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CADERNO
D E P R O VA

S12 Contador
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.

Município de

Rio das Antas

Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado da
questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido
e assinado.

26 de agosto

40 questões

9 às 13h

4h de duração*

EDITAL 01/2018
Quadro de Servidores

.
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Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.
Por que suamos ao sentir calor?
Para refrescar o organismo. Quando o corpo sente
calor durante ou depois de alguma atividade física, ou
quando estamos com febre, pequenas glândulas na
pele produzem o suor. Ele é um líquido levemente salgado, composto por 99% de água. Essa água evapora
e ajuda a absorver o calor da pele, deixando o corpo
mais fresco. Mas se o lugar é quente e úmido, a água
não evapora e o suor acaba não refrescando.
Marcelo Duarte. O guia dos curiosos.

1. Avalie a veracidade das afirmativas abaixo com
base no texto.
1. Podemos afirmar que a primeira linha do
texto já responde à pergunta do título. As
explicações subsequentes aprofundam a resposta dada.
2. A resposta dada à pergunta do texto é uma
oração subordinada adverbial final reduzida
de infinitivo.
3. No segundo período, o termo sublinhado é o
sujeito da oração principal.
4. O último período do texto apresenta uma
ideia em adição ao que foi exposto anteriormente e esse sentido, coerentemente, foi
introduzido pela conjunção adversativa “mas”.
5. A expressão “durante ou depois de alguma atividade física” é um complemento da palavra
“calor”, por isso é um complemento nominal.

2. Assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Em “produzem o suor”, o termo sublinhado é
objeto indireto do verbo que o precede.
b. Check-square Na frase “o lugar é quente e úmido” temos um
predicativo do sujeito representado por dois
adjetivos.
c. SQUARE A expressão sublinhada no terceiro período
do texto resgata a pergunta feita no título e a
palavra “líquido” é um predicativo do objeto,
antecedido por um adjunto nominal.
d. SQUARE Se fosse necessário apor um pronome nominal
na expressão sublinhada no último período do
texto, necessariamente a próclise seria obrigatória e a expressão teria a seguinte redação: “a
água não evapora-se.”
e. SQUARE Em “Mas se o lugar é quente e úmido”, as palavras sublinhadas são adjuntos adnominais.

Leia o texto.
Dança da chuva
Você acredita na dança da chuva? Em 1998, o estado
de Roraima teve quase ¼ de seu território queimado
por causa de uma seca que já durava três meses.
Depois de frustradas tentativa de apagar o fogo, o
governo decidiu recorrer à crendice popular. Dois
índios caipós, Kucrit e Mantii, foram levados do Mato
Grosso até Boa Vista para executar a dança da chuva.
As passagens e o hotel foram pagos pela Funai. Os
pajés dançaram durante quarenta minutos, às margens do rio Curupira, pedindo chuva ao espírito de um
antepassado. Para surpresa geral, a chuva veio e apagou a maior parte dos focos de incêndio.
Marcelo Duarte. O guia dos curiosos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) sobre o texto.
( ) O texto corrobora a crendice popular.
( ) A pergunta que inicia o texto é um período
simples e o verbo é transitivo direto, já que
o termo “dança” não está antecedido de
preposição.
( ) Em “recorrer à crendice popular”, o verbo é
transitivo indireto o que justifica a presença
da crase diante do substantivo feminino.
( ) O termo “às margens do rio” equivale, em
sentido, a “nas margens do rio” e a crase está
correta.
( ) A última frase do texto apresenta um adjunto
adverbial deslocado e essa estrutura frasal
justifica a existência da vírgula ali posta.
( ) A regência do verbo “implicar” na frase:
“Dança da chuva implica destruição de focos
de incêndio na mata”, está correta.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

V•V•V•V•V•F
V•V•F•V•F•V
V•F•V•V•V•V
F•F•V•F•V•F
F•F•F•V•V•V

5. Analise as afirmativas abaixo:
1. Na frase: “Ele foi, logo eu fiquei”, se colocarmos a vírgula depois da palavra “logo”, a frase
mudará de sentido.
2. Solecismo é um vício de linguagem e esse
vício está presente em: “Chegou ao final,
naquele campeonato mundial, seleções que
não estavam bem cotadas pela análise técnica.
3. Está de acordo com a norma culta a seguinte
frase: “Hão de haver ainda outros campeonatos mundiais e o Brasil conseguirá a vitória”.
4. Na frase “Tua vida são essas ilusões”, a concordância verbal está correta.
5. Observe as frases: “Deverá fazer invernos rigorosos” e “Farão invernos rigorosos”. É possível
afirmar que as duas frases se equivalem e
ambas estão escritas corretamente quando à
concordância.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Temas de Atualidade

5 questões

4. Assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Os nomes dos índios no texto estão entre vírgulas porque caracterizam um vocativo.
b. SQUARE As palavras “território” e “espírito” são acentuadas pela mesma regra ortográfica vigente.
c. SQUARE O período sublinhado, na última frase do texto,
é composto por subordinação e a segunda oração tem o sujeito subentendido, mas expresso
na primeira.
d. SQUARE Em “Os pajés dançaram durante quarenta minutos” temos uma construção frasal em que o verbo,
por ter como complemento “durante quarenta
minutos”, é classificado com transitivo direto.
e. Check-square Na frase sublinhada no texto:”… que já durava
três meses”, a palavra “que” é um pronome relativo, um dos fatores sintáticos para classificar a
oração como subordinada adjetiva.
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6. Recentemente a população mexicana elegeu um
novo chefe de Estado que, segundo os analistas, pôs
fim a seis décadas de governos conservadores.
Assinale a alternativa que indica o Presidente eleito
daquele país.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Ivo Morales
Mauricio Macri
Sebastian Piñera
Carlos Alvares Quesada
Andrés Manuel López Obrador
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7. Analise as afirmativas abaixo:

9. Analise as afirmativas abaixo:

1. Um dos principais acontecimentos de nossa
história recente foi a greve nacional dos
caminhoneiros.
2. A greve dos caminhoneiros provocou uma
séria crise de abastecimento de alimentos e
combustíveis.
3. A greve dos caminhoneiros alerta para o desequilíbrio de nossa matriz energética, na qual
predominam acentuadamente os recursos
não renováveis sobre os renováveis.
4. A greve dos caminhoneiros torna evidente a
dependência da economia brasileira do transporte ferroviário.

1. O Município de Rio das Antas é cortado pelo
Rio do Peixe e banhado pelo Rio das Antas.
2. O povoamento de Rio das Antas começou no
início do século 20.
3. Os primeiros habitantes de Rio das Antas
foram colonos alemães de origem judaica,
refugiados da Segunda Guerra Mundial
4. Durante a Guerra do Contestado, com medo
da violência, muitos proprietários abandonaram a região.
5. A construção da Estrada de Ferro São Paulo
Rio Grande (do Sul) foi fator importante para o
início do povoamento do Município.
6. Alemães e Italianos estão entre os pioneiros
no povoamento de nossa cidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Na tentativa de combater a imigração ilegal, o
governo norte-americano tomou uma atitude que
provocou forte repúdio no mundo inteiro e mesmo
entre o público interno.
Assinale a alternativa que descreve corretamente o
fato.
a. SQUARE Milhares de crianças, filhas de imigrantes ilegais,
foram enviadas para campos de concentração
instalados na Flórida e no Alasca.
b. Check-square Centenas de crianças, filhas de imigrantes ilegais, foram separadas de seus pais ao entrarem
no país.
c. SQUARE Milhares de crianças, filhas de imigrantes ilegais,
foram deportadas sem qualquer aviso prévio
para os seus países de origem.
d. SQUARE O Governo dos Estados Unidos proibiu a
entrada no país de imigrantes que tenham
filhos menores de 5 anos.
e. SQUARE Os filhos dos imigrantes que chegaram aos
Estados Unidos nos últimos dois anos foram
expulsos das escolas onde estudavam, mesmo
os que nasceram no país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 6.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

10. O PIB é uma medida dos bens e serviços que um
país, uma região, um Estado produz em um determinado período. Segundo a Prefeitura de Rio das Antas,
com base no IBGE (2015) o PIB anual do Município é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Inferior a R$ 29 milhões.
Cerca de R$ 55 milhões.
Cerca de R$ 145 milhões.
Cerca de R$ 245 milhões.
Cerca de R$ 390 milhões.
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Informática

5 questões

13. Sobre o MS PowerPoint 2010 em português, considere as seguintes afirmativas.
1. Pode-se adicionar um vídeo inserido a uma
apresentação, porém isso irá aumentar o
tamanho do arquivo de apresentação.
2. Podem ser adicionados vídeos vinculados, o
que mantém o tamanho da apresentação
menor. Recomenda-se armazenar os vídeos
vinculados e a apresentação na mesma pasta.
3. Pode-se inserir um vídeo através de uma referência explícita a uma URL http; o vídeo será
executado automaticamente pela apresentação quando no modo apresentação de slides.

11. Sobre o modo de exibição protegido do MS Word
para Office 365 em português, assinale a alternativa
correta.
a. SQUARE É um modo protegido por senha, que deve ser
informada para habilitar a leitura e também a
edição de um documento, de forma a proteger
seu conteúdo de acesso não autorizado.
b. SQUARE É um modo protegido por senha, que deve ser
informada para habilitar a edição de um documento. Permite, contudo, a visualização do
arquivo (somente leitura).
c. Check-square É um modo somente leitura no qual a maioria
das funções de edição está desabilitada, de
modo a reduzir possíveis riscos provenientes da
abertura de arquivos não confiáveis.
d. SQUARE É um modo de exibição que desconsidera edições do documento realizadas por terceiros, de
modo a exibi-lo com o conteúdo original do
autor do documento.
e. SQUARE É um modo somente leitura que não permite a
edição do documento sob nenhuma hipótese.
Para sair do modo de exibição protegido deve
ser informada uma senha de administrador do
computador.

12. O MS Powerpoint Professional Plus 2013 possibilita inserir uma série de elementos a um slide de
apresentação.
Quais elementos são disponibilizados pelo PowerPoint
através da guia Inserir?
1.
2.
3.
4.
5.

WordArt
Equações
Gráficos
Fórmulas
Hiperlinks

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 4 e 5.
São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 5.
São corretos apenas os itens 1, 3, 4 e 5.
São corretos os itens 1, 2, 3, 4 e 5.

Página 6

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. Considere as células do MS Excel A1 a A5 com os
valores A1:5 A2:15: A3:25 A4:35 A5:45.
Assinale a alternativa que contém o resultado da fórmula =SOMA(A1:ESCOLHER(3;A2;A3;A4;A5))
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

25
35
45
80
125

15. Qual formato de célula do MS Excel irá ocultar o
conteúdo de uma célula que contém o valor 100, de
modo que ela mantenha o conteúdo mas este não
seja exibido na tela?
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

;;;
!!!
***
$$$
&&&
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Legislação Municipal

5 questões

16. De acordo com a Lei Complementar 03/1993, que
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Municipais, das Autarquias e das Fundações
Municipais:
a. SQUARE Os cargos públicos são criados por Decretos.
b. SQUARE Os cargos em comissão são organizados em
carreiras.
c. SQUARE Os vencimentos dos cargos públicos poderão
ser pagos pela iniciativa privada.
d. SQUARE Serão organizadas em classes de cargos apenas
as carreiras das fundações públicas.
e. Check-square Servidores são funcionários legalmente investidos em cargos públicos de provimento efetivo
ou comissão.

17. A investidura em cargo público ocorrerá:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Com a posse.
Com o acesso.
Com a reversão.
Com a nomeação.
Com a aprovação em concurso público.

18. Conforme a Lei Complementar 03/1993:
a. SQUARE O servidor será responsabilizado civilmente
apenas por atos dolosos que resultem em prejuízo a terceiros.
b. SQUARE O funcionário responderá criminalmente apenas por atos comissivos praticados no desempenho da sua função.
c. Check-square O funcionário responderá nas esferas civil,
penal e administrativa pelo exercício irregular
de suas atribuições.
d. SQUARE Apenas em determinados casos, elencados por
lei, é que o servidor público sofrerá sanções
civis, que nunca serão cumulativas com as sanções penais e administrativas.
e. SQUARE A responsabilização administrativa não será
afastada mesmo no caso de absolvição criminal
que negue a existência do fato ou a sua autoria.

19. Assinale a alternativa correta, em consonância
com a legislação.
a. SQUARE Não há previsão de penhora nos vencimentos
de funcionário na legislação em vigor.
b. SQUARE O vencimento do funcionário poderá ser objeto
de penhora em qualquer tipo de ação judicial.
c. SQUARE Somente a remuneração do funcionário será
objeto de sequestro em caso de decisão
judicial.
d. Check-square O vencimento, a remuneração e o provento não
serão objeto de penhora, sequestro ou arresto,
exceto nos casos de prestação de alimentos,
resultantes de decisão judicial.
e. SQUARE A não quitação de débito com o Erário, no
prazo previsto, por parte de funcionário, não
acarretará na sua inscrição em dívida ativa.

20. A legislação da matéria preceitua que:
a. SQUARE A posse em cargo público se dará anteriormente à realização de inspeção médica oficial.
b. Check-square À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o funcionário
compete dar-lhe exercício.
c. SQUARE É ilegal a exigência de aptidão mental para o
exercício do cargo, bastando a apresentação de
atestado de capacidade física.
d. SQUARE A posse é o efetivo desempenho das atribuições do cargo.
e. SQUARE Uma vez julgado incapaz para o serviço público,
o funcionário será exonerado.

Conhecimentos Específicos

20 questões

21. A natureza da informação do lançamento contábil
abaixo é:
Débito:

6.2.2.1.3.03.xx

Crédito:

6.2.2.1.3.04.xx

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Crédito Empenhado
Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado
Liquidado Pago

10.000
10.000

Controle.
Patrimonial.
Compensação.
Orçamentária.
Financeira.
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22. A respeito dos conhecimentos sobre orçamento público considere: no primeiro ano de gestão de um prefeito ele deve elaborar e submeter à
câmara de vereadores projetos de lei que tratam de
matéria orçamentária.

24. O princípio orçamentário que determina que a
Lei Orçamentária Anual (LOA) de cada ente federado
deverá conter todas as receitas e despesas de todos os
poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público é o da:

Quais projetos de leis são esses?

a.
b.
c.
d.
e.

a. Check-square O Plano Plurianual (PPA); a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO); a Lei Orçamentária Anual
(LOA).
b. SQUARE Somente o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO), pois a Lei
Orçamentária Anual (LOA) já foi elaborada pelo
prefeito anterior.
c. SQUARE Somente a Lei Orçamentária Anual (LOA), pois o
Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) têm vigência de 4 anos.
d. SQUARE A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO); a Lei Orçamentária Anual (LOA).
e. SQUARE Não há projetos de leis de matéria orçamentária a serem enviados pelo prefeito, pois a
constituição federal determina que a iniciativa
dessas leis é do poder legislativo.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Unidade.
Anualidade.
Publicidade.
Exclusividade.
Universalidade.

25. Assinale a alterativa que apresenta somente contas classificadas no Ativo de um município:
a. SQUARE Crédito Empenhado a Liquidar • Bens Móveis •
Variação Patrimonial Aumentativa
b. Check-square Crédito Tributário a Receber • Bens Móveis •
Estoques
c. SQUARE Receita Realizada • Variação Patrimonial Diminutiva • Estoques
d. SQUARE Variação Patrimonial Aumentativa • Crédito
Tributário a Receber • Bens Móveis
e. SQUARE Variação Patrimonial Aumentativa • Estoques •
Crédito Empenhado Liquidado

23. No exercício financeiro anterior houve a inscrição
de valores em restos a pagar.
Então, no exercício atual, no momento do pagamento,
essas obrigações serão reconhecidas pelo contador de
um ente público:
a. SQUARE Como uma despesa orçamentária do exercício
anterior.
b. SQUARE Como uma despesa orçamentária, mas sem
necessidade de realização de empenho.
c. Check-square Como uma despesa extraorçamentária, que
não necessita ser empenhada.
d. SQUARE Como uma despesa orçamentária, que deve ser
empenhada utilizando a dotação do exercício
financeiro anterior.
e. SQUARE Como uma despesa extraorçamentária, que
deve ser empenhada utilizando a dotação do
exercício financeiro atual.

Página 8

26. A respeito dos conhecimentos sobre a classificação econômica e estágios da despesa pública, é correto afirmar:
a. Check-square Inversões Financeiras são despesas de capital.
b. SQUARE A liquidação da despesa é o estágio em que
ocorre o pagamento das obrigações registradas
no passivo de um ente público.
c. SQUARE A despesa com Pessoal e Encargos Sociais é
classificada na categoria econômica de “Aplicações Diretas”.
d. SQUARE O empenho da despesa somente pode ser realizado depois de emitido o documento “Nota de
Empenho”.
e. SQUARE É facultado aos municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes realizar o estágio
de liquidação da despesa antes do empenho.
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Para responder às questões 27 e 28 considere:
Um ente da federação apresentou os seguintes valores nos saldos das contas contábeis ao final de um
exercício financeiro:
Conta
Receita Prevista
Receita Arrecadada
Despesa Fixada
Despesa Empenhada
Despesa Liquidada
Despesa Paga
Variações Patrimoniais Aumentativas
Variações Patrimoniais Diminutivas

Valor (R$)
100.000
103.000
100.000
98.000
93.000
89.000
70.000
78.000

27. A respeito dos conhecimentos sobre as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, é correto afirmar:
a. SQUARE No Balanço Patrimonial a conta Despesa Empenhada provocou um aumento do saldo de caixa.
b. SQUARE O valor inscrito em restos a pagar processados, evidenciado no Balanço Financeiro, foi de
R$ 2.000.
c. SQUARE Na Demonstração das Variações Patrimoniais
ficou evidenciado que houve economia orçamentária de R$ 3.000.
d. Check-square No Balanço Orçamentário ficou evidenciado
que o resultado orçamentário foi superavitário
em R$ 5.000.
e. SQUARE As contas de Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas
foram utilizadas para a elaboração do Balanço
Financeiro.

28. O resultado patrimonial foi:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Deficitário em R$ 5.000.
Deficitário em R$ 8.000.
Superavitário em R$ 2.000.
Superavitário em R$ 14.000.
Superavitário em R$ 25.000.

29. Um prefeito deseja obter um relatório que
apresente o comparativo dos limites de que trata a
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
nº 101/2000) do montante de operações de crédito,
inclusive por antecipação de receita.
Nesse caso, o contador do município deverá orientá-lo
a consultar o:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Balanço atuarial.
Balanço financeiro.
Relatório de gestão fiscal.
Relatório resumido de execução orçamentária.
Plano plurianual.

30. A respeito dos conhecimentos sobre créditos adicionais previstos na Lei 4.320/64, assinale a alternativa
correta:
a. SQUARE Os créditos especiais são os destinados a
reforço de dotação orçamentária.
b. SQUARE Os créditos suplementares são os destinados a
despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
c. SQUARE A abertura dos créditos extraordinários
depende da existência de recursos disponíveis
para ocorrer a despesa e será precedida de
exposição justificativa.
d. SQUARE Para a abertura de um crédito adicional não é
necessário indicar a importância, a espécie do
mesmo e a classificação da despesa.
e. Check-square Os créditos extraordinários são os destinados
a despesas urgentes e imprevistas, em caso
de guerra, comoção intestina ou calamidade
pública.

31. É uma das modalidades de licitação:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Leilão.
Habilitação.
Menor preço.
Melhor técnica.
Empreitada por preço global.

Página 9

Prefeitura Municipal de Rio das Antas • Concurso Público • Edital 01/2018
S12 Contador

32. A prefeitura de um município contratou o fornecimento da prestação de um serviço de limpeza e conservação das creches no valor de R$ 5.000 (considere
que não há nenhuma retenção a ser realizada).
No recebimento da nota fiscal de serviços e liquidação
da despesa o contador deve realizar, entre outros, o
seguinte lançamento:
a. SQUARE Natureza da informação: orçamentária
Débito:

3.3.2.x.x.xx.xx

Crédito: 6.2.2.1.3.03.xx

Variação Patrimonial
Diminutiva – Serviços
Crédito Empenhado
Liquidado a Pagar

5.000
5.000

b. SQUARE Natureza da informação: patrimonial
Débito:

1.1.1.1.1.xx.xx

Crédito: 2.1.3.x.x.xx.xx

Caixa e Equivalentes de Caixa 5.000
em Moeda Nacional (F)
Fornecedores e Contas a Pagar 5.000
a Curto Prazo (F)

c. SQUARE Natureza da informação: patrimonial
Débito:

2.1.3.x.x.xx.xx

Crédito: 1.1.1.1.1.xx.xx

Fornecedores e Contas a Pagar 5.000
a Curto Prazo (F)
Caixa e Equivalentes de Caixa 5.000
em Moeda Nacional (F)

d. SQUARE Natureza da informação: orçamentária
Débito:

3.3.2.x.x.xx.xx

Crédito: 1.1.1.1.1.xx.xx

Variação Patrimonial
Diminutiva – Serviços
Caixa e Equivalentes de Caixa
em Moeda Nacional (F)

5.000
5.000

e. Check-square Natureza da informação: patrimonial
Débito:

3.3.2.x.x.xx.xx

Crédito: 2.1.3.x.x.xx.xx

Variação Patrimonial
Diminutiva – Serviços
Fornecedores e Contas a
Pagar a Curto Prazo (F)

5.000
5.000

33. Um município pretende locar (alugar) um imóvel
que é o único do bairro que atende às necessidades
de instalação de um posto de saúde. Foi feita uma avaliação prévia e o valor do aluguel é compatível com o
de mercado.
Nesse caso, para a locação do imóvel a licitação:
a. SQUARE É inexigível.
b. Check-square É dispensável.
c. SQUARE Deve obrigatoriamente ser realizada mediante
convite.
d. SQUARE Deve obrigatoriamente ser realizada mediante
concorrência pública.
e. SQUARE Deve obrigatoriamente ser realizada mediante
tomada de preços.
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34. Assinale a alternativa correta à respeito dos
trabalhos iniciais e saldos iniciais da Auditoria
Independente.
a. SQUARE Saldos iniciais são os saldos contábeis existentes no início do período anterior.
b. SQUARE Se o relatório do auditor antecessor continha
uma opinião com modificação, o auditor do
período corrente não é obrigado a avaliar o
efeito desse assunto na sua avaliação de riscos
de distorção.
c. SQUARE Auditor independente antecessor é o auditor
corrente, que auditou as demonstrações contábeis de uma entidade no período anterior e foi
substituído pelo auditor atual.
d. Check-square Trabalho de auditoria inicial é um trabalho em
que as demonstrações contábeis do período
anterior não foram auditadas ou foram auditadas por auditor independente antecessor.
e. SQUARE Se o auditor obtém evidência de auditoria de
que os saldos iniciais contêm distorções que
poderiam afetar de forma relevante as demonstrações contábeis do período corrente, não é
necessário que o auditor execute procedimentos adicionais de auditoria.

35. Em relação à fraude ou ao erro, assinale a alternativa correta.
a. SQUARE A principal responsabilidade pela prevenção e
detecção da fraude é dos agentes de controles
externos à entidade.
b. SQUARE A prevenção e detecção de fraude não é responsabilidade da entidade, pois não é possível
prever eventos extraordinários como a fraude.
c. Check-square A principal responsabilidade pela prevenção
e detecção da fraude é dos responsáveis pela
governança da entidade e da sua administração.
d. SQUARE A principal responsabilidade pela prevenção
e detecção da fraude é dos responsáveis pela
auditoria independente pois eles possuem
como objetivos identificar e avaliar os riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis decorrente de fraude.
e. SQUARE A principal responsabilidade pela prevenção
e detecção da fraude é dos responsáveis pela
Auditoria Interna, pois eles possuem como
objetivos identificar e avaliar os riscos dos controles internos decorrentes de fraude.
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36. A conclusão da montagem do arquivo final de
auditoria após a data do relatório do auditor é um processo administrativo que não envolve a execução de
novos procedimentos de auditoria nem novas conclusões. Contudo, novas modificações podem ser feitas na
documentação de auditoria durante o processo final de
montagem se essas forem de natureza administrativa.
Exemplos de tais modificações incluem:
1. apagar ou descartar documentação superada.
2. selecionar, conferir e acrescentar referências
cruzadas aos documentos de trabalho.
3. conferir itens das listas de verificação evidenciando ter cumprido os passos relativos ao
processo de montagem do arquivo.
4. testar detalhadamente os pedidos de compra
gerados pela entidade.
5. documentar evidência de auditoria que o auditor obteve, discutiu e com a qual concordou
junto aos membros relevantes da equipe de
trabalho antes da data do relatório de auditoria.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

37. O auditor estar alerta a, por exemplo, evidência
inconsistente com outras evidências obtidas e informações que geram dúvidas quanto à confiabilidade
de documentos e respostas a indagações que serão
usadas como evidências, é a postura de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Sigilo profissional.
Ceticismo profissional.
Comportamento profissional.
Materialidade profissional.
Julgamento profissional.

38. Os princípios fundamentais de ética profissional
relevantes para o auditor quando da condução de
auditoria de demonstrações contábeis estão implícitos no Código de Ética Profissional do Contabilista.
Indique-os.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Confidencialidade e zelo profissional.
Materialidade e integridade.
Determinação e integridade.
Integridade e indagações éticas.
Comportamento profissional e materialidade.

39. Quando o auditor incluir um parágrafo de ênfase
no seu relatório, ele deve:
a. SQUARE indicar que a opinião do auditor se modificou
no que diz respeito ao assunto enfatizado.
b. SQUARE incluir no parágrafo uma referência caso seja
proibido por lei ou regulamento.
c. SQUARE incluir o assunto como um principal assunto
de auditoria a ser comunicado no relatório do
auditor.
d. SQUARE incluir o parágrafo em seção separada do relatório do auditor, com título apropriado que
contenha o termo “Modificado”.
e. Check-square incluir no parágrafo uma referência clara ao
assunto enfatizado e à nota explicativa que
descreva de forma completa o assunto nas
demonstrações contábeis.

40. Um município firmou contrato com a empresa
Delta Ltda para o fornecimento de defensivo agrícola
importado da Itália. Porém, depois de realizada a licitação e firmado o contrato, o governo federal elevou substancialmente o imposto de importação, o que afetou o
equilíbrio econômico-financeiro inicialmente pactuado.
Nesse caso, considerando os conhecimentos sobre
contratos administrativos, é correto afirmar que ocorreu um caso de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Força maior.
Caso fortuito.
Fato do príncipe.
Fato da administração.
Teoria da imprevisão.
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