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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

105 – TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: http://www.crescerconcursos.com.br/ 
Telefone: (86) 3011-4261 
E-mail: concursosaodomingosdoazeitao@outlook.com 

 

CRESCER CONCURSOS CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

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

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 

 

É assim como quem tomasse uma providência banal, nem merecedora de maior divulgação, que 1 

o governo dos Estados Unidos decide criar um serviço oficial de notícias para combater reações da opinião 2 

pública, lá e no mundo, que se mostre contra intervenções militares e outras operações do poder 3 

americano. 4 

Temos o que esperar com apreensão, com maus pressentimentos mesmo. 5 

Desde o genocídio que foi a guerra do Vietnã e, ainda mais acentuadamente, desde o esmorecer 6 

da Guerra Fria afinal extinta, a opinião pública tomou consciência da desumanidade implícita nas 7 

intervenções militares e da costumeira falsidade de suas motivações. É possível que isso tenha contido o 8 

ímpeto americano uma ou outra vez, mas não o inibiu: Panamá, Haiti, Granada, Iraque, Iugoslávia, sem 9 

contar as muitas intervenções menos demonstradas. 10 

A criação da nova agência - IPI, International Public Information - sugere projetos tendentes a 11 

chocar a opinião pública e suscitar reações, muito mais do que aquelas intervenções militares causadoras 12 

de algum amargor, mas não de consequências na política ou na sociedade dos Estados Unidos. Nem da 13 

Europa, nos dois casos, Iraque e Iugoslávia, em que europeus se sujeitaram à pressão para integrar-se às 14 

ações militares. 15 

O caráter do serviço a ser feito pela IPI (o nome lembra, apropriadamente, a agência UPI, peça 16 

de destaque na engrenagem da Guerra Fria) já se denota nos setores do governo incumbidos  de formulá-17 

lo: CIA, FBI, Pentágono e Departamento de Estado. Os jornalistas que viveram as redações no período 18 

da Guerra Fria, anterior à guerra do Vietnã, não vão ter surpresas com a IPI. 19 

O principal tema do governo dos Estados Unidos é, agora, a América Latina, região que, depois 20 

da Europa, mais sensibiliza a opinião pública americana. Quintal embora, é América ainda. Um governo 21 

esperto tomaria precauções para que, passando do discurso à ação, não fizesse disso um problema interno. 22 

Ainda mais com tão grande presença índio-latina em sua população. 23 

 

JÂNIO DE FREITAS 
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01) Com base no ponto de vista do autor, pode-

se inferir: 

 

(A) O poder americano, no mundo, prima pelo 

reconhecimento da democracia autêntica. 

(B) O intervencionismo americano tem-se 

caracterizado como extremamente 

necessário. 

(C) Uma política inteligente e nacionalista 

deveria coibir a intervenção estrangeira 

em assuntos latino-americanos. 

(D) A importância alcançada pela América 

Latina, superando a Europa, é consenso 

nos Estados Unidos.  

 

02) No segundo parágrafo, o autor faz uma 

declaração que é justificada, de acordo 

com a sua visão, na afirmativa 

 

(A) As experiências passadas podem ser 

indícios de que os Estados Unidos querem 

angariar solidariedade para novas 

intervenções militares. 

(B) O mundo caminha para um estado de 

guerra, consequente de um desequilíbrio 

de forças entre países periféricos. 

(C) Os exemplos do Vietnã e da Guerra Fria são 

indicativos de quanto o futuro é incerto, 

sem a criação de um "serviço oficial de 

notícias" sob controle americano. 

(D) América Latina, por ser ainda um 

território de relações amistosas com 

outros continentes, tende a se manter 

afastada de conflitos ideológicos. 

 

 

 

 

 

 

03) A leitura do texto permite inferir que os 

jornalistas referidos no quinto parágrafo 

"não vão ter surpresas com a IPI" porque 

 

(A) A tendência atual é de um futuro sem 

conflitos significativos para a imprensa 

mundial. 

(B) Os vários órgãos de imprensa ligados ao 

jornalismo internacional estão mais 

voltados para as questões latino-

americanas. 

(C) Eles sabem das intenções da criação do IPI, 

em face de uma vivência com a prática da 

ideologia americana.  

(D) O mundo globalizado não acredita haver 

possibilidade de conflitos de proporções 

alarmantes. 

 

04) Em sua composição,  o texto apresenta 

 

(A) Pronunciamentos de diferentes 

enunciadores do discurso, todos eles 

contendo considerações que contrapõem 

presente e passado. 

(B) Predomínio da linguagem não-figurada, 

ora em constatações, ora na emissão de 

juízos de valor sobre o assunto enfocado. 

(C) Emprego de expressões referenciais em 

que é constante a presença de termos 

ressignificados por causa de seu sentido 

figurado. 

(D) Declarações marcadas por verbos de ação, 

que aparecem, em sua maioria, na voz 

passiva, sinalizando a existência de 

agentes que assumem seus próprios atos. 
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05) No texto, 

  

(A) “assim" (L.1) e "com apreensão" (L.5) 

indicam circunstância de modo. 

(B) “o”" (L.2) e "o" (L. 5) têm a mesma função 

morfossintática. 

(C) “maus" (L.5) e "muitas" (L.10) expressam 

intensidade.  

(D) “pública" (L.7) e "possível" (L.8) exercem 

função  predicativa. 

 

06) A ação expressa pela forma verbal 

transcrita à esquerda que está 

corretamente indicada é 

 

(A) "mostre" (L.3) - concluída no presente. 

(B) "tomou" (L.7) - habitual no passado. 

(C) "inibiu" (L.9) - em desenvolvimento no 

passado. 

(D) "vão ter" (L.19) - indubitável no futuro. 

 

07) A alternativa em que se apresenta uma 

informação correta para a oração 

transcrita à esquerda é 

 

(A) "que isso tenha contido o ímpeto 

americano uma ou outra vez" (L.8/9) 

completa o sentido de "possível" (L.8). 

(B) "que foi a guerra do Vietnã" (L.6) restringe 

o termo "genocídio" (L.6). 

(C) "mas não de consequências na política ou 

na sociedade dos Estados Unidos" (L.13) 

expressa uma concessão à "criação da 

nova agência" (L.11). 

(D) ""para que ( ... ) não fizesse disso um 

problema interno." (L.22) encerra a 

declaração principal do período. 

 

 

 

 

 

 

08) Exerce a mesma função sintática da 

expressão “de notícias” (L.2) a expressão 

da alternativa 

 

(A) “de maior divulgação” (L.1). 

(B) “da Guerra Fria” (L.7). 

(C) “dos Estados Unidos” (L.13). 

(D) “da nova agência” (L.11). 

 

09) A alternativa em que a relação 

estabelecida pelo termo transcrito à 

esquerda está corretamente indicada é 

 

(A) “ou” (L.9) – adição 

(B) “desde” (L.6) – concessão 

(C) “do que” (L.12) – modo 

(D) “se” (L.3) – indeterminação. 

 

10) O  fragmento que apresenta uma oração 

com função substantiva é 

 

(A) “...que foi a guerra do Vietnã” (L.6). 

(B) “...que viveram as redações no período da 

Guerra Fria,” (L.18/19). 

(C) “...que (...) mais sensibiliza a opinião 

pública americana.” (L.20/21). 

(D) “...que isso tenha contido o ímpeto 

americano uma ou outra vez,” (L.8/9). 

 

11) Sobre os elementos linguísticos usados no 

texto é correto afirmar 

 

(A) O vocábulo “mais” em “mais sensibiliza a 

opinião pública americana” (L.21) indica 

quantidade. 

(B) Em “...do que aquelas intervenções 

militares causadoras de algum amargor,” 

(L.12/13),  tem-se uma oração com valor 

comparativo com a omissão do verbo. 

(C) O termo “mas”, em “ mas não o inibiu” 

(L.9),  equivale a porém, estabelecendo, 

desse modo, uma relação de acréscimo 

com a oração anterior. 
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(D) A palavra “apropriadamente” (L.16) tem 

valor adjetivo com a função de caracterizar 

o substantivo com o qual se relaciona. 

 

12) Predominam, no texto, as funções da 

linguagem conhecidas como 

 

(A) Poética e emotiva 

(B) Fática e referencial 

(C) Apelativa e poética 

(D) Referencial e metalinguística. 

 

13) Atente para os trechos transcritos: 

 

I. “ ... desde o esmorecer da Guerra Fria 

afinal extinta,” (L.6/7). 

II. “...mas não de consequências na política ou 

na sociedade dos Estados Unidos.” (L.13). 

 

As expressões em negrito, nos fragmentos em 

destaque, estabelecem, respectivamente, as 

relações de 

(A) Ressalva e ressalva. 

(B) Explicação e alternância. 

(C) Conclusão e adição. 

(D) Explicação e  adversidade. 

 

14) Há definição classificatória de 

correspondência modo-temporal da forma 

verbal    “tenha contido“ (L.8) é  

 

(A) Pretérito perfeito do subjuntivo. 

(B) Pretérito perfeito do indicativo. 

(C) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 

(D) Pretérito imperfeito do indicativo. 

 

 

 

 

 

 

15) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, 

um hiato e um dígrafo. 

 

(A) “operações” (L.3) – “agência” (L.16) – 

“destaque” (L.17). 

(B) “viveram” (L.18) – “Fria” (L.19) – “grande” 

(L.23). 

(C) “Vietnã” (L.19) – “Mais” (L.12) – 

“passando” (L.22). 

(D) “tomaria” (L.22) – “criar” (L.2) – “serviço” 

(L.16). 

 

 

 

 

 

 

 

16) Sobre os conhecimentos de Hardware 

julgue os itens abaixo: 

 

I. A memória RAM é mais veloz que a 

memória Cache. 

II. A memória ROM geralmente possui seu 

conteúdo permanente gravados pelo 

fabricante. 

III. A memória RAM é utilizada diretamente 

pelo processador para armazenamento de 

dados e programas. 

 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(C) Apenas o item II é falso. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                      

QUESTÕES DE 16 A 20 
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17) Julgue os itens abaixo sobre os tipos de 

periféricos: 

 

I. O Scanner é um tipo de periférico apenas 

de entrada. 

II. O Disco Rígido é um periférico apenas de 

entrada. 

III. O Monitor de Vídeo é um periférico de 

saída. 

IV. A Placa de Rede é um periférico apenas de 

entrada. 

 

(A) Apenas os itens II, III e IV são verdadeiros. 

(B) Apenas os itens I, II e IV são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

 

18) Sobre os conhecimentos de Software 

analise os itens a seguir: 

 

I. O Software proprietário são programas 

que tem a liberdade de ser utilizado, 

copiado, modificado e redistribuído. 

II. Freeware são softwares disponibilizados 

gratuitamente por um período de tempo 

ou ainda com determinadas funções 

disponíveis. Um pagamento posterior é 

necessário para acesso completo ao 

programa. 

III. Shareware é um software proprietário 

que é disponibilizado gratuitamente, 

porém ele não pode ser modificado sob 

nenhum aspecto. 

 

(A) Apenas o item III é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Todos os itens são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

 

 

19) Assinale a alternativa que corresponde ao 

atalho de Opções de desligamento do 

Windows 10: 

 

(A) Tecla do logotipo do Windows + Tab. 

(B) Tecla do logotipo do Windows + Seta para 

cima 

(C) Tecla do logotipo do Windows + X 

(D) tecla do logotipo do Windows  + Barra de 

espaço 

 

20) Assinale a alternativa correta com relação 

ao MS OFFICE EXCEL 2016 (Considerando 

em seu modo padrão em português sem 

alterações) 

 

 A opção                   está localizado na guia: 

 

 

(A) Inserir 

(B) Página Inicial 

(C) Exibir 

(D) Layout de Página 
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21) A liquidação da despesa consiste na 

verificação do direito adquirido pelo 

credor, tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios do 

respectivo crédito. Esta verificação tem 

por objetivo, EXCETO: 
  

(A) Apurar a origem do que se deve pagar. 
(B) Apurar a quem se deve dividir a dívida 

interna. 

(C) Apurar a importância exata a pagar. 

(D) Apurar a quem se deve pagar a 

importância. 
 

22) A organização dos serviços de 

contabilidade deve permitir, exceto: 
  

(A) O conhecimento das disposições gerais e 

transitórias. 

(B) O conhecimento da composição 

patrimonial. 

(C) O conhecimento da execução 

orçamentária. 

(D) O conhecimento dos bens e valores de 

qualquer natureza. 
 

23) Dentre as alternativas apresentadas 

abaixo, uma está correta. Identifique-a:  
 

(A) A ordem de pagamento é o despacho 

exarado por autoridade competente, 

determinando que a receita seja paga. 

(B) O pagamento da despesa será efetuado 

sempre por tesouraria ou pagadoria 

regularmente instituídas. 

(C) O regime de adiantamento consiste na 

entrega de numerário a servidor, para o 

fim de realizar despesas que possam 

subordinar-se ao processo normal de 

aplicação. 

(D) A ordem de pagamento só poderá ser 

exarada em documentos processados 

pelos serviços de contabilidade. 

 
 

 

24) Dentre as afirmativas apresentadas 

abaixo, uma está correta. Identifique-a: 

  

(A) A lei do orçamento deve obedecer aos 

princípios da anualidade, generalidade e 

exclusividade. 

(B) Os restos a pagar do exercício serão 

computados na receita extra-

orçamentária para compensar sua 

inclusão na despesa orçamentária. 

(C) Classificam-se como Despesas de Custeio 

as dotações de serviços anteriormente 

criados, exceto os destinados a atender a 

obras de conservação e adaptação de bens 

imóveis. 

(D) É vedada a realização da despesa com 

prévio empenho. 

 

25) O método utilizado para a escrituração dos 

fatos contábeis na área pública, é o método 

das partidas: 

  

(A) Divididas. 

(B) Dobradas. 

(C) Financeiras. 

(D) Orçamentárias. 

 

26) Abaixo encontram-se devidamente 

caracterizados alguns dos Princípios 

Contábeis geralmente aceitos, exceto: 

 

(A) Os ativos são incorporados pelo preço 

pago para adquirí-los ou fabricá-los, mais 

todos os gastos necessários para colocá-

los em condições de gerar benefícios para 

a empresa. 

(B) As demonstrações contábeis serão 

expressas em termos de moeda corrente 

do país da data de encerramento das 

demonstrações contábeis. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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(C) A despesa deverá ser confrontada com as 

receitas reconhecidas em determinado 

período. 

(D) A receita é considerada realizada quando 

da entrada dos recursos em caixa e 

respectivo pagamento da despesa que lhe 

deu origem, independentemente da 

entrega do bem ou serviço. 

 

27) De acordo com a Lei 4.320/69, são 

consideradas transferências correntes, 

exceto: 

 

(A) Amortização da Dívida Pública 

(B) Juros da dívida pública 

(C) Subvenções sociais 

(D) Inativos 

 

28) Qual instituição tem poderes para 

disciplinar, normatizar e fiscalizar a 

atuação dos diversos integrantes do 

mercado de capitais do Brasil:  
 

(A) CFC. 
(B) CPC. 

(C) Bovespa. 
(D) CVM. 
 

29) O imóvel comprado para aluguel por 

empresa industrial se refere a:  
 

(A) Ativo circulante. 
(B) Realiza vel a longo prazo. 

(C) Investimento. 
(D) Ativo imobilizado. 
 

30) Os índices de liquidez são medidas de 

avaliação da capacidade financeira da 

empresa em satisfazer os compromissos 

para com os terceiros. Trata-se de índices 

de liquidez mais conhecidos, exceto:  
 

(A) Liquidez corrente. 
(B) Liquidez seca. 

(C) Liquidez imediata. 
(D) Liquidez fixa. 

31) São classificadas como contas do passivo, 

exceto: 

 

(A) Provisão para 13° salário. 
(B) Empre stimos obtidos. 

(C) Juros a pagar. 
(D) Depreciação acumulada. 
 

32) Compõem as fases do ciclo contábil, 

exceto:  

 

(A) Evidenciação. 
(B) Fixaça o. 

(C) Processo de acumulação. 
(D) Sumarização. 
 

33) Marque a resposta correta sobre a 

Demonstração do Valor Adicionado 

(DVA):  

 

(A) Evidencia as transformações no caixa. 
(B) Evidencia a riqueza gerada pela entidade, 

em determinado perí odo, pertencente a  

sociedade e como ela e  distribuí da. 

(C) Evidencia a situação patrimonial da 
entidade em determinado momento. 

(D) Evidencia de forma ordenada, todas as 
receitas auferidas e as despesas incorridas 
pela entidade durante determinado 
período. 

 

34) São características da despesa, exceto:  

 

(A) É contabilizada durante o período 
contábil. 

(B) Caracterizada sob a forma de saí da de 

recursos. 

(C) Resulta em acréscimo do patrimônio 
líquido. 

(D) Não se confunde com os que resultam de 
distribuições dos proprietários da 
entidade. 
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35) Não constitui tipo de licitação: 

  

(A) Maior Lance ou Oferta. 

(B) Melhor Preço. 

(C) Melhor Técnica e Preço. 

(D) Melhor Rentabilidade. 

 

36) São características da contabilidade 

pública, exceto: 

 

(A) Características do governo. 
(B) Ênfase na teoria do fundo, em detrimento 

da teoria da entidade e do proprietário. 
(C) Natureza do processo decisório. 
(D) Volume expressivo de investimento em 

ativos que produzem receita. 
 

37) São considerados os sistemas da 

Contabilidade Pública, exceto:  

  

(A) Sistema orçamentário. 
(B) Sistema financeiro. 
(C) Sistema de compensação. 
(D) Sistema de capital. 
 

38) O sistema que registra bens, valores e 

obrigações que não compõem o ativo e o 

passivo, mas que poderão afetar o 

patrimônio, existindo somente para fins de 

controle, denomina-se: 
 

(A) Sistema orçamentário. 
(B) Sistema financeiro. 
(C) Sistema de compensação. 
(D) Sistema de capital. 
 

39) O comprovante da entrega do material ou 
da prestação do serviço, identificando o 
responsável e a data correspondente, é um 
dos requisitos exigidos para que a despesa 
pública seja considerada como estando no 
estágio da: 

 

(A) Pagamento. 
(B) Fixação. 
(C) Liquidação. 
(D) Realização. 

40) É inexigível a licitação: 
 

(A) Para leilão de bens inservíveis para 
Administração. 

(B) Para alienação de bens imóveis. 
(C) Quando houver inviabilidade de 

competição. 
(D) Para contratação sob regime de 

empreitada global. 
 
 


