Concurso Público
Código: 810

CONTADOR
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:
Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Português
Informática
Matemática
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos

10
05
05
20

Total de questões

-

40

INSTRUÇÕES:
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a
substituição ao fiscal.

•

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.

•

Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por
candidato.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

•

Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Consórcio.

•

A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da
entrega do material na mesa do fiscal.

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

•

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.
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PORTUGUÊS
Crianças baixas
A maioria das crianças de estatura baixa é saudável.
Embora a avaliação clínica delas tenha por objetivo
afastar alguma condição associada – deficiência de
hormônio do crescimento, hipotireoidismo, síndromes
genéticas ou doenças crônicas –, a maioria delas recebe o
diagnóstico de baixa estatura idiopática (de causas
desconhecidas).
Pais que apresentaram atraso na instalação da
puberdade e na idade para atingir o tamanho adulto
podem ter filhos com padrão semelhante de crescimento.
Perto de 15% das crianças com histórico de restrição do
crescimento na fase intrauterina continuam ___
apresentar baixa estatura na vida adulta.
A dosagem sanguínea da produção de hormônio do
crescimento não permite distinguir com clareza os casos
idiopáticos daqueles com deficiência hormonal. Níveis
relativamente baixos desse hormônio durante ___ infância
podem atingir valores normais na chegada da puberdade.
A simples observação pode ser estratégia razoável
para a maioria das crianças baixas. Muitas delas vão
adquirir estaturas próximas ___ da maioria, na vida adulta.
A indicação de hormônio do crescimento não
obedece a regras rígidas. Estudos clínicos mostram que,
nos casos idiopáticos, a administração costuma aumentar
a estatura em cerca de 1 centímetro por ano de
tratamento. A incidência de efeitos indesejáveis
(hipertensão intracraniana, intolerância à glicose,
deslocamento da cabeça do fêmur) é baixa.
A principal restrição ao uso do hormônio é financeira.
De acordo com os preços internacionais, o custo anual do
tratamento varia de 10 mil a 60 mil dólares.
Meninos que chegam à puberdade com baixa
estatura podem receber testosterona injetável ou doses
baixas de andrógenos por via oral, para acelerar a
velocidade de crescimento. Estudos mostram que essa
estratégia é capaz de aumentar a velocidade de
crescimento em 3 a 5,1 centímetros por ano, durante 1 a 3
anos.
No entanto, a estatura final do adulto fica igual ou
ligeiramente superior à prevista antes do tratamento. Os
riscos são baixos e o custo bem menor.
Embora o aumento da estatura seja importante em
casos idiopáticos mais extremos, os benefícios do
tratamento são pequenos e questionáveis para a maioria
das crianças baixas. Os custos, a duração ideal e o
objetivo final do tratamento são áreas bastante
controversas.
http://www.cartacapital.com.br/... - adaptado

2) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Quando adultas, todas as crianças que, ainda no
útero da mãe, possuíam baixos índices de
crescimento fetal sofrerão de baixa estatura.
(---) Crianças baixas, muitas vezes, tornam-se adultos
com estatura dentro da média.
(---) A aplicação de hormônio do crescimento tem sido
rejeitada pela comunidade médica por sua grande
incidência de efeitos indesejáveis e pelo alto custo do
tratamento.
a) E - E - E.
b) C - C - C.
c) C - E - C.
d) E - C - E.
3) A conjunção sublinhada em “No entanto, a estatura final
do adulto fica igual...” é designativa de:
a) Tempo.
b) Explicação.
c) Oposição.
d) Conclusão.
4) Assinalar a alternativa que apresenta um vocábulo que
possui sentido oposto ao da última palavra do texto,
“controversas”:
a) Polêmicas.
b) Discutíveis.
c) Manifestas.
d) Refutáveis.
5) Em relação à pontuação do trecho “Embora o aumento
da estatura seja importante em casos idiopáticos mais
extremos, os benefícios do tratamento são pequenos e
questionáveis para a maioria das crianças baixas.”,
analisar os itens abaixo:
I - A vírgula está sendo empregada para isolar um adjunto
adverbial deslocado.
II - Poderia haver vírgula após a palavra “questionáveis”,
sem causar incorreção gramatical ou de sentido ao
trecho.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:

6) O sufixo -mente, como em “relativamente”, forma
palavras de qual classe gramatical?

a) à - a - às
b) a - a - às
c) a - à - as
d) à - à - as

a) Adjetivos.
b) Preposições.
c) Verbos.
d) Advérbios.
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7) Ao singularizar-se o termo sublinhado em “Embora o
aumento da estatura seja importante em casos idiopáticos
mais extremos, os benefícios do tratamento são pequenos
e questionáveis para a maioria das crianças baixas.”,
quantas outras palavras obrigatoriamente sofrerão flexão
de número para fins de concordância?

11) De acordo com o PowerPoint 2007, sobre as
transições de slide, analisar os itens abaixo:

a) Cinco.
b) Três.
c) Seis.
d) Quatro.

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

8) O sublinhado no trecho “O cliente vem buscando a
praticidade, mas ela tem seu preço...” corresponde
sintaticamente a:

12) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet,
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:

a) Objeto direto.
b) Objeto indireto.
c) Sujeito.
d) Predicativo do sujeito.

A instalação do ______ ocorre através da execução de
um arquivo infectado.

9) A colocação
CORRETA em:

dos

pronomes

sublinhados

está

a) Alguém prontificou-se a ajudá-lo?
b) Já que se demitiu do emprego, precisamos encontrar
outro funcionário competente.
c) Não far-se-á nenhuma lista de presentes de casamento.
d) Muito conquistar-se-á com estudo.

10) Quanto ao uso dos porquês, analisar os itens abaixo:

I - É possível controlar a velocidade de cada efeito de
transição de slides.
II - Não é possível adicionar som.

a) bot
b) trojan
c) vírus
d) worm

13) Considerando-se o Windows 7, assinalar a alternativa
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:
A Central de __________ é uma única área que coleta
mensagens
de
notificação
importantes
sobre
configurações de segurança e manutenção. O usuário
pode revisar essas mensagens mais tarde se não quiser
ser interrompido.

I - Queremos, cada vez mais, comodidade e facilidade.
Mas porquê, exatamente?
II - Queremos nos movimentar menos nos momentos de
lazer porque a rotina de trabalho nos cansa demais.
III - Por que você passa a maior parte do tempo sentada?

a) Rede e Compartilhamento
b) Facilidade de Acesso
c) Sincronização
d) Ações

Estão CORRETOS:

14) Em um documento do Word 2007, é possível desfazer

a) Todos os itens.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
INFORMÁTICA
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto
anteriormente.
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uma digitação por meio do botão
seguinte atalho de teclado:

ou através do

a) Esc
b) Ctrl+D
c) Ctrl+Z
d) Ctrl+Y

15) No Excel 2007, é possível gerar automaticamente os
nomes das células selecionadas por meio da função:
a) Criar a partir da Seleção.
b) Usar em Fórmula.
c) Definir Nome.
d) Janela de Inspeção.
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MATEMÁTICA

RASCUNHO

16) Sobre a função f(x) = x2 - 9x + 20, analisar os itens
abaixo:
I - O vértice de f(x) ocorre quando x = 9.
II - As raízes de f(x) são as mesmas raízes de 2f(x).
III - A concavidade de f(x) é voltada para cima.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.

17) Um Contador quebrou sua calculadora e deseja saber
o montante do capital aplicado ao final de um ano.
Sabendo-se que o capital de R$ 1.000,00 foi aplicado à
taxa de juros compostos de 2% ao mês, é CORRETO
afirmar que esse montante é de, aproximadamente:
(usar: log 1,02 = 0,0086 e log 1,268 = 0,1032)
a) R$ 1.267,00
b) R$ 1.268,00
c) R$ 1.266,00
d) R$ 1.265,00

18) Em uma caixa azul, há bolas enumeradas de 1 a 6 e,
em uma caixa verde, também há bolas enumeradas de 1
a 6. Com base nessas informações, se uma pessoa retirar
uma bola de cada caixa ao acaso, é CORRETO afirmar
que a probabilidade de a soma dos números contidos nas
duas bolas resultar em 6 é de:
1
36
5
b)
36
1
c)
3
5
d)
6

a)

19) Em determinada loja, Carlos encontrou um
eletrodoméstico por R$ 2.000,00 à vista ou esse valor em
duas parcelas iguais com acréscimos. Sabendo-se que a
primeira parcela teve um acréscimo de 10% e a segunda
de 20%, é CORRETO afirmar que o valor pago pelo
eletrodoméstico após os acréscimos foi:
a) R$ 2.100,00
b) R$ 2.050,00
c) R$ 2.300,00
d) R$ 2.200,00
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4
2
 5 10
20) Dadas as matrizes A = 
 e B = 
,
  3  8
 3 2 
analisar os itens abaixo:
I)

Os determinantes das
respectivamente, -4 e 40.
 2 28
II) A x B = 
.
 9 46

matrizes

 8  24
III) A2 = 
.
 18 52 
2  3
IV) Bt = 
.
4  8
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e III.
b) Somente os itens I, II e IV.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.

RASCUNHO

A

e

B

são,

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.
Conhecimentos Gerais
21) Em relação à cidadania, analisar a sentença abaixo:
A cidadania deve ser entendida como processo contínuo,
uma construção coletiva, significando a concretização dos
direitos humanos (1ª parte). Cidadania é a tomada de
consciência de seus direitos, tendo como contrapartida a
realização dos deveres. Isso implica o efetivo exercício
dos direitos civis, políticos e socioeconômicos, bem como
a participação e contribuição para o bem-estar da
sociedade (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
Legislação e Conhecimentos Específicos
22) Conforme a Constituição Federal, sobre a
Administração Pública, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei.
(---) O prazo de validade do concurso público será de até
um ano, prorrogado uma vez, por igual período.
(---) A lei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e
definirá os critérios de sua admissão.
a) E - E - C.
b) E - C - E.
c) C - E - C.
d) C - C - C.

23) De acordo com a Lei nº 4.320/64, analisar os itens
abaixo:
I - São créditos adicionais as autorizações de despesa
não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei
de Orçamento.
II - Os créditos suplementares e especiais serão
autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

www.objetivas.com.br

4

24) Segundo o Decreto nº 6.017/07, para cumprimento de
suas finalidades, o consórcio público poderá:

27) De acordo com a Lei nº 8.666/93, analisar os itens
abaixo:

I - Ser contratado pela Administração Pública Direta ou
Indireta dos entes da Federação consorciados,
dispensada a licitação.
II - Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer
natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções
sociais ou econômicas.
III - Caso constituído sob a forma de associação pública,
ou mediante previsão em contrato de programa,
promover desapropriações ou instituir servidões nos
termos de declaração de utilidade ou necessidade
pública, ou de interesse social.

I - Proíbe-se, nos atos convocatórios, quaisquer cláusulas
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem
o caráter competitivo das licitações.
II - Os editais de licitação não poderão exigir que o
contratado promova medidas de compensação
comercial, industrial, tecnológica em favor de qualquer
entidade.
III - O procedimento licitatório caracteriza ato
administrativo formal, seja ele praticado em qualquer
esfera da Administração Pública.
Estão CORRETOS:

Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.

25) De acordo com o Decreto nº 6.017/07, em relação ao
que está disposto sobre o protocolo de intenção, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) A constituição de consórcio público dependerá da
prévia celebração de protocolo de intenções subscrito
pelos representantes legais dos entes da Federação
interessados.
(---) O protocolo de intenções deve definir o número de
votos que cada ente da Federação consorciado possui
na assembleia geral, sendo assegurado a cada um ao
menos um voto.
(---) O protocolo de intenções deverá ser publicado na
imprensa oficial.
a) E - E - C.
b) C - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

26) De acordo com a Lei nº 8.429/92, analisar os itens
abaixo:
I - Constitui crime a representação por ato de improbidade
contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o
autor da denúncia o sabe inocente.
II - A perda da função pública e a suspensão dos direitos
políticos se efetivam, antes mesmo do trânsito em
julgado da sentença condenatória.

a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.

28) Em conformidade com a Lei nº 11.107/05, assinalar a
alternativa INCORRETA:
a) O consórcio público constituirá associação pública ou
pessoa jurídica de direito privado.
b) Os consórcios públicos, na área de saúde, deverão
obedecer aos princípios, diretrizes e normas que
regulam o Sistema Único de Saúde - SUS.
c) A União não poderá participar de consórcios públicos
em que também façam parte todos os Estados em
cujos territórios estejam situados os Municípios
consorciados.
d) Os objetivos dos consórcios públicos serão
determinados pelos entes da Federação que se
consorciarem, observados os limites constitucionais.

29) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos do Consórcio de Saúde Intermunicipal CONSIM, em relação à readaptação, é CORRETO afirmar
que:
a) Somente pode ser efetivada em cargo inferior.
b) Compreende o retorno do servidor estável ao cargo
anteriormente ocupado.
c) É quando a pedido de ofício o servidor aposentado por
invalidez retorna à atividade no serviço público do
CONSIM.
d) É compreendida como a investidura em cargo de
atribuições e responsabilidade compatíveis com a
limitação que tenha sofrido o servidor em sua
capacidade física ou mental, verificada em inspeção
médica.

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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30) Em conformidade com o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Consórcio de Saúde Intermunicipal
- CONSIM, sobre o serviço extraordinário, analisar os
itens abaixo:
I - A prestação de serviço extraordinário só poderá ocorrer
por expressa determinação da autoridade competente,
mediante solicitação fundamentada do chefe da
repartição ou de ofício.
II - Não será paga remuneração pelo serviço
extraordinário, em nenhuma situação.
III - O serviço extraordinário, excepcionalmente, poderá
ser realizado sob forma de revezamento para assegurar
o funcionamento dos serviços, ininterruptos, não
podendo, neste caso, a jornada diária de trabalho ser
superior a seis horas.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.

33) Numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(1) Ativo.
(2) Passivo.
(3) Patrimônio Líquido.
(---) Capital social, Ajustes ao valor patrimonial, Ações em
tesouraria.
(---) Despesas antecipadas, Produtos acabados,
Depreciação acumulada.
(---) Fornecedores, Empréstimos Bancários, Impostos e
Contribuições a recolher.
a) 1 - 3 - 2.
b) 2 - 3 - 1.
c) 3 - 1 - 2.
d) 3 - 2 - 1.

34) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
_______________________

31) A transgressão de preceito do Código de Ética
Profissional constitui infração ética, sancionada, segundo
a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes
penalidades:
I - Advertência reservada.
II - Censura reservada.
III - Censura pública.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

32) Em conformidade com ALMEIDA, é CORRETO
afirmar que:
a) Com o cálculo do patrimônio líquido médio do período,
encontra-se o ponto de equilíbrio do índice de liquidez
ideal.
b) Para apurar-se o índice de liquidez corrente de uma
empresa, basta dividir o ativo circulante pelo passivo
circulante.
c) Os indicadores de solvência se utilizam dos dados
encontrados no patrimônio líquido, no total dos ativos e
nos ativos permanentes.
d) Através dos indicadores econômicos, consegue-se
apurar o lucro ou prejuízo de um determinado período.

financeiras.
a) Notas explicativas
b) Correções monetárias
c) Normas Brasileiras de Contabilidade
d) Balancetes de verificação

35) De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade,
analisar os itens abaixo:
I - As entidades abrangidas pelo campo de aplicação da
Contabilidade Aplicada ao Setor Público devem
observar as normas e as técnicas próprias da
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
II - O campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao
Setor Público abrange todas as entidades do setor
público.
III - Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da
Ciência Contábil que não aplica, no processo gerador
de informações, os princípios fundamentais de
Contabilidade e as normas contábeis direcionados ao
controle patrimonial de entidades do setor público.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente os itens I e III.
b) Somente os itens I e II.
c) Todos os itens.
d) Somente o item II.
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36)
-

?
a) Orçamentário.
b) Patrimonial.
c) Financeiro.
d) Patrimonial e financeiro.

37) Sobre a classificação dos Créditos Adicionais, analisar
os itens abaixo:
I - São provenientes de excesso de arrecadação.
II - Créditos Especiais: são destinados às despesas para
as quais não haja dotação orçamentária específica.
III - Créditos Extraordinários: são destinados a despesas
urgentes e imprevisíveis, como em caso de guerra, de
comoção intestina ou de calamidade pública.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.

38)
dos interesses

39) Em conformidade com a Legislação Brasileira sobre
Gestão de Finanças Públicas, em relação à execução
orçamentária, assinalar a alternativa CORRETA:
a) A execução orçamentária e financeira identificará os
beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, por
meio de sistema de contabilidade e administração
financeira, para fins de observância da ordem
cronológica determinada no Plano Plurianual.
b) Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização
da receita poderá não comportar o cumprimento das
metas de resultado primário ou nominal estabelecidas
no Anexo de Metas Fiscais, os poderes e o Ministério
Público promoverão, por ato próprio e nos montantes
necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os
critérios fixados pelo art. 100 da Constituição Federal.
c) Não serão objeto de limitação as despesas que
constituam obrigações constitucionais e legais do ente,
excluindo aquelas destinadas ao pagamento do serviço
da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
d) Durante a execução orçamentária, no caso de
restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial,
a recomposição das dotações cujos empenhos foram
limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções
efetivadas.

40) De acordo com SILVA, a figura a seguir refere-se a
qual demonstração contábil?

-

de erros ou irregularidades. São meios para a salvaguarda
dos interesses de uma entidade:
a) Segregação de funções, utilização de custeio padrão.
b) Segregação de funções, rodízio de funcionários.
c) Utilização de custeio padrão, rodízio de funcionários.
d) Adoção de relatórios de horas trabalhadas, utilização
de custeio padrão.

a) Balanço Orçamentário.
b) Balanço Patrimonial.
c) Balanço Financeiro.
d) DOAR.
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