
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE 
 

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

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* 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 23/09/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula X do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE, Republicado po Incorreção em 16/07/2013. 
 * 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: 22 DE SETEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

CONTADOR 



 

 

 

  

PARTE I - CONTADOR 
 
01 - As receitas são consideradas realizadas, exceto: 

A) Nas transações com terceiros, quando estes efetuarem 
o pagamento 

B) Quando da extinção, parcial ou total, de um passivo 
C) Pela geração natural de novos ativos 
D) Quando da exclusão do ativo 
E) No recebimento efetivo de doações e subvenções 

 
02 - Contabilidade Pública encontra-se embasada na Lei 
4.320/64 e tem como função: 

A) Escriturar a execução orçamentária da receita e da 
despesa 

B) Registrar a previsão da receita e a fixação da despesa 
relativas ao decisões administrativas do poder 
executivo para o exercício 

C) Confrontar a previsão das receitas com a realização 
das despesas 

D) Controlar as operações de crédito, a dívida ativa, os 
créditos e as obrigações 

E) Revelar as variações patrimoniais e mostrar o valor do 
patrimônio 

 
03 - A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao 
Executivo para: 

A) Realizar em mês predeterminado do exercício 
financeiro, operações de crédito por antecipação da 
receita, para atender a insuficiências de caixa 

B) As operações de crédito por antecipação da receita, 
para atender qualquer necessidade de caixa 

C) Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, 
operações de crédito por antecipação da receita, para 
atender a insuficiências de caixa 

D) Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, 
operações necessárias 

E) As operações de crédito por antecipação da despesa, 
para atender qualquer necessidade de caixa 

 
04 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias 
econômicas: 

A) Receitas Correntes e Receitas de orçamentaria 
B) Receitas ordinária e Receitas de Capital 
C) Receitas ordinária e Receitas de orçamentaria 
D) Receitas Correntes e Receitas de Capital 
E) Receitas orçamentarias e Receitas relevantes 

 
05 - Sobre a proposta orçamentaria: Tabelas explicativas, das 
quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em 
colunas distintas e para fins de comparação, exceto: 

A) A receita arrecadada nos três últimos exercícios 
anteriores àquele em que se elaborou a proposta 

B) A despesa fixada para o exercício posterior em que se 
elabora a proposta 

C) A receita prevista para o exercício em que se elabora a 
proposta 

D) A receita prevista para o exercício a que se refere a 
proposta 

E) A despesa realizada no exercício imediatamente 
anterior 

 

06 - Na processo de elaboração da Lei de Orçamento Não 
se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que 
visem a: 

A) Conceder dotação superior aos quantitativos 
previamente fixados em resolução do Poder 
executivo para concessão de auxílios e subvenções  

B) Alterar a dotação solicitada para despesa de 
custeio, salvo quando provada, nesse ponto a 
exatidão da proposta 

C) Conceder dotação para o início de obra cujo 
projeto esteja aprovado pelos órgãos competentes 

D) Conceder dotação para instalação ou 
funcionamento de serviço que esteja 
anteriormente criado 

E) Conceder dotação superior aos quantitativos 
previamente fixados em resolução do Poder 
Legislativo para concessão de auxílios e 
subvenções 

 
07 - As empresas pública podem ser constituídas de 
capital(si) 

A) Somente público 
B) Somente privado 
C) Público, privado e misto 
D) Somente público e privado 
E) Privado e misto 

 
08 - Considerando o objeto da Contabilidade Pública sabe-
se que alguns bens não integram o patrimônio dos órgãos 
da Administração Pública, consequentemente, não são 
objeto de revelação contábil. Indique a alternativa que 
contém um exemplo desse bem. 

A) Prédio público 
B) Estoques públicos 
C) Bens de uso especial 
D) Bens do poder executivo 
E) Praça pública 

 
09 - Julgue V para verdadeiro e F para Falso.  

I. Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com 
personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, 
para executar atividades típicas da Administração 
Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, 
gestão administrativa e financeira descentralizada. 

II. Empresa Pública - a entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e 
capital exclusivo da União, criado por lei para a 
exploração de atividade econômica que o Governo seja 
levado a exercer por força de contingência ou de 
conveniência administrativa podendo revestir-se de 
qualquer das formas admitidas em direito.  

III. Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada por lei 
para a exploração de atividade econômica, sob a forma 
de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto 
pertençam em sua maioria à União ou a entidade da 
Administração Indireta. 

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

 



 

 

 

  

10 - A elaboração do orçamento-programa abrange as 
seguintes etapas, exceto: 

A) Planejamento: definição dos objetivos 
B) Programação: as atividades para se atingir os 

objetivos 
C) Elaboração, definição e legislação 
D) Projeto: estimativas dos recursos 
E) Orçamentação: fontes de recursos e suas 

estimativas 
 
11 - Julgue V para verdadeiro e F para Falso.  

I. Princípio da Anualidade: De conformidade com o 
princípio da anualidade, também chamado de 
periodicidade, as previsões de receita e despesa devem 
referir-se, sempre, a um período limitado de tempo; esta 
regra obriga o Poder Executivo a pedir, periodicamente, 
nova autorização para cobrar tributos e aplicar o produto 
da arrecadação. O período de doze meses tem sido 
considerado ideal. Assim, o orçamento vigora durante 
um ano. O orçamento deve ser elaborado e autorizado 
para execução de um período de tempo (geralmente um 
ano); no caso brasileiro, o exercício financeiro coincide 
com o ano-calendário. 

II. Princípio da Especificação; Discriminação ou 
Especialização: O princípio da especificação, ou 
princípio da discriminação, tem por escopo vedar as 
autorizações globais, tanto pra arrecadar tributos como 
para aplicar os recursos financeiros; exige que o plano 
de cobrança dos tributos e o programa de custeio e 
investimentos sejam expostos pormenorizadamente. Esta 
regra reforça a ação fiscalizadora do Poder Legislativo. 
Preconiza a identificação de cada rubrica de receita e 
despesa, de modo que não figurem de forma englobada, 
como exemplo, na hipótese de utilização de intitulações 
genéricas ou a título de “Outros (as)” representando, às 
vezes, parcelas consideráveis dos totais. 

III. Princípio da Exclusividade: Segundo o princípio da 
exclusividade, a lei orçamentária não conterá matéria 
estranha à previsão da receita e à fixação da despesa. O 
objetivo é impedir que seja utilizado um procedimento 
legislativo rápido, em virtude dos prazos fatais a que 
está sujeito, para se aprovarem, com facilidades, 
medidas que em tramitação regular não lograssem êxito 

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

 
12 - Julgue V para verdadeiro e F para Falso.  

I. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a 
situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem 
receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem 
bens a ela pertencentes ou confiados; 

II. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma 
a permitirem o acompanhamento da execução 
orçamentária, o conhecimento da composição 
patrimonial, a determinação dos custos dos serviços 
industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise 
e a interpretação dos resultados econômicos e 
financeiros; 

III. A escrituração sintética das operações financeiras e 
patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. 

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

 
13 - Está prevista no capítulo do Sistema Tributário da 
Constituição a: 

A) Taxa de condomínio 
B) Tarifa pública 
C) Multa de trânsito 
D) Prestação da casa própria devida a empresa pública 
E) Contribuição de intervenção em domínio econômico 

 
14 - Uma pessoa jurídica de direito público interno não pode: 
Assinale a alternativa correta. 

A) Cobrar contribuição de melhoria de outra pessoa 
jurídica pública 

B) Cobrar impostos sobre renda de outra pessoa jurídica 
pública 

C) Cobrar taxa e contribuições especiais de outra pessoa 
jurídica pública 

D) Cobrar tributos de outra pessoa jurídica pública 
E) Cobrar impostos de outra pessoa jurídica pública 

 
15 - A anistia fiscal abrangerá: Assinale a alternativa correta. 

A) As infrações cometidas anteriormente à vigência da 
lei que a concede  

B) As infrações praticadas mediante fraude 
C) Os atos anteriores e posteriores à lei que a concede 
D) As infrações anteriores à lei que a concede, mesmo 

que praticadas com dolo por parte do contribuinte 
E) Crimes ou contravenções 

 
16 - A pessoa jurídica de direito público titular da competência 
para exigir o cumprimento da obrigação é o: 

A) Sujeito passivo da obrigação principal 
B) Sujeito passivo da obrigação acessória 
C) Contribuinte ou responsável 
D) Sujeito responsável 
E) Sujeito ativo da obrigação 

 
17 - As isenções tributárias são instituídas por: 

A) Leis ordinárias 
B) Decretos e regulamentos 
C) Portaria ministerial 
D) Normas complementares 
E) Práticas reiteradamente observadas pelas autoridades 

administrativas 
 
18 - A valorização imobiliária da propriedade privada, 
decorrente de obra pública é fato gerador de: 

A) Imposto territorial urbano 
B) Taxa imobiliária 
C) Contribuição de melhoria 
D) Imposto territorial rural ou urbano, conforme a 

localização do imóvel 
E) Contribuições especiais 

 
 
 
 
 



 

 

 

  

19 - Em relação à organização administrativa Julgue 
verdadeira (V) ou falsa (F): 

I. A autonomia gerencial de órgão despersonalizado não 
pode ser ampliada mediante contrato de gestão; 

II. Somente lei complementar pode criar autarquia; 
III. As organizações sociais gozam de personalidade jurídica 

de direito privado ou pública de acordo com a 
necessidade 

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

 
20 - Julgue verdadeira (V) ou falsa (F) sobre ciclo 
orçamentário: 

I. É o período em que se processam as atividades 
peculiares ao processo orçamentário e demais gastos do 
legislativo; 

II. É uma série de etapas que se repetem em períodos 
prefixados; 

III. A execução orçamentária, o controle da avaliação da 
execução orçamentária que é parte independente do 
ciclo orçamentário 

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

 
21 - Julgue verdadeira (V) ou falsa (F) sobre agente 
público: 

I. Podem ser divididos em agentes: políticos; 
administrativos; honoríficos e institucionais. 

II. Agentes públicos são todas as pessoas físicas 
concursadas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, 
do exercício de alguma função estatal. 

III. Agentes públicos são apenas as pessoas em caráter 
definitivo, do exercício de alguma função estatal. 

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

 
22 - Julgue verdadeira (V) ou falsa (F) sobre ciclo 
orçamentário: 

I. Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos 
destinados à manutenção da atividade pública ou 
exercidos com essa finalidade são mensurados ou 
avaliados com base no valor de aquisição ou de 
produção; 

II. Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida 
útil econômica limitada, ficam sujeitos a depreciação, 
amortização ou exaustão sistemática durante esse 
período, sem prejuízo das exceções expressamente 
consignadas; 

III. O critério de avaliação dos ativos do imobilizado obtidos 
a título gratuito ou oneroso e a eventual impossibilidade 
de sua mensuração devem ser evidenciados em notas 
explicativas 

 
 

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

 
Informações para as questões 23 a 28: Em 31-12-X0, o 
patrimônio da Empresa Pública S/A tinha a seguinte 
composição: 
 
Matérias-Primas  R$   23.000,00  

Aplicações Financeiras  R$     7.000,00  

Caixa  R$   20.000,00  

Clientes  R$     7.000,00  

Despesas financeiras  R$     5.000,00  

Duplicatas a Pagar  R$   36.000,00  

Duplicatas a Receber  R$   61.000,00  

Empréstimos a Acionistas  R$   10.000,00  

Financiamentos  R$   10.000,00  

Fornecedores  R$     9.000,00  

Máquinas e Equipamentos  R$   87.000,00  

Móveis e Utensílios  R$   20.000,00  

Produtos Acabados  R$   37.000,00  

Produtos em Fabricação  R$   29.000,00  

Provisão para Imposto de Renda  R$     6.000,00  

Receitas de vendas  R$   10.000,00  

Salários a Pagar  R$     5.000,00  
 
23 - O total de BENS é de: 

A) R$ 216.000 
B) R$ 127.000 
C) R$ 164.000 
D) R$ 187.000 
E) R$ 220.000 

 
24 - O total de DIREITOS é de: 

A) R$ 95.000 
B) R$ 70.000 
C) R$ 90.000 
D) R$ 75.000 
E) R$ 85.000 

 
25 - O total das OBRIGAÇÕES é de: 

A) R$ 66.000 
B) R$ 71.000 
C) R$ 67.000 
D) R$ 68.000 
E) R$ 63.000 

 
26 - O ATIVO totaliza: 

A) R$ 306.000 
B) R$ 291.000 
C) R$ 301.000 
D) R$ 300.000 
E) R$ 311.000 



 

 

 

  

27 - O PASSIVO exigível totaliza: 
A) R$ 71.000 
B) R$ 66.000 
C) R$ 67.000 
D) R$ 78.000 
E) R$ 97.000 

 
28 - O CAPITAL PRÓPRIO (Patrimônio Líquido) vale: 

A) R$ 235.000 
B) R$ 264.000 
C) R$ 225.000 
D) R$ 240.000 
E) R$ 248.000 

 
 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
   
 Algum tempo hesitei se devia abrir estas 
memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em 
primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. 
Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas 
considerações me levaram a adotar diferente método: a 
primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, 
mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; 
a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais 
novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs 
no introito, mas no cabo: diferença radical entre este livro 
e o Pentateuco. 
(Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Considerando as ideias do autor-personagem é possível 
concluir que se trata de um texto autobiográfico. 
II. De acordo com o autor-personagem é menos comum  
não começar o livro por sua morte. 
III. É possível afirmar que a analogia existente entre o 
autor e Moisés é que ambos falam sobre suas mortes. 

A) Estão corretas apenas I e III. 
B) Estão corretas apenas II e III. 
C) Estão corretas apenas I e II. 
D) Todas estão corretas. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I. A distinção fundamental entre o autor e Moisés 
encontra-se no fato do autor começar pelo nascimento e 
Moisés, pela morte. 
II. Através do texto é possível deduzir que o Pentateuco 
serviu de modelo ao autor do texto. 
III. Ao considerar-se um defunto autor, o autor destaca seu 
conformismo diante da morte. 

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

 
 
 
 
 

As questões 31 e 32 referem-se ao poema seguinte: 
Saudades 

 
Tenho saudades de muitas coisas 
do meu tempo de menininha: 
     sentar no colo do meu pai, 
     ninar boneca sem receios, 
     chorar de medo da morte da mãe, 
     sonhar com festa e bolo de aniversário, 
     cantar com os anjos na igreja, 
     ouvir as mágicas histórias de vovó, 
     brincar de pique, de corda e peteca,  
     acreditar em cegonhas, fadas e bruxas 
     e sobretudo no Papai Noel. 
Será que quando for velhinha, 
e já estiver caducando,  
vou viver tudo de novo?  

(Cantigas de adolescer. São Paulo, 1992. p. 9.) 
 
31 - Considerando o poema “Saudades”, todas as 
afirmações seguintes são verdadeiras, exceto: 

A) O poema apresenta duas estrofes sendo que a 1ª 
estrofe é organizada em torno da oração 
constituída pelos dois primeiros versos. 

B) Os versos de 03 a 11 especificam as “coisas” de 
que o eu lírico tem saudades. 

C) A palavra “infância” pode resumir tudo aquilo de 
que o eu lírico tem saudades. 

D) Os versos 05, 06 e 07 classificam-se como orações 
subordinadas substantivas apositivas reduzidas de 
infinitivo. 

E) A função sintática desempenhada pelo termo “de 
muitas coisas do meu tempo de menininha” (1º e 
2º versos) é objeto direto. 

 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. As ações “Sentar no colo do meu pai” e “ninar boneca 
sem receios” são o alvo das saudades do eu lírico e 
desempenham o papel de orações subordinadas 
substantivas completivas nominais. 
II. No poema lido, as orações subordinadas substantivas 
apositivas são dispensáveis para a compreensão das 
pequenas “coisas” que compõem a infância. 
III. As coisas de que são feitas nossa infância são alegres e 
tristes; parecem coisas pequenas, sem importância e, no 
entanto, delas sentimos saudades quando nos afastamos 
desse tempo. 

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

 
 A questão 33 refere-se a tira seguinte: 

 



 

 

 

  

33 - Das afirmações seguintes: 
I. A tira emprega dois pronomes relativos, sendo um no 1º 
quadrinho e o outro no 2º quadrinho. 
II. A função sintática do vocábulo “QUE” no segundo 
quadrinho é de sujeito. 
III. O humor da tira está na comparação banal que o sábio 
estabelece entre a Terra e um frango e entre a padaria e o 
sistema solar e no fato de o ratinho considerar essa 
comparação como prova de sabedoria. 

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

 
34 - Na frase “Cada animal tem direito ___ consideração, ___ 
cura e ___ proteção do homem” a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas é: 

A) à – à – à 
B) à – à – a 
C) à – a – à 
D) a – à – à 
E) a – a – a 

 
35 - A regência nominal está correta em todos os itens, exceto 
em: 

A) Meu amigo é entendido em informática. 
B) O presidente mostrou-se desfavorável com nosso 

projeto. 
C) Nossa classe é responsável pela horta comunitária. 
D) Estávamos pasmados de ouvi-lo falar assim. 
E) O professor era indulgente com nossos erros. 

 
36 - Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância 
verbal: 

A) Precisam-se de vendedores com experiência 
comprovada. 

B) Faz cinco minutos que ela saiu. 
C) O futuro são esperanças. 
D) Desta vez será a minha equipe que guardará a rede de 

vôlei. 
E) Vossa senhoria aceita um café? 

 
37 - Todas as alternativas seguintes apresentam apenas 
vocábulos grafados de acordo com a norma-padrão, exceto: 

A) malcriado / auferir / autuar / mal-caráter 
B) caudaloso / autêntico / almoço / moleque 
C) aurífero / alcalino / austero / álcool 
D) maltrapilho / sauna / mau-olhado / malvadeza 
E) bueiro / sotaque / embolia / curtume 

 
38 - Na frase “Tinha um mundo de planos na cabeça” 
identificamos a presença da seguinte figura de linguagem: 

A) perífrase 
B) pleonasmo 
C) onomatopeia 
D) hipérbole 
E) eufemismo 

 
 
 
 
 
 

39 - Assinale o item em que todos os vocábulos fazem parte de 
uma mesma regra de acentuação: 

A) juízo – herói – destrói 
B) Tietê – xará – júri 
C) Jóquei – bênção – véu 
D) bíceps – bônus – chapéus 
E) balaústre – cafeína – baú 

 
40 - Os vocábulos BOQUIABERTO, COR-DE-ROSA e 
EMPALIDECER classificam-se, respectivamente, quanto ao 
processo de formação das palavras em: 

A) composição por justaposição, composição por 
aglutinação, derivação parassintética. 

B) composição por aglutinação, composição por 
justaposição, derivação prefixal e sufixal. 

C) composição por aglutinação, composição por 
justaposição, derivação parassintética. 

D) derivação sufixal, composição por justaposição e 
derivação prefixal e sufixal. 

E) nenhuma das respostas anteriores 
 
 
 
 




