
 
 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
  

 

CONFIRA O SEU CADERNO 
                                                                                               

01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta. 

02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala trocará 

seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 
 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS  
                                                                                                                                             Como preencher: 

                                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: 

 

01.  Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

02.  Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  
 

 

 
 
 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO  nº  Insc.  _____________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Nome por extenso 
 
 

CARGO: CONTADOR 
 

 

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os candidatos aprovados poderão obter o CERTIFICADO DE APROVAÇÃO deste concurso no site 
www.consesp.com.br  mediante pagamento de taxa. O envio será feito após  a homologação do resultado.  

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 

comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a marcas 

escuras.    

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma 

resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de 

Respostas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONTADOR 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01.  Sobre o procedimento licitatório, é correto afirmar que 

(A) a licitação será sigilosa quanto ao conteúdo das 
propostas. 

(B) a licitação não será sigilosa, sendo públicos e 
acessíveis ao público os atos de seu procedimento, 
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a 
respectiva abertura. 

(C) a licitação não será sigilosa, sendo públicos e 
acessíveis ao público os atos de seu procedimento 
sem qualquer ressalva. 

(D) o procedimento licitatório previsto nesta Lei não 
caracteriza ato administrativo formal seja ele praticado 
em qualquer esfera da Administração Pública. 

 
02. São objetos de lançamento, de acordo com a lei 4.320/64: 

(A) somente os impostos. 
(B) os impostos diretos e quaisquer outras rendas com 

vencimento determinado em lei, regulamento ou 
contrato. 

(C) somente rendas estipuladas em contratos. 
(D) os impostos diretos e quaisquer outras rendas com 

vencimento determinado em lei, exceto as 
determinadas em contrato. 

 
03. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração 
e em cada ente de Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida: 
(A) União: 60% (sessenta por cento). 
(B) Estados: 40% (quarenta por cento). 
(C) Município: 80% (oitenta por cento). 
(D) Município: 60% (sessenta por cento). 

 
04. É uma das características do Orçamento-programa: 

(A) o planejamento orçamentário para o próximo 
exercício. 

(B) a obediência ao princípio da economicidade na 
elaboração do orçamento. 

(C) o acompanhamento sistemático dos programas. 
(D) a fixação de metas para as receitas e despesas com 

o fim de atender às necessidades econômicas e 
sociais da população. 

 
05. Pertencem ao município, de acordo com o art. 158 da 

Constituição Federal, 
(A) quinze por cento (15%) do produto da arrecadação do 

imposto do Estado sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação. 

(B) vinte e cinco por cento (25%) do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação. 

(C) trinta e cinco por cento por cento (35%) do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação. 

(D) cinquenta por cento (50%) do produto da arrecadação 
do imposto do Estado sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação. 

 

06. Quanto à coercitividade, as receitas classificam-se em 
(A) orçamentária e extraorçamentária. 
(B) efetiva e não efetiva. 

(C) originária e derivada. 
(D) efetiva e originária. 

 
07. Das alternativas abaixo, qual representa uma receita 

orçamentária? 
(A) Alienação de bens. 
(B) Retenção em folha de pagamento. 
(C) Serviços de terceiros. 
(D) Salário família e abono familiar. 

 
08. As entidades subordinadas à Lei 8.666/93 são: 

(A) órgãos da administração direta, os fundos especiais, 
as autarquias, as fundações públicas, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

(B) órgãos da administração direta, os fundos especiais, 
as autarquias, as fundações públicas, as empresas 
públicas, as sociedades por ações, as sociedades de 
economia mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 

(C) órgãos da administração direta, exceto os fundos 
especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista 
e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

(D) órgãos da administração direta, os fundos especiais, 
exceto as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista 
e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

 
09. O prazo mínimo até o recebimento das propostas na 

modalidade concorrência, quando o contrato a ser 
celebrado não contemplar o regime de empreitada integral 
é de 
(A) 5 dias. 
(B) 30 dias. 
(C) 45 dias. 
(D) 15 dias. 

 
10. Sob a ótica da Lei nº 4.320/64 classificam-se como 

Inversões Financeiras as dotações destinadas à 
(A) aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em 

utilização. 
(B) aquisição de títulos representativos do capital de 

empresas ou entidades de qualquer espécie, já 
constituídas, quando a operação importe aumento do 
capital. 

(C) constituição ou aumento do capital de entidades ou 
empresas que não visem objetivos comerciais ou 
financeiros, inclusive operações bancárias ou de 
seguros. 

(D) que se destinem a instituições públicas ou privadas 
de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade 
lucrativa. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 
11. Quanto ao coletivo, assinale a alternativa incorreta. 

(A) Vara – de porcos. 
(B) Confraria – de pessoas religiosas.  
(C) Cáfila – de camelos.  
(D) Fato – de filmes.  

  
12. As palavras “admiração ”, “proeminência ” e “doutor ”, 

quanto à regência nominal, são regidas, respectivamente, 
pelas preposições: 
(A) por / em / em. 
(B) a / por / em. 



(C) para / em / para. 
(D) por / sobre / em. 

 
13. Em se tratando de colocação pronominal, indique a 

alternativa correta quanto ao uso da ênclise. 
(A) Ninguém me procurou depois da reunião. 
(B) Ajudar-te-ei durante o almoço e o jantar.  
(C) Em se tratando de escola municipal, o nível de ensino 

está muito bom.  
(D) Levanta-te logo e vamos para a escola!  

 
14. Em qual alternativa, nas palavras destacadas, o acento 

grave indicativo de crase não deve ser utilizado? 
(A) Vou a Itália no próximo mês.  
(B) Estávamos dispostos a colaborar e foi o que fizemos.  
(C) Referiu-se aquele  assunto que era tabu em família.  
(D) Sua história é semelhante as que eu ouvia quando 

criança.  
 
15. Para que se respeitem as normas de regência verbal dos 

termos destacados abaixo, qual alternativa é preciso 
corrigir? 
(A) Eu assisto em  Marília há dois anos.  
(B) Ela sempre aspirou a  esse emprego.  
(C) Antes de entregar a prova, Camila visou às  questões 

para certificar-se de que não havia esquecido 
nenhuma sem fazer.  

(D) Como é bom acordar, abrir a janela e aspirar o  ar 
puro do campo, o perfume das flores!  

 
16. Qual das alternativas a seguir está correta quanto à 

regência verbal? 
(A) Alguns secretários municipais implicaram-se em 

grandes escândalos e acabaram presos.  
(B) A reunião visa a reestruturação do escritório.  
(C) Prefiro sucos do que refrigerantes.  
(D) A decisão que vamos tomar implicará por mudanças 

para a família toda.  
 
17. Assinalar a alternativa que apresenta incorreção na 

regência verbal. 
(A) Tamanho atraso custou-lhe a perda da vaga que tanto 

visava.  
(B) A sua volta para a casa implica um melhor 

comportamento seu.  
(C) Após uma conversa franca, João perdoou às dívidas 

do irmão.  
(D) Prestar concursos implica muito estudo e 

disponibilidade.  
 
18. Indique a alternativa em que o plural dos nomes 

compostos foi empregado corretamente. 
(A) Gentis-homens / Cachorro-quentes / Segunda-feiras.  
(B) Zés-ninguém / Abaixo-assinados / Salve-rainhas.  
(C) Aves-marias / Abelha-europas / Salário-famílias.  
(D) Guardas-mirim / Chá-mates / Portas-joias.  

 
19. Em qual alternativa abaixo a forma verbal não está 

correta? 
(A) A mãe interveio na conversa antes que os filhos 

brigassem por causa do mesmo brinquedo.  
(B) Quando obtivermos todos os documentos 

necessários, daremos entrada ao processo.  
(C) Não coloquem vocês todas as expectativas em seus 

filhos.  
(D) Onde tu pusestes a combinação do cofre que deixei 

sob teus cuidados?  
 
20. Em cada série de palavras paroxítonas, de acordo com as 

novas regras ortográficas, apenas em uma das 
alternativas todas deveriam ser acentuadas. Assinale-a. 
(A) Amavel / Fizesse / Jiboia. 

(B) Femur / Libido / Fossil.  
(C) Plancton / Humus / Bençãos.  
(D) Ideia / Aldeia / Forum. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 
 
21. Conflito armado que ocorreu na região sul do Brasil, entre 

outubro de 1912 e agosto de 1916. O conflito envolveu 
cerca de 20 mil camponeses que enfrentaram forças 
militares dos poderes federal e estadual. Os conflitos 
ocorreram numa área de disputa territorial entre os 
estados do Parará e Santa Catarina.  

 O texto refere-se à 
(A) Guerra do Contestado. 
(B) Farroupilha. 
(C) Guerra dos Emboabas. 
(D) Guerra dos Farrapos. 

 
22. O período em que príncipes, reis e rainhas pertencentes a 

uma mesma família real permanecem no poder é 
denominado de 
(A) Dinastia. 
(B) Nepotismo. 
(C) Imperialismo. 
(D) República. 

 

23. A particularidade mais notória do mercantilismo português, 
em seu estágio inicial, foi 
(A)   o apoio à agricultura. 
(B)   o empenho para sustentar Portugal como uma 

potência marítima. 
(C)   a relevância dada à expansão colonial. 
(D)   a proibição da exportação de petróleo do país. 

 

24.  São características da transição do Feudalismo para o 
Capitalismo todas abaixo, exceto uma. Indique-a. 
(A)   A formação das monarquias nacionais. 
(B)   O surgimento da burguesia. 
(C)   O aumento do poder da Igreja Católica. 
(D)   O renascimento comercial. 

 

25.  A fonte energética brasileira vem passando por 
significativas alterações, principalmente em função da 
procura de fontes alternativas oriundas dos chamados 
agrocombustíveis. A elaboração desses combustíveis 
estimula alterações tanto nas regiões cultivadas quanto 
nos vínculos sociais do campo brasileiro, especialmente 
pelo aumento de alguns cultivos agrícolas.  
O principal cultivo, ligado ao agrocombustíveis, 
responsável por essas alterações é 
(A)   o milho. 
(B)   a ervilha. 
(C)   a soja. 
(D)   a cana-de-açúcar. 

 

26. Na Europa, a migração de estrangeiros, nas últimas 
décadas, passou a ter características extracontinentais, o 
que gerou sentimentos exacerbados, principalmente, 
quando há crises econômicas. Esses sentimentos estão 
ligados 
(A)   aos conflitos separatistas. 
(B)   ao xenofobismo. 
(C)   à unificação entre os povos. 
(D)   ao turismo. 

 

27. O período entre os anos de 1889 e 1930, quando a elite 
cafeeira paulistana e mineira revezava o cargo da 
presidência da República movida por seus interesses 
políticos e econômicos, é denominado de 
(A) República Velha. 
(B) República Constitucional. 
(C) República Abolicionista. 
(D) República da Espada. 



28. “O vírus ________ voltou a preocupar autoridades 
africanas e de saúde após um novo surto ter sido 
identificado no ano de 2014 em Guiné, onde mais de 100 
pessoas teriam morrido vítimas do vírus. Isso sem contar 
os casos suspeitos no Mali, Serra Leoa e Libéria, todos 
países da África Ocidental.” 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna 
do texto 
(A) Ebola 
(B) da Dengue 
(C) da AIDS 
(D) da Malária 

 
29. “O Golpe Militar instaurado no Brasil completou _______ 

em 2014. Ao longo de 21 anos em que estiveram no 
poder, os militares deixaram marcas que permanecem 
presentes, principalmente em três áreas: infraestrutura, 
com a construção de obras grandiosas; educação, com a 
falta de investimentos na área pública, aumentando o 
abismo entre escolas públicas e as particulares e na forma 
de atuação da polícia.” 

 
Assinale a alternativa que contém os termos que 
preenchem corretamente a lacuna do texto acima. 
(A) 30 anos 
(B) 40 anos 
(C) 50 anos 
(D) 60 anos 

 
30. Desde o início do Plano Real, o salário mínimo do 

trabalhador brasileiro subiu 1.019,2%. Porém, se 
descontada a inflação do período, a alta se reduz a 146%, 
segundo pesquisa do Instituto Assaf. De acordo com o 
estudo, houve aumento real do poder de compra dos 
salários, mesmo com a inflação ocorrendo boa parte do 
reajustes. 
O Plano Real completou em 2014 
(A) 10 anos. 
(B) 15 anos. 
(C) 20 anos. 
(D) 25 anos. 

 




