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CONCURSO PÚBLICO 

HORIZONTINA/RS  
 

Contador 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
20 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Estudo afirma que bebês são altruístas 
 

 Um estudo publicado apontou que bebês parecem ser 
capazes de comportamentos altruístas. A pesquisa envolveu 
quase 100 bebês de 19 meses de idade. 
 Os cientistas montaram um cenário em que o bebê 
tinha _____ disposição algumas frutas. A ideia era verificar 
se ele se disporia a dar comida a um estranho – no caso, um 
dos pesquisadores –, sem ser encorajado. 
 O pesquisador, sentado à frente da criança em uma 
mesa, mostrava a ela um pedaço de fruta. Caso o bebê 
estivesse em um primeiro grupo selecionado para a 
avaliação, o “de controle”, o cientista colocava a comida em 
uma __________ no chão ao alcance da criança e ficava 
parado, esperando a sua ação. Já no outro grupo, o 
pesquisador fingia derrubar a fruta e tentava recuperá-la, 
sem sucesso. 
 A intenção dos cientistas era de que o adulto 
parecesse querer a fruta nesse último caso, enquanto, no 
primeiro, estaria indiferente à comida. A descoberta foi de 
que apenas 4% das crianças no grupo de controle pegava a 
fruta e a devolvia ao pesquisador. No outro, a taxa de bebês 
que devolveu a comida foi de mais de 50%. 
 Na segunda parte do experimento, outras crianças 
foram observadas. Seus pais as levaram até o local da 
pesquisa logo antes de uma refeição ou lanche que seus 
bebês estavam acostumados a fazer – ou seja, quando 
provavelmente estivessem famintos. 
 A diferença entre esse teste e o primeiro é de que, 
neste caso, haveria um, digamos assim, custo para a criança 
que resolvesse devolver a fruta: ela continuaria passando 
fome. Desse modo, os pesquisadores queriam verificar se o 
comportamento de ajudar o próximo seria reproduzido até 
mesmo quando resultasse em uma consequência negativa 
para o bebê. 
 Os resultados foram __________: enquanto nenhuma 
criança do grupo de controle ofereceu a comida de volta ao 
cientista, 37% dos bebês do outro grupo o fizeram. Assim, os 
pesquisadores afirmam ter descoberto raízes do 
comportamento altruísta já no início da infância.  

(Site: Abril - adaptado.) 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) a | bandeija | impressionantes 
b) à | bandeja | imprecionantes 
c) a | bandeja | impressionantes 
d) à | bandeja | impressionantes 
e) a | bandeija | imprecionantes  
 

2) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A maior parte das crianças, do chamado grupo de 

controle, devolveu a fruta ao pesquisador. 
b) A taxa de bebês do outro grupo que devolveu a fruta ao 

pesquisador foi inferior a 50%.  
c) Os pesquisadores investigaram, em uma segunda parte do 

experimento, se os bebês reproduziriam novamente o 
comportamento altruísta, mesmo quando houvesse uma 
consequência negativa para esses bebês. 

d) Os resultados da pesquisa não surpreenderam os 
cientistas, já que esses bebês não reproduziram nenhum 
comportamento de ajuda ao próximo. 

e) Os pesquisadores, durante o experimento, encontraram 
evidências do comportamento altruísta ao final da 
infância. 

 

3) Em “A pesquisa envolveu quase 100 bebês de 19 meses 
de idade.”, a forma verbal sublinhada está empregada no: 
 
a) Presente do indicativo. 
b) Pretérito perfeito do indicativo. 
c) Pretérito imperfeito do indicativo. 
d) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
e) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
 

4) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Faltamos ao compromisso, por que foi necessário. 
b) Este é o motivo por que decidimos nos afastar. 
c) Por quê ninguém compareceu ao exame? 
d) Desconhecemos o porque de tanta rebeldia. 
e) Ele foi excluído do grupo porque? 
 

5) Assinalar a alternativa cujo termo sublinhado é um agente 
da passiva: 
 
a) O gado ia tangido pela seca. 
b) A menina corria pela chuva. 
c) Trocou a ganância pelo companheirismo. 
d) O homem feriu o indefeso animal. 
e) Cumprimentaram-se no meio da rua. 
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6) Conforme a gramática normativa, em relação à colocação 
pronominal, analisar os itens abaixo: 
 
I. Me chamaram para participar do sorteio. 
II. Sempre nos disseram a verdade. 
III. Não informaram-te sobre os prazos? 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

7) Na oração “À medida que as horas passavam, ficava mais 
ansioso.”, a expressão sublinhada exprime ideia de: 
 
a) Tempo. 
b) Causa. 
c) Proporção. 
d) Concessão. 
e) Conformidade. 
 

8) Em relação à regência nominal, analisar os itens abaixo: 
 
I. Aquele trabalho foi considerado análogo de escravidão. 
II. A sala ficava contígua à cozinha.  
III. Parecia alheio por todas as coisas. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

9) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) São Paulo, 29 de outubro, de 2015. 
b) Poucos alunos, realmente estudaram para a prova. 
c) A sentença, minha senhora, era previsível. 
d) Nas férias visitei, Curitiba a capital do Paraná. 
e) Espero, que você se arrependa logo. 
 

10) Em relação à regência verbal, marcar C para as sentenças 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Naquele momento, dependia de aprovação. 
(_) Procederemos a um inquérito. 
(_) Suas atitudes implicaram em problemas.  
 
a) E - C - C. 
b) E - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - E - C. 
e) C - C - E. 
  

MATEMÁTICA 
 
11) A tabela abaixo apresenta a idade de alguns funcionários 
de certa empresa. Sendo assim, assinalar a alternativa que 
apresenta o valor correspondente à média dessas idades: 
 

Idade Quantidade de funcionários 
20 12 
25 8 
30 14 
35 6 

 
a) 27 
b) 26,75 
c) 26,5 
d) 26 
e) 25 
 

 

12) Sabendo-se que a razão entre a quantidade de homens e 
de mulheres em certo evento é igual a 5/7, que há mais 
mulheres do que homens nesse evento, e que há um total 
de 360 pessoas nesse evento, ao todo, quantas mulheres há 
nesse evento? 
 
a) 180 
b) 190 
c) 200 
d) 210 
e) 215 
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13) Sabe-se que 3 funcionários de certa fábrica trabalham 5 
horas e produzem um total de 150 unidades de certo 
produto. Sendo assim, mantendo-se o mesmo ritmo de 
trabalho, ao todo, quantas horas são necessárias para que 2 
funcionários produzam 300 unidades desse mesmo 
produto? 
 
a) 15h 
b) 16h 
c) 17h 
d) 18h 
e) 19h 
 

 

14) Durante uma convenção, foram disponibilizados 5 
estandes para a apresentação dos produtos de certas 
empresas. Sabendo-se que 8 empresas se inscreveram para 
fazer essa apresentação, mas que apenas 5 serão escolhidas, 
de quantos modos distintos pode ser feita a escolha das 
empresas que irão se apresentar? 
 
a) 6.720 
b) 120 
c) 56 
d) 52 
e) 200 
 

 

15) Em um grupo de 20 professores, há 12 homens e 8 
mulheres. Sabe-se que, dentre os homens, 6 são professores 
de matemática, 4 de português e 2 de ciências, e dentre as 
mulheres, 5 são professoras de matemática, 2 de português 
e 1 de ciências. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa 
desse grupo, qual a probabilidade de ele ser um homem ou 
uma professora de ciências? 
 
a) 75% 
b) 70% 
c) 65% 
d) 60% 
e) 50% 
  
  

INFORMÁTICA 
 

Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 

16) Em relação às funcionalidades do Word 2010, sobre os 
atalhos de teclado e suas funções, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Ctrl + X. 
(2) Ctrl + E. 
(3) Ctrl + Z. 
 
(_) Utilizado para desfazer a ação anterior. 
(_) Utilizado para recortar o conteúdo selecionado para a 

área de transferência. 
(_) Utilizado para centralizar o texto. 
 
a) 3 - 2 - 1. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 1 - 2 - 3. 
d) 2 - 3 - 1. 
e) 1 - 3 - 2. 
 

17) Sobre as principais funções do Excel 2010, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. A função SE é utilizada para retornar um valor se uma 

condição for verdadeira e outro valor se for falsa. 
II. A função SOMA é utilizada para somar os valores nas 

células. 
III. A função ESCOLHER é utilizada para analisar uma única 

linha ou coluna e localizar um valor, na mesma posição, 
em uma segunda linha ou coluna. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

18) Sobre hardware e software, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Hardware. 
(2) Software. 
 
(_) Antivírus. 
(_) Placa de vídeo. 
(_) Monitor. 
(_) Spyware. 
 
a) 2 - 1 - 1 - 2. 
b) 2 - 1 - 2 - 1. 
c) 1 - 2 - 1 - 2. 
d) 2 - 2 - 1 - 1. 
e) 1 - 2 - 2 - 1. 
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19) Há uma proteção antivírus integrada ao Windows 10, a 
qual oferece proteção em tempo real contra ameaças de 
software, como vírus e malware em e-mails, nos aplicativos 
e na Web. Assinalar a alternativa que apresenta o nome 
dessa proteção: 
 
a) Windows Explorer. 
b) Microsoft Office. 
c) Internet Explorer. 
d) Microsoft Edge. 
e) Windows Defender. 
 

20) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, sobre golpes na internet, o phishing ocorre por 
meio do envio de mensagens eletrônicas que, entre outros: 
 
I. Tentam se passar pela comunicação oficial de uma 

instituição conhecida, como um banco, uma empresa ou 
um site popular. 

II. Informam que a não execução dos procedimentos 
descritos pode acarretar sérias consequências, como a 
inscrição em serviços de proteção de crédito e o 
cancelamento de um cadastro, de uma conta bancária ou 
de um cartão de crédito. 

III. Auxiliam o usuário a proteger seu computador. 
  
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
  
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) De acordo com a Lei Orgânica do Município, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) O Poder Judiciário do Município será exercido pela 

Câmara de Vereadores; e o Poder Legislativo, pelo 
Prefeito.  

b) São de iniciativa privativa do Prefeito os projetos de lei 
materiais que disponham sobre matéria tributária.  

c) A saúde é direito e dever do Estado e da União, devendo 
sua execução ser feita, preferencialmente, através do 
serviço privado, em articulação com o Município.  

d) A soberania popular é exercida por sufrágio universal e 
pelo voto direto e público, com igual valor para todos.  

e) Todos têm direito ao meio ambiente saudável e 
ecologicamente equilibrado, impondo-se à sociedade o 
dever de defendê-lo para o benefício das gerações 
futuras.  

 

22) De acordo com a Lei Municipal nº 1.008/1990 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre a posse 
e o exercício, assinalar a alternativa CORRETA: 
 

a) Exercício é a aceitação expressa das atribuições, deveres e 
responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 
compromisso de bem servir, formalizado com a 
assinatura de termo pela autoridade competente e pelo 
compromissando. 

b) A posse dar-se-á no prazo de até quinze dias contados da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo, a 
pedido, ser prorrogado por igual período. 

c) A promoção, a readaptação e a recondução interrompem 
o exercício. 

d) Posse é o desempenho das atribuições do cargo pelo 
servidor. 

e) É de cinco dias o prazo para o servidor entrar em 
exercício, contados da data da posse. 

 

23) De acordo com a Lei Municipal nº 3.071/2009, 
permanece filiado ao Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS), na qualidade de segurado, o servidor ativo que: 
 

I. Estiver em disponibilidade remunerada. 
II. Estiver afastado ou licenciado do cargo efetivo, 

independentemente da opção que fizer pela 
remuneração, para o exercício de mandato eletivo 
federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos do 
Art. 38 da Constituição Federal. 

III. Foi exonerado.  
IV. Teve a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.  
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens.  
 

24) Segundo a Lei Municipal nº 1.010/1990, merecimento é 
a demonstração positiva do servidor no exercício do seu 
cargo e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, 
dedicada e leal das atribuições cometidas, bem como pela 
sua assiduidade, pontualidade e disciplina. Fica prejudicado 
o merecimento, acarretando a interrupção da contagem do 
tempo de exercício para fins de promoção, sempre que o 
servidor: 
 

I. Sofrer alguma penalidade de advertência.  
II. Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que 

convertida em multa. 
III. Cometer alguma falta injustificada ao serviço.  
IV. Somar 10 atrasos de comparecimento ao serviço e/ou 

saídas antes do horário marcado para término da jornada. 
 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e IV. 
d) Somente os itens I, II e III. 
e) Todos os itens. 
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25) De acordo com a Lei Municipal nº 1.292/1997 - Código 
Tributário Municipal, sobre o fato gerador e os sujeitos da 
obrigação tributária, assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Fato Gerador da obrigação ___________ é a situação 
definida como necessária e suficiente para justificar o 
lançamento e a cobrança de cada um dos tributos de 
competência do Município. Salvo disposição de lei em 
contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente os 
seus efeitos, entre outros, tratando-se de situação 
___________, desde o momento em que se verifiquem as 
circunstâncias materiais necessárias para que se produzam 
os efeitos que normalmente lhe são próprios. O sujeito 
passivo da obrigação principal será considerado 
___________, quando tenha relação pessoal e direta com a 
situação que constitua o respectivo fato gerador. 
 
a) principal | de fato | contribuinte 
b) principal | jurídica | responsável 
c) principal | de fato | responsável  
d) acessória | de fato | contribuinte 
e) acessória | jurídica | contribuinte 
 

26) Segundo a Constituição Federal, compete aos Municípios 
instituir impostos, entre outros, sobre: 
 
I. Propriedade predial e territorial urbana. 
II. Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, 
e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 
bem como cessão de direitos a sua aquisição. 

III. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, 
exceto óleo diesel.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

27) Sobre a Lei Orçamentária Anual, analisar os itens abaixo: 
 

I. O projeto de Lei Orçamentária Anual, elaborado de forma 
compatível com o plano plurianual, com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e com as normas da Lei Complementar, 
conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e 
montante, definido com base na receita corrente líquida, 
serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
destinada ao atendimento de passivos contingentes e 
outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

II. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou 
contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da 
Lei Orçamentária Anual. 

III. O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na Lei Orçamentária e nas de crédito 
adicional. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 

 
 

28) De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, entende-se como: 
 

I. Ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal 
e cada Município. 

II. Empresa controlada: empresa controlada que receba do 
ente controlador recursos financeiros para pagamento de 
despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de 
capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes 
de aumento de participação acionária. 

III. Empresa estatal dependente: sociedade cuja maioria do 
capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 
 

29) De acordo com a Lei nº 4.320/1964 - Normas Gerais de 
Direito Financeiro, os créditos adicionais classificam-se em: 
 

I. Suplementares, destinados a despesas para as quais não 
haja dotação orçamentária específica. 

II. Especiais, destinados a reforço de dotação orçamentária. 
III. Extraordinários, destinados a despesas urgentes e 

imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública.  

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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30) Em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 - Sociedades 
por Ações, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido 

em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas 
será sempre ilimitada.  

b) Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim 
lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons 
costumes. 

c) A responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas que 
contribuírem com bens para a formação do capital social 
será diferente à do vendedor.  

d) É permitida a emissão de ações por preço inferior ao seu 
valor nominal.  

e) O capital social somente poderá ser formado por 
contribuições em dinheiro.  

 

31) De acordo com a Lei nº 8.429/1992 - Improbidade 
Administrativa, sobre os atos de improbidade 
administrativa, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(1) Ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao 
erário. 

(2) Ato de improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito. 

 

(_) Permitir ou facilitar aquisição, permuta ou locação de 
bem ou serviço por preço superior ao de mercado.  

(_) Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 
enriqueça ilicitamente.  

(_) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de 
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 

(_) Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer 
natureza, bem como o trabalho de servidores públicos, 
empregados ou terceiros contratados por essas 
entidades. 

 

a) 1 - 1 - 2 - 2. 
b) 1 - 2 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 1 - 2. 
d) 2 - 2 - 1 - 1. 
e) 2 - 1 - 2 - 1. 
 
 

32) Segundo a Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e 
Contratos da Administração Pública, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 

A ______________ destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da _________, a seleção da proposta 
_____________ para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável. 
 

a) licitação | igualdade | menos vantajosa 
b) licitação | isonomia | mais vantajosa 
c) administração pública | isonomia | menos vantajosa 
d) administração de contratos | legalidade | mais econômica 
e) administração pública | legalidade | mais vantajosa 

33) De acordo com o Código de Ética Profissional, são 
deveres do Contabilista, entre outros: 
 

I. Manifestar, a qualquer tempo, a existência de 
impedimento para o exercício da profissão. 

II. Inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir 
opinião sobre qualquer caso. 

III. Auferir qualquer provento em função do exercício 
profissional que não decorra exclusivamente de sua 
prática lícita. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

34) De acordo com MARION, as principais premissas 
adotadas em relação a eventos futuros e outras informações 
que envolvam incertezas, e, por consequência, riscos de 
ajustes materiais nos saldos de ativos e passivos no período 
seguinte, devem ser divulgadas através de: 
 
a) Quadros analíticos suplementares. 
b) Notas explicativas. 
c) Informações entre parênteses. 
d) Comentários do auditor. 
e) Demonstração do valor adicionado. 
 
 

35) De acordo com MARION, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Ao contrário da __________________________, que fornece 
a movimentação, basicamente, de uma única conta do 
Patrimônio Líquido (Lucros Acumulados), a 
___________________________ evidencia a movimentação 
de diversas (todas) contas do Patrimônio Líquido ocorrida 
durante o exercício. Assim, todo acréscimo e diminuição do 
Patrimônio Líquido são evidenciados por meio dessa 
demonstração, bem como a formação e utilização das 
reservas (inclusive aquelas não originadas por lucro). 
 
a) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

(DMPL) | Demonstração de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados (DLPA) 

b) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) 
| Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(DMPL) 

c) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) 
| Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 

d) Demonstração do Valor Adicionado (DVA) | 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(DMPL) 

e) Demonstração do Resultado do Exercício | Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) 
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36) Considerando-se as etapas da receita pública, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Lançamento. 
(2) Arrecadação. 
(3) Recolhimento. 
 
(_) É o ato que verifica a procedência do crédito fiscal e a 

pessoa que lhe é devedora, inscrevendo o débito desta. 
(_) É a fase em que os devedores quitam seus débitos junto 

ao Tesouro, pagando aos agentes estatais, que 
transferem para a conta única.  

(_) Consiste no depósito do recurso em conta do Tesouro, 
seja ele Nacional, Estadual, Distrital ou Municipal. É a 
entrega do numerário, propriamente dito. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 3 - 2. 
 

37) De acordo com ALMEIDA, sobre controle interno e 
planejamento da auditoria, analisar a sentença abaixo: 
 
Entre os principais objetivos do planejamento de auditoria, 
destaca-se a necessidade de identificação prévia dos 
problemas relacionados com contabilidade, auditoria e 
impostos (1ª parte). O auditor externo ou independente tem 
a função de acompanhar os aspectos inerentes ao controle 
interno da empresa a ser auditada, tendo em vista a 
necessidade de avaliar os controles contábeis e, sobretudo, 
os controles administrativos, independentemente da 
influência destes nos relatórios de contabilidade (2ª parte). 
São ações a serem executadas, por parte do auditor 
independente, quando da avaliação do controle interno: 
levantamento do sistema de controle interno; verificação se 
o sistema levantado está sendo executado na prática pela 
empresa auditada; avaliação da possibilidade de o sistema 
de controle interno revelar, de imediato, irregularidades 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes 
e) Totalmente incorreta. 
 

38) As características qualitativas da informação incluída nos 
Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do 
Setor Público (RCPGs), de acordo com as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, são: 
 
a) Relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, 

tempestividade, comparabilidade e verificabilidade. 
b) Relevância, prudência, compreensibilidade, 

tempestividade, comparabilidade e eficiência. 
c) Compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade, 

prudência, eficiência e relevância. 
d) Compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade, 

verificabilidade, economicidade e eficiência. 
e) Tempestividade, comparabilidade, verificabilidade, 

economicidade, prudência e relevância. 
 
 
Para responder às questões 39 e 40, considerar as 
transações abaixo, extraídas do sistema de contabilidade do 
Executivo de Coronalândia, referentes ao exercício de 2019: 
 

• Doação de um terreno ao Lar dos Velhinhos 
R$ 16.000,00 

• Receita com obtenção de empréstimo de longo 
prazo R$ 12.000,00 

• Despesa com aquisição de um veículo a prazo 
R$ 6.000,00 

• Despesa com serviços de manutenção predial 
R$ 2.000,00 

• Receitas de taxas pela prestação de serviços 
R$ 4.000,00 

• Despesa com amortização da dívida de longo prazo 
R$ 2.000,00 

• Receita com alienação de terrenos R$ 10.000,00 
• Despesa com aluguel de imóveis R$ 3.000,00 
• Receita de impostos recebida no ato do fato 

gerador R$ 5.000,00 
 

39) As variações patrimoniais quantitativas aumentativas 
totalizaram, no exercício de 2019: 
 
a) R$ 9.000,00 
b) R$ 31.000,00 
c) R$ 19.000,00 
d) R$ 21.000,00 
e) R$ 14.000,00 
 

40) As variações patrimoniais quantitativas diminutivas 
somam: 
 
a) R$ 23.000,00 
b) R$ 21.000,00 
c) R$ 29.000,00 
d) R$ 5.000,00 
e) R$ 14.000,00 
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