
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 25 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Português 
- 05 questões de Conhecimentos de Informática 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 16/12/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL de 02/10/2013. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

AUX.TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO 



 

 

 

  

PARTE I – AUX.TÉC.EM CONTROLE INTERNO 
 
01 - O indicador de análise econômico-financeira que 
revela a política de obtenção de recursos da empresa é o 
de: 

A) Rentabilidade 
B) Liquidez 
C) Prazos 
D) Estrutura 
E) Capitais 

 
Observe o balanço Patrimonial da Empresa Controladora 
abaixo: 
ATIVO 2011 2012 
CIRCULANTE 3.800 4.230 
DISPONIBILIDADE 70 80 
CLIENTES 2.200 2.400 
ESTOQUES 1.530 1.750 
REALIZÁVEL A LP 2.300 300 
EMPRÉSTIMOS A COLIGADA 2.300 300 
PERMANENTE 2578 4816 
INVESTIMENTOS 580 930 
IMOBILIZADO 1.198 3.086 
DIFERIDO 800 800 
TOTAL 8.678 9.346 
PASSIVO 2002 2001 
CIRCULANTE 2.580 4.484 
FORNECEDORES 140 150 
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO: 2.050 3.914 
SALÁRIOS A PAGAR 90 100 
IMPOSTOS A RECOLHER 300 320 
EXIGÍVEL A LP 1.200 1.000 
EMPRÉSTIMOS A LP 1.200 1.000 
PATRIMÔNIO LIQUIDO 4.898 3.862 
CAPITAL SOCIAL 4.000 4.000 
LUCROS ACUMULADOS 898 -138 
TOTAL 8.678 9.346 

 
02 - A Necessidade de Capital de Giro do ano de 2012 é 
de: 

A) $3.500 
B) $3.200 
C) $2.320 
D) $1.220 
E) $3.800 
 

03 - O Capital de Giro do ano de 2012 é de: 
A) $3.500 
B) $2.320 
C) $1.220 
D) $3.100 
E) $3.800 
 

04 - O Capital de terceiros de 2011 é de: 
A) $5.580 
B) $5.620 
C) $5.720 
D) $5.484 
E) $4.800 

05 - Em conformidade com o prescrito na Lei 4.320/64. A 
contabilidade abrange, além do financeiro e do 
patrimonial, os seguintes aspectos da administração: 

A) Orçamentário e de compensação 
B) De compensação e econômico 
C) Orçamentário e industrial 
D) Econômico e comercial 
E) Industrial e orçamentário 
 

06 - A alternativa que apresenta uma variação patrimonial 
por mutação da receita é: 

A) Cancelamento de dívida fundada 
B) Operação de crédito contraída 
C) Inscrição da dívida ativa  
D) Aquisição de bens 
E) Perda de bens 
 

07 - O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de 
acordo com as especificações constantes dos seguintes 
instrumentos: 

A) Lei de Orçamento e Créditos Adicionais 
B) Plano Plurianual de Investimentos e Lei de 

Diretrizes Orçamentárias 
C) Lei de Orçamento e Quadro de Detalhamento da 

Despesa 
D) Plano Plurianual de Investimentos e Lei de 

Orçamento 
E) Lei de Orçamento e Plano de investimentos 
 

08 - Ao término dos seus trabalhos, o auditor independente 
detecta que vendas realizadas em curto prazo pelo seu 
cliente apresentam subavaliação do saldo da provisão para 
devedores duvidosos em aproximadamente 20% do 
resultado do exercício. O cliente não tem interesse em 
ajustar o saldo da provisão para devedores duvidosos e, 
consequentemente, o resultado do exercício, por adotar as 
regras fiscais vigentes do imposto de renda das pessoas  
Diante deste quadro, o parecer emitido e o procedimento 
aplicado pelo auditor independente são respectivamente: 

A) Com ressalva - dispensar a indicação dos valores 
envolvidos no Ativo e no Resultado do período 

B) Sem ressalvas - incluir um parágrafo de ênfase ao 
final do parecer pela incerteza do não recebimento 
dos créditos concedidos pelo cliente 

C) Sem ressalvas - divulgar os valores correios do 
Ativo e do Resultado do período para evidenciar o 
desenvolvimento econômico-financeiro da 
entidade 

D) Adverso - estimar os valores correios do Ativo e 
do Resultado do período para evidenciar o 
desempenho econômico-financeiro da entidade 

E) Com ressalva - incluir um parágrafo de ênfase ao 
final do parecer pela incerteza do não recebimento 
dos créditos concedidos pelo cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

09 - Na fase inicial dos trabalhos de auditoria, o auditor 
deve, através de procedimento amplo e especifico, 
denominado de Teste de Aderência, auxiliar o sistema de 
controle interno da empresa a fim de: 

A) Identificar o momento adequado para expressar a 
sua opinião, sustentada por parecer emitido pela 
auditoria 

B) Detectar o momento de emissão de carta-
precatória para encaminhamento à alta 
administração 

C) Compreender o sistema de controle adotado para 
emissão do parecer de auditoria 

D) Compreender o sistema para expressar a sua 
opinião, sustentada por parecer emitido pela 
auditoria 

E) Detectar a confiança nele depositada, a natureza e 
a extensão dos procedimentos de auditoria 

 
10 - O auditor independente realiza os seus trabalhos por 
amostragem estatística ou com base em volumes 
selecionados de modo que tais volumes sejam quantitativa 
e qualitativamente representativos dos saldos examinados. 
Para tanto, os principais métodos de seleção conhecidos 
são: 

A) Números aleatórios, amostragem sistemática e 
outros tipos de amostragem 

B) Amostragem ao acaso, números específicos e 
amostragem por bloco 

C) Números específicos, amostragem sistemática e 
números aleatórios 

D) Números aleatórios, números específicos e 
amostragem por bloco 

E) Números aleatórios, amostragem sistemática e 
números aleatórios 

 
11 - Os saldos a serem auditados no Balanço Patrimonial 
pelo Auditor requerem, prioritariamente, a utilização do 
procedimento de Confirmação de Saldos, para as seguintes 
situações: 

A) Contas correntes bancárias, contas a recebei, 
contas a pagar, processos em poder de advogados 

B) Contas a receber, estoques, imobilizado e contas a 
pagar 

C) Contas correntes bancárias, contas a receber, 
estoques, contas a pagar 

D) Contas correntes bancárias, processos em poder de 
advogados, impostos a pagar, imobilizado 

E) Contas a receber, estoques, contas a receber, 
estoques, contas a pagar 

 
12 - O exame das contas correlatas do balanço patrimonial 
pelo auditor independente busca identificar o efeito, se 
relevante, tanto no balanço quanto no resultado do 
período. A alternativa que informa procedimentos que 
envolvem a correlação entre as contas do balanço 
patrimonial e a de resultados é: 

A) Avaliação do sistema de controle interno da área 
contábil, revisão das notas explicativas das contas 
patrimoniais e exame do relatório da 
administração 

B) Realização de teste de observância das operações 
da tesouraria e definição do volume de testes 
aplicados no grupo disponível e no grupo do 
imobilizado 

C) Contagem de estoques, baixa dos estoques 
vendidos e provisão para perdas com estoques 

D) Exame de atas de assembleia de acionistas, 
revisão de cálculo da reversão das reservas de 
reavaliação e de capital e inventário físico de 
títulos e valores mobiliários 

E) Realização de teste de observância das operações 
da tesouraria e revisão de cálculo da reversão das 
reservas de reavaliação e de capital e inventário 
físico de títulos e valores mobiliários 

 
13 - O empregado responsável pelos estoques da empresa 
PEDRA GRANDE S/A tem, por liberalidade da 
administração, acesso aos registros contábeis, promovendo 
lançamentos contábeis da movimentação ocorrida na 
empresa. Aproveitando-se da fragilidade de controle 
interno, este funcionário desvia materiais de consumo e 
promove o ajuste contábil mediante a utilização das contas 
despesa de manutenção e estoques. Com base no descrito, 
podemos afirmar que ocorre o seguinte tipo de desfalque 
com a seguinte forma: 

A) Permanente - com acesso ao ativo e sem acesso ao 
registro contábil 

B) Temporário - com acesso ao ativo e ao registro 
contábil, realizando ajuste em contas patrimoniais 

C) Temporário - com acesso ao ativo e ao registro 
contábil. Realizando ajuste em contas de resultado 

D) Permanente - com acesso ao ativo e ao registro 
contábil. Realizando ajuste em contas de resultado 

E) Temporário - com acesso ao ativo e sem acesso ao 
registro contábil 

 
14 - Os papéis de trabalho são considerados essenciais, 
pois permitem a comprovação, a qualquer momento, das 
etapas da auditoria realizada e das conclusões alcançadas, 
que servirão de base para sustentar a opinião do auditor 
independente. A responsabilidade pelos papéis de trabalho 
e o tempo de guarda estabelecido pelo Conselho Federal 
de Contabilidade estão indicados na seguinte alternativa: 

A) Auditor independente - 3 anos 
B) Auditor independente - 4 anos 
C) Empresa de auditoria independente - 3 anos 
D) Empresa de auditoria independente - 5 anos 
E) Auditor independente - 5 anos 

 
15 - O Balanço patrimonial é uma peça contábil que reflete 
uma situação: 

A) Dinâmica 
B) Estática 
C) Estático-Dinâmica 
D) Variável 
E) Constante. 

 
16 - Uma empresa possui “Passivo a Descoberto” quando: 

A) O seu Ativo circulante for menor que o passivo 
Circulante. 

B) O seu ativo for menor que o passivo. 
C) Apresentar má situação financeira. 
D) O seu incise de liquidez seca for menor que um. 
E) O imobilizado for menor que o Exigível. 

 
 
 



 

 

 

  

17 - A Demonstração do Resultado do Exercício é um 
relatório contábil que reflete: 

A) As despesas e as receitas incorridas entre dois 
momentos diferentes e consecutivos. 

B) A variação da situação financeira entre dois 
momentos diferentes e sua distribuição. 

C) O patrimônio líquido em determinando momento 
e sua distribuição. 

D) As despesas pagas e as receitas recebidas entre 
dois momentos diferentes e consecutivos e sua 
distribuição. 

E) As despesas pagas e as receitas recebidas em um 
único momento. 

 
18 - Os lançamentos de ajustes, no fim do período, são 
efetuados: 

A) Para que os demonstrativos contábeis reflitam, o 
mais corretamente possível, a verdadeira situação 
da empresa. 

B) Porque são obrigatórios. 
C) Para satisfazer o regime de competência e de 

caixa. 
D) Para reduzir o imposto a pagar. 
E) Para melhorar a situação financeira da empresa. 

 
19 - O encerramento de todas as contas de receita e 
despesas tem por finalidade a determinação: 

A) Do aumento do ativo. 
B) Do aumento do passivo. 
C) Do aumento de capital. 
D) Do lucro líquido. 
E) Do lucro bruto. 

 
20 - Equivalem ao conceito de ingresso público de 
terceiros: 

A) Tributos. 
B) Reparações de guerra. 
C) Penalidades. 
D) Multas. 
E) Empréstimos. 
 

21 - A entrada que, integrando-se ao patrimônio público 
sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no 
passivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento novo e 
positivo, é denominada: 

A) Receita Originária. 
B) Receita derivada. 
C) Despesa pública. 
D) Receita tributária. 
E) Receita Obrigatória. 
 

22 - As receitas públicas, provenientes de bens 
pertencentes ao patrimônio dos particulares, chamam-se: 

A) Originários. 
B) Nominais. 
C) Derivados. 
D) Sociais. 
E) Extraordinária. 

 
 
 
 
 

23 - As receitas públicas, provenientes da exportação de 
bens pertencentes ao patrimônio do Estado, chamam-se: 

A) Derivados. 
B) Nominais. 
C) Sociais. 
D) Extraordinária. 
E) Originários. 
 

24 - Quando o tributo só pode ser instituído pela entidade 
pública a que a Constituição deferir exclusivamente, se 
refere à competência: 

A) Residual. 
B) Comum. 
C) Cumulativa. 
D) Discricionária. 
E) Privativa. 
 

25 - Julgue os itens abaixo V para verdadeiro e F para 
falso: 

I. A prática do nepotismo na administração pública, 
caracterizada pela nomeação de parentes para funções 
públicas, pode ser considerada uma violação ao 
princípio da eficiência.  

II. O nepotismo, por ofender os princípios constitucionais 
da impessoalidade e da moralidade, caracteriza abuso de 
direito, porquanto se trata de manifesto exercício do 
direito fora dos limites impostos pelo seu fim econômico 
ou social, o que acarreta a nulidade do ato.  

III. O princípio da eficiência prevê que o administrador 
público deve buscar, por suas ações, sempre o interesse 
público, evitando deste modo a subjetividade.  

A) V;V;V 
B) F V;V 
C) F;F;F 
D) F;V;F 
E) V;V;F 
 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões 26 e 27 referem-se ao texto seguinte: 
 

Nordestinos são vítimas de preconceito 
 
 Muitos costumam desqualificar os nordestinos ao 
associar a migração para as grandes cidades, como São 
Paulo, à criminalidade. O certo é que a miséria estimula a 
violência, e a migração, em tempos de pouco emprego, é 
um ingrediente de degradação urbana. 
 Mas o preconceito de determinado tipo de 
paulistano contra os nordestinos existe e, assim como o 
preconceito racial, não é discutido nem assumido. Não são 
poucos os que veem os migrantes (assim como eram vistos 
os imigrantes) não como gente disposta a prosperar e 
trabalhar, mas estorvos que geram pobreza e mesmo 
violência. Crianças paulistanas acostumam-se a ouvir o 
substantivo baiano transformado em adjetivo genérico e 
negativo para designar os nordestinos. 
 Há um indício claro desse preconceito, graças em 
larga medida ao próprio Poder Público. São Paulo é a 
maior cidade com presença nordestina no Brasil, mas até 
hoje (e quase ninguém nem sequer pensa no assunto) não 
se imaginou um museu para contar a história da presença 



 

 

 

  

dos nordestinos na cidade, ao contrário do que existe para 
italianos, espanhóis, portugueses e judeus. 
 Fala-se, e muito, na introdução nos currículos 
escolares da questão africana para estudar o negro. Justo, 
claro. Mas raras escolas estimulam seus professores a 
discutir com os alunos a questão nordestina. Quando 
ocorre, geralmente é pelo lado depreciativo, como a 
pobreza das migrações. 
 

Gilberto Dimenstein 
htpp://www1.folha.uol.com.br/folha/Dimenstein/Gilberto/

gd110203.htm. Adaptado. 
Acessado em 13/09/2011. 

 
26 - Nesse texto, o autor defende uma opinião muito 
importante para destruir o preconceito que vitima muitos 
nordestinos em cidades grandes como São Paulo. Para ele: 

A) A imigração dos nordestinos para as grandes 
cidades é a causa da criminalidade. 

B) A imigração não provoca necessariamente o 
aumento da criminalidade. 

C) Os nordestinos são pessoas violentas. 
D) A imigração gera violência, pois diminui a 

quantidade de empregos nas grandes cidades.  
E) O desemprego gerado pela imigração de 

nordestinos para São Paulo aumenta a 
criminalidade. 

 
27 - Os vocábulos ASSOCIAR (linha 2), ESTIMULA 
(linha 3) e GERAM (linha 11) existentes no texto podem 
ser substituídos, respectivamente, sem alteração semântica 
por: 

A) dissociar – incita – acarretam 
B) vincular – induz – acarretam 
C) relacionar – diminui – provocam 
D) vincular – incita – eliminam 
E) relacionar – induz – eliminam 

 
28 - “Fidelíssimo” é o adjetivo “fiel” flexionado no grau: 

A) superlativo absoluto sintético. 
B) superlativo absoluto relativo. 
C) superlativo relativo de superioridade. 
D) comparativo de igualdade. 
E) comparativo de superioridade. 

 
As questões 29 e 30 referem-se ao anúncio seguinte: 
 

 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. De uma forma irônica a placa alerta sobre o perigo de 
dirigir após a ingestão de bebida alcoólica. 
II. A intenção do anunciante ao publicar o anúncio foi 
provavelmente de sensibilizar as pessoas por meio de um 
apelo chocante. 

III. “Bebeu e está dirigindo?” é um período composto por 
coordenação. 

A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas I e III estão corretas. 
D) Todas estão corretas. 
E) Apenas I está correta. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I. “Se o carro pegar fogo” é oração subordinada adverbial 
causal. 
II. Na frase “Bebeu e está dirigindo?”, a conjunção E tem 
valor semântico adversativo. 
III. “Vai ser cremado” é oração principal do segundo 
período composto. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
31 - O acento indicador de crase foi corretamente usado 
em todas as frases seguintes, exceto em: 

A) Dirigiu-se à Pedro com tom assustador. 
B) Voltarei à Espanha ainda este ano. 
C) Regressaremos às quinze horas ao consultório. 
D) O país cresce à medida que trabalhamos. 
E) Preparou para o almoço bifes à milanesa. 

 
32 - Na frase “O vento esperto da manhã refrescou-as”, o 
vocábulo destacado assume a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) objeto indireto 
C) complemento nominal 
D) agente da passiva 
E) aposto 

 
33 - Das orações seguintes, identifique a que apresenta 
sujeito indeterminado: 

A) Estou apreensivo com o resultado da prova. 
B) Há bons cinemas neste shopping. 
C) Ventava forte naquela noite. 
D) Os amáveis anfitriões vão servir camarão. 
E) Aqui se fica bem instalado. 

 
34 - A concordância nominal está incorreta em: 

A) A recepcionista resolveu mesmo nosso problema. 
B) Esta blusa me saiu barata. 
C) Esse contrato oferece menos garantia. 
D) Nova escola e professores terei este ano. 
E) A caminhada pela manhã é boa. 

 
35 - Em que opção se empregou incorretamente a 
preposição? 

A) O avô era bastante generoso com seus netos. 
B) A distância provocou saudades de sua família. 
C) Provou-nos seu gosto em relação à música. 
D) Todos somos passíveis em mudança. 
E) Seu comportamento tornou-se um empecilho a sua 

reeleição. 
 
 
 



 

 

 

  

PARTE III – Conhecimentos de Informática 
 
36 - No Microsoft Windows 7, a tecla de atalho F3 permite 

A) renomear um item selecionado. 
B) refazer uma ação. 
C) procurar um arquivo ou uma pasta. 
D) selecionar um bloco de texto. 
E) exibir uma lista de endereços. 

 
37 - No Microsoft Windows 7, na designação do nome de 
um arquivo pode-se utilizar os seguintes caracteres, exceto  

A) *  
B) &  
C) ! 
D) ( 
E) $  

 
38 - No Microsoft Windows 7, as informações de Sistema 
do Painel de Controle podem ser obtidas também 
pressionando o atalho de teclado  

A) Tecla de logotipo do Windows  ( ) + Break. 
B) Tecla do logotipo do Windows ( ) + D. 
C) Ctrl + Break + Tab 
D) Ctrl + Shift + S 
E) Tecla do logotipo do Windows ( ) + S. 

 
39 - No Linux, que comando lhe permite saber em que 
diretório se encontra? 

A) rm 
B) pwd 
C) ps  
D) du 
E) cdp 

 
40 - No Linux, para descompactar um arquivo, qual dos 
seguintes comandos deve preceder ao nome do arquivo? 

A) tarunzip 
B) gzip -d  
C) gnzip -a 
D) mkfs -d 
E) arp -a 

 
 
 




