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Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Palma Sola 

Caderno de Provas 
Edital de Concurso Público nº 001/2016 

 
 

 
                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 

 
 

Prova para provimento do cargo de 
“CONTADOR” 

 
 

TIPO DE PROVA: 01  

 
 
INSTRUÇÕES: 
 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 
 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 
RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 
preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 
 
ATENÇÃO: 
 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de 
sua prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 03hrs, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO 
DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do 
local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo 

CFC (NBCT 16), a função social da Contabilidade Aplicada ao Setor Público deve refletir, 

sistematicamente, o ciclo da administração pública para evidenciar informações necessárias à 

instrumentalização do controle social, à tomada de decisões e à prestação de contas. Nesse sentido, 

entende-se por instrumentalização do controle social: 

A) Todos os esforços para movimentar e gerir recursos e patrimônio destinados a resolver 

problemas ou criar condições de promoção social. 

B) O compromisso fundado na ética profissional, que pressupõe o exercício cotidiano de 

fornecer informações que sejam compreensíveis e úteis aos cidadãos no desempenho de sua 

soberana atividade de controle do uso de recursos e patrimônio público pelos agentes 

públicos. 

C) Espaço de atuação do Profissional de Contabilidade que demanda estudo, interpretação, 

identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e evidenciação de fenômenos 

contábeis. 

D) Estrutura de informações sobre identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e 

evidenciação dos atos e dos fatos da gestão do patrimônio público, com o objetivo de 

orientar e suprir o processo de decisão. 

 

02. Os subsistemas contábeis devem ser integrados entre si e a outros subsistemas de informações 

de modo a subsidiar a administração pública sobre todos os itens abaixo, exceto: 

A) Espaço social de atuação para tomada de decisão. 

B) Avaliação dos riscos e das contingências. 

C) Avaliação das metas estabelecidas pelo planejamento. 

D) Desempenho da unidade contábil no cumprimento da sua missão. 

 

03. Sobre a natureza das transações no setor público e seus reflexos no patrimônio público, assinale 

a alternativa correta: 

A) As transações administrativas correspondem às transações originadas de fatos que 

afetam o patrimônio público, em decorrência da execução de orçamento. 

B) As transações econômico-financeiras correspondem às transações originadas de atos 

administrativos, com o objetivo de dar cumprimento às metas programadas. 

C) As transações administrativas não afetam o patrimônio público e são originadas de fatos 

administrativos. 
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D) As transações econômico-financeiras são oriundas de fatos que afetam o patrimônio público, 

podendo provocar alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais. 

 

04. O registro contábil realizado por determinado município omitiu informação, não representando 

fielmente o fenômeno contábil que lhe deu origem. A entidade mencionada não cumpriu 

diretamente a seguinte característica de formalidade contábil: 

A) Compreensibilidade. 

B) Confiabilidade. 

C) Fidedignidade. 

D) Representatividade. 

 

05. Observe os itens abaixo relativos às Demonstrações Contábeis de determinada entidade 

pública: 

I. As demonstrações contábeis contêm apenas a identificação da entidade do setor público e do 

contabilista. 

II. As demonstrações contábeis foram divulgadas com a apresentação dos valores correspondentes ao 

período anterior. 

III. As contas semelhantes foram agrupadas, os pequenos saldos foram agregados e houve 

compensação de saldos. 

IV. Os valores monetários foram apresentados em unidades de milhão, indicando a unidade utilizada. 

 

De acordo com as Normas Aplicadas a Contabilidade do Setor Público, é correto afirmar que: 

A) Os itens I e III estão incorretos, pois deve conter também a identificação do chefe da repartição 

e não pode haver compensação de saldos. 

B) Os itens II e III estão corretos, pois deve haver comparativo nas Demonstrações Contábeis com 

o período anterior. 

C) O item IV está incorreto, pois é obrigatória a utilização de valores monetários em unidades de 

milhar. 

D) II e IV estão corretos, devendo conter os valores correspondentes ao período anterior, podendo 

ser apresentados em milhares ou milhões. 

 

06. De acordo com a Lei 4320/64, art. 1º: “A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e 

despesa, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do 
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Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade”. Integrará a Lei de 

Orçamento: 

A) Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração. 

B) Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. 

C) Anexo de Metas Fiscais. 

D) Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. 

 

07. Na Contabilidade Pública, a aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou 

entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital, 

é classificada como: 

A) Operação de crédito. 

B) Transferência de capital. 

C) Investimento. 

D) Inversão financeira. 

 

08. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que 

aparecem: 

“Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou 

_______________________________, o Poder Legislativo considerará como proposta 

____________________________.” 

 

A) Em Lei Complementar – a Lei Orçamentária vigente. 

B) Nas Emendas Constitucionais – o Orçamento do Poder Executivo. 

C) Nas Leis Orgânicas Municipais – a Lei de Orçamento vigente. 

D) Nas Leis Orgânicas Municipais – a Lei Orçamentária do exercício anterior. 

 

09. Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F) sobre os créditos adicionais. Em seguida, 

assinale a alternativa com a ordem correta das respostas, de cima para baixo: 

(__) São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas 

na Lei de Orçamento. 

(__) Os créditos suplementares são destinados a despesas para as quais não haja dotação 

orçamentária específica. 

(__) O ato que abrir crédito adicional deverá indicar a importância, a sua espécie e a classificação da 

despesa. 
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A) F – F – F 

B) V – V – F 

C) V – F – V 

D) V – F – F 

 

10. De acordo com a Lei 4320/64, quando no Município não possuir Tribunal de Contas ou órgão 

equivalente, será permitido, para execução do controle externo: 

A) A Câmara de Vereadores designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e 

sobre elas emitirem parecer. 

B) As contas do prefeito serem enviadas ao Congresso Nacional para julgamento e apreciação. 

C) A substituição do controle externo pelo próprio controle interno. 

D) A execução orçamentária por órgão encarregado da administração pública indireta do 

Município. 

 

11. Sobre o princípio da entidade na contabilidade, assinale a alternativa incorreta: 

A) O princípio da entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a 

autonomia patrimonial. 

B) Ele afirma que o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no 

caso de sociedade ou instituição. 

C) A soma ou a agregação contábil de patrimônios autônomos resulta em nova entidade e numa 

unidade de natureza econômico-contábil. 

D) Na perspectiva do setor público, a autonomia patrimonial tem origem na destinação social do 

patrimônio e a responsabilização pela obrigatoriedade da prestação de contas pelos agentes 

públicos. 

 

12. Assinale a alternativa que é composta apenas por ingressos extraorçamentários da 

administração pública: 

A) Operações de crédito, receitas tributárias e contribuições de interesse das categorias 

profissionais. 

B) Emissão de moeda, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e fianças. 

C) Compensações financeiras, transferências de convênios e receita da dívida ativa. 

D) Arrecadação tributária, renúncia de dívida pública e transferência de recursos 

intragovernamentais. 
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13. Para se responder à indagação “em que área de ação governamental a despesa será realizada?”, 

deverá ser analisada a seguinte classificação de despesa: 

A) Classificação institucional. 

B) Classificação funcional. 

C) Classificação por natureza de despesa. 

D) Classificação programática. 

 

14. No registro da apropriação mensal para 13º salário, referente aos direitos do trabalhador em 

decorrência do mês trabalhado, e o empenho, liquidação e pagamento ocorrem, em geral, nos 

meses de novembro e dezembro. Sobre o lançamento do fato contábil acima, é correto afirmar que: 

A) O fato gerador da obrigação exigível ocorre depois do empenho. 

B) A apropriação da Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) ocorre simultaneamente à Liquidação. 

C) A apropriação da Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) ocorre após a Liquidação. 

D)  A apropriação da Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) ocorre antes da liquidação. 

 

15. O município de Limonadas instituiu despesa pela compra de armários por encomenda, cuja 

matéria-prima foi fornecida pelo próprio fabricante. Assim, a classificação correta dessa despesa 

orçamentária será: 

A) Despesa 32 – Serviços de terceiros. 

B) Despesa 52 – Material Permanente. 

C) Despesa 30 – Material de consumo. 

D) Despesa 48 – Imobilizado. 

 

16. Um resultado financeiro com variação negativa no Balanço Financeiro pode significar todos os 

itens abaixo, exceto: 

A) Um mau desempenho da entidade. 

B) Uma elevação do endividamento público. 

C) Um bom desempenho da gestão financeira. 

D) Uma redução no endividamento. 

 

17. Sobre o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal relativo às despesas com pessoal, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
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I. Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de 

servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal". 

II. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com 

as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. 

III. É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos 

à nova carga horária. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

18. Para fins de verificação do atendimento do limite da Dívida Pública e das Operações de Crédito, 

a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada: 

A) Quadrimestre. 

B) Bimestre. 

C) Trimestre. 

D) Semestre. 

 

19. De acordo com a Lei 6404/76, uma sociedade por ações deve ter, além dos livros obrigatórios 

para qualquer comerciante, o seguinte, revestido das mesmas formalidades legais: 

A) Livro Registro de Ações Endossáveis. 

B) Livro Registro de Partes Beneficiárias Endossáveis. 

C) Livro de Presença dos Acionistas. 

D) Livro Transferência de Bônus de Subscrição. 

 

20. Em uma sociedade anônima, o capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro 

ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. Sobre a constituição do 

capital social em bens, é correto afirmar que: 

A) A avaliação dos bens será feita por 2 (dois) peritos ou por empresa especializada, nomeados 

pela diretoria. 

B) Se o subscritor aceitar o valor aprovado pelos peritos, os bens incorporar-se-ão ao patrimônio 

da companhia. 

C) Se o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, o subscritor será retirado da sociedade, 

liquidando-se suas quotas. 
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D) Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que 

lhes tiver dado o subscritor. 

 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

(Texto 01) 

 

 

21. De acordo com as ideias do Texto 01, julgue as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta: 

I. Apesar de a Organização Mundial do Comércio não defender inicialmente medidas de 

proteção ao meio ambiente, esse posicionamento alterou-se ao longo dos anos. 
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II. A Organização Mundial do Comércio dispõe que os países apliquem barreiras à proteção da 

saúde e do meio ambiente para viabilizar o comércio internacional. 

III. As medidas de proteção ao meio ambiente atualmente são expressamente permitidas pela 

Organização Mundial do Comércio, porém elas não podem ser utilizadas como barreiras para o 

comércio entre os países. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II e III estão corretas. 

C) Apenas III está correta. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

22. A palavra “exauríveis” (linha 18) do Texto 01, no seu contexto, pode ser melhor definida da 

seguinte forma: 

A) Característica de algo que se esgotou ao longo do tempo. 

B) Que tem a possibilidade de vir a esgotar-se com o tempo. 

C) Capacidade de ser limitado em sua forma. 

D) Habilidade de embuçar-se ao longo dos anos. 

 

23. Em “Tratava-se de um caso de grande visibilidade” (linhas 3 e 4), a partícula “se” exerce a 

mesma função gramatical que em: 

A) O rapaz se aproximou da porta entreaberta. 

B) A vitória não se limita à conquista. 

C) A diretoria vai analisar se houve desvio de verbas. 

D) É provável que se viva em cidades menores no futuro. 

 

24. Assinale a alternativa cuja proposta de substituição do termo retirado do Texto 01 provoca 

incorreção gramatical ou alteração de seu sentido: 

A) “Há” (linha 1) por “Faz”. 

B) “Determinado país” (linha 5) por “país determinado”. 

C) “Repetiu-se” (linha 9) por “foi repetido”. 

D) “Pudesse ser administrado” (linha 25) por “pudesse se administrar”. 
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25. Sobre os sinais de pontuação, julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, 

assinale a alternativa com a ordem correta das respostas, de cima para baixo: 

(__) A vírgula, o ponto e o ponto e vírgula marcam exclusivamente uma pausa na fala do locutor. 

(__) Os parênteses que isolam a expressão “OMC” (linha 2) poderiam ser corretamente substituídos por 

colchetes, mantendo-se o sentido original do Texto 01. 

(__) Como outros sinais melódicos, as reticências têm certo valor pausal, que é mais acentuado quando 

elas se combinam com outro sinal de pontuação. 

A) F – F – F. 

B) F – F – V. 

C) V – F – V. 

D) V – V – F. 

 

26. No período abaixo adaptado do Texto 01, há exatamente: 

“A jurisprudência também confirmou que cada país tem o direito de adoção do nível de tolerância ao 

risco que julgar adequado.” 

A) Duas orações. 

B) Três orações. 

C) Quatro orações. 

D) Cinco orações. 

 

27. Assinale a alternativa em que os pronomes foram empregados de acordo com a norma culta da 

Língua Portuguesa: 

A) Só tenho isso para dizer: nada será em vão enquanto estiver-se lutando. 

B) Acredito nisto que disseste e não me farão mudar de ideia. 

C) Há pessoas cujo desprezo consome-lhes a alma. 

D) Eu aguardava ansioso o presente que tanto me falaste. 

 

28. Analisando-se a concordância verbal, todas as frases abaixo estão escritas corretamente, exceto: 

A) Tu por um lado e eu por outro o apoiaremos nas horas difíceis. 

B) A maior parte destes quartos não está completamente reformada. 

C) Quantos de vós que me ouvis não tereis tomado parte na luta? 

D) Deve-se ter existido motivos para que ele partisse depressa. 
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29. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que 

aparecem: 

“Vossa senhoria, ________________ sabedoria é inigualável, deve arrumar _______________ malas. Eu 

________________ agradeço pela efêmera passagem nesta terra.” 

A) Cuja; suas; lhe. 

B) Na qual; vossas; vos. 

C) Cuja; vossas; vos. 

D) Da qual a; às; o. 

 

(Texto 02) 

 

(Retirado de professormarcianodantas.blogspot.com.br, em 28/04/2016) 

30. Observando-se a charge do Texto 02 acima, podemos concluir que há uma crítica à (ao): 

A) Superavaliação do comércio frente à segurança da população. 

B) Precariedade da segurança dos trabalhadores chineses. 

C) Dubiedade chinesa em relação ao sistema político-econômico. 

D) Superação chinesa no mercado internacional. 
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA 
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31. Uma xícara de café tem 4 cm de diâmetro e 6 cm de altura. Qual a capacidade máxima 

aproximada dessa xícara? 

A) 50 ml 

B) 75,36 ml 

C) 105,65 ml 

D) 115,25 ml 

 

32. Quais os possíveis valores para “x” na seguinte equação: 12x² – 20x + 3 = 0? 

A) 
�

�
 � 

�

�
 

B) 
�

�
 � 

�

�
 

C) 
�

�
 � 

�

�
 

D) 
�

�
 � 

�

�
 

 

 

33. O seguinte gráfico representa qual das funções abaixo? 

 

A) – x = 0 

B) x² = 0 

C) 2x = 0 

D) x+1 = 0 

 

34. A seguinte sequência é uma progressão aritmética de razão 3. Quantos termos tem essa P.A.? ( 9, 

..., 81) 

A) 3 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

-3 -2 -1 0 1 2 3
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B) 9 

C) 18 

D) 25 

 

35. Observe a tabela com a relação dos alunos de uma escola: 

Série N° de alunos 

1° 85 

2° 79 

3° 81 

4° 75 

5° 68 

7° 70 

8° 65 

 

No caso da realização de um sorteio, onde será sorteado apenas um aluno, qual a probabilidade de 

ser escolhido um aluno do 3° ano? 

A) 8,95% 

B) 10,65% 

C) 15,48% 

D) 25,85% 

 

 


