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Estado de Santa Catarina 

Câmara Municipal de Vereadores 

de Guarujá do Sul  
Edital de Concurso Público nº 01/2020  

___________________________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Contador 01 
 

 AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

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

 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
 Verifique se: 

 No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

 Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 à 35. 
Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha 
de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão 

Resposta. 
 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
 A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 
 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

______________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. O Art. 2° da Lei nº 4.320/64 define que 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 

Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade. Serão parte integrante 

e acompanharão a da Lei do Orçamento: 

I. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração; 

II. Sumário geral da receita por funções e da despesa por fontes do Governo; 

III. Quadro discriminativo da receita por funções e respectiva legislação; 

IV. Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas; 

V. Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais; 

VI. Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização 

de obras e de prestação de serviços. 

Dos itens que se referem às partes integrantes e acompanhamentos da Lei do Orçamento, 

podemos dizer que: 

A) Apenas os itens I, II, III e VI estão corretos. 

B) Apenas os itens I, IV, V e VI estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Apenas o item VI está correto. 

 

02. No que tange ao processo de convergência da contabilidade brasileira aos padrões 

internacionais de contabilidade: 

(__) - As normas internacionais serão adotadas sempre e quando houver conflitos com a legislação 

vigente; 

(__) - Os eventuais conflitos entre a legislação vigente e o padrão internacional serão claramente 

divulgados no documento de aprovação ou no próprio pronunciamento, quando aplicável, podendo 

ser utilizadas disposições transitórias quando oportuno; 

(__) - Quando no entendimento dos membros do CPC a norma internacional não estiver de acordo 

com o consenso da prática contábil mais apropriada, será feito o devido questionamento ao IASB, 

por meio dos fóruns adequados, a fim de contribuirmos para o processo de aprimoramento da 

norma internacional; 

(__) - O CPC, por meio de seus membros ou de grupos de trabalho especialmente formados, 

analisará e fará suas sugestões necessárias durante os processos de audiências públicas do IASB; 

(__) - O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC foi criado com o objetivo de buscar a 

unificação para viabilizar a convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões 

internacionais. 

Dos itens que se referem ao processo de convergência da contabilidade brasileira aos padrões 

internacionais de contabilidade, assinale a alternativa que representa corretamente a sequência, 

sabendo que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso: 

A) F – V – V – V – V.  

B) V – F – V – V – V. 

C) V – F – F – F – V. 

D) V – F – V – V – F. 
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03. A Lei nº 11.638, publicada em 28/12/07, resultado da conversão em Lei do Projeto de Lei nº 

3.741/00, alterou profundamente a parte contábil da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 

6.404/76), nos seguintes principais aspectos:  

I. Permitir a convergência das normas contábeis adotadas no Brasil às normas internacionais; 

II. Estabelecer que as normas contábeis a serem editadas pelas Juntas Comerciais devem 

seguir as normas contábeis internacionais; 

III. Estabelecer que toda a escrituração deve atender apenas ao padrão fiscal; 

IV. Criou o conceito de empresas de grande porte com obrigações equivalentes às S.A. 

(escrituração contábil, auditoria); 

V. Previsão para que os órgãos reguladores emissores de normativos contábeis possam firmar 

convênios com entidade com as características do CPC. 

Em relação às alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07, podemos afirmar que: 

A) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e V estão corretos. 

D) Apenas os itens I, IV e V estão corretos. 

 

04. As entidades do setor público possuem características que as diferem das demais entidades, 

nesse contexto, é importante compreender os diferentes aspectos da contabilidade aplicada ao 

setor público (CASP) – orçamentário, patrimonial e fiscal, de modo a interpretar corretamente as 

informações contábeis, sobre esses diferentes aspectos é possível afirmar que: 

A) O aspecto Orçamentário compreende o registro e a evidenciação do orçamento público, até 

o momento de sua aprovação. 

B) O objetivo das demonstrações contábeis das entidades do setor público é o fornecimento de 

informações úteis sobre a entidade que reporta a informação, voltadas para fins de 

prestação de contas e responsabilização (accountability) e para a tomada de decisão. 

C) O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

(RREO) representam os principais instrumentos para evidenciar o Aspecto Orçamentário. 

D) O Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 

representam os principais instrumentos para refletir o aspecto Orçamentário. 
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05. No que diz respeito ao Orçamento, é correto afirmar: 

A) Medidas provisórias de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: o plano plurianual; as 

diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. 

B) É permitida a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a 

repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a 

destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e 

desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como 

determinado, respectivamente, pelos arts. 198, §2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de 

garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, §8o, 

bem como o disposto no §4o deste artigo. 

C) São exemplos de ressalvas estabelecidas pela própria Constituição as relacionadas à 

repartição do produto da arrecadação dos impostos aos Fundos de Participação dos Estados 

(FPE) e Fundos de Participação dos Municípios (FPM), Fundos de Desenvolvimento das 

Regiões Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO), bem como à destinação de 

recursos para as áreas de saúde e educação, além do oferecimento de garantias às 

operações de crédito por antecipação de receitas. 

D) É vedada a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 

155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação 

de garantia ou contra garantia à União e para pagamento de débitos para com esta. 

 

06. A entidade deve divulgar, caso não sejam divulgadas em outro lugar nas demonstrações 

contábeis, a seguinte informação:  

A) O montante de dividendos, ou outras distribuições similares, propostos ou declarados antes 

da data em que as demonstrações contábeis foram autorizadas para serem publicadas e 

não reconhecido como distribuição aos proprietários durante o período abrangido pelas 

demonstrações contábeis, bem como o respectivo valor por ação ou equivalente. 

B) O domicílio e a forma jurídica da entidade, e a jurisdição onde ela não opera. 

C) Índice de liquidez, rentabilidade e giro de estoques. 

D) A quantia de quaisquer dividendos preferenciais cumulativos, ou outras distribuições 

similares, reconhecidos. 

 

07. As notas explicativas devem divulgar os pressupostos das estimativas dos riscos significativos 

que podem vir a causar um ajuste material nos valores contábeis dos ativos e passivos ao longo 

dos próximos doze meses. Devem ser detalhadas a natureza e o valor contábil desses ativos e 

passivos na data das demonstrações. São exemplos dessas divulgações: 

I. A natureza dos pressupostos ou de outras incertezas nas estimativas;  

II. A sensibilidade dos valores contábeis aos métodos, pressupostos e estimativas subjacentes 

ao respectivo cálculo, incluindo as razões para essa sensibilidade;  

III. A base de mensuração utilizada na elaboração das demonstrações contábeis; 

IV. A solução esperada de incerteza e a variedade de desfechos possíveis ao longo do próximo 

exercício social em relação aos valores contábeis dos ativos e passivos impactados;  

V. A explicação de alterações feitas nos pressupostos adotados no passado, caso a incerteza 

permaneça sem solução. 

Dos exemplos citados, podemos dizer que: 
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A) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

B) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos.  

C) Apenas os itens II e V estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos. 

 

08. No que tange às etapas do da Execução Orçamentária, é correto afirmar:  

A) Quando o fato gerador do passivo exigível ocorrer antes do empenho, ou entre o empenho e 

a liquidação, é necessário o registro de uma etapa intermediária, chamada “liquidação”. 

B) Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/64, o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade 

competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento 

de condição. 

C) Segundo o art. 63 da Lei nº 4.320/64, o “empenho em liquidação” consiste na verificação do 

direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do 

respectivo crédito, ou seja, é a verificação de um passivo exigível já existente. 

D) O empenho em liquidação consiste na efetiva saída do recurso financeiro que ocasionará a 

baixa de um passivo exigível existente.  

 

09. Passivo é uma “obrigação presente”, derivada de “evento passado”, cuja extinção deva resultar 

na “saída de recursos da entidade”. Com base nesse conceito, pode-se afirmar: 

A) Obrigação presente é aquela que ocorre apenas por força de lei. 

B) A obrigação que pode ser extinta sem a saída de recursos da entidade também é um passivo. 

C) A obrigação deve estar relacionada a um terceiro para poder gerar um passivo. A 

identificação de terceiros é uma indicação da existência de obrigação que dá origem a um 

passivo. Entretanto, não é essencial saber a identidade dos terceiros antes da época da 

extinção do passivo para que a obrigação presente exista.  

D) Para satisfazer a definição de passivo, é necessário que a obrigação presente surja por força 

de lei e necessite da saída de recursos da entidade para ser extinta. 

 

10. Para avaliar se a entidade controla o recurso no presente, deve ser observada a existência dos 

seguintes indicadores de controle: 

I. Propriedade legal;  

II. Acesso ao recurso ou a capacidade de negar ou restringir o acesso a esses;  

III. Meios que assegurem que o recurso seja utilizado para alcançar os seus objetivos; 

IV. A inexistência de direito legítimo ao potencial de serviços ou à capacidade para gerar os 

benefícios econômicos advindos do recurso. 

Dos itens acima:  

A) Os itens I, II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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11. Das contas abaixo pertencentes ao PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público), 

pertence ao Patrimônio Líquido: 

A) Ativo Não Circulante Mantido para Venda. 

B) VPD Pagas Antecipadamente. 

C) Investimentos e Aplicações Temporárias. 

D) Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital. 

 

12. Quando a entidade não possui nenhuma parcela de capital representado por ações, ela deve 

demonstrar separadamente: 

A) Restrições na distribuição de dividendos e no reembolso de capital. 

B) Participação dos controladores. 

C) Participação dos não controladores. 

D) Lucro por cota. 

 

13. A Portaria nº 72 de 1º de fevereiro de 2012, estabelece normas gerais de consolidação das 

contas dos consórcios públicos a serem observadas na gestão orçamentária, financeira e contábil, 

em conformidade com os pressupostos da responsabilidade fiscal. Constituem recursos dos 

consórcios públicos: 

A) Transferências de direitos operadas por força de gestão associada de serviços privados. 

B) Bens móveis ou imóveis recebidos em doação. 

C) Impostos e outros preços públicos. 

D) Recursos financeiros transferidos por entidades privadas, sem exigência de 

contraprestação pecuniária, com base no contrato de rateio. 

 

14. As despesas públicas serão classificadas em Despesas Correntes e Despesas de Capital. As 

Despesas Correntes são classificadas em Despesas de Custeio e Transferências Correntes. Pode 

ser caracterizado um exemplo dos de Transferências Correntes: 

A) Material de Consumo. 

B) Serviços de Terceiros. 

C) Encargos Diversos. 

D) Juros da Dívida Pública. 

 

15. É considerado uma das deduções da Receita Corrente Líquida: 

A) Arrecadação de IPI. 

B) Fundo de Participação dos Municípios. 

C) Receitas de Serviços. 

D) Arrecadação de ICMS. 

 

16. São exemplos de Despesas de Capital: 

A) Serviços em Regime de Programação Especial. 

B) Juros da Dívida Pública. 

C) Constituição de Fundos Rotativos. 

D) Auxílios para Inversões Financeiras. 
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17. Quanto aos princípios fundamentais de contabilidade, é correto afirmar: 

A) É um pressuposto de que, após o ano fiscal de 2018, a empresa ‘X’ terá continuidade no ano 

fiscal de 2019, caso contrário, isso poderia gerar insegurança jurídica a todos os envolvidos 

na empresa, desde funcionários, passando por potenciais investidores e chegando ao 

estado, pois evidentemente, há consequências tributárias com o fechamento de uma 

empresa, esse é em prática, o conceito do princípio da continuidade. 

B) A conta do passivo ‘Salários a Pagar’: o salário é referente ao mês de julho de 2018: pelo 

princípio da continuidade, já em julho há o registro da obrigação de efetuar o pagamento dos 

salários, enquanto que, se fosse pelo regime de caixa, você apenas registraria a obrigação 

em agosto, quando os salários fossem efetivamente pagos. 

C) Para mensurarmos um ativo, será adotado o maior valor, enquanto que, para mensurarmos 

um passivo adotaremos o maior valor entre dois ou mais existentes, adotando o princípio da 

prudência. 

D) O desrespeito à separação do patrimônio da empresa e da família tem como consequência 

uma desorganização na contabilidade da família, e, mais ainda, da empresa, 

gerando enormes dívidas, esse é um exemplo de desobediência ao princípio contábil da 

oportunidade. 

 

18. Dos registros da DFC (Demonstração de Fluxo de Caixa) é classificado como um evento das 

atividades de financiamento: 

A) Compra de Ativo Permanente. 

B) Recebimento de Dividendos. 

C) Pagamento de Tributos. 

D) Integralização de Capital. 

 

19. As empresas deverão discriminar na Demonstração do Resultado do Exercício: 

I. A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os 

impostos; 

II. A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o 

lucro bruto; 

III. As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas 

gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; 

IV. Caixa líquido das atividades de investimento e financiamento; 

V. O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas. 

Podemos dizer que:  

A) Apenas os itens II, III e V estão corretos. 

B) Apenas os itens III e V estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II, III e V estão corretos. 

D) Apenas os itens I, III e V estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

https://blog.sejakino.com.br/desafios-da-gestao-para-o-novo-empreendedor/
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20. No que tange às Transferências Correntes: 

(__) - As dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de 

revenda, pelo Governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais, são consideradas Subvenções 

Econômicas; 

(__) - As dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados 

gêneros ou materiais não podem ser consideradas Subvenções Sociais. 

(__) - Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos 

órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções. 

(__) - O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de 

serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões 

mínimos de eficiência previamente fixados. 

(__) - A Lei de Orçamento consignará ajuda financeira, a qualquer título, a empresa de fins 

lucrativos. 

Sabendo que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a alternativa quem contém a sequência 

correta é: 

A) V – F – V – F – V. 

B) V – V – V – V – F. 

C) V – V – F – V – V. 

D) V – V – V – F – V. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 21 a nº 24 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes 

de respondê-las. 

 

(Texto) 
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21. Sobre a concordância verbal do Texto, há erro no seguinte trecho: 

A) “Uma equipe de cientistas na Austrália informou...” (linha 1). 

B) “Os pesquisadores do Instituto Peter Doherty para Infecção e Imunidade, em Melbourne, 

disseram...” (linhas 6 a 8). 

C) “‘Este é um passo, [...]’” (linhas 11 e 12). 

D) “[...] enquanto pontuava que, sozinha, a amostra não venceriam a luta contra o vírus.” (linhas 

14 a 16). 

 

22. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência:  

“[...] em uma descoberta que pode acelerar a criação de uma vacina contra o vírus.” (linhas 4 a 6). 

A) “Acelerar”. 

B) “Criação”. 

C) “Uma”. 

D) “Vacina”. 

 

23. O verbo “desenvolver” (linha 2) está conjugado no mesmo tempo e modo verbal que a seguinte 

alternativa: 

A) Amaste. 

B) Amam. 

C) Amáveis. 

D) Amará. 

 

24. As vírgulas que isolam “Mike Catton” foram empregadas para: 

A) Isolar o adjunto adverbial deslocado. 

B) Isolar o vocativo. 

C) Isolar o aposto explicativo. 

D) Isolar uma oração adverbial. 

 

25. Escreve-se com “i” e não com “e” todas as palavras, exceto: 

A) Calidoscópio. 

B) Chilique. 

C) Miscigenação. 

D) Benificência. 

 

26. Assinale a alternativa que não representa uma função da vírgula: 

A) Marcar o fim de qualquer enunciado com entonação exclamativa. 

B) Isola, nas datas, o nome do lugar. 

C) Isolar as orações coordenadas, exceto as introduzidas pela conjunção “e”. 

D) Separar as orações adjetivas explicativas. 
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27. Para reis e rainhas usa-se o seguinte pronome de tratamento: 

A) Vossa Senhoria. 

B) Vossa Majestade. 

C) Vossa Excelência. 

D) Vossa Alteza. 

 

28. Há erro de concordância nominal na seguinte alternativa: 

A) Na formatura, usou duas blusas amarelo-canário. 

B) Recuperada a saúde e o ânimo, ele voltou imediatamente ao seu posto de trabalho. 

C) Ontem assistimos ao show dos ilustres Caetano Veloso e Gilberto Gil. 

D) Encontraram todos os documentos do escritório revirado pelos bandidos. 

 

29. “Hão de jogá-lo na lixeira se todas as tentativas falharem.” 

Com base na colocação pronominal, assinale a alternativa que apresenta a reescrita correta do 

período, mantendo-se o tempo e o modo verbal: 

A) Jogaram-no na lixeira se todas as tentativas falharem. 

B) Jogaram-lhe na lixeira se todas as tentativas falharem. 

C) Jogá-lo-ão na lixeira se todas as tentativas falharem. 

D) Jogá-lo-iam na lixeira se todas as tentativas falharem. 

 

30. Analise a reportagem a seguir: 

 
(Fonte adaptada: https:// https://www.garotabeleza.com.br>acesso em 29 de janeiro de 2020) 

 

É correto afirmar que a crase utilizada no trecho acima foi empregada pela seguinte regra: 

A) É obrigatório o uso da crase em locuções prepositivas formadas com palavras femininas 

como, por exemplo, “à base de”. 

B) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino. 

C) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas com palavras femininas como, 

por exemplo, “à base de”. 

D) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções conjuntivas formadas com palavras 

femininas como, por exemplo, “à base de”. 
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. Em janeiro de 2020 completaram 75 anos da libertação do Campo de Concentração nazista de 

Auschwitz-Birkenau, que contou com a participação de sobreviventes, que entraram usando gorros 

e lenços listrados de azul e branco, simbolizando os uniformes dos prisioneiros do campo. O 

referido campo pertence ao território: 

A) Polonês. 

B) Alemão. 

C) Russo. 

D) Belga. 

 

32. Uma aeronave militar dos Estados Unidos utilizado para monitoramento eletrônico caiu no leste 

do Afeganistão, no final do mês de janeiro de 2020. A autoria do ataque foi assumida: 

A) Pelo governo iraniano. 

B) Pelo Estado Islâmico. 

C) Pelo Talibã. 

D) Pelo Al Qaeda. 

 

33. Sendo o fogo originário da reunião de combustível, oxigênio e calor, para extingui-lo basta que 

se suprima alguns elementos essenciais. Desse modo, o processo de retirada de combustível é 

chamado: 

A) Abafamento. 

B) Isolamento. 

C) Resfriamento. 

D) Compartimento. 

 

34. Florianópolis assumiu a posição de capital que mais recicla no país, com a intensão de ser a 

capital “Lixo Zero” até 2030. Outras iniciativas têm acompanhado este projeto, como o Revitaliza 

Floripa, que consiste em ações como: 

A) Criar novas cooperativas de coleta seletiva nos principais bairros da cidade. 

B) Ampliar da frota de coletas a fim de reduzir o lixo despejado em lugares públicos. 

C) Realizar programas de conscientização em escolas municipais e estaduais a fim de alterar 

a cultura de administração do lixo doméstico. 

D) Incentivar a arte em muros, e hortas para combater para combater pontos irregulares de lixo. 

 

35. A região onde atualmente pertence o território de Guarujá do Sul desmembrou-se das terras 

onde era distrito de: 

A) Pessegueiro. 

B) São Miguel do Oeste. 

C) Dionísio Cerqueira. 

D) Venceslau Brás. 

 

 

 

 


