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 Estado de Santa Catarina 

Município de São João do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 002/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

Prova para provimento do cargo de 

“AUXILIAR DE CONTABILIDADE” 

 

 

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 RESPOSTA, 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 03h, 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. Sobre a conceituação, objeto e campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(CASP), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. A instrumentalização do controle social, objetivo da CASP, relaciona-se ao compromisso fundado na 

ética social, que pressupõe o exercício cotidiano de fornecer informações que sejam úteis e 

compreensíveis aos usuários internos e externos das demonstrações contábeis; 

II. A função social da Contabilidade Aplicada ao Setor Público deve refletir, sistematicamente, o ciclo da 

administração pública para evidenciar informações necessárias à tomada de decisões, à prestação de 

contas e à instrumentalização do controle social; 

III. O campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público abrange todas as entidades do 

setor público. 

A) I correta, apenas. 

B) III correta, apenas. 

C) II e III corretas, apenas. 

D) I e III corretas, apenas. 

 

02. Segundo a NBC T 16.2, a soma, a agregação ou a divisão de patrimônios autônomos de uma ou 

mais entidades do setor público denomina-se: 

A) Conversibilidade. 

B) Unidade Contábil. 

C) Exigibilidade. 

D) Compensação. 

 

03. O sistema contábil na Administração Pública está estruturado em subsistemas de informações, os 

quais devem ser integrados entre si e subsidiar a administração sobre todos os assuntos abaixo, 

exceto: 

A) Avaliação dos resultados obtidos na execução dos programas de trabalho com relação à 

economicidade, à eficiência, à eficácia e à efetividade. 

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

C) Avaliação das metas estabelecidas pelo planejamento. 

D) Avaliação da política monetária, fiscal e creditícia dos entes políticos. 

 

04. As Orientações Estratégicas para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Brasil são 

consubstanciadas em diretrizes relacionadas à promoção e ao desenvolvimento conceitual, à 
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convergência às normas internacionais e ao fortalecimento institucional da Contabilidade. Sobre o 

assunto, assinale a alternativa incorreta: 

A) O Sistema de Contabilidade, no âmbito do setor público, caracteriza-se pelo seu papel de 

transversalidade, ao proporcionar apoio aos demais sistemas, pela própria natureza da 

Ciência Contábil. 

B) A diretriz 2 das Orientações Estratégicas compreende um conjunto de atividades que serão 

traduzidas em ações voltadas ao permanente desenvolvimento conceitual da Contabilidade 

aplicada ao Setor Público no Brasil.  

C) O CFC é o órgão responsável por garantir que os profissionais de contabilidade observem 

procedimentos adequados à finalidade e objetivo da ciência contábil. 

D) A elaboração das normas parte do princípio de que a Contabilidade aplicada ao Setor Público 

não deve se limitar a questões orçamentárias e legais, pois o processo de controle do 

patrimônio público deve partir do estudo dos fenômenos e transações que o afetam. 

 

05. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente as definições aos princípios da 

contabilidade pública a que correspondem: 

I. Vinculação ao estrito cumprimento da destinação social do seu patrimônio; 

II. O patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou 

instituição; 

III. Processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações 

íntegras e tempestivas. 

A) I. Continuidade; II. Entidade; III. Oportunidade. 

B) I. Entidade; II. Continuidade; III. Oportunidade. 

C) I. Anualidade; II. Independência; III. Continuidade. 

D) I. Não afetação; II. Entidade; III. Exclusividade. 

 

06. O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/64 define que os itens da discriminação da receita, mencionados 

no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal, denominado de código de 

natureza de receita, sobre o qual é correto afirmar que: 

A) Essa classificação é utilizada apenas pela União e visa identificar a origem do recurso segundo 

o fato gerador - acontecimento real que ocasionou o ingresso da receita no cofre público.  

B) A natureza de receita é a menor célula de informação no contexto orçamentário para as 

receitas públicas; contudo, não contém todas as informações necessárias para as devidas 

alocações orçamentárias. 
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C) A classificação por natureza é a de nível mais analítico da receita; por isso, auxilia na 

elaboração de análises econômico-financeiras sobre a atuação estatal. 

D) A Origem é o detalhamento das Categorias Econômicas “Receitas Correntes” e “Receitas de 

Capital”, com vistas a identificar com maior detalhe o fato gerador das receitas. 

 

07. No processo de aquisição de bens ou serviços por parte do ente da Federação, é necessário 

observar alguns passos para que se possa proceder à adequada classificação quanto à natureza de 

despesa – por exemplo, determinar se a despesa é orçamentária ou extraorçamentária. Nesse 

sentido, classifica-se como despesa extraorçamentária: 

A) Contratação de bens e serviços para realização de determinada ação. 

B) Saídas para pagamentos de despesas empenhadas em exercícios anteriores. 

C) Retenção de valores na folha de salários de pessoal ou nos pagamentos de serviços de 

terceiros. 

D) Pagamento de imposto de renda pessoa jurídica. 

 

08. Acerca do regime orçamentário e do regime contábil patrimonial aplicado à Contabilidade 

Pública, correlacione corretamente as lacunas abaixo ao número do regime e assinale a alternativa 

ordem correta das respostas, de cima parta baixo: 

1 – Regime Orçamentário; 

2 – Regime Contábil/Patrimonial. 

 

(__) Pertencem ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas; 

(__) Registro da variação patrimonial diminutiva em razão do fato gerador; 

(__) Princípios contábeis da competência e da oportunidade; 

(__) Aplicação do Princípio do Registro pelo Valor Original. 

A) 1 – 2 – 2 – 2. 

B) 1 – 1 – 2 – 1. 

C) 2 – 2 – 1 – 2. 

D) 2 – 1 – 1 – 1. 

 

09. Existe a classificação do empenho na administração pública. O empenho utilizado para as 

despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez, é 

denominado: 

A) Estimativo. 

B) Ordinário. 
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C) Normal. 

D) Global. 

 

10. Na classificação da despesa com aquisição de material devem ser adotados alguns parâmetros 

que distinguem o material permanente do material de consumo. Para que um material seja de 

consumo, deverá, entre as alternativas, possuir o seguinte critério: 

A) Estar destinado à incorporação a outro bem, podendo ser retirado sem prejuízo das 

características físicas e funcionais do principal. 

B) Não perder a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade, em um prazo superior a dois 

anos. 

C) Não possuir uso corrente. 

D) Ser adquirido para fim de transformação. 

 

11. A Lei de Responsabilidade Fiscal, embora não aborde o mérito do que pode ou não ser inscrito 

em restos a pagar, elimina as “heranças fiscais” do governo ao afirmar que: 

A) A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os 

objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções 

para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício 

subsequente. 

B) É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, 

contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que 

tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade 

de caixa para este efeito. 

C) A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em 

referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. 

D) Integrará o projeto de Lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão 

estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 

resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se 

referirem e para os dois seguintes. 

 

12. O suprimento de fundos é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um servidor para 

futura prestação de contas. A conta “Outras Obrigações de Curto Prazo – Suprimento de Fundos” no 

registro do suprimento de fundos será registrada no momento do (a): 

A) Pagamento ao suprido, com natureza da informação patrimonial. 

B) Liquidação e reconhecimento do direito, com natureza da informação patrimonial. 
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C) Empenho da despesa, com natureza da informação orçamentária. 

D) Empenho da despesa, com natureza da informação patrimonial. 

 

13. Acerca do Plano de Contas aplicado ao Setor Público (PCASP), analise as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

I. O PCASP atende às necessidades dos entes da Federação e dos demais usuários da informação contábil 

e está em conformidade com os princípios da administração pública, com as Leis de finanças e 

orçamento público e com as normas e princípios contábeis; 

II. Essa estrutura contempla a relação de contas contábeis com suas funções, atributos, lançamentos 

padrões, nomenclatura, explicações gerais de uso e previsão de resultados esperados; 

III. Esse plano foi concebido para possibilitar, de maneira uniforme e sistematizada, o registro contábil 

de atos e fatos no setor público, proporcionando flexibilidade no gerenciamento e consolidação dos 

dados, atendendo assim às necessidades de informações dos que atuam na área pública 

A) I correta, apenas. 

B) III correta, apenas. 

C) II e III corretas, apenas. 

D) I e III corretas, apenas. 

 

14. O sistema contábil é organizado em subsistemas de informações, que oferecem produtos 

diferentes em razão das especificidades demandadas pelos usuários e facilitam a extração de 

informações. Assim, o recurso econômico bem como o resultado nominal são evidenciados no 

seguinte subsistema: 

A) Subsistema de Informações Orçamentárias. 

B) Subsistema de Informações Patrimoniais. 

C) Subsistema de Custos. 

D) Subsistema de Compensação. 

 

15. O Plano de Contas aplicado ao Setor Público está dividido em 8 classes. É correto afirmar que a 

natureza da informação das contas das classes 5 e 6 é: 

A) De controle, pois nessas classes são registrados os atos potenciais e diversos controles. 

B) Patrimonial, ou seja, informa a situação do patrimônio da entidade pública. 

C) Orçamentária, pois nessas classes são feitos os controles do Planejamento e do Orçamento, 

desde a aprovação até a execução. 

D) De Custos, pois possuem informações gerenciais específicas, acompanhamento de rotinas e 

elaboração de procedimentos de consistência contábil. 
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16. O Anexo de Metas Fiscais estabelece metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a 

receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública. De acordo com a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa incorreta acerca do Anexo de Metas Fiscais: 

A) As metas estabelecidas serão para o exercício a que se referirem e para os três seguintes. 

B) O Anexo conterá evolução do patrimônio líquido, nos últimos três exercícios, destacando a 

origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. 

C) Ele demonstrará a estimativa e a compensação da renúncia de receita e da margem de 

expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

D) O Anexo avalia a situação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência social e 

próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

 

17. Segundo a Lei nº 101/00, 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, limitação de empenho e movimentação financeira. Contudo, não serão objeto de 

limitação as despesas: 

A) Ressalvadas pela Lei Orçamentária Anual. 

B) Não processadas no exercício. 

C) Destinadas ao pagamento do serviço da dívida. 

D) Inscritas em dívida ativa. 

 

18. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se obrigatória de caráter continuado: 

A) A despesa corrente ou de capital derivada de Lei, medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 

dois exercícios. 

B) A despesa corrente derivada de Lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que 

fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

C) A receita corrente ou de capital derivada de Lei, medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 

dois exercícios. 

D) A despesa derivada de Lei ou da constituição que fixe para o ente a obrigação legal de sua 

execução por um período superior a dois exercícios. 
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19. Referente às despesas com pessoal, os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que 

se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como: 

A) Outras Despesas de Pessoal. 

B) Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil. 

C) Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 

D) Locação de Mão-de-Obra. 

 

20. A renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes. Consideram-se renúncia 

de receita, segundo a Lei nº 101/00, todos os itens abaixo, exceto: 

A) Anistia e remissão. 

B) Subsídio. 

C) Crédito presumido. 

D) Isenção em caráter geral. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Leia o texto abaixo para responder as próximas oito (08) questões): 
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21. “Mas acabou se radicalizando.” (linhas 13 e 14). No trecho em destaque, o autor declara a 

consequência da conversão de Davis ao islamismo. No contexto em que se insere, a palavra 

“radicalizando” (linha 14) tem como melhor significado: 

A) Tornar-se tão completo quanto possível. 

B) Adquirir muita destreza, habilidade e coragem por ser difícil, violento ou perigoso. 

C) Ser sequaz diante de ideias, posições políticas e opiniões. 

D) Encontrar-se distante do que é considerado normal ou tradicional. 

 

22. Assinale a alternativa em cujo trecho retirado do Texto foi utilizado o recurso da referência para 

a manutenção da coesão textual: 

A) “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus (...)” 

(Linhas 3 e 4). 

B) “Ele chegou a ser condenado diversas vezes por sua atuação como traficante.” (Linhas 8 a 10). 

C) “Após ser preso em 2006 por porte ilegal de arma(...)” (Linhas 11 e 12). 
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D) “Aine Davis representa uma tendência preocupante de criminosos comuns (...)” (Linhas 14 a 

16). 

 

23. “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus que se tornam 

jihadistas violentos.” (Linhas 3 a 5). Analisando sintaticamente o período acima, pode-se afirmar que 

o sujeito do verbo “tornam” (linha 5) é: 

A) “jihadistas violentos”. 

B) “Aines Davis”. 

C) “que”. 

D) Indeterminado. 

 

24. “...dizendo à Justiça britânica que as histórias sobre sua atuação como extremista eram falsas.”. 

Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas da afirmação abaixo: 

A partícula “que” em destaque introduz uma ____________________ e classifica-se morfologicamente como 

_____________________. 

A) Oração subordinada substantiva subjetiva; objeto indireto. 

B) Oração subordinada adjetiva restritiva; objeto direto. 

C) Oração subordinada substantiva objetiva direta; conjunção integrante. 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva; pronome relativo. 

 

25. Analise a oração abaixo retirada do Texto e assinale a alternativa na qual a conversão para a voz 

passiva foi efetuada de maneira correta: 

“...se converteu ao islã (...)” (Linha 13). 

A) “...foi convertido ao islã (...)”. 

B) “...converteu a si mesmo ao islã (...)”. 

C) “...converteu-se ao islã (...)”. 

D) Não é possível a conversão para a voz passiva. 

 

26. No Texto, há erro gramatical relacionado à pontuação. Para que ele seja corrigido, é necessário 

efetuar a seguinte alteração: 

A) Supressão da vírgula presente imediatamente depois de “crimes” (linha 13). 

B) Substituição da vírgula presente imediatamente após “arma” (linha 12) por travessão. 

C) Acréscimo de vírgula imediatamente após a expressão “comuns” (linha 16). 

D) Acréscimo de vírgula imediatamente após o termo “vezes” (linha 9). 



 

11 

 

27. “Fui para a Síria porque há opressão no meu país”. É correto afirmar que o termo “opressão” da 

frase acima exerce a mesma função sintática que o seguinte termo retirado do Texto: 

A) “drogas” (linha 6). 

B) “armado” (linha 6). 

C) “diversas vezes” (linha 9). 

D) “de crimes” (linhas 12 e 13). 

 

28. A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do Texto, é classificada sintaticamente como: 

“Fui para a Síria porque há opressão no meu país” (linhas 24 e 25). 

A) Oração coordenada explicativa. 

B) Oração subordinada adverbial conformativa. 

C) Oração subordinada adverbial causal. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

29. Assinale a alternativa na qual o verbo ou locução verbal sublinhada da frase indica uma ação real 

anterior a outra ação passada: 

A) Quando puder, irei ao mercado. 

B) Se fosse à festa, teríamos nos encontrado. 

C) As portas se abriram; ela tinha chegado. 

D) Espero que não a tenha irritado. 

 

30. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo (adaptado de O 

Globo, 10/05/2017), na ordem em que aparecem: 

“Foram comparadas _______________ condições ali com _________________ da polêmica prisão americana na 

Baía de Guantânamo, em Cuba.” 

A) às; à. 

B) as; as. 

C) a; a. 

D) as; à. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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31. O ciberataque que atingiu diversos países no dia (12) do mês de maio do corrente ano, é sem 

precedentes e exigirá investigação internacional para a identificação dos culpados, informa a Europol, 

o serviço europeu de polícia. 

A onda de ataques atingiu quase uma centena de países em todo o mundo, afetando o funcionamento 

de muitas empresas e organizações, como hospitais britânicos, a gigante espanhola Telefónica e a 

empresa francesa Renault. No Brasil, empresas e órgãos públicos de 14 estados mais o Distrito Federal 

também foram afetados. (Fonte adaptada: http://g1.globo.com >acesso em 13 de maio de 2017) 

No ataque acima mencionado, os hackers "sequestram" dados dos computadores afetados, não 

deixando que os usuários os acessem. Para devolver o acesso aos dados às empresas e aos órgãos 

atingidos os hackers solicitaram o pagamento de “resgate” em moeda virtual chamada de: 

A) Kaspersky. 

B) Bitcoins. 

C) WannaCry. 

D) Forcepoint. 

 

32. Complete a lacuna corretamente: 

O cantor e compositor _________________________ faleceu aos setenta anos no Rio Grande do Sul, no dia 30 

de abril de 2017. Dentre os seus grandes sucessos, estão às canções “apenas um rapaz latino-

americano” e “medo de avião”. 

A) Belchior. 

B) Kid Vinil. 

C) Cauby Peixoto. 

D) Almir Guineto. 

 

33. São respectivamente as capitais do Tocantins e de Roraima: 

A) Palmas e Boa Vista. 

B) Rio Branco e Palmas. 

C) Palmas e Porto Velho. 

D) Boa Vista e Porto Velho.  

 

34. Em discurso, Trump apela a líderes muçulmanos por luta contra o radicalismo islâmico. 

O presidente americano Donald Trump fez no dia 21 de Maio de 2017 em Riad, na Arábia Saudita, um 

apelo aos líderes muçulmanos para que lutem contra o "extremismo islamista", em discurso sobre o islã 

muito aguardado em todo o mundo. (Fonte adaptada: g1.globo.com > acesso em 22 de maio de 2017) 

Trump afirmou, no discurso mencionado acima, quanto ao terrorismo: 
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A) Não é uma batalha entre diferentes religiões, mas sim entre o bem e o mal. 

B) Trata-se de uma batalha entre diferentes religiões, por isso o Islã deve ser banido do mundo. 

C) O terrorismo do islamismo apenas terá fim quando não houver mais petróleo para financiá-

lo. 

D) Trump insistiu na necessidade de que os países da Europa e do Golfo, tenham um papel mais 

ativo financeiramente contra o terrorismo. 

 

35. Segundo o disposto na Lei Orgânica do Município de São João do Oeste – SC: 

Artigo 103: O Município prestará assistência social rotineira a quem dela precisar. 

§ 3º. Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas, entre outras as seguintes medidas: 

I - Orientação às famílias numerosas e sem recursos; 

II - Ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família; 

III - Estímulo aos pais e às organizações sociais para a formação moral, cívica, física e intelectual da 

juventude; 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


