – V – V.

sentido, por , desde que
no período.

As lacunas acima ficam correta e respectivamente
preenchidas por:

A) comparação – conforme – se façam
B) comparação – conforme – não se façam
C) causa – posto que – se façam
D) causa – visto que – se façam
E) causa – visto que – não se façam
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QUESTÃO 08 – Considerando o emprego das
vírgulas, analise as assertivas a seguir:

I. Na linha 04, as vírgulas separam uma sequência
de orações coordenadas assindéticas.

II. Na linha 08, os travessões não poderiam ser
substituídos por vírgulas sem prejuízo da
correção gramatical do período.

III. O emprego das vírgulas nas linhas 19 e 20

LEGISLAÇÃO

Para responder às questões de números 11 a 14,
considere a Lei Complementar nº 008/2011, de 13
de julho de 2011, que dispõe sobre o Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos do
Município de Vacaria.

QUESTÃO 11 – O artigo 93 do referido Regime
deve-se à mesma situação de ocorrência. estabelece que “Após cada anos

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 09 – Caso no período Cuidar delas e
conviver com elas são atos de prazer egoísta que
me fazem bem, e que talvez façam bem a elas
(l. 10-11) substituíssemos a expressão Cuidar delas e
conviver com elas por O cuidado com elas, quantas
outras alterações deveriam, obrigatoriamente, ser
feitas para fins de concordância?

A) Duas.
B) Três.
C) Quatro.
D) Cinco.
E) Seis.

QUESTÃO 10 – Considerando os mecanismos de
coesão, analise as assertivas a seguir:

I. Em “Não tomam tempo demais” (l. 14), temos
sujeito oculto e seu referente  é “Pequenos
rituais” (l. 13).

II. O pronome pessoal “Eles” (l. 17) tem como
referente “Seres humanos” (l. 15).

III. O pronome oblíquo “-las” (l. 45) tem como
referente implícito “Elizabeth e Carlota”.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

ininterruptos de serviço prestado ao Município,
contados da investidura em cargo de provimento
efetivo, o servidor fará “jus” a um

, que poderá ser gozado
em licença ou pago em pecúnia,   pelo valor
equivalente a meses do vencimento básico
de seu cargo, a critério da administração e mesmo
que esteja no exercício de cargo em comissão ou
função gratificada.(...)”

Marque a alternativa que preenche correta e
respectivamente as lacunas dos trechos acima.

A) três – prêmio por assiduidade – três
B) três – prêmio especial – dois
C) quatro – abono assiduidade – dois
D) cinco – prêmio assiduidade – três
E) cinco – abono assiduidade – dois

QUESTÃO 12 – O artigo 115  do referido Regime
estabelece as normas de quando o servidor poderá
se ausentar do serviço, mediante comprovação e sem
qualquer prejuízo. Com base nas referidas normas,
associe os prazos  arrolados na Coluna 1 com os
motivos das ausências apontados na Coluna 2.

Coluna 1
1. Por dois dias consecutivos.
2. Até cinco dias consecutivos.
3. Até oito dias consecutivos.
4. Por dez dias consecutivos.

Coluna 2
( ) Por motivo de falecimento de filhos ou enteados.
( ) Por motivo de adoção, para o pai, a contar da data

do evento.
( ) Por motivo de falecimento de avô ou avó.
( ) Por motivo de casamento.
( ) Por motivo de falecimento de tios e sobrinhos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) 4 – 2 – 3 – 1 – 3.
B) 3 – 4 – 1 – 3 – 2.
C) 2 – 3 – 3 – 4 – 1.
D) 4 – 3 – 2 – 3 – 1.
E) 3 – 4 – 2 – 1 – 3.
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QUESTÃO 13 – Com base no capítulo VI do referido
Regime, analise as seguintes afirmativas, relativas ao
processo administrativo disciplinar.

I. O processo administrativo disciplinar será
conduzido por comissão, podendo ser
permanente ou não, de três servidores efetivos e
estáveis,  designados pela autoridade
competente que indicará, dentre eles, o seu
presidente.

II. O prazo para conclusão   do processo não
excederá noventa dias, contados da data da
portaria de instauração do processo, admitida a
prorrogação por mais trinta dias, quando as
circunstâncias o exigirem, mediante autorização
da autoridade que determinou a sua instauração.

III. O processo será remetido à autoridade que
determinou sua instauração, dentro de dez dias
contados do término do prazo para apresentação
da defesa.

IV. O servidor que estiver respondendo a processo
administrativo disciplinar só poderá ser
exonerado ou aposentado voluntariamente após
a conclusão do processo e o cumprimento da
penalidade, caso aplicada.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e III.
B) Apenas II e IV. C)
Apenas I, II e III. D)
Apenas II, III e IV. E)
I, II, III e IV.

QUESTÃO 14 – Segundo o artigo 141 do referido
Regime, dentre as transgressões, por parte do
servidor, que são passíveis da pena de demissão,
estão:

I.  Utilizar pessoal ou recursos materiais da
repartição em serviço ou atividades particulares.

II. Cometer a outro servidor atribuições estranhas
às do cargo que ocupa, exceto em situações de
emergência e transitória.

III. Adulterar, falsificar ou modificar documentos.
IV. Cometer a  pessoa estranha à repartição, fora

dos casos previstos em lei, o desempenho de
encargo que seja de sua competência ou de seu
subordinado.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

Para responder às questões de números 15 a 17,
considere a Lei Complementar nº 009/2011, de 19
de dezembro de 2011, que dispõe sobre os
quadros de  cargos e funções públicas e
estabelece o Plano de Carreira dos Servidores
Públicos do Município de Vacaria.

QUESTÃO 15 – O § 2º do artigo 17, do capítulo II –
Do Quadro dos  Cargos de Provimento Efetivo, da
referida Lei, define que fica prejudicado o
merecimento, acarretando a interrupção da contagem
do tempo de exercício para fins de promoção, sempre
que o servidor:

I. Somar três penalidades de advertência.
II. Sofrer pena de suspensão  disciplinar, mesmo

que convertida em multa.
III. Completar cinco faltas injustificadas ao serviço.
IV. Somar dez atrasos de comparecimento ao

serviço e/ou saídas antes do horário para
término da jornada.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e III.
B) Apenas II e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO  16 – De acordo com o artigo 21 da
referida Lei, o código de identificação estabelecido
para o quadro dos cargos em comissão e funções
gratificadas tem a seguinte interpretação:

I. O primeiro elemento indica que o provimento se
processará sob a forma de Cargo em Comissão
ou Função Gratificada,  quando representado
pelo dígito um (1).

II. O primeiro elemento indica que o provimento se
processará sob a forma de Cargo em Comissão
provido, preferentemente, por servidor efetivo,
quando representado pelo dígito dois (2).

III. O primeiro elemento indica que o provimento se
processará sob a forma de Função Gratificada,
quando representada pelo dígito três (3).

IV. O segundo elemento indica o nível de
vencimento do cargo em comissão ou do valor
da Função Gratificada.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 17 – O artigo 27 da referida Lei
estabelece que a gratificação para os servidores
membros da Comissão de Licitações obedecerá às
seguintes disposições:

I. Para o servidor que desempenha a função de
Presidente da Comissão de Licitações, no valor
de do Piso Salarial
do Município.

II. Para os servidores que desempenham a
atividade de Membro da Comissão de Licitações,
secretariando  a comissão na elaboração dos
atos relacionados à licitação ou no recebimento
das documentações e atendimento aos
participantes referentes aos procedimentos
licitatórios, no valor de
do Piso Salarial do Município.

Marque a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas acima.

A) 105% (cento e cinco por cento) – 55% (cinquenta
e cinco por cento)

B) 155% (cento e cinquenta e cinco por cento) –
100% (cem por cento)

C) 205% (duzentos e cinco por cento) – 110% (cento
e dez por cento)

D) 245% (duzentos e quarenta e cinco por cento) –
120% (cento e vinte por cento)

E) 255% (duzentos e cinquenta e cinco por cento) –
130% (cento e trinta por cento)

Para responder às questões de números 18 e 19,
considere a Lei Orgânica do Município de Vacaria,
de 30 de março de 1990,  atualizada até 30 de
setembro de 2008.

QUESTÃO 18 – Analise as seguintes assertivas com
base na referida Lei Orgânica:

I. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara
Municipal de Vereadores.

II. Durante a sessão legislativa ordinária, a Câmara
funciona três vezes por semana nas segundas,
terças e quintas-feiras.

III. A Câmara  Municipal  de Vereadores reúne-se,
independentemente de convocações, no dia 1º
do mês de março de cada ano, para abertura da
sessão legislativa, funcionando ordinariamente
até 20 de dezembro.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – Com base no capítulo relativo ao
Poder Executivo da referida Lei Orgânica, assinale V,
se verdadeiro, ou F, se falso, para as afirmativas que
seguem:

( ) O Poder Executivo   é exercido pelo Prefeito
Municipal, que receberá seu subsídio na
totalidade, desde que devidamente licenciado,
quando: impossibilitado do exercício do cargo, por
motivo de doença devidamente comprovada; a
serviço ou representação  do Município; e, em
gozo de férias.

( ) Em caso de impedimento ou vacância dos cargos
de Prefeito Municipal e Vice-Prefeito, assumirá o
Poder Executivo o Presidente da Câmara
Municipal.

( ) Dentre as competências privativas do Prefeito
encontra-se o encaminhamento ao TCE-RS
(Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul), até 30 (trinta) dias do encerramento do
bimestre, do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária.

( ) Prestar, anualmente, ao Poder Legislativo, dentro
de 90 (noventa) dias, após a abertura do ano
legislativo, as contas referentes ao exercício
anterior e remetê-las, em igual prazo, ao Tribunal
de Contas do Estado,  está dentre as
competências privativas do Prefeito Municipal.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) F – V – V – V.
B) V – V – V – F.
C) F – V – F – F.
D) V – F – V – V.
E) V – V – F – V.
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Para responder à questão 20, considere a Lei
Complementar nº 005/2010, de 27 de outubro de
2010, que dispõe sobre o Novo Código de
Posturas do Município de Vacaria.

QUESTÃO 20 – Com base no Anexo I do Código e
posturas, assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso,
para as seguintes afirmativas, relativas aos elementos
de interesse  público e aos elementos de utilidade
pública.

( ) São  elementos de interesse público, relativos à
sinalização de trânsito: as placas, os semáforos,
os prismas e as colunas, os canalizadores de
pedestres e os divisores de fluxo.

( ) São elementos de utilidade pública, relativos à
segurança:  as guaritas para vigias, os abrigos
para policiais, as grades e os parapeitos,  as
placas protetoras para pedestres e as passarelas.

( ) Dentre os itens dos elementos de interesse
público estão: a identificação de logradouros, a
iluminação pública, a energia e  a telefonia e  o
transporte coletivo.

( ) Dentre os itens dos elementos de utilidade pública
estão: a comunicação, o serviço de apoio aos
transportes públicos e o conforto e apoio para o
lazer.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) F – V – V – F.
B) V – V – V – F.
C) F – V – F – F.
D) V – F – F – V.
E) V – V – F – V.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21 – Avalie as assertivas sobre o Word
2007.

I. É possível configurar  o verificador  gramatical
para sinalizar como erro qualquer frase com mais
de quatro palavras repetidas.

II. É possível configurar  o verificador  gramatical
para sinalizar como erro qualquer frase com mais
de 50 palavras.

III. É possível configurar  o verificador  gramatical
para sinalizar como erro qualquer frase com mais
de 10 vírgulas.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 22 – Associe as teclas de atalho do Word
2007, constantes na Coluna 1, com as
funcionalidades descritos na Coluna 2.

Coluna 1
1. CTRL + [
2. CTRL + ]
3. CTRL + SINAL DE IGUAL
4. CTRL + SHIFT + K
5. CTRL + SHIFT+ SINAL DE ADIÇÂO

Coluna 2
( ) Formata com sobrescrito.
( ) Formata as letras em caixa alta.
( ) Diminui o tamanho da fonte em um ponto.
( ) Formata com subscrito.
( ) Aumenta o tamanho da fonte em um ponto.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) 5 – 3 – 2 – 4 – 1.
B) 3 – 5 – 4 – 2 – 1.
C) 4 – 1 – 3 – 5 – 2.
D) 5 – 2 – 4 – 1 – 3.
E) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.

QUESTÃO 23 – Avalie as assertivas sobre o
navegador Google Chrome.

I. Para que aplicativos e páginas web que
demandam o Adobe flash player funcionem no
Google Chrome, é necessário que o respectivo
plugin seja instalado no sistema operacional.

II.  O Google Chrome suporta a sincronização de
informações como favoritos e histórico entre os
diversos dispositivos em que o usuário fizer login
no navegador.

III. Os processos no Google Chrome são
desenvolvidos para funcionar de maneira
independente um do outro, de modo que
problemas de uma guia não devem afetar o
desempenho de outras guias nem a capacidade
de resposta geral do navegador.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.
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QUESTÃO 24 – Avalie as assertivas sobre as
funções lógicas E e OU no Excel 2007.

I. Tanto a função E quanto a Função OU suportam
até 255 argumentos, os quais devem ser
avaliados como VERDADEIRO ou FALSO.

II. A função OU retornará VERDADEIRO se todos
os seus argumentos forem avaliados como
VERDADEIRO.

III. Para que a função  E retorne VERDADEIRO
basta que ao menos um dos seus argumentos
seja avaliado como VERDADEIRO.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 25 – No Excel 2007, deseja-se concatenar

QUESTÃO 27 – Avalie as assertivas sobre o
gerenciador de tarefas do Windows 7 em suas
configurações padrão.

I.  É possível iniciar o gerenciador de tarefas
clicando com o botão direito do mouse sobre a
barra de tarefas e selecionando a opção “Iniciar
Gerenciador de Tarefas”, somente.

II. É possível iniciar o gerenciador de tarefas com a
combinação de teclas CTRL+SHIFT+ESC,
somente.

III. É possível iniciar o gerenciador de tarefas com a
combinação de  teclas CTRL+ALT+DEL,
somente.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

na célula A4 o conteúdo das células A1, A2 e A3,
nessa ordem. Nesse sentido, avalie as assertivas a
seguir:

I. Isso pode ser feito inserindo em A4 a fórmula
=A1&A2&A3

II. Isso pode ser feito inserindo em A4 a fórmula
=CONCATENAR(A1,A2,A3)

III. Isso pode ser feito inserindo em A4 a fórmula
=CONCATENAR(A1:A3)

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 26 – Avalie as assertivas sobre o
Microsoft Office Outlook 2007.

I. Por padrão, ao baixar novas mensagens de uma
conta de email POP3, as mensagens são
excluídas do servidor de email POP3.

II. Se a conta de email POP3 estiver verificada em
vários computadores,  todos com as
configurações padrão de POP3, o computador
que baixar o novo e-mail será o único local onde
a mensagem ficará armazenada.

III.  O protocolo POP3 também é um protocolo de
envio de mensagens  de e-mail entre duas
contas.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 28 – Assinale a alternativa que apresenta
o comando para bloquear a tela do usuário no
Windows 7 em suas configurações padrão.

A) + L
B) + E
C) + F
D) + D
E) + R

QUESTÃO 29 – Avalie as assertivas sobre a
utilização geral do programa Firefox.

I. O Firefox permite navegação privativa, mas
sempre grava as informações visitadas.

II. O Firefox possui função que permite sincronizar
o histórico, favoritos, abas e senhas com outros
computadores.

III. O Firefox só permite fixar uma aba, que
corresponde à página inicial.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.



ProvaG_04_V4_14/3/201417:54:06

Execução: Fundatec 9
CONTADOR

QUESTÃO 30 – Quando no Internet Explorer um site
visitado não tem a aparência esperada, significa que
pode estar ocorrendo um problema de
compatibilidade. Avalie as assertivas sobre esse
assunto.

I. Quando um site é incompatível com o Internet
Explorer, aparece um botão de Modo de Exibição
de Compatibilidade automaticamente na barra de
endereços.

II. Pressionar o botão de Modo de Exibição de
Compatibilidade nem sempre corrige  todos  os
problemas de compatibilidade.

III. A desativação do Modo de Exibição de
Compatibilidade só é possível com a limpeza do
Histórico de Navegação.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – A frase: “Tudo é proibido, se não for
expressamente permitido”. Refere-se a um dos
Princípios norteadores da Administração Pública
estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Qual
seja:

A) Legalidade.
B) Impessoalidade.
C) Moralidade.
D) Publicidade.
E) Eficiência.

QUESTÃO 32 – Uma determinada empresa que
trabalha com reciclagem de papel possui capacidade
de 250.000 Kg/mês, sendo seus custos e despesas
variáveis de R$ 4,00 por unidade, seus custos e
despesas fixas R$ 1.000.000,00 e o preço de venda
R$ 14,00 por unidade. Com base nos dados
fornecidos, pode-se dizer que o Ponto de Equilíbrio
dessa empresa é:

A) 80.000 Kg/mês.
B) 90.000 Kg/mês.
C) 100.000 Kg/mês.
D) 150.000 Kg/mês.
E) 200.000 Kg/mês.
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QUESTÃO 33 – Uma determinada empresa dedica-se ao comércio de notebooks. Em 1 de janeiro de 2013, seu
estoque estava constituído de 400 unidades adquiridas em 23 de dezembro de 2012 a R$ 1.000,00 cada unidade.
Durante o mês de janeiro de 2013, foram realizadas as seguintes operações com Mercadorias:

Data Operação Quantidade Valor
04 de janeiro de 2013 Compra a prazo 600 unidades R$ 1.200,00 cada
05 de janeiro de 2013 Pagamento do frete da

compra de 04/01/2013
06 de janeiro de 2013 Devolução ao fornecedor

da compra do dia
04/01/2013

200 unidades

R$ 60.000,00 o frete

16 de janeiro de 2013 Venda a prazo 500 unidades R$ 2.000,00 cada
17 de janeiro de 2013 Devolução da venda

realizada em 16/01/2013
18 de janeiro de 2013 Abatimento concedido

ao cliente

100 unidades

R$ 100.000,00 o abatimento

Considerando que a empresa utiliza o método de avaliação de estoques PEPS, pode-se dizer que o lucro bruto
dessa empresa foi de:

A) R$ 250.000,00.
B) R$ 300.000,00.
C) R$ 380.000,00.
D) R$ 395.000,00.
E) R$ 500.000,00.
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QUESTÃO 34 – O seu objetivo é demonstrar a
execução do orçamento e comparar com os limites
estabelecidos na LOA e suas alterações. Essa
informação trata de qual demonstração aplicada ao
setor público?

A) Balanço Patrimonial.
B) Demonstração das Variações Patrimoniais.
C) Demonstração dos Fluxos de Caixa.
D) Balanço Orçamentário.
E) Notas Explicativas.

QUESTÃO 35 – Segundo o art. 34 da Lei nº 4.320, de
1964, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil,
ou seja, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de cada
ano. Essa afirmação refere-se ao princípio
orçamentário da

A) Periodicidade.
B) Exclusividade.
C) Legalidade.
D) Publicidade.
E) Transparência.

QUESTÃO 36 – A uma determinada empresa interessada em saber qual sua necessidade de capital de giro,
elaborou-se a seguinte tabela:

Ativo Circulante Operacional

Valores em R$
2011 2012 2013

Clientes 1.045.640 1.122.512 1.529.061
Estoque 751.206 1.039.435 1.317.514
Passivo Circulante Operacional
Fornecedores 708.536 639.065 688.791
Outras Obrigações 275.623 298.698 433.743

Com base nos valores fornecidos, as necessidades de capital de giro dessa empresa, nos anos de 2011 e 2013,
foram, respectivamente:

A) R$ 984.159 e R$ 1.233.184.
B) R$ 928.763 e R$ 1.724.041.
C) R$ 984.159 e R$ 1.122.534.
D) R$ 812.687 e R$ 1.724.041.
E) R$ 1.724.041 e R$ 1.233.184.
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QUESTÃO 37 – Com base nos conceitos relacionados à Auditoria Governamental, relacione a Coluna 1 à
Coluna 2.

Coluna 1
1. Agente.
2. Ação.
3. Atividade.
4. Execução dos trabalhos.
5. Grau de independência.
6. Áreas cobertas pelo exame.
7. Destino dos trabalhos.

Coluna 2
( ) Diretoria, sócios, conselhos administrativos e fiscal e auditores externos.
( ) Todas da instituição.
( ) Auditor interno (empregado da própria instituição).
( ) Baixo em relação à alta administração, satisfatório quanto aos demais níveis.
( ) Adequação do controle interno em relação à prevenção de fraudes e perdas e aderência às normas legais e às

diretrizes da alta administração.
( ) Auxílio à alta administração.
( ) De acordo com as oportunidades das funções operacionais.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7.
B) 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
C) 7 – 6 – 1 – 5 – 3 – 2 – 4.
D) 4 – 5 – 6 – 7 – 1 – 2 – 3.
E) 3 – 2 – 1 – 4 – 7 – 6 – 5.

QUESTÃO 38 – Uma determinada obra de ampliação
de uma escola municipal foi orçada em
R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Em
virtude do tempo decorrido entre o encerramento do
processo licitatório e a execução da referida
ampliação, houve um aumento de 30%  (trinta por
cento) no preço da areia e 20% (vinte por cento) no
preço do cimento. Essa variação dos itens dessa
reforma poderá ser resolvida pela adição de valores
ao orçamento previamente aprovado pelo município,
lançando mão de créditos adicionais

A) extraordinários.
B) suplementares.
C) especiais.
D) integrais.
E) regulatórios.
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QUESTÃO 39 – De acordo com a Lei nº 8.883/1994,
analise as seguintes assertivas:

I. Leilão é a modalidade   de licitação entre
quaisquer interessados para a venda de bens
móveis inservíveis para a Administração ou de
produtos legalmente  apreendidos ou
penhorados, ou para   a alienação de bens
imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer
somente lance maior que o valor da avaliação.

II. As obras, serviços e compras efetuadas pela
Administração serão divididas em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viáveis, procedendo-se à
licitação com vistas ao melhor aproveitamento
dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade sem perda da
economia de escala.

III. A concorrência é a modalidade de licitação
cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto,
tanto na compra ou alienação de bens imóveis,
ressalvado o disposto no art. 19, como nas
concessões   de direito real de uso e nas
licitações internacionais, admitindo-se neste
último caso, observados os limites deste artigo, a
tomada de preços, quando o órgão ou entidade
dispuser de cadastro internacional de
fornecedores, ou o convite, quando não houver
fornecedor do bem ou serviço no País.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I, II e III.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I.
D) Apenas II.
E) Apenas III

QUESTÃO 40 – Com base nas Normas Aplicadas ao
Setor Público NBCASP expedidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, avalie as assertivas a
seguir:

I. Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o
ramo da ciência contábil que aplica, no processo
gerador de informações, os Princípios
Fundamentais de Contabilidade e as normas
contábeis direcionadas ao controle patrimonial
de entidades do setor público.

II. O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor
Público é fornecer aos usuários informações
sobre os resultados alcançados e os aspectos de
natureza orçamentária, econômica, financeira e
física do patrimônio da entidade do setor público
e suas mutações, em apoio ao processo de
tomada de decisão; a adequada prestação de
contas; e o necessário suporte para a
instrumentalização do controle social.

III. O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor
Público é o patrimônio público.

IV. A função social da Contabilidade Aplicada  ao
Setor Público deve refletir, sistematicamente, o
ciclo da administração pública para evidenciar
informações necessárias à tomada de decisões,
à prestação de contas e à instrumentalização do
controle social.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e IV.
D) Apenas III.
E) Apenas II, III e IV.


