ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

183/221/268 – CONTADOR
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Língua Portuguesa
10

Informática
05

Conhecimentos Gerais de Caxias
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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
41

O homem vivia tranquilo,
Em paz com a vida e com ele.
Um belo dia, entretanto,
Resolve escrever um artigo
Sobre o Brasil, bem cuidado.
Mas Brasil se escreverá
Com "s" mesmo, ou com “z”?
Ele vai no dicionário:
Dá com "s" e dá com "z".
Telefona à Academia:
"Ninguém sabe não senhor,
Talvez com "s", ou com "z".
Tira dinheiro do bolso,
Numas notas vem escrito
Com "s" a palavra Brasil,
Noutras vem mas é com "z",
O homem vai ao vizinho,
Sujeito modesto e sábio
"Não sei dizer não senhor,
Só sei que meu filho Pedro
Esteve um ano no Hospício
Porque queria saber
Justamente o que você
Quer saber e não consegue."
O homem perde a paciência,
Tira uma faca do bolso,
Boa faca pernambucana.
- Não quero mais me amolar,
Aqui deve estar escrito
"Fabricado no Brasil."
Conforme estiver aqui,
D'agora em diante, afinal,
Mesmo que seja com "s"
(Prefiro que seja com "z")
Escreverei a palavra;
A faca será juiz. O homem olha pra faca,
Meu Deus! era made in Germany.
Segura o homem na faca,
A faca enterrou no corpo
E o filólogo morreu.
MURILO MENDES

CARGO: CONTADOR (183/221/268)
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação
no texto. Marque-a.

07) Com referência aos mecanismos linguísticos
usados no texto, é correto afirmar:

No texto, o poeta
(A) totaliza o tempo através do uso do presente
-passado-futuro.
(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade
que se apresenta contrária às suas expectativas.
(C) Busca o desvendamento de uma verdade de
interesse pessoal.
(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a
verdade absoluta.

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se
transposto para antes do verbo “vivia” altera o
significado da oração.
(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo.
(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação
certa.
(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de
vista formal, dispensa a vírgula antes da
conjunção “mas”.

02) O texto revela

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

A valorização do produto estrangeiro.
Um “eu” distanciado do mundo enfocado.
Um nacionalismo exacerbado.
Uma narrativa que se utiliza do presente
histórico.

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o
que conota em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“tranquilo” (v.1) - distante.
“bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo.
“Hospício” (v.21) - reordenação.
“faca” (v.36) – solução.

04) Na frase “A faca enterrou no corpo” (v.40), a
expressão “a faca” exerce a mesma função
sintática de
(A)
(B)
(C)
(D)

“A faca” (v.36).
“a paciência” (v.25).
“O homem” (v.39.).
“Sobre o Brasil” (v.5).

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce
a mesma função sintática da oração
(A)
(B)
(C)
(D)

“O homem vivia tranquilo.” (v.1).
O homem vai ao vizinho” (v.17).
“Mesmo que seja com “s”’ (v.33).
“que seja com “z”. (v.34).

“explicativa”.
“concessiva”.
“conclusiva”.
“comparativa”.

09) A alternativa em que o emprego do recurso
linguístico que aparece nesse texto está
devidamente explicado é:
(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1),
expressa uma ação concluída no passado.
(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a
função de vocativo.
(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20),
pertence à mesma classe morfológica de “belo”,
(v.3).
(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)
expressa ideia de conclusão.
10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado
verbo-nominal.
(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1).
(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício”
(v.20/21).
(C) “...mas é com “z” (v.16).
(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra
Brasil” (v.14/15).

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das
alternativas apresenta erro, levando-se em
consideração a gramática padrão. Marque-a:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Telefona à Academia” (v.10).
“Prefiro que seja com “z” (v.34).
“A faca será juiz” (v.36).
“Ele vai no dicionário” (v.8).

CARGO: CONTADOR (183/221/268)

Página 4 de 9

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

INFORMÁTICA
11) Considere o seguinte trecho de uma planilha
editada no Microsoft Excel 2013 em português:

QUESTÕES DE 11 A 15
13) Considere as afirmações abaixo sobre
navegação na Internet e correio eletrônico:
I. No navegador Google Chrome, um atalho de
teclado que permite reabrir a última guia fechada
e acessá-la é CTRL + T.
II. Um proxy é um servidor que age como um
intermediário para requisições de clientes
solicitando recursos de outros servidores. No
Firefox as configurações de conexão para usar
um servidor proxy podem ser definidas no botão
.
III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao
usuário enviar e receber mensagens usando um
navegador de internet.

Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se,
respectivamente, as fórmulas
= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).
Os resultados obtidos nas células B4 e B6
decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são,
respectivamente,
(A) 6 e 4.
(B) 3 e 1.
(C) 1 e 3.
(D) 4 e 9.
12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções
na
ferramenta Microsoft
Office
Excel
2013 (configuração padrão).
I.
II.
III.

(A)
(B)
(C)
(D)

A função HOJE é útil quando você precisa exibir
a data e a hora atuais em uma planilha .
A função ARRED arredonda um número para um
número especificado de dígitos.
A função CONT.VALORES conta o número de
células que não estão vazias em um intervalo.
Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

CARGO: CONTADOR (183/221/268)

(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Todos os itens estão corretos.

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da
informação, malwares e pragas virtuais, julgue os
itens abaixo:
I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por
atacantes para capturar as teclas digitadas pelos
usuários em teclados virtuais.
II. Worm é um programa ou parte de um programa
de computador, que se propaga inserindo cópias
de si mesmo e se tornando parte de outros
programas e arquivos.
III. Um firewall é um dispositivo de segurança da
rede que monitora o tráfego de rede de entrada e
saída e decide permitir ou bloquear tráfegos
específicos de acordo com um conjunto definido
de regras de segurança.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Todos os itens estão corretos.
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos
conceitos de Internet e intranet.
I.

II.

III.

(A)
(B)
(C)
(D)

É possível acessar a intranet apenas de
computadores que estejam com o mesmo
sistema operacional do servidor.
A intranet é uma rede interna, com acesso
somente para os funcionários de uma
determinada empresa e, muitas vezes, liberado
somente no ambiente de trabalho e em
computadores registrados na rede.
Na internet são utilizados protocolos específicos
como DNS e HTTPS, que não usados na
intranet.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item II está correto.
Todos os itens estão corretos.

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas
estrofes dois versos de um poeta e professor
nascido em Caxias no Maranhão. Que versos
são esses?
(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte
/ impávido colosso”
(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A
imagem do Cruzeiro resplandece”
(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em
teu seio mais amores.”
(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao
som do mar e à luz do céu profundo”

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de
05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de
cidade com a denominação de Caxias.
(D) Geograficamente, em relação ao território
nacional, o município de Caxias está localizado
na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte
Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão.
18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou
Caxias com qual título?
(A)
(B)
(C)
(D)

Freguesia das Aldeias Altas.
Arraial das Aldeias Altas.
Vila de Caxias.
A Princesa do Sertão Maranhense.

19) O poder político executivo em Caxias é
representado por qual(is) órgão(s)?
(A)
(B)
(C)
(D)

Câmara Municipal.
Tribunal de Justiça.
Controlador e Procuradoria Geral.
Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.

20) No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a
insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo
seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e
Progresso”. Qual o nome desse idealizador e
filósofo?
(A)
(B)
(C)
(D)

Raimundo Teixeira Mendes.
Joaquim Vespasiano Ramos.
Antônio Gonçalves Dias.
Henrique Maximiano Coelho Neto.

17) Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é
correto afirmar que:
(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes
aldeias dos índios Timbiras e Gamelas.
(B) Está situada na mesorregião do leste
maranhense e na microrregião de Porto Franco.

CARGO: CONTADOR (183/221/268)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de
Orçamento que visem a, exceto:

21) Marque a alternativa incorreta:
(A) O ativo imobilizado é avaliado pelo custo de
aquisição deduzido da depreciação, pelo
desgaste ou perda de utilidade, amortização ou
exaustão.
(B) As exigibilidades são avaliadas pelos valores
conhecidos ou calculáveis para as obrigações,
encargos e riscos, incluindo o Imposto de Renda
e dividendos obrigatórios propostos.
(C) Mensalmente deve ser feita análise sobre a
recuperação dos valores registrados na conta de
ativo imobilizado.
(D) O contas a receber é avaliado pelo valor dos
títulos menos estimativas de perdas para reduzi
-los ao valor provável de realização.

(A) Conceder
dotação
para
instalação
ou
funcionamento de serviço que já esteja criado.
(B) Conceder dotação superior aos quantitativos
previamente fixados em resolução do Poder
Legislativo para concessão de auxílios e
subvenções.
(C) Conceder dotação para o início de obra cujo
projeto não esteja aprovado pelos órgãos
competentes.
(D) Alterar a dotação solicitada para despesa de
custeio, salvo quando provada, nesse ponto, a
inexatidão da proposta.
25) Marque a alternativa incorreta:

22) Compete à lei de Diretrizes Orçamentárias:
(A) Dispor sobre o equilíbrio entre receitas e
despesas.
(B) Dispor sobre as condições e exigências para
transferências de recursos a entidades públicas
e privadas.
(C) Dispor sobre as normas relativas ao controle de
custos e à avaliação dos resultados dos
programas financiados com recursos dos
orçamentos.
(D) Dispor sobre as metas e prioridades da
administração pública, incluindo as despesas de
capital para o exercício financeiro subsequente.
A elaboração da lei orçamentária anual disporá
sobre as alterações na legislação tributária e
estabelecerá a política de aplicação das
agências financeiras oficiais de fomento.
23) Ao final de cada exercício social, é necessário
elaborar
as
seguintes
demonstrações
financeiras, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Balancete.
Demonstração dos fluxos de caixa.
Demonstração do resultado do exercício.
Demonstração do valor adicionado,
companhia aberta.

CARGO: CONTADOR (183/221/268)

(A) O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
(PCASP) refere-se a uma ferramenta para a
consolidação das contas nacionais e instrumento
para a adoção das normas internacionais de
contabilidade.
(B) As variações patrimoniais aumentativas (VPA) e
as variações patrimoniais diminutivas (VPD)
registram as transações que aumentam ou
diminuem o patrimônio líquido, devendo ser
reconhecidas nos períodos a que se referem,
segundo seu fato gerador, sejam elas
dependentes ou independentes da execução
orçamentária.
(C) No PCASP, as contas contábeis são
classificadas
segundo
a
natureza
das
informações que evidenciam, de modo que os
registros orçamentários reflitam ou alterem os
registros patrimoniais, e vice-versa.
(D) Os registros de natureza orçamentária são base
para a elaboração do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária (RREO) e dos Balanços
Orçamentário e Financeiro, que representam os
principais instrumentos para refletir esse
aspecto.
26) São Princípios Orçamentários, exceto:

se

(A)
(B)
(C)
(D)

Prudência.
Legalidade.
Exclusividade.
Periodicidade.
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27) São Princípios Fundamentais da Contabilidade,
exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Prudência.
Oportunidade.
Legalidade.
Continuidade.

31) A dívida flutuante compreende, exceto:
(A) Os restos a pagar, incluídos os serviços da
dívida.
(B) Os serviços da dívida a pagar.
(C) Os depósitos.
(D) Os débitos de tesouraria.

28) Marque a alternativa incorreta:
(A) Os créditos suplementares e especiais serão
autorizados por Medida Provisória e abertos por
decreto executivo.
(B) Os créditos extraordinários serão abertos por
decreto do Poder Executivo, que deles dará
imediato conhecimento ao Poder Legislativo.
(C) São créditos adicionais, as autorizações de
despesa não computadas ou insuficientemente
dotadas na Lei de Orçamento.
(D) O ato que abrir crédito adicional indicará a
importância, a espécie do mesmo e a
classificação da despesa, até onde for possível.
29) Marque a alternativa correta:
(A) São objeto de lançamento os impostos indiretos
e quaisquer outras rendas com vencimento
determinado em lei, regulamento ou contrato.
(B) O empenho da despesa estará limitado aos
créditos concedidos.
(C) É admitida a compensação da obrigação de
recolher rendas ou receitas com direito creditório
contra a Fazenda Pública.
(D) Os agentes da arrecadação devem fornecer
recibos das importâncias que arrecadarem, em
duas vias.
30) Marque a alternativa incorreta:
(A) A escrituração sintética das operações
financeiras e patrimoniais serão efetuadas pelo
método das partidas dobradas.
(B) A contabilidade manterá registros analíticos dos
bens móveis e imóveis.
(C) Todas as operações de que resultem débitos e
créditos
de
natureza
financeira,
não
compreendidas na execução orçamentária,
serão também objeto de registro, individuação e
controle contábil.
(D) O Balanço Orçamentário demonstrará as
receitas e despesas previstas em confronto com
as realizadas.

CARGO: CONTADOR (183/221/268)

32) O Balanço Patrimonial demonstrará, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

As Contas de Compensação.
O Saldo Financeiro e Patrimonial.
O Ativo e Passivo Financeiro.
O Ativo e Passivo Permanente.

33) Marque a alternativa correta:
(A) Os instrumentos de planejamento, quais sejam,
PPA, LDO e LOA, e os Demonstrativos de Metas
e Riscos Fiscais serão encaminhados no
formado PDF (Portable Document Format).
(B) A prestação de contas anual dos ordenadores de
despesas do Poder Legislativo e dos órgãos da
Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo Municipal, inclusive Prefeito que
funcione nessa qualidade, bem como dos fundos
e consórcios, serão remetidos ao Tribunal de
Contas, via SICAP, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, contados do encerramento do
exercício.
(C) Os Prefeitos, os Presidentes de Câmaras
Municipais e os titulares dos Órgãos do
Executivo que constituem unidade orçamentária
autônoma efetuarão, trimestralmente, a remessa
das
informações
exigidas
pelo
SICAP/CONTÁBIL.
(D) A sétima remessa refere-se às contas anuais
consolidadas do Município e corresponde à
consolidação dos registros da Administração
Direta, Indireta e Poder Legislativo.
34) São crimes contra as finanças públicas, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Prestação de garantia graciosa.
Contratação de operação de crédito.
Favorecimento real.
Oferta pública ou colocação de títulos no
mercado.
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35) Em relação à licitação, marque a alternativa
incorreta:
(A) A Administração não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada.
(B) A anulação do procedimento licitatório por motivo
de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
(C) São modalidades de licitação: tomada de preços,
concurso, convite, concorrência e leilão.
(D) A modalidade de licitação Pregão poderá ser
adotada para aquisição de bens e serviços
comuns, cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado.
36) Marque a alternativa correta:
(A) São Receitas de capital as receitas tributária, de
contribuições,
patrimonial,
agropecuária,
industrial, de serviços e outras e, ainda, as
provenientes de recursos financeiros recebidos
de outras pessoas de direito público ou privado,
quando destinadas a atender despesas
classificáveis em Despesas Correntes.
(B) Tributo é a receita derivada instituída pelas
entidades de direito público, compreendendo os
impostos, as taxas e contribuições nos termos da
constituição e das leis vigentes em matéria
financeira, destinando-se o seu produto ao
custeio de atividades gerais ou específicas
exercidas por essas entidades.
(C) São Receitas correntes as provenientes da
realização de recursos financeiros oriundos de
constituição de dívidas; da conversão, em
espécie, de bens e direitos; os recursos
recebidos de outras pessoas de direito público ou
privado, destinados a atender despesas
classificáveis em Despesas de Capital e, ainda,
o superávit do Orçamento Corrente.
(D) Transferências correntes são as dotações para
manutenção de serviços anteriormente criados,
inclusive as destinadas a atender a obras de
conservação e adaptação de bens imóveis.

37) De acordo com a Lei nº 4.320 de 1964, a receita
tributária é composta pelos seguintes tributos,
exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Contribuições parafiscais.
Contribuições de melhoria.
Taxas.
Impostos.

38) Ao fim de cada exercício social, a companhia
deverá apresentar as seguintes demonstrações
financeiras, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Balanço patrimonial.
Demonstração do resultado do exercício.
Demonstração dos fluxos de caixa.
Demonstração do valor adicionado, se
companhia for fechada.

a

39) Marque a alternativa correta:
(A) As contas no ativo são dispostas em ordem
crescente de grau de liquidez.
(B) As ações em tesouraria deverão ser destacadas
no balanço como dedução da conta do
patrimônio líquido que registrar a origem dos
recursos aplicados na sua aquisição.
(C) No intangível, são classificados os direitos que
tenham por objeto bens corpóreos destinados à
manutenção da companhia.
(D) A conta do capital social discriminará o montante
subscrito e, por dedução, a parcela já realizada.
40) Marque a alternativa incorreta:
(A) As demonstrações financeiras devem ser
assinadas pelos administradores e por
contabilistas legalmente habilitados.
(B) As demonstrações financeiras registrarão a
destinação dos lucros segundo a proposta dos
órgãos da administração, no pressuposto de sua
aprovação pela assembleia-geral.
(C) As demonstrações serão complementadas por
notas explicativas e outros quadros analíticos ou
demonstrações contábeis necessários para
esclarecimento da situação patrimonial e dos
resultados do exercício.

(D) A companhia fechada com patrimônio líquido, na
data do balanço, inferior a R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais) não será
obrigada à elaboração e publicação da
demonstração dos fluxos de caixa.
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