ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

104 - 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.
Português
15

Informática
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.concursoraposa@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

As questões de 1 a 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção.
Abre-te Sésamo
A freira estava na fila uns bons 30 minutos. Sobraçava uma pasta de couro quase maior do que ela. O
hábito lhe cobria o corpo miúdo, dos pés à cabeça. Deveria ter uns 80 anos. Quando chegou ao caixa,
seu nariz mal tocava a superfície do guichê. Ela disse baixinho, como numa reza, o que pretendia, e o
caixa estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio, cheia de teclas, e sentenciou: “Digite a senha”. Ela ficou
em silêncio, humilhada. Apertou a pasta ainda mais no braço miúdo e, sem revolta, mas com um olhar de
impotência, fugiu dali. [...]
O homem é moderno na medida das senhas que ele é escravo para ter acesso à vida. Não é mais
senhor de seu direito constitucional de ir-e-vir. A senha é a senhora absoluta. Sem senha, você fica sem
seu próprio dinheiro ou até sem a vida. [...] No cofre do hotel, são quatro algarismos; no seu home bank,
seis; mas para trabalhar no computador da empresa, você tem que digitar oito vezes, letras e algarismos.
A porta do meu carro tem senha; o alarme do seu, também. Cada um de nossos cartões tem senha. Se
você chamar o atendimento telefônico do seu banco, vai ter que dar a senha. No telefone do hotel, você
só desvenda os recados se digitar a senha. Na Internet são dezenas de senhas. [...]
Se for sensato, você percebe que sua memória não pode ser ocupada com tanta baboseira inútil. Seus
neurônios precisam ter finalidade nobre. Têm que guardar, sim, os bons momentos da vida. Aquela noite
maravilhosa, aquele pôr-do-sol único, aquele cheiro de chuva da infância, o perfume daquele vinho. [...]
Então, desesperado, você descarrega tudo na sua agenda eletrônica, num lugar secreto que só senha
abre. Agora só falta descobrir em que lugar secreto você vai guardar a senha do lugar secreto que você
guarda as senhas. Numa caverna secreta, como as do Afeganistão, Ali Babá, com uma única senha, abria
as portas de todos os seus tesouros. Bastava gritar “Abre-te Sésamo!” O homem antigo era mais prático.
Alexandre Garcia (com adaptações)
01) Em todas alternativas a palavra destacada

está corretamente interpretada, de acordo
com o seu sentido no texto, exceto em:

02) De acordo com a leitura do texto, é

incorreta a afirmação:
(A) O autor do texto menciona com ironia um

(A) “Sobraçava uma pasta de couro quase

maior do que ela. (= SEGURAVA)
(B) “...estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio,

cheia
de
teclas,
e
sentenciou...”
(=DETERMINOU)
(C) “...na medida das senhas que ele é escravo
para ter acesso à vida.”
(=
EGRESSO)
(D) “No telefone do hotel, você só desvenda os
recados...” (= DESCOBRE)

CARGO: CONTADOR

aspecto da modernidade: o excesso de
senhas no dia-a-dia.
(B) Com humor, o autor mostra que colocar
todas as senhas em um único lugar, como
na agenda eletrônica, não desobriga as
pessoas de memorizar a senha que dá
acesso a todas as outras.
(C) O autor cita, no segundo parágrafo, muitos
exemplos de situações do cotidiano em que
se necessita de senha.
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(D) O autor, durante todo o texto, destaca a

importância do uso de senhas para a
segurança das pessoas.

06) Assinale a opção em que há concordância

inadequada, de acordo com a norma culta:
(A) Antigamente, nas grandes cidades, havia

03) Todas as afirmações abaixo estão corretas,

exceto:
(A) Na frase “A freira estava na fila uns bons 30

minutos” o verbo destacado encontra-se no
pretérito imperfeito do modo indicativo.
(B) Em “Ela disse baixinho, como numa reza, o
que pretendia...” o temo destacado introduz
a ideia de comparação.
(C) No fragmento “...e, sem revolta, mas com
um olhar de impotência, fugiu dali...” a
relação de sentido estabelecida pela
conjunção destacada é de oposição.
(D) Em “Sem senha, você fica sem seu próprio
dinheiro ou até sem a vida”, o sentido
expresso pela preposição destacada é de
finalidade.
04) Assinale a alternativa em que NÃO há

presença de voz passiva sintética.
(A) Neste local, vendem-se objetos de madeira.
(B) Os jogadores cumprimentaram-se após a

bondes.
(B) Estados Unidos anunciou sua participação

no projeto.
(C) Os amigos, os vizinhos, os colegas,
ninguém nos ajudaram.
(D) No baile de formatura, não foi permitido
entrada de crianças.
07) Em

todas alternativas o significado
contextual do termo destacado está correto,
exceto em:

(A) O técnico estava na iminência de ser

demitido pelo clube.
(B) A seção com o psicólogo durou mais do
que o planejado.
(C) De acordo com o censo realizado pelo
governo, a população brasileira já passou
dos 200 milhões de habitantes.
(D) O oficial de justiça cumpriu dois mandados
pela manhã.
08) Leia o fragmento abaixo:

partida de futebol.
(C) Descobriram-se novas provas contra o

Deputado.
(D) Não se noticiaram as verdadeiras causas do
desabamento do prédio.
05) Na frase “Se for sensato, você percebe que

sua memória não pode ser ocupada com
tanta baboseira inútil” o emprego da vírgula
se justifica por:
(A) separar o aposto.
(B) separar adjunto adverbial deslocado.
(C) separar oração adverbial.

“No passado, os alimentos eram mais saudáveis
e mais difíceis de encontrar. Hoje, é possível
achar comida em qualquer esquina, a preços
módicos. Já se provou que as pessoas ingerem
uma quantidade significativamente maior de
calorias.”
O vocábulo destacado no texto têm como
antônimo:
(A) baixos.
(B) razoáveis.
(C) altos.
(D) modestos.

(D) indicar a elipse de um termo.

CARGO: CONTADOR
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09) Assinale a alternativa incorreta em relação

ao emprego dos pronomes, de acordo com
a norma culta vigente.
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14) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa INCORRETA.
(A) Abd-ô-men

(A) Vossa Reverendíssima viaja no final do

(B) Fi-lan-tro-po

mês para a Itália?
(B) Sua Santidade passou por entre os fiéis no
papamóvel.
(C) Para mim, corrigir os textos será fácil.
(D) Não há mais nada entre eu e ela há muitos
anos.

(C) Pa-ra-noi-a
(D) Re-vól-ver
15) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa CORRETA.
(A) Apa-re-lho

10) Assinale a alternativa em que a palavra

está escrita incorretamente:
(A) Acetinado

(B) Cre-scer
(C) La-re-i-ra
(D) Pneu-má-ti-co

(B) Facinante
(C) Pretensioso
(D) Procissão
11) De acordo com a posição da sílaba tônica,

classificam-se como paroxítonas as duas
palavras da opção:
(A) saci / crochê.
(B) ângulo / matemática.
(C) rapidamente/ pezinho.
(D) algum / dúvida.
12) Assinale a opção em que há erro na

identificação do elemento mórfico grifado:
(A) aborrecido: desinência de masculino.
(B) imaginar: radical.
(C) saberia: tema
(D) pretendeu: vogal temática
13) Assinale a alternativa em que a frase

encontra-se na voz verbal ativa:
(A) A igreja será reformada.
(B) Ele fez o trabalho.
(C) O menino feriu-se
(D) O trabalho foi feito por ele.

CARGO: CONTADOR
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INFORMÁTICA
QUESTÕES DE 16 A 20
16) O tipo de arquivo e respectiva extensão

usada no ambiente Windows não está
corretamente identificado em:
(A) JPG- É basicamente o principal formato de

arquivos de imagens digitais atualmente.
Além do computador, este tipo de arquivo é
usado também nas câmeras digitais ou
telefones com recurso de câmera.
(B) PDF- É usado no Power Point como padrão
dos arquivos de apresentação gerados por
ele.
(C) XLS- Tipo de arquivo usado pelo Excel para
criar e editar planilhas.
(D) ZIP- Indica um arquivo compactado com
outros arquivos ou pastas.
17) Assinale a alternativa que apresenta um

elemento componente do Hardware de um
computador que encontra-se incorretamente
caracterizado:
(A) Disco

rígido ou popularmente chamado
de HD (do inglês Hard Disk Drive) é o
componente do computador onde são
gravados e armazenados os dados.
(B) Memória ROM: A memória ROM é uma
unidade de armazenamento rápido. Ela
segura as informações que estão sendo
criadas ou manipuladas pelo usuário, e
manda para o processador. Quando o
computador é reiniciado, os dados da
memória ROM são apagados.
(C) O processador, também conhecido por
“CPU” (que em português significa “Unidade
central de processamento”) é onde se
realizam as instruções de um programa de
computador.
(D) Pen
drive:
É
um
dispositivo
de
armazenamento de dados portátil, pode ser
plugado em qualquer computador com porta
USB.
CARGO: CONTADOR

18) No Windows existem diversos atalhos, que

são combinações de teclas cuja função é
proporcionar acesso rápido a vários
recursos do computador. O atalho e sua
respectiva
função,
encontra-se
incorretamente associado em:
(A) Colar – Ctrl + V
(B) Desfazer – Ctrl+ Z
(C) Negrito – Ctrl + N
(D) Recortar – Ctrl + R
19) Em

uma planilha de Excel, deseja-se
calcular os valores registrados nas células
A1 a A10. A fórmula correta a ser utilizada
deverá ser:

(A) =SOMA(A1*A10)
(B) =SOMA(A1/A10)
(C) =SOMA(A1:A10)
(D) =SOMA(A1+A10)
20) Leia o trecho abaixo.

“É o software mais importante do computador.
Ele é instalado em uma área especial dentro do
disco rígido e é carregada, para a memória RAM,
toda vez que o computador é ligado.”
O tipo de Software é o:
(A) Software Rígido.
(B) Software Básico.
(C) Software Utilitário.
(D) Software Aplicativo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Assinale a alternativa incorreta sobre o

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Assinale a alternativa correta:

SIAFI - Sistema Integrado de Administração
Financeira da Administração Pública
Federal:

(A) Ativo – Passivo = PL + Receitas + Despesas

(A) O SIAFI é um sistema de informações

(C) Ativo + PL + Receitas = Passivo + Despesas

centralizado em Brasília, ligado por
teleprocessamento aos Órgãos do Governo
Federal distribuídos no País e no exterior.
(B) O SIAFI promove, de forma automática, os
lançamentos contábeis correspondentes aos
registros dos atos e fatos praticados pelos
gestores públicos quando do exercício de
suas atividades.
(C) O SIAFI representou tão grande avanço para
a contabilidade pública da União que hoje é
reconhecido
no
mundo
inteiro
e
recomendado
inclusive
pelo
Fundo
Monetário Internacional.
(D) O sistema pode ser utilizado apenas pelas
Entidades Públicas Federais, Estaduais e
Municipais apenas para receberem, pela
Conta Única do Governo Federal, suas
receitas (taxas de água, energia elétrica,
telefone, etc) dos Órgãos que utilizam o
sistema.

(B) Ativo + Passivo = Receitas - Despesas
(D) Ativo + Despesas = Passivo + PL + Receitas
25) Em relação aos deveres do profissional da

contabilidade, estabelecidos no Código de
Ética, julgue as assertivas a seguir:
I.

II.

III.
22) Em

relação ao Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo
Federal (SIAFI), assinale a alternativa que
não corresponde à sua estrutura básica:

(A) Evento
(B) DCTF Web
(C) DARF Eletrônico
(D) GRPS Eletrônica
23) O princípio contábil que se refere ao

processo de mensuração e apresentação
dos componentes patrimoniais para produzir
informações íntegras e tempestivas é
chamado de:

IV.

Guardar sigilo sobre o que souber em razão
do exercício profissional, mesmo que ilícito,
inclusive no âmbito do serviço público,
ressalvados os casos previstos em lei ou
quando
solicitado
por
autoridades
competentes, entre estas os Conselhos
Regionais de Contabilidade.
Comunicar, desde logo, ao cliente ou
empregador, em documento reservado,
eventual circunstância adversa que possa
influir na decisão daquele que lhe formular
consulta
ou
lhe
confiar
trabalho,
estendendo-se a obrigação a sócios e
executores.
Manifestar, sempre no início de qualquer
trabalho, a existência de impedimento para
o exercício da profissão.
Ser solidário com os movimentos de defesa
da dignidade profissional, seja propugnando
por remuneração condigna, seja zelando por
condições de trabalho compatíveis com o
exercício ético-profissional da Contabilidade
e seu aprimoramento técnico.

Assinale a alternativa correta:
(A) I e II estão incorretas
(B) I e III estão incorretas
(C) II e III estão incorretas
(D) II e IV estão incorretas

(A) Continuidade
(B) Entidade
(C) Oportunidade
(D) Prudência
CARGO: CONTADOR
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26) Assinale

a alternativa que esteja em
desacordo com o Código de Ética do
profissional de contabilidade:

(A) O Profissional da Contabilidade poderá

(A) Administração contratada
(B) Tarefa
(C) Empreitada integral
(D) Empreitada por preço unitário

transferir o contrato de serviços a seu cargo
a outro profissional, com a anuência do
cliente, sempre por escrito, de acordo com
as normas expedidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade.
(B) É vedado ao Profissional da Contabilidade
oferecer ou disputar serviços profissionais
mediante aviltamento de honorários ou em
concorrência desleal.
(C) O julgamento das questões relacionadas à
transgressão de preceitos do Código de
Ética
incumbe,
originariamente,
aos
Conselhos Regionais de Contabilidade, que
funcionarão como Tribunais Regionais de
Ética e Disciplina, facultado recurso dotado
de efeito suspensivo, interposto no prazo de
trinta dias para o Conselho Federal de
Contabilidade em sua condição de Tribunal
Superior de Ética e Disciplina.
(D) O Profissional da Contabilidade poderá
transferir parcialmente a execução dos
serviços a seu cargo a outro profissional,
mantendo
sempre
como
sua
a
responsabilidade técnica.

29) Assinale

27) A modalidade de licitação entre interessados

(A) Adjudicação compulsória

devidamente cadastrados ou que atenderem
a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à
data do recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação é
chamada de:

(B) Probidade administrativa

(A) Convite
(B) Concurso
(C) Concorrência
(D) Tomada de preços
28) Assinale a alternativa que não se refere ao

regime de execução indireta, nos moldes da
Lei das Licitações:

CARGO: CONTADOR

a alternativa que esteja em
desacordo com as normas das licitações:

(A) O prazo mínimo até o recebimento das

propostas ou da realização do evento será
de 45 dias para concurso.
(B) É vedado incluir no objeto da licitação a
obtenção de recursos financeiros para sua
execução, qualquer que seja a sua origem,
exceto nos casos de empreendimentos
executados e explorados sob o regime de
concessão, nos termos da legislação
específica.
(C) Qualquer cidadão poderá requerer à
Administração Pública os quantitativos das
obras e preços unitários de determinada
obra executada.
(D) Em igualdade de condições, como critério de
desempate, será assegurada preferência
aos bens e serviços produzidos ou
prestados por empresas brasileiras.
30) São

princípios
exceto:

expressos

da licitação,

(C) Vinculação ao instrumento convocatório
(D) Julgamento objetivo
31) A Empresa XYZ foi contratada pela empresa

ABC para prestar serviços no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais). Cumpre
ressaltar que a lei determina a retenção na
fonte do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ de
valores superiores a R$5.000,00. Neste
sentido, assinale a alternativa correta:
(A) A

Empresa XYZ reterá o valor de
R$11.250,00 referente aos tributos federais.
(B) A Empresa XYZ reterá o valor de
R$4.800,00 referente ao IRPJ
Página 8 de 10

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

(C) A

Empresa XYZ reterá o valor de
R$2.800,00 referente à CSLL
(D) A Empresa XYZ reterá o valor de
R$6.140,00 referente aos tributos federais.
32) O método de custos que consiste na

apropriação dos custos de produção e das
despesas aos produtos e serviços é
chamado de:
(A) Custeio pleno
(B) Custeio direto
(C) Custeio por absorção
(D) Custeio por atividade
33) Sobre a Contabilidade Pública, julgue as

assertivas a seguir:
I.

Ressalvada a competência do Tribunal de
Contas ou órgão equivalente, a tomada de
contas dos agentes responsáveis por bens
ou dinheiros públicos será realizada ou
superintendida
pelos
serviços
de
contabilidade.
II. A escrituração analítica das operações
financeiras e patrimoniais será efetuada pelo
método das partidas dobradas.
III. A dívida flutuante compreende: i) os restos a
pagar, incluídos os serviços da dívida; ii) os
serviços da dívida a pagar; iii) os depósitos;
e iv) os débitos de tesouraria.
IV. A contabilidade manterá registros sintéticos
dos bens móveis e imóveis.
Assinale a alternativa correta:
(A) I e II são verdadeiras.
(B) III e IV são verdadeiras.
(C) I e IV são verdadeiras.
(D) II e III são verdadeiras.
34) Assinale a alternativa que se refere a receita

de capital:
(A) Receita Patrimonial
(B) Receita Industrial
(C) Operações de créditos
(D) Receita Agropecuária
CARGO: CONTADOR

35) Assinale a alternativa incorreta sobre a Lei

do Orçamento:
(A) A Lei do Orçamento conterá a discriminação

da receita e despesa de forma a evidenciar
a política econômica financeira e o programa
de trabalho do Governo, obedecidos os
princípios de unidade universalidade e
anualidade.
(B) A Lei de Orçamentos compreenderá todas
as receitas, inclusive as de operações de
crédito autorizadas em lei.
(C) Todas as receitas e despesas constarão da
Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas
quaisquer deduções.
(D) A Lei de Orçamento poderá conter
autorização ao Executivo para realizar ao
final do exercício financeiro, operações de
crédito por antecipação da receita, para
atender a insuficiências de caixa.
36) Em relação às Demonstrações Contábeis

segundo a Lei Federal nº. 4.320/64, julgue
as assertivas a seguir:
I.

Os Restos a Pagar do exercício serão
computados na receita extra-orçamentária
para compensar sua inclusão na despesa
orçamentária.
II. O balanço Orçamentário demonstrará o
ativo financeiro, o ativo permanente, o
passivo financeiro, o passivo permanente, o
saldo patrimonial e as contas de
compensação.
III. As variações resultantes da conversão dos
débitos, créditos e valores em espécie serão
levadas à conta patrimonial.
IV. O passivo financeiro compreenderá as
dívidas fundadas e outras que dependam de
autorização legislativa para amortização ou
resgate.
Marque a alternativa correta:
(A) I e II estão corretas
(B) I e III estão corretas
(C) II e III estão corretas
(D) II e IV estão corretas
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37) Assinale a alternativa incorreta sobre as

normas da receita pública:
(A) O

superávit do Orçamento Corrente é
espécie da receita de capital.
(B) O superávit do
Orçamento
Corrente
resultante do balanceamento dos totais das
receitas e despesas correntes constitui item
de receita orçamentária.
(C) A receita tributária é classificada em:
impostos, taxas e contribuições de melhoria.
(D) A receita pública é classificada nas
categorias econômicas: Receitas Correntes
e Receitas de Capital.

40) São

considerados renúncia da receita
pública, exceto:

(A) Alteração da alíquota do IPI
(B) Modificação de base de cálculo que implique

redução discriminada de tributos ou
contribuições.
(C) Crédito presumido de ICMS
(D) Concessão de isenção em caráter não geral

38) A demonstração do resultado do exercício

discriminará, exceto:
(A) As reversões de reservas e o lucro líquido do

exercício.
(B) O lucro ou prejuízo operacional, as outras
receitas e as outras despesas.
(C) O resultado do exercício antes do Imposto
sobre a Renda e a provisão para o imposto.
(D) A receita líquida das vendas e serviços, o
custo das mercadorias e serviços vendidos
e o lucro bruto.
39) Em relação à dívida ativa, nos termos do

Manual da Despesa Pública do Tesouro
Nacional, assinale a alternativa incorreta:
(A) O Plano de Contas Aplicado ao Setor

Público (PCASP) distingue a dívida ativa
quanto à origem, conforme previsto na Lei nº
4.320/1964: i) Dívida Ativa Tributária; e ii)
Dívida Ativa Não Tributária.
(B) No âmbito federal, a competência para a
gestão administrativa e judicial da dívida
ativa é da Advocacia Geral da União (AGU).
(C) Dívida ativa é uma fonte potencial de fluxos
de caixa e é reconhecida contabilmente no
passivo.
(D) A inscrição do crédito em dívida ativa
configura fato contábil permutativo, pois não
altera o valor do patrimônio líquido do ente
público.
CARGO: CONTADOR
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