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Prefeitura Municipal de 

Itamarati de Minas – MG 

Concurso Público nº 01/2012 
 

 

 

 
CADERNO DE PROVAS 

 
Nome do Candidato N.ºde Inscrição 

  

Cargo Pretendido Assinatura do Candidato 

CONTADOR 
 

 
Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 
Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções seguintes: 
 

1. Conferir se o caderno de provas recebido se refere ao cargo pretendido; 
2. Preencha neste Caderno de Provas, de forma legível e à caneta, o seu nome completo e o número de 

sua inscrição; 
3. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal de sala; 
4. Será distribuída folha de rascunho para anotações e marcações; 
5. Assine este Caderno de Provas, a Folha de Respostas e a Lista de Presença, todos à caneta; 
6. Não será permitido, durante as provas, qualquer espécie de comentário, consultas ou a utilização de 

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, etc.; 
7. Deixe sobre a mesa apenas a carteira de identidade, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e 

borracha; 
8. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para a Folha de Respostas, à 

caneta; 
9. Recomendamos máxima atenção no preenchimento da Folha de Respostas, pois não haverá 2ª via; 
10. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
11. Será anulada a questão que contiver rasuras, estrelinhas, mais de 1(uma) resposta assinalada, 

nenhuma resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
12. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno, devidamente preenchidos e assinados. 
13. Caso queira entrar com recurso haverá um exemplar das provas com a Comissão do Concurso, a partir 

de segunda-feira, no horário de funcionamento da Prefeitura. Se desejar copie a questão na sua folha 
de rascunho; 

14. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
15. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
16. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
17. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de prova; 
18. Na folha de respostas há uma frase a ser transcrita com sua letra habitual. Não esqueça de fazer a 

transcrição. 
19. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas. 
 

A Máxima Auditoria, Consultoria e Treinamentos Ltda. deseja a você uma  
BOA PROVA!
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. A equação fundamental do Patrimônio, que evidencia o Patrimônio em situação 
normal, pode ser apresentada em todas as seguintes formas, EXCETO: 
 

a) Ativo - Patrimônio Líquido = Passivo 
b) Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido 
c) Ativo = Passivo - Situação Líquida 
d) Ativo - Passivo = Situação Líquida 
 
2. Do balancete do Sistema Orçamentário do município de “Cantadores”, em 31 de 
dezembro de 2011, foram extraídos os seguintes saldos: 
 

Contas Valores em R$ 
 
DESPESA EMPENHADA 
Educação e Cultura .........................................................................  72.900,00 
Saúde e Saneamento ....................................................................... 13.500,00 
Transportes  ..................................................................................... 22.950,00 
 
DESPESA REALIZADA 
Educação e Cultura .........................................................................  70.350,00 
Saúde e Saneamento ........................................................................  9.495,00 
Transportes  ..................................................................................... 17.685,00 
 

No encerramento do Sistema Orçamentário, seria procedido o seguinte lançamento 
no valor total de: 
 

a) R$ 11.820,00 a crédito da conta Execução orçamentária; 
b) R$ 11.820,00 a débito da conta Restos a pagar do exercício; 
c) R$ 109.350,00 a crédito das contas de Despesas realizadas correspondentes; 
d) R$ 97.530,00 a débito das contas de Despesas empenhadas correspondentes. 
 

3. A alternativa que compreende tão somente despesas correntes é: 
 
a) Pessoal, equipamentos e instalações, serviços de terceiros, encargos diversos e 

transferências; 
b) Pessoal, material de consumo, encargos sociais e juros da dívida; 
c) Investimentos, pessoal, transferências correntes, equipamentos e instalações; 
d) Reserva de contingência, juros e encargos da dívida, pagamento de encargos sociais 

de origem trabalhista. 
 
4. Assinale a alternativa CORRETA. São os estágios da receita:  
 

a) Previsão e Arrecadação; 
b) Previsão e Quitação; 
c) Quitação e Recolhimento; 
d) Arrecadação e Contabilização. 
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5. Se o Ativo for de R$980.000,00 e o Passivo exigível de R$1.960.000,00, podemos 
AFIRMAR que o Patrimônio líquido é de: 
 
a) R$ 980.000,00; 
b) R$ 1.960.000,00; 
c) -  R$ 980.000,00; 
d) -  R$ 960.000,00. 
 
6. Assinale a alternativa CORRETA. De acordo com o Art. 11 da lei federal 4.320, as 
receitas públicas se classificam em duas categorias econômicas:  
 
a) Receitas de capital e Receitas correntes; 
b) Receitas correntes e Receitas tributárias; 
c) Receitas tributárias e Receitas de capital; 
d) Receitas de impostos e receitas próprias do município. 
 
7. As Transferências Correntes e as Transferências de Capital são despesas 
integrantes e fixadas no orçamento público. Todas as afirmativas a seguir estão 
corretas, EXCETO: 
 
a) As Transferências de capital consistem na transferência a outras entidades de capital 

destinado à amortização da dívida pública; 
b) Incluem-se nas Transferências correntes as subvenções sociais destinadas a cobrir 

despesas de custeio de instituições públicas; 
c) Incluem-se nas Transferências de capital a transferência de bens numerários a outras 

entidades que devem realizar investimentos fixos; 
d) Compreendem-se como Transferências correntes as subvenções econômicas que se 

destinam a cobrir despesas orçamentárias de empresas privadas de caráter agrícola 
ou pastoril. 

 
8. Assinale a alternativa correta. São fontes de receitas, EXCETO: 
 
a) Contratos; 
b) Empréstimos; 
c) Convênios; 
d) Leis. 
 
9. De acordo com a legislação atual, qual o percentual dos tributos e transferências 
constitucionais os municípios deverão gastar com a manutenção e 
desenvolvimento do ensino? 
 

a) 25%; 
b) 15%; 
c) 20%; 
d) 10%. 
 
10. Qual regime contábil é utilizado pela Administração Pública no Brasil? 
 

a) Caixa para despesas e Competência para receitas; 
b) Caixa para despesas e receitas; 
c) Competência para receitas e despesas ; 
d) Competência para despesas e Caixa para receitas. 
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11. De acordo com o art. 20 da Lei Federal 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, o 
percentual máximo das receitas correntes que pode ser gasto em despesas com 
pessoal no poder executivo municipal é de: 
 
a) 54,0 %; 
b) 51,4 %; 
c) 60,0 %; 
d) 25,0 %. 
 
12.  São os impostos de competência dos Municípios arrecadarem, EXCETO: 
 
a) ICMS; 
b) ISSQN; 
c) IPTU; 
d) ITBI. 
 
13. As despesas com serviços de utilidade pública (água, luz e telefone), devem ser 
empenhadas: 
 
a) Globalmente; 
b) Ordinariamente; 
c) Ordinariamente, no momento do recebimento de cada conta mensal; 
d) Por estimativa. 
 
14. Segundo § 2º do art. 15 da Lei 4.320/64, para efeito de classificação da despesa: 
 
a) Será classificado como material permanente se o material adquirido tiver a duração 

superior a 1 ano; 
b) Será classificado como material de consumo se o material adquirido tiver a duração 

superior a 2 anos; 
c) Será classificado como material permanente se o material adquirido tiver a duração 

superior a 2 anos; 
d) Será classificado como material permanente se o material adquirido tiver a duração 

superior a 3 anos. 
 
15. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) É dispensada a licitação nos casos de doação de bens imóveis da Administração 

Pública, permitida a qualquer entidade sem fins lucrativos. 
b) A alienação de bens imóveis da Administração Pública, subordinadas à existência de 

interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação, dependerá de 
autorização legislativa e de licitação na modalidade de concorrência. 

c) A alienação de bens móveis da Administração Pública, subordinadas à existência de 
interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e de licitação. 

d) A alienação de bens imóveis da Administração Pública a outro órgão ou entidade da 
administração pública, de qualquer esfera de governo, subordinadas à existência de 
interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação, dependerá de 
autorização legislativa e será dispensada a licitação. 
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16. Considerando a opção pela “Tomada de Preços”, assinale a alternativa que 
indica a ordem CORRETA de suas fases: 
 
a) Publicação do edital; recebimento da documentação e propostas; habilitação dos 

licitantes; julgamento das propostas e homologação. 
b) Publicação do edital; homologação; recebimento da documentação e propostas; 

habilitação dos licitantes e julgamento das propostas. 
c) Publicação do edital; habilitação dos licitantes; recebimento da documentação e 

propostas; julgamento das propostas e homologação. 
d) Homologação; publicação do edital; recebimento da documentação e propostas; 

habilitação dos licitantes e julgamento das propostas. 
 
17. Enumere de acordo com o conceito. 
 
1. PPA 
2. LDO 
3. LOA 
 
( ) Constitui instrumento de normatização e organização das leis Orçamentárias. 
( ) Constitui um instrumento de planejamento de amplo alcance, cuja finalidade, é a de 

estabelecer os programas e metas governamentais de longo prazo. 
( ) Constitui instrumento de execução orçamentária. 
 
A alternativa que representa a sequência CORRETA de respostas da 2ª coluna, de 
cima para baixo é:  
 
a) 2, 1, 3; 
b) 3, 1, 2; 
c) 1, 2, 3; 
d) 3, 2, 1. 
 
18. Considerando a Lei 8.666/93 podemos afirmar, EXCETO: 
 
a) A lei 8.666/93 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 
locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

b) As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, 
permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 
serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na 
lei 8.666/93. 

c) A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e 
a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos. 

d) É permitido aos agentes públicos admitir nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância irrelevante para o 
específico objeto do contrato. 
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19. A Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas deseja escolher um nome para o 
Estádio Municipal e promove uma consulta à população para apresentar sugestões 
e quem tiver  aprovada sua sugestão, será premiado. Qual a modalidade de licitação 
o município deverá utilizar para este ato? 
 
a) Convite; 
b) Tomada de Preço; 
c) Leilão; 
d) Concurso. 
 
20. Com relação à dispensa, inexigibilidade e modalidades de licitação todas as 
alternativas estão corretas, EXCETO: 
 
a) Caso a circunstâncias o justifiquem, o administrador público poderá dispensar a 

realização de licitação, qualquer que seja o valor da contratação, quando não se 
apresentarem interessados na licitação anterior. 

b) Nas licitações, seja qual modalidade for, o princípio da vinculação ao edital é válido 
tanto para os licitantes quanto para a administração pública. 

c) A licitação tem o propósito de selecionar as melhores propostas para atender a 
administração pública e não apenas uma delas. Sendo assim, o resultado da licitação 
não vincula o administrador, que poderá justificadamente recusar a proposta mais 
vantajosa e eleger outra. 

d) No curso da sessão do pregão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas 
com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances 
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

 
 

PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões de 21 a 24. 
 

ONDE ESTÁ MEU EMPREGO? 
 
Os empregos estão mudando de característica. A mão de obra foi substituída pelo 

computador, a força pela criatividade, e o medo começa a ser trocado  pela motivação. O 
trabalho em equipe minou o individualismo, ou pelo menos está quase chegando lá. O 
setor de serviços tem crescido exponencialmente, e novas competências são exigidas 
pelas empresas. Resumindo: Os empregos não estão onde sempre estiveram, e o mais 
dramático é que a maioria das pessoas disponíveis no mercado está desatualizada, vive 
correndo atrás de empregos que não existem mais.  

A tecnologia que chegou para facilitar nossas vidas criou uma nova “encrenca” em 
nossa carreira.  

As planilhas de custos substituíram muitas pessoas nas empresas de 
contabilidade, o sintetizador eletrônico substituiu muitos músicos nas gravações. Lembra 
aquela orquestra com dezenas de músicos? Pois é, hoje só há  um tecladista com um 
computador. Os caixas eletrônicos, por exemplo, estão demitindo muitos bancários. Essa 
é a realidade à qual não há retorno. Precisamos nos acostumar a essas mudanças e não 
ficar lamentando o leite derramado. 

Quando falo em evolução tecnológica, não falo de algo necessariamente 
sofisticado, uma simples rede de pesca pode mudar a vida de uma vila de pescadores. 
Imagine a seguinte cena: Uma vila de pescadores onde eles usam vara de pescar e 



Prova de Contador 
Concurso Público n.º 01/2012 – Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas – MG.    - 7 - 

conseguem em média 2Kg de peixes por dia . Cada um come 1 Kg e vende o outro Kg 
por R$ 5,00. No fim do mês, cada um fatura algo como R$100.00, o que é mais do que 
suficiente para a sobrevivência da família. Tudo em perfeita harmonia.  

Até que um dia, Antônio, um dos pescadores, aparece com uma rede e consegue 
pescar 100 Kg de peixe por dia. Ele come 1 Kg e vende o restante por R$1.00 o Kg. 
Fatura R$99.00 por dia, uma pequena fortuna naquela vila. 

Resultado: O equilíbrio em que aquela comunidade vivia foi para o espaço. Agora, 
os compradores não estão mais dispostos a pagar  R$ 5.00 por Kg de pescado. Adianta 
reclamar? Não, a rede do Antônio matou os empregos dos outros pescadores que 
usavam vara de pescar, e outros trabalhos surgiram, como: Vendedores de peixes, 
peixarias especializadas, franquias, restaurantes. Uma simples rede bagunçou a vida de 
muita gente. A mesma coisa acontece nas empresas.  

Há muitas redes de pescar aparecendo todos os dias nos escritórios, nas fábricas, 
nas multinacionais. Uma revolução tecnológica e diferentes empregos. 

Mais importante que reclamar é fazer a si mesmo a pergunta. “O meu emprego 
ainda existe?” Ele só vai ter boa expectativa de vida se você souber se reciclar e estiver 
aberto as novidades. Não há outra saída, senão assumir o controle de sua carreira ou 
empresa e investir pesado na evolução profissional. Quem estaciona morre em águas 
turbulentas. Cresça dia a dia, espelhe-se em profissionais bem sucedidos e atente-se a 
novas oportunidades.  

Fique de olho em alguns detalhes fundamentais. 
1º Procure conhecer o mundo fora da sua empresa! Seus concorrentes vão lhe motivar a 
avançar. 
2º Estude sempre! 
3º Aprenda com as derrotas e comemore suas vitórias. 
4º Abra sua cabeça. Valorize teatro, cinema, música, literatura, a inspiração vem de sua 
riqueza interior e de experiências de vida. 
5º Seja feliz, realize os seus sonhos, dê  atenção a sua família, aos seus amigos, tenha 
atividades lúdicas e, principalmente, dê um tempo para você. 

SHINYASHIKI, Roberto – “Dez Mandamentos para a Carreira” 
 
21. Segundo o consultor, algumas mudanças na empregabilidade devem ser 
consideradas. Dos fatos abaixo, qual NÃO foi apresentado pelo consultor. 
 
a) Desaparecimento de empregos em razão de inovações tecnológicas; 
b) Mudança no mercado de trabalho: não percebida por parte das pessoas que buscam 

emprego; 
c) Valorização da disposição para trabalho em equipe, em detrimento da iniciativa 

individualista; 
d) Concentração de empregos na indústria dos centros urbanos. 

 
22. Das alternativas abaixo, qual NÃO constitui objetivo do texto? 
 
a) Informar os leitores sobre mudanças na situação de empregabilidade, no mundo atual, 

e suas causas; 
b) Convencer os leitores que buscam emprego sobre a necessidade de se prepararem 

para as mudanças no mundo do trabalho; 
c) Criticar as inovações tecnológicas, em razão de provocarem desemprego; 
d) Orientar os leitores quanto a mudanças de comportamento, necessárias para se 

enfrentar as novas situações de emprego. 
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23. Em referência ao título, é CORRETO afirmar que o autor, com essa escolha, quer 
justificar: 
 
a) Que o emprego está em extinção; 
b) Que é necessário adaptar-se às mudanças no mercado de trabalho; 
c) Que não há emprego suficiente para todos; 
d) Que a tecnologia tomou o lugar de todos os humanos no mercado de trabalho. 

 
24. “Quando falo em evolução tecnológica, não falo de algo necessariamente 
sofisticado, uma simples rede de pesca pode mudar a vida de uma vila de 
pescadores.” A oração principal “não falo de algo necessariamente sofisticado” pode 
manter seu sentido sem a oração subordinada, anterior a ela, “Quando falo em evolução 
tecnológica”?  
 
Explique qual das alternativas NÃO responde corretamente à questão:  
 
a) O período ficaria incompreensível, pois a informação da subordinada “Quando falo em 

algo sofisticado” é retomada na oração principal que se segue. 
b) O sentido da oração principal está subordinado à oração anterior, o que cria uma 

dependência lógico-semântica entre as duas orações. 
c) Não há uma relação hierárquica entre as duas orações, que estão no mesmo nível de 

dependência sintático-semântica: a existência de uma compromete a outra. 
d) Ambas as orações são independentes e não interdependentes, não apresentando, 

portanto, relação sintática.  
 
25. Observe o trecho abaixo: 
 

“Nunca me preocupei com o mal que ocorre, quando usamos a sinceridade. Digo 
isso porque não cedo à corrupção no intuito de não perder o grupo em que estou 
inserido. Desde cedo, aprendi que, na vida, quem não quer ser um mau cidadão, 
deve resistir aos desígnios da falsa camaradagem. Ser absolvido dos caminhos  
imprecisos e absorvidos pelas veredas da dignidade.” (autor desconhecido) 

 
Analisando as palavras destacadas, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Há dois pares de palavras parônimas e um par de palavras homônimas; 
b) Há dois pares de palavras homônimas e um par de palavras parônimas; 
c) Há somente pares de palavras homônimas; 
d) Há somente pares de palavras parônimas. 

 
26. De acordo com a nova gramática oficial, a acentuação está INDEVIDA em: 
 
a) Açúcar – júri – chapéu – balaústre; 
b) Carretéis – heróico – fôrma – rói; 
c) Anéis – álbum – espécie – fé; 
d) Anzóis – viúva – céu – órfã. 

 
 
 
 



Prova de Contador 
Concurso Público n.º 01/2012 – Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas – MG.    - 9 - 

Leia a reescritura da fábula, feita por Jô Soares, em forma de rap e responda as 
questões a que ela se referem (27 e 28). 
 

LA FONTAINE REVISITADO: 
O RAP DA CIGARRA E A FORMIGA 

 

Saca essa fábula, bicho, 
que vai te deixar cabreiro. 

Num depósito de lixo 

tinha um bruta formigueiro. 
O formigueiro falado, 

na verdade não era mixo. 
Foi para ficar rimado 

que eu falei que era no lixo. 
As formigas, ligadonas, 
trabalhavam noite e dia. 
Ficavam muito doidonas 

plugadas nessa mania. 
podes crer, não é mentira. 

Um dia uma punk louca 

que se chamava cigarra 

e achava que era uma touca 

trabalhar tanto, na marra, 
se meteu com a formigada 

e falou, pontificando: 
– Trabalhar é uma jogada 

devagar quase parando. 
Coisa careta, uma fria, 

bobeira que eu não assumo 

e avisou que não curtia 

formigueiro de consumo. 
As formigas, sem ligar, 
responderam na maior: 
– Se você não trabalhar, 

vai acabar na pior. 

A cigarra se mandou 

dizendo que era besteira. 
Das formigas se afastou 

cantando um roque pauleira. 
Só voltou quando era inverno. 

As formigas, pra esnobar, em vez de 

um papo fraterno, foram se bacanear. 
Disseram logo as formigas: 
– Olha, se quiser guarida 

vai pedir pras tuas amigas. 
Nós não damos boa vida. 

E a cigarra: – Eu tô na minha... 
Não vim aqui pedir nada. 

Só vim dizer que eu, sozinha, 
fiz a Sena acumulada. 

Moral: Para alguém ganhar sozinho 
na Sena acumulada, tem que ser 
leão.  
Ou então cigarra, bicho. Enfim, bicho, 
bicho. 

 
JÔ Soares, In: Revista VEJA, 

31.10.1990 p. 17 
 

 
27. Das afirmativas abaixo, julgue aquelas que são verdadeiras (V) e aquelas que 
são falsas (F). 
 
( ) Seguindo a estrutura e o desenvolvimento de um rap, Jô Soares faz uma brincadeira 

com a fábula “A Cigarra e a Formiga”. 
( ) Com o sobretítulo “La Fontaine Revisitado”, Jô Soares explicita a retomada de uma 

fábula do escritor francês La Fontaine. 
( ) O autor (Jô Soares) faz uma crítica da fábula de La Fontaine. 
 
Depois de analisar os itens, pode-se AFIRMAR que eles são, respectivamente: 
 
a) V –V – V; 
b) V – F – V;  
c) V – V – F; 
d) F – F – F. 
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28.  “Saca essa fábula, bicho, que vai te deixar cabreiro.”  
 “Num depósito de lixo tinha um bruta formigueiro.” 
 
É CORRETO afirmar que os termos destacados são, RESPECTIVAMENTE: 
 
a) Vocativo e adjunto adverbial; 
b) Aposto e sujeito; 
c) Adjunto adnominal e adjunto adverbial; 
d) Objeto direto e objeto indireto. 

 
29. Observe as frases abaixo: 

 
 
Nas expressões “a serviço” e “a ficar” o não emprego do acento indicador de crase 
NÃO se dá pelo mesmo motivo em: 
 
a) Ninguém chegou a tempo para a reunião. 

Ficara somente a reclamar do atraso. 
b) Fez o pagamento a prazo. 

Estava destinado a entidades carentes. 
c) Refiro-me a Lucia neste momento. 

Estamos a resolver por dias. 
d) Devolveu a ferramenta errada. 

Convenceu a garota a participar do evento. 
 

30. A pontuação que COMPROMETE a norma padrão está em: 
 
a) “Os preparativos para a copa do mundo, em 2014, está mexendo com toda a 

população mineira; uma vez que tem prejudicado o trânsito nos horários de pico.” 
b) “A maior preocupação do povo brasileiro nas próximas eleições, é saber se realmente 

serão cumpridas as novas regras que estabelecem uma conduta satisfatória para o 
exercício do mandato.” 

c) “Ninguém sabe ao certo se haverá mudanças nas normas que regem o sistema 
tributário brasileiro, uma vez que todos estão precisando de algo novo.” 

d) “Ainda que tudo pareça impreciso, a justiça tem se preocupado em organizar a 
situação da corrupção nos mais altos escalões da sociedade, principalmente dentro 
dos palácios em que estão os líderes que prometem justiça a seus eleitores.” 

 



Prova de Contador 
Concurso Público n.º 01/2012 – Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas – MG.    - 11 - 

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

31. No ambiente Windows XP, quando um determinado aplicativo deixa de 
responder (trava), a primeira tentativa para solucionar o problema é: 
 
a) Acionar o gerenciador de tarefas e finalizar o aplicativo; 
b) Desligar o computador; 
c) Reiniciar o computador através do botão de RESET; 
d) Reiniciar o aplicativo que não está respondendo. 
 
32. São vantagens da Internet, EXCETO: 
 
a) Comunicação com pessoas; 
b) Maior rapidez do computador; 
c) Busca por informações; 
d) Entretenimento. 
 
33. Para selecionar texto em um documento WORD: 
 
I. Clique duas vezes em qualquer lugar de uma palavra para selecioná-la. 
II. Clique em qualquer lugar dentro de uma frase, tendo o botão Ctrl pressionado, para 

selecioná-la. 
III. Clique duas vezes em qualquer lugar de um parágrafo para selecioná-lo. 
 

Está correto o que se afirma APENAS em: 
 

a) I e II; 
b) I e III; 
c) I; 
d) II e III. 
 

34. Qual opção corresponde a arquivos salvos a partir do MS Word XP e MS Excel 
XP, respectivamente: 
 

a) arq.ppt  E  arq.mdb; 
b) arq.mdb  E  arq.xls; 
c) arq.doc  E  arq.ppt; 
d) arq.doc  E  arq.xls. 
 

35. No MS Excel, a combinação de teclas ALT + F4 é responsável por: 
 
a) Minimizar a tela do programa; 
b) Fechar a tela do programa; 
c) Maximizar a tela do programa; 
d) Criar uma nova tela. 
 

36. Um professor aplicou uma prova para três alunos e deseja calcular a média das 
notas obtidas por eles. Numa tabela do MS Excel, os campos A1, A2 e A3 receberão 
as notas, e o campo A4 a média. Assim, o código de A4 será: 
 

a) = A1 + A2 + A3 / 3; 
b) = A1 + A2 + A3 / A4; 
c) =( A1 + A2 + A3) / A4; 
d) =( A1 + A2 + A3)/3. 
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37. Memória USB Flashdisk são dispositivos, popularmente, conhecidos como: 
 
a) Memória Ram; 
b) Pen Drive; 
c) Web-Can; 
d) Disco Rígido. 
 
38. Todas as combinações de teclas abaixo correspondem à determinada função no 
MS Word 2003, EXCETO: 
 
a) CTRL + S � Sublinhado; 
b) CTRL + B � Salvar; 
c) CTRL + V � Colar; 
d) CRTL + N � Novo documento em branco. 
 
39. Um usuário do MS-Excel 2003 deseja colocar um comentário em uma célula. 
Como este deve proceder: 

 
a) Clicar com o botão direito do mouse sobre a célula, selecionar o menu Editar e a opção 

Comentário; 
b) Clicar com o botão direito do mouse sobre a célula e selecionar Inserir Comentário; 
c) Clicar com o botão direito do mouse sobre a célula, selecionar o menu Ferramentas e a 

opção Comentário; 
d) Clicar com o botão direito do mouse sobre a célula e selecionar Editar Comentário. 
 
40. Como recuperar um texto que foi deletado por engano no MS-Word 2003? 
Leia as afirmações abaixo e assinale a opção VERDADEIRA. 
 
I. Após deletado o texto, selecione o menu Editar / Desfazer Limpar. 
II. Após deletado o texto, pressione as teclas [CTRL][Z]. 
III. Após deletado o texto, clique no botão [seta curva à esquerda], na barra de 

ferramentas. 
 

a) Somente a alternativa I está correta; 
b) Somente as alternativas I e II estão corretas; 
c) Somente as alternativas I e III estão corretas; 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 

ATENÇÃO 
 
USANDO SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA A FRASE ABAIXO NO LOCAL 
INDICADO NA FOLHA DE RESPOSTAS: 
 

“Lembre-se de que um bom exemplo é o melhor sermão”. 
 

 




