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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2019 

 

CARGO: CONTADOR 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

1- O Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 questões de 
Língua Portuguesa, 5 questões de Raciocínio Lógico e 25 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 4 (quatro) 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 6 se referem ao texto a seguir: 
 
No mês em que Porto Belo comemora 187 anos, pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-
feira (04), novas próteses que lhes permitirão ouvir melhor. A aquisição foi realizada por meio do projeto Ouvir Mais, 
criado pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde, e o investimento inicial foi de R$30 mil. 
O Município podia adquirir anteriormente apenas um aparelho por mês, o que acabava deixando o paciente por 
mais tempo na fila de espera. A secretária de saúde Jainara Nordio explica que, em 2017, foi constatado pacientes 
na fila há mais de quatro anos, partindo daí a vontade de mudar esta realidade. "Desde que assumimos a gestão 
da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera para exames e aparelhos auditivos, tínhamos 
vontade de fazer algo a mais. A partir do trabalho de toda a equipe, surgiu o Projeto Ouvir Mais, que facilitou o 
processo e possibilitou a aquisição dos aparelhos auditivos" - explica a secretária. 
Neste primeiro momento, foram entregues 30 aparelhos auditivos. Os pacientes são avaliados pelos médicos das 
Unidades de Saúde e, se constatada a necessidade de aparelhos, são encaminhados para as clínicas credenciadas 
para novos exames e aquisição do aparelho. [...] 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/579582/codMapaItem/4326  
Acesso em: em 07/out/2019 [adaptado] 

 
1- As vírgulas usadas no trecho “pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-feira (04), novas 

próteses que os permitirão ouvir melhor.” serviram para separar: 
(A) um adjunto adverbial. 
(B) uma explicação. 
(C) o nome de um lugar que vem antes da data. 
(D) palavras de mesma função sintática. 
(E) um vocativo. 
 

2- Assinale a alternativa que contém a classificação correta do sujeito da oração “Neste primeiro momento, foram 
entregues 30 aparelhos auditivos.”: 
(A) sujeito composto 
(B) oração sem sujeito 
(C) sujeito simples 
(D) sujeito oculto (desinencial) 
(E) sujeito indeterminado 
 

3- Analisando o excerto do texto: “...se constatada a necessidade de aparelhos...”, a palavra destacada pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: 
(A) À medida que 
(B) Caso 
(C) Mesmo que 
(D) Enquanto 
(E) Como 
 

4- “Designa um fato passado, mas não concluído. Transmite uma ideia de continuidade e duração, podendo indi-
car, por exemplo, uma ação que se configurou como hábito”. Assinale a alternativa que contenha o tempo e o 
modo verbal a que se refere essa afirmativa e que contenha um exemplo correto dessa conjugação utilizada no 
texto: 
(A) presente do indicativo – são 
(B) pretérito perfeito do indicativo – foi 
(C) futuro do presente do indicativo – permitirão 
(D) pretérito mais-que-perfeito – foram 
(E) pretérito imperfeito do indicativo – tínhamos 
 

5- No trecho "Desde que assumimos a gestão da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera 
para exames e aparelhos auditivos, tínhamos vontade de fazer algo a mais.”, a expressão destacada expressa: 
(A) concessão 
(B) tempo 
(C) conformidade 
(D) consequência 
(E) finalidade 
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6- Se passarmos a oração “Os pacientes são avaliados pelos médicos das Unidades de Saúde.” para a voz ativa, 
teremos: 
(A) Os médicos das Unidades de Saúde avaliam os pacientes. 
(B) Os médicos das Unidades de Saúde avaliaram os pacientes. 
(C) Os médicos das Unidades de Saúde avaliarão os pacientes. 
(D) Os médicos das Unidades de Saúde são avaliados pelos pacientes. 
(E) Os pacientes das Unidades de Saúde avaliam os médicos. 
 
 

As questões 7 a 10 se referem ao texto a seguir: 
 

Dezenas de pessoas participaram no último sábado (05) de mais uma edição da Pedalada Rosa, organizada pelo 
Governo Municipal através da Fundação de Esportes e Secretaria de Saúde, com o objetivo de mobilizar pessoas 
em relação ____ importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. 
Os participantes pedalaram da Praça da Bandeira, no Centro da cidade, até ____ rótula do bairro Perequê, passando 
também pelo bairro Vila Nova. Mulheres, homens e crianças participaram do evento, que se tornou tradição na 
cidade. 
[...] 
A Pedalada Rosa fez parte da programação dos 187 anos de Porto Belo, comemorado neste mês de outubro. A 
programação segue até o final do mês, e ainda conta com o corte do bolo e parabéns ____ Porto Belo, no dia 13 de 
outubro, _____ 15h. 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/4326/codNoticia/579494  
Acesso em: 07/out/2019.[adaptado] 

 
7- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto quanto ao uso ou não da 

crase: 
(A) à – à – à – às 
(B) a – à – à – as 
(C) a – a – à – as 
(D) à – a – a – às 
(E) à – à – a – as 
 

8- Sobre a colocação do pronome átono no trecho “...que se tornou tradição na cidade.”, podemos afirmar que a 
próclise está correta, pois o verbo está precedido de palavra que atrai o pronome para antes do verbo. Assinale 
a alternativa que identifica a classificação dessa palavra atrativa: 
(A) conjunção subordinativa 
(B) pronome relativo 
(C) pronome demonstrativo 
(D) palavra de sentido negativo 
(E) advérbio 
 

9- Analise as afirmativas quanto à acentuação de algumas palavras retiradas do texto: 
 
I- “Último”,  “sábado”, “diagnóstico”, “útero” e “rótula” são proparoxítonas sempre acentuadas. 
II- “Através”, “Perequê”, “também” e “parabéns” são exemplos de oxítonas acentuadas por terminarem em 

E(S), EM(ENS). 
III- “Mês” e “até” são exemplos de monossílabos tônicos acentuados por terminarem em E(S). 
 
Estão corretas: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

10- No texto, “segue” está sendo usado no presente do indicativo. Assinale a alternativa em que o verbo SEGUIR 
esteja conjugado na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo: 
(A) segue 
(B) sigas 
(C) seguisse 
(D) segues 
(E) siga 
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QUESTÕES  DE  RACIOCÍNIO  LÓGICO 

 
11- Lucas afirmou que é ansioso ou nervoso. Se Lucas sempre mente, é correto afirmar que: 

(A) Lucas não é ansioso e não é nervoso. 
(B) Lucas pode ser ansioso, e não ser nervoso. 
(C) Lucas pode não ser ansioso, e ser nervoso. 
(D) Lucas é sempre ansioso. 
(E) Lucas é sempre nervoso. 
 

12- O Atlas da Mata Atlântica indica que restam 16,2 milhões de hectares de florestas nativas, o que equivalente a 
12,4% da área original do bioma da Mata Atlântica. Pode-se afirmar que a área original da Mata Atlântica cor-
respondia a uma área, em milhões de hectares, de aproximadamente: 
(A) 200,9. 
(B) 141,9. 
(C) 184,9. 
(D) 120,6. 
(E) 130,6. 
 

13- Em um concurso, a nota final do candidato é composta pela prova de títulos, prova escrita e prova didática. A 
prova de títulos tem peso 2, a prova escrita, peso 4 e a prova didática, peso 4. Ana obteve nota 6 na prova de 
títulos e nota 8 na prova escrita. Sabendo que a nota final deve ser pelo menos 7,0, para que ela seja classifi-
cada, pode-se afirmar que a nota mínima que ela deve obter na prova didática é: 
(A) 9,0. 
(B) 6,5. 
(C) 7,5. 
(D) 6,0. 
(E) 5,0. 
 

14- Para uma rifa, foram usados bilhetes com os números de 201 até 500 (incluindo esses dois). João comprou 
todos os bilhetes cujos números são múltiplos de 5. Sendo sorteado um bilhete da rifa ao acaso, a probabilidade 
de ser um dos números que João comprou é, em %, de: 
(A) 25. 
(B) 15. 
(C) 10. 
(D) 20. 
(E) 5. 
 

15- Um boleto no valor nominal de R$ 784,50 tem um desconto de 10% se for pago até o dia do vencimento. Caso 
seja pago após o vencimento, há um acréscimo com juros na taxa de 0,20% por dia de atraso (juros simples), 
sobre o valor nominal. Pode-se afirmar que, ao se pagar o boleto com atraso de 10 dias, o valor pago foi maior 
que no caso de pagamento até o vencimento, em reais, de: 
(A) 164,70. 
(B) 92,57. 
(C) 88,35. 
(D) 15,69. 
(E) 94,14. 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
16- Sobre ética profissional no serviço público, assinale a alternativa correta: 

(A) Simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal não guardam relação nenhuma 
com a ética serviço público. 

(B) Cabe ao profissional seguir tanto os padrões éticos da sociedade, quanto as normas e regimentos internos 
das organizações para ter a recompensa e ser reconhecido, não só pelo seu trabalho, mas também por sua 
conduta exemplar. 

(C) O trabalho desenvolvido pelo servidor público não pode ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-
estar. 

(D) A falta injustificada do servidor de seu local de trabalho não representa prejuízo para o serviço público e não 
prejudica o bom andamento dos trabalhos. 

(E) Os erros sucessivos e o desvio de material do local de trabalho não podem ser caracterizados como com-
portamento antético. 
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17- Assertividade corresponde a um comportamento que se aprende, permitindo-nos agir de acordo com nossos 
interesses, expressando nossos sentimentos de forma honesta e adequada, fazendo valer nossos direitos, sem 
negar o direito dos outros. A assertividade, entretanto, exige, de nossa parte, determinadas atitudes. Isso posto, 
assinale a alternativa que indica a denominação correta da capacidade de se colocar no lugar do outro: 
(A) Autoestima. 
(B) Determinação. 
(C) Adaptabilidade. 
(D) Autocontrole. 
(E) Empatia. 

 
18- Considerando as disposições do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto n. 9.580/2018, é correto afirmar 

que um município deverá efetuar a retenção do Imposto de Renda: 
(A) à alíquota de dois por cento sobre as importâncias pagas ou creditadas a outras pessoas jurídicas pela 

prestação de serviços de avaliação e perícia. 
(B) à alíquota de um por cento sobre as importâncias pagas ou creditadas a outras pessoas jurídicas pela 

execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou 
elétrica e de outras obras semelhantes. 

(C) à alíquota de um por cento sobre as importâncias pagas ou creditadas a outras pessoas jurídicas pela 
prestação de serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e pela locação de mão de obra. 

(D) à alíquota de um e meio por cento sobre as importâncias pagas ou creditadas a outras pessoas jurídicas 
pela prestação de serviços de assistência técnica prestado a terceiros e concernente a ramo de indústria 
ou comércio explorado pelo prestador do serviço. 

(E) à alíquota de um e meio por cento sobre as importâncias pagas ou creditadas a outras pessoas jurídicas 
pela prestação de serviços de reparação e reforma de edifícios. 

 
19- A contabilidade é a ciência que tem como objetivo efetuar o controle de um patrimônio. Nesse sentido, é correto 

afirmar que: 
(A) uma entidade contábil pode referir-se tanto a uma pessoa física como a uma pessoa jurídica, sem, contudo, 

confundir-se com o respectivo patrimônio. 
(B) a contabilidade ocupa-se apenas do patrimônio das pessoas jurídicas com fins lucrativos. 
(C) a contabilidade, por meio das demonstrações contábeis, apresenta a situação econômico-financeira de uma 

entidade, não sendo plenamente aplicável ao setor público. 
(D) a contabilidade é um sistema de informação que controla o patrimônio de uma entidade, sendo aplicável de 

maneira exclusiva às pessoas jurídicas com fins econômicos. 
(E) a contabilidade ocupa-se apenas do patrimônio das pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos. 
 

20- As disposições trazidas pela Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de 
Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público não se aplicam integralmente às seguintes entidades: 
(A) Organizações Sociais 
(B) Empresas Estatais Dependentes 
(C) Consórcios Públicos 
(D) Fundos Públicos 
(E) Câmara Municipal de Vereadores 
 

21- O lançamento tributário do IPTU, que gera um crédito a receber para o município e uma dívida para o contribu-
inte, gera lançamentos contábeis: 
(A) somente no sistema orçamentário  
(B) apenas nos sistemas orçamentário e de resultado 
(C) nos sistemas orçamentário e patrimonial 
(D) no sistema patrimonial 
(E) apenas no sistema de compensação 
 

22- A contabilidade tem como objetivo oferecer informações sobre a movimentação patrimonial de uma entidade, 
visando à adequada tomada de decisão. No setor público, não é diferente, sendo que os usuários dos relatórios 
contábeis das entidades do setor público precisam de informações para subsidiar as avaliações de algumas 
questões, como: 
(A) se a entidade prestou seus serviços à sociedade de maneira eficiente e eficaz. 
(B) quais são os recursos atualmente disponíveis para gastos excessivos e até que ponto há restrições ou 

condições para a utilização desses recursos. 
(C) a dimensão na qual a carga tributária, que recai sobre os contribuintes em períodos futuros para pagar por 

serviços correntes, pode aumentar.  
(D) se a capacidade da entidade para prestar serviços melhorou ou piorou em comparação com exercícios 

futuros. 
(E) a capacidade da entidade pública em obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores.  

  



Concurso Público - Edital 002/2019                                                                                                                                                Página 6 de 11 

23- As entidades públicas devem apresentar algumas demonstrações contábeis, em obediência ao previsto na Lei 
n. 4.320/64 e nas normas de contabilidade aplicada ao setor público. Entre as demonstrações exigidas para as 
entidades públicas, estão: 
(A) o Balanço Orçamentário e a Demonstração do Resultado Financeiro. 
(B) o Balanço Financeiro e o Balanço Social. 
(C) a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Fiscal. 
(D) o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais. 
(E) o Balanço Financeiro e a Demonstração do Valor Adicionado. 
 

24- A liquidação de uma despesa orçamentária, como, quando ocorre a entrega e conferência de um material per-
manente e seu registro no imobilizado, por exemplo, gera lançamento(s) contábil(eis): 
(A) somente no sistema orçamentário 
(B) nos sistemas orçamentário e patrimonial 
(C) somente no sistema patrimonial 
(D) nos sistemas orçamentário e de resultado 
(E) apenas no sistema de compensação 
 

25- Determinado município efetuou a compra, à vista, de uma ambulância para o transporte de pacientes do pro-
grama Tratamento Fora de Domicílio. Essa compra representou contabilmente para o município: 
(A) uma Despesa de Capital e uma Variação Patrimonial Quantitativa 
(B) uma Despesa Corrente e uma Variação Patrimonial Qualitativa 
(C) uma Despesa de Capital e uma Variação Patrimonial Qualitativa 
(D) uma Despesa Corrente e uma Variação Patrimonial Diminutiva 
(E) uma Despesa de Capital e uma Variação Patrimonial Aumentativa 
 

26- Por meio desta demonstração contábil, o município consegue verificar o superávit financeiro do exercício ante-
rior, que pode ser utilizado como fonte para a abertura de créditos adicionais. Isso posto, a descrição refere-se 
à(s)/ao: 
(A) Balanço Financeiro 
(B) Demonstrações das Variações Patrimoniais 
(C) Demonstração do Superávit ou Déficit 
(D) Balanço Orçamentário 
(E) Balanço Patrimonial 
 

27- No final do exercício de 2018, determinado Município realizou processo licitatório para a reforma de um posto 
de saúde. Após a conclusão do certame, o setor financeiro da Secretaria de Saúde emitiu o respectivo empenho 
da despesa, num valor total de R$ 180.000,00. No último dia útil do exercício, a empreiteira vencedora apresen-
tou 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 estes serviços, restou 
contabilizado no Passivo Financeiro em 2018 o valor de:  
(A) R$ 90.000,00 
(B) R$ 180.000,00 
(C) R$ 36.000,00 
(D) R$ 54.000,00 
(E) R$ 144.000,00 
 

28- Considerando a escassez de recursos que por vezes assola os entes menores, no caso, os municípios, é comum 
que haja colaboração por parte dos entes maiores, União e Estados, mediante o repasse de recursos orçamen-
tários e financeiros aos entes municipais. Nesse contexto, a Lei Complementar n° 101/00 estabelece que a 
entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assis-
tência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de 
Saúde, entende-se por: 
(A) fundo assistencial. 
(B) fundos mútuos. 
(C) subvenção econômica. 
(D) transferência voluntária. 
(E) inversão financeira. 
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29- No caso dos municípios, é correto afirmar que o Relatório de Gestão Fiscal será emitido pelos titulares 
_______________________________________, e será publicado até ____ dias após o encerramento de cada 
______________. 
 
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: 
(A) de todos os poderes / 30 / bimestre 
(B) de todos os poderes e do Ministério Público / 30 / bimestre 
(C) de todos os poderes / 30 / quadrimestre 
(D) de todos os poderes / 45 / quadrimestre 
(E) de todos os poderes e do Tribunal de Contas / 30 / quadrimestre 
 

30- A elaboração do orçamento público segue algumas regras básicas, previstas principalmente na CF de 1988 e 
na Lei n. 4.320/1964. Entre essas regras, conhecidas como princípios orçamentários, há uma que estabelece 
que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa 
proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, nos 
termos da lei. Está se falando do princípio do(a): 
(A) Legalidade 
(B) Exclusividade 
(C) Competência 
(D) Especificidade 
(E) Unidade 
 

31- A secretaria de saúde de determinado município realizou um leilão para a alienação de ambulâncias e tomógra-
fos inservíveis, conforme mostra o quadro a seguir: 
 

Equipamento Ambulância Tomógrafos 

Quantidade 5 10 

Valor de aquisição por un. R$ 60.000,00 R$ 1.000,00 

Vida útil estimada 10 anos 10 anos 

Depreciação anual por un. R$ 6.000,00 R$ 1.000,00 

Tempo de uso 8 anos 9 anos 

Valor total obtido na venda R$ 100.000,00 R$ 2.000,00 

 
A partir das informações apresentadas, assinale a opção correta, relativamente a ganhos e(ou) perdas decor-
rentes do leilão dos bens: 
(A) Houve ganho de R$ 140.000 com a venda das ambulâncias e de R$ 7.000 com a venda dos tomógrafos. 
(B) Houve perda de R$ 200.000 com a venda das ambulâncias e de R$ 8.000 com a venda dos tomógrafos. 
(C) Houve ganho de R$ 40.000 com a venda das ambulâncias e de R$ 1.000 com a venda dos tomógrafos. 
(D) Houve ganho de R$ 100.000 com a venda das ambulâncias e de R$ 2.000 com a venda dos tomógrafos. 
(E) Houve perda de R$ 100.000 com a venda das ambulâncias e de R$ 2.000 com a venda dos tomógrafos. 
 

32- A classificação da despesa sob o ponto de vista orçamentário por vezes diverge do conceito de despesa do 
ponto de vista contábil. É um exemplo do tipo de despesa orçamentária que normalmente também resulta em 
diminuição do Patrimônio Líquido: 
(A) construção de um posto de saúde  
(B) aquisição de uma ambulância 
(C) ampliação de uma escola 
(D) aquisição de um notebook para o gabinete do prefeito 
(E) contratação de roçadas em estradas vicinais 
 

33- O presidente da Fundação Municipal de Cultura de determinado município solicitou à contabilidade o total das 
despesas com Outras Despesas Correntes realizadas pela Fundação na área de Difusão Cultural durante o 
exercício anterior. Este tipo de informação poderá ser obtido em virtude das seguintes classificações da des-
pesa, correta e respectivamente: 
(A) Por Natureza da Despesa, Organizacional e Funcional 
(B) Por Categoria Econômica, Institucional e Funcional  
(C) Por Natureza da Despesa, Institucional e Programática 
(D) Por Natureza da Receita, Organizacional e Funcional 
(E) Por Natureza da Despesa, Institucional e Funcional 
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34- A CF de 1988 prevê um mecanismo de repartição tributária visando distribuir a riqueza percebida pela União e 
pelos Estados, aos Municípios. Nesse contexto, assinale a opção que apresenta um tributo que é arrecadado 
pela União, e não é repartido com os Municípios: 
(A) ITCMD 
(B) IPI 
(C) IR 
(D) IOF 
(E) ICMS 
 

35- As receitas orçamentárias são classificadas de modo a permitir uma correta identificação e melhor gerencia-
mento dos recursos arrecadados pelo ente público. Neste contexto, a classificação por Natureza da Receita é 
utilizada por todos os entes da Federação e visa identificar a origem do recurso segundo o fato gerador. De 
acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), na classificação da receita por 
natureza, o último dígito corresponde ao tipo, que tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se 
refere aquela natureza, conforme o quadro a seguir. 
 

1 1 1 3.01.1 1 

Categoria Eco-
nômica 

Origem Espécie 
Desdobramentos para identificação de peculi-
aridades da receita 

Tipo 

Receita Cor-
rente 

Impostos, Taxas e 
Contribuições de 
Melhoria 

Impostos 
Impostos sobre a Renda de Pessoa Física - 
IRPF 

? 

 
Nesse caso, o dígito correspondente ao tipo indica que se trata do valor referente à: 
(A) Multa e Juros da Receita Principal 
(B) Dívida Ativa da Receita Principal 
(C) Receita Principal 
(D) Multa e Juros da Dívida Ativa da Receita Principal 
(E) Receita Principal acrescida de Multa e Juros 
 

36- Quando ocorre um pagamento extraorçamentário, não há registro de despesa orçamentária, mas uma desin-
corporação de passivo e a restituição ou entrega de valores recebidos. Um exemplo típico seria o pagamento:  
(A) de retenções de impostos 
(B) de aposentadorias e pensões do RPPS 
(C) de despesas de exercícios anteriores 
(D) da aquisição de material de consumo 
(E) da aquisição de imóveis já em utilização 
 

37- Determinado município apresentou ao final do primeiro quadrimestre de 2019 uma Receita Corrente Líquida de 
R$ 5.000.000,00. Considerando os limites com despesas com pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LC 101/2000), pode-se dizer que esse município não atende a esses limites caso sua despesa com 
pessoal ao final desse quadrimestre seja de: 
(A) R$ 2.451.000,00 para o Executivo. 
(B) R$ 256.800,00 para o Legislativo. 
(C) R$ 2.451.000,00 para o Executivo e R$ 301.000,00 para o Legislativo. 
(D) R$ 2.050.000,00 para o Executivo. 
(E) R$ 310.000,00 para o Legislativo. 
 

38- Em relação ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, indique a opção correta: 
(A) A competência para elaborar o projeto de LDO é do Poder Executivo, cabendo ao Legislativo apenas tomar 

conhecimento do seu conteúdo, sem, contudo, poder alterá-lo. 
(B) A LDO deve ser aprovada pelo Poder Legislativo antes do recesso parlamentar. 
(C) A principal função da LOA é estimar receitas e despesas. Desta forma, a LDO só deve ser aprovada após 

apresentação da LOA. 
(D) O poder Legislativo pode fazer alterações no projeto de LDO, mesmo que as mudanças não sejam compa-

tíveis com o PPA. 
(E) A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá o orçamento fiscal, da seguridade social e de investimento 

das empresa estatais 
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39- Determinado município registrou num certo dia as seguintes operações: reconhecimento do décimo terceiro 
para servidores públicos R$ 100.000,00, aquisição de uma ambulância R$ 150.000,00 e obtenção de emprés-
timo no Banco do Brasil no valor de R$ 500.000,00. Considerando apenas essas operações, pode-se dizer que 
o patrimônio líquido do município: 
(A) diminuiu R$ 750.000,00 
(B) aumentou R$ 150.000,00 
(C) diminuiu R$ 250.000,00 
(D) diminuiu R$ 100.000,00 
(E) aumentou R$ 500.000,00 

 
40- Uma ambulância da Secretaria de Saúde, os restos a pagar do exercício anterior e os depósitos de cauções 

representam para um Município, respectivamente: 
(A) Ativo Circulante, Passivo Circulante e Passivo Circulante 
(B) Ativo Não Circulante, Passivo Circulante e Ativo Circulante 
(C) Ativo Não Circulante, Passivo Circulante e Ativo Não Circulante 
(D) Ativo Não Circulante, Passivo Não Circulante e Ativo Circulante 
(E) Ativo Não Circulante, Passivo Circulante e Ativo Compensado 
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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. 
 
 


