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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2019 

 

CARGO: TÉCNICO CONTÁBIL 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

1- O Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, sendo 10 questões de Língua 
Portuguesa, 5 questões de Matemática Básica e 15 questões de Conhecimentos Específicos, cada 
questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D, E), e uma Folha Intermediária de Respostas. 

 
2- Ao receber o material, confira no Cartão de Respostas, seu nome, número de inscrição, data de nas-

cimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 

 

3- A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão de 
Respostas.  

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão de Respostas, a opção que responde correta-
mente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção 
eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira res-
ponsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.  

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado. 

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:  
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. 
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas. 
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas. 
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local.  

 
8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 

minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.  
 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.  
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova.  

 

11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão de 
Respostas.  

 

11- Assine no local indicado no Cartão de Respostas e no Caderno de Questões.  
 

12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e Caderno 
de Questões.  

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala. 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019.  
 

BOA PROVA 

Realização: 

 
Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
As questões 1 a 10 se referem ao texto a seguir: 
 
Que tal aproveitar o calendário das festas de outubro na região do Vale do Itajaí para também conhecer ou visitar 
novamente o Festival do Camarão, em Porto Belo? 
_____ 6ª edição do evento, que ocorre de 10 ____ 13 de outubro, contará com três shows nacionais gratuitos: do 
cantor de pagode Xande de Pilares e das duplas sertanejas César Menotti e Fabiano e João Bosco e Vinícius, além, 
é claro, de atrações regionais e locais que prometem agitar ____ Praça da Bandeira. [...] Como o próprio nome já 
diz, o evento trará para o público diversos pratos _____ base de camarão. Uma das opções mais procuradas pelos 
visitantes é o famoso Pastel de Camarão produzido pelas esposas dos pescadores da Associação de Pescadores 
de Porto Belo. 

Disponível em: https://ocp.news/entretenimento/6o-festival-do-camarao-traz-shows-nacionais-gratuitos-para-porto-belo 
Acesso em: 02/out/2019.[adaptado] 

 

1- Assinale a alternativa que contenha o sentido da palavra destacada no trecho “Como o próprio nome já diz...”: 
(A) Comparação 
(B) Causa 
(C) Explicação 
(D) Conformidade 
(E) Condição 
 

2- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto: 
(A) À – à – a – à 
(B) A – a – à – a 
(C) A – a – a – à 
(D) À – à – à – à 
(E) A – a – a – a 
 

3- Os verbos ‘conhecer’ e ‘produzido’ estão respectivamente no: 
(A) Infinitivo – Particípio Passado 
(B) Particípio Passado – Infinitivo 
(C) Particípio Passado – Gerúndio  
(D) Infinitivo – Infinitivo 
(E) Infinitivo – Gerúndio 
 

4- As palavras destacadas nos trechos “que ocorre” e “que prometem” são: 
(A) conjunções 
(B) pronomes relativos 
(C) preposições 
(D) advérbios 
(E) substantivos 
 

5- A exemplo de “visitar”, escrita com S, assinale a alternativa cuja lacuna também deve ser preenchida com S: 
(A) a___arado 
(B) surde___ 
(C) verni___ 
(D) hospitali___ar 
(E) qui___er 
 

6- Assinale o tipo de sujeito da oração “Uma das opções mais procuradas pelos visitantes é o famoso Pastel de 
Camarão...”: 
(A) composto 
(B) oração sem sujeito 
(C) simples 
(D) indeterminado 
(E) desinencial 
 

7- No texto, é um antônimo possível de “aproveitar”: 
(A) usufruir 
(B) desfrutar 
(C) dispor 
(D) perder 
(E) usar 
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8- Assinale a alternativa correta quanto à acentuação das palavras do texto: 
(A) calendário, próprio – todas as paroxítonas são acentuadas. 
(B) é, já, três – acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. 
(C) também, além – todas as oxítonas são acentuadas. 
(D) contará, trará – todas as proparoxítonas são acentuadas. 
(E) Itajaí – oxítona terminada em I é sempre acentuada. 
 

9- Assinale a alternativa correta quanto à classificação da classe gramatical de palavras do texto: 
 
I- César – substantivo 
II- já – verbo 
III- o – preposição 
IV- famoso – adjetivo 
V- é – verbo 
 
Estão corretos: 
(A) Apenas os itens I, II, IV. 
(B) Apenas os itens III, IV, V. 
(C) Apenas os itens II, III, V. 
(D) Apenas os itens I, IV, V. 
(E) Todos os itens. 
 

10- Assinale a alternativa que contenha um verbo, retirado do texto, que não esteja na mesma pessoa e número 
dos demais: 
(A) ocorre 
(B) contará 
(C) prometem 
(D) é 
(E) diz 

 

QUESTÕES  DE  MATEMÁTICA  BÁSICA 

 
11- Analise a figura a seguir, que representa um terreno: 

 
 
 
 
 
Pode-se afirmar que a área desse terreno é, em m2, de: 
(A) 15. 
(B) 12. 
(C) 11. 
(D) 8. 
(E) 10. 
 

12- Em um torneio de futebol de campo, uma equipe disputou 10 partidas. A cada vitória, a equipe somou 3 pontos, 
a cada empate, 1 ponto e, a cada derrota, não foi somado nenhum ponto. Sabendo que a equipe sofreu 2 
derrotas e, ao final do torneio, conquistou um total de 18 pontos, pode-se afirmar que a quantidade de vitórias 
foi: 
(A) 7. 
(B) 5. 
(C) 6. 
(D) 4. 
(E) 3. 
 

13- Em uma empresa de 120 funcionários, dois terços são mulheres. Sabe-se que 30% das mulheres estão grávi-
das. Se for escolhido um funcionário ao acaso para receber um prêmio, a probabilidade que seja uma mulher 
grávida é, em %, de: 
(A) 30. 
(B) 25. 
(C) 20. 
(D) 15. 
(E) 10. 
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14- A empresa organizadora de um show dispõe de uma casa de espetáculos. Nessa casa, há duas opções de 
lugares para se assistir ao show: a área vip, que possui 200 cadeiras numeradas, e a pista central, que possui 
formato retangular, cujos lados medem 20m e 15m, que permite às pessoas assistirem ao show de pé. Levando-
se em conta que, pelas normas locais, deve-se observar o número máximo de 3 pessoas por metro quadrado 
na área da pista, pode-se afirmar que o número total de ingressos que podem ser vendidos para o show, consi-
derando ambas as opções, será de: 
(A) 900. 
(B) 850. 
(C) 410. 
(D) 1100. 
(E) 305. 
 

15- Em uma festa eram esperadas 20 pessoas. Foi comprado chope, de modo que cada pessoa pudesse beber 
600ml. Se na ocasião da festa foram recebidas 30 pessoas, a quantidade de chope a menos que cada um 
poderá beber, em relação à quantidade inicial será, em ml, de: 
(A) 350. 
(B) 300. 
(C) 100. 
(D) 200. 
(E) 50. 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
16- O servidor público revela um comportamento antiético quando: 

(A) Não desiste perante os obstáculos e tem foco e clareza sobre aonde quer chegar. 
(B) Critica ou responsabiliza colegas na ausência destes. 
(C) Trata as pessoas com naturalidade e sem ideias preconcebidas. 
(D) Usa a racionalidade para gerenciar as emoções. 
(E) É incapaz de confiar em sua própria opinião. 
 

17- A realização no trabalho não depende apenas de bons salários, mas do ambiente ideal em que estejam pre-
sentes a gentileza, a possibilidade de expressar os pontos de vista divergentes, o relacionamento humano res-
peitoso e sincero entre as pessoas. Destaca-se que o saber ouvir é condição para o estabelecimento do bom 
relacionamento humano no trabalho. Sobre o saber ouvir, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) cor-
reta(s): 
 
I- Saber ouvir é considerado uma das maiores habilidades humanas, isso implica dar àquele que fala sua 

atenção, somada à capacidade de compreensão. 
II- Dar àquele que fala sua atenção, somada à capacidade de compreensão. 
III- Saber ouvir é uma das melhores formas de mostrar respeito pelo outro. 
IV- Fazer perguntas pode demonstrar à pessoa que fala que você está efetivamente ouvindo. 
V- O saber ouvir é uma forma de gerar relacionamentos e aumentar o conhecimento. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa III está correta. 
(E) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

 
18- Em janeiro de 2019, uma Secretaria Municipal adquiriu um equipamento pelo valor de R$ 15.000. Houve também 

gastos com frete no valor de R$ 500,00 e com instalação no valor de R$ 1.000,00. O equipamento foi instalado 
e ficou em condições de uso em 01/02/2019. A política da entidade é contabilizar a depreciação dos equipa-
mentos pelo método linear. O valor residual do ativo foi estabelecido em R$ 3.000 e a vida útil estimada em 10 
anos. A partir dessas informações, assinale a opção que apresenta, correta e respectivamente, o valor da de-
preciação acumulada e o valor líquido do ativo em 31/12/2019: 
(A) R$ 1.100,00 e R$ 13.900,00 
(B) R$ 1.191,67 e R$ 14.808,33 
(C) R$ 1.145,83 e R$ 14.354,17 
(D) R$ 1.375,00 e R$ 13.625,00 
(E) R$ 1.237,50 e R$ 15.262,50 
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19- Em relação à classificação dos ativos nas Demonstrações Contábeis das Entidades do Setor Público, é correto 
afirmar que o ativo deve ser classificado como circulante, quando satisfizer a qualquer dos seguintes critérios, 
tais como: 
 

I- Espera-se que seja exigido durante o ciclo operacional normal da entidade. 
II- Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com a finalidade de ser vendido ou consu-

mido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. 
III- Está mantido essencialmente com a finalidade de ser negociado. 
IV- Espera-se que seja realizado em até doze meses após a data das demonstrações contábeis. 
V- Seja caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para pagamento de passivo se encontre 

vedada durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações contábeis. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

20- Estão no alcance da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito 
Geral pelas Entidades do Setor Público: 
 

I- As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
II- As Empresas Estatais Dependentes 
III- Os Consórcios Públicos 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

21- No final do exercício de 2018, determinado Município realizou processo licitatório para a reforma de uma escola. 
Após a conclusão do certame, o setor financeiro da Secretaria de Educação emitiu o respectivo empenho da 
despesa, num valor total de R$ 180.000,00. No último dia útil do exercício, a empreiteira vencedora apresentou 
três notas fiscais de serviço, relativas às três etapas da reforma. A primeira nota fiscal, correspondente a 50% 
da reforma, foi liquidada e seu pagamento efetuado no mesmo dia. A segunda nota fiscal, correspondente a 
30% da reforma, foi liquidada, porém seu pagamento ficou para ser efetuado no exercício seguinte. A terceira 
nota fiscal, correspondente a 20% da reforma, não foi conferida a tempo e apenas foi liquidada e paga no 
exercício seguinte. Considerando os fatos ocorridos, pode-se afirmar que, em relação a esses serviços, houve 
a inscrição, em 2018, de: 
(A) R$ 90.000,00 de Restos a Pagar Não Processados. 
(B) R$ 36.000,00 de Restos a Pagar Não Processados e R$ 54.000,00 de Restos a Pagar Processados. 
(C) R$ 36.000,00 de Restos a Pagar Processados e R$ 54.000,00 de Restos a Pagar Não Processados. 
(D) R$ 90.000,00 de Restos a Pagar Processados. 
(E) R$ 144.000,00 de Restos a Pagar Processados e R$ 36.000,00 de Restos a Pagar Não Processados. 
 

22- No caso dos municípios, é correto afirmar que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária abrangerá 
_______________________________________, e será publicado até ____ dias após o encerramento de cada 
______________. 
(A) todos os poderes / 30 / quadrimestre 
(B) todos os poderes e o Ministério Público / 30 / bimestre 
(C) todos os poderes / 30 / bimestre 
(D) todos os poderes / 45 / bimestre 
(E) todos os poderes e o Tribunal de Contas / 30 / bimestre 
 

23- De acordo com a Lei nº 4.320/1964, os créditos exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 
inscritos, na forma da legislação própria, como _____________________, dividindo-se 
em______________________________________. 
(A) dívida ativa / tributária e não tributária 
(B) fundos especiais / contábeis e financeiros 
(C) os créditos adicionais / ordinários e estimativos 
(D) dívida passiva / fundada e flutuante 
(E) dívida tributária / tributária e contributiva 
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24- A contabilidade de um município registrou as seguintes movimentações orçamentárias e financeiras em deter-
minado dia: 
 

 Valor em R$ 

Arrecadação de IPTU do exercício 522.000,00 

Empenho de Material de Consumo 52.000,00 

Empenho, liquidação e pagamento de Salários e Encargos 777.000,00 

Transferências Correntes recebidas da União 238.000,00 

Transferências de Capital recebidas do Estado 100.000,00 

Arrecadação de IPTU de exercícios anteriores 12.000,00 

Recebimento de caução para participação em licitação 22.000,00 

Obtenção de financiamento junto ao Banco do Brasil 900.000,00 

Pagamento de Retenções e consignações 88.000,00 

 
Considerando essas informações, indique o valor total das Receitas Extraorçamentárias arrecadadas: 
(A) R$ 110.000,00 
(B) R$ 34.000,00 
(C) R$ 100.000,00 
(D) R$ 122.000,00 
(E) R$ 22.000,00 
 

25- Em relação aos estágios da despesa orçamentária, é correto afirmar que: 
(A) A despesa, cujo montante não se pode determinar, poderá ser empenhada. 
(B) As despesas contratuais sujeitas a parcelamento não podem ser empenhadas. 
(C) O pagamento da despesa representa o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado 

obrigação de pagamento pendente. 
(D) O empenho da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
(E) As despesas empenhadas, mas não pagas, serão inscritas em Dívida Ativa. 
 

26- Compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio 
orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos e será escriturada com individuação e especificações 
que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de 
amortização e juros. Assinale a alternativa correta: 
(A) Dívida Ativa 
(B) Dívida Flutuante 
(C) Restos Processados 
(D) Passivo Financeiro 
(E) Dívida Fundada 
 

27- Um servidor público municipal recebeu, em 20/12/2018, o valor de R$ 340,00, a título de suprimentos de fundos 
para atender despesas de alimentação e hospedagem para participar de um treinamento fora da sua sede de 
trabalho. A prestação de contas foi realizada pelo servidor no dia 04/01/2019. Desse modo, pode-se afirmar que 
o município: 
(A) reconheceu uma variação patrimonial diminutiva em 20/12/2018. 
(B) reconheceu um passivo permanente no valor de R$ 340,00 no dia 20/12/2018. 
(C) realizou o empenho e a liquidação da despesa no valor de R$ 340,00 no dia 20/12/2018. 
(D) reconheceu uma despesa orçamentária no dia 04/01/2019. 
(E) realizou um débito na conta Crédito Empenhado Pago no valor de R$ 340,00 no dia 04/01/2019.  
 

28- A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que a lei de diretrizes orçamentárias conterá um anexo em que serão 
avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as provi-
dências a serem tomadas, caso se concretizem. Trata-se do: 
(A) Anexo de Metas Fiscais 
(B) Anexo de Riscos Fiscais 
(C) Relatório Resumido dos Riscos Fiscais 
(D) Anexo dos Riscos Contingentes 
(E) Anexo de Metas Atuariais 
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29- Entre os princípios orçamentários, o da legalidade é o princípio que: 
(A) determina que a arrecadação de receitas e a execução de despesas pelo setor público devem ser precedi-

das de expressa autorização legislativa, sendo vedado, como regra, início de programas ou projetos não 
incluídos em lei. 

(B) sustenta que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 
despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares, ainda que 
por antecipação de receita. 

(C) estabelece que o orçamento deve ter vigência de um ano, sendo que este exercício financeiro deverá coin-
cidir com o ano civil. 

(D) permite que a elaboração de orçamentos paralelos não ocorra, procurando harmonizar e compatibilizar as 
leis orçamentárias constitucionais, conforme uma única política orçamentária. 

(E) estabelece que um ente público municipal deve registrar as receitas e as despesas na Lei Orçamentária 
Anual pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções. 

 
30- Em relação à despesa pública, sua classificação orçamentária e o impacto na situação patrimonial, é correto 

afirmar que: 
(A) a liquidação da despesa sempre provoca diminuição na situação líquida patrimonial. 
(B) o empenho ordinário é utilizado para as despesas sujeitas a parcelamento. 
(C) o processo de fixação da despesa orçamentária inicia no PPA, sendo concluído na LOA. 
(D) despesas orçamentárias não efetivas aumentam a situação líquida patrimonial. 
(E) despesas orçamentárias efetivas diminuem a situação líquida patrimonial. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2019 

 
 

 
 

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS  
 
 
 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 20h do dia 02 de 
dezembro de 2019, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura de Porto Belo – 
Concurso Público - Edital 002/2019. 
 

 
 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019. 
 
 


